Sert Plastik Ambalajlar

.....:. Baþarýlý marka imajýna giden yol

Termoform Ürünlere

Doðrudan Baský Yapmak

Kuru Ofsette Olanaklar ve Sýnýrlar
yapýlabilmesi için, biçim ve malzeme bakýmýndan

Termoform ürünler üzerine doðrudan

belirli þartlarý yerine getirmesi gerekiyor.

baský yapma yönteminin, özellikle

biçimlendirilmiþ plastik haznelerin dolaylý yüksek

Ýsviçredeki Polytype SAdan Walter Dutly, ön

Avrupada bir süredir pazar payýný

basýnçta (kuru ofset) doðrudan baskýlanmasýnýn

kaybettiði bildiriliyordu. Ancak, baský

Walter Dutly avantajlarýn yanýnda  maliyet

olanaklarýný ve sýnýrlarýný gösteriyor. Ancak

kalitesindeki iyileþtirmeler sayesinde

avantajý, yüksek üretkenlik (saatte 36,000

þimdi müþteriler tekrar geri

Sleeves, vs.), sürekli baskýda kaydedici

kap), tedarikçilere karþý baðýmsýzlýk (etiketler,
dayanýklýlýðý ve diðerleri - dezavantajlarý da

kazanýlabiliniyor. Bunda, alternatif

Termoform ürünlerin baskýsýnda kalite iyileþtirmelerine,
UV ile kuruma sýrasýnda yüksek reaktiflik sayesinde ulaþýlmýþtýr.

yöntemlere karþý maliyetin azalmasý

Danimarkalý repro iþletmesi Windelew A/S,

kendine bir tram teknolojisi geliþtirmiþ, öyle ki

listeliyor. Bunlarýn arasýnda ara kurutma olmadan

da belirleyici bir rol oynuyor.

Kopenhagýn genel müdürü Jorgen Windelevin

burada dokuza kadar farklý renk, karþýlýklý

mümkün olmayan ýslaða-ýslak-baskýyý, yüzde

görüþüne göre, kuru ofset baský pazar segmenti

bindirme olmaksýzýn basýlabilmekte. Bu sayede

25lik ve daha fazla nokta büyümesini, geleneksel

güçlü bir büyüme yaþýyor. Þirket, kuru ofset,

özellikle resimlerdeki kalitenin de artýrýlmasý

dört renk baskýda optik bir renk karýþýmý elde

flekso baský ve etiket baský gibi üç alanda

hedefleniyor. Ancak buradaki önkoþul, çok

edilmesi olanaðýnýn bulunmamasýný ve baský ön

uzmanlaþmýþ. Masraflar bakýmýndan Vennemann

yüksek bir kaydedici hassasiyeti olup, bu, baský

kademesinde yüksek deneyim gereksinimini
sayýyor.

Kaplarýn dekorasyonu konusu kapsamýnda Stuttgarttaki Zeller+Gmelin
firmasý doðrudan baskýlý kaplarý tanýtýyorlar.

Kaplarýn dekorasyonu ile ilgili doðrudan baský

Benelüks ülkeleri, Fransa veya Ýskandinavyadaki

Dakikada 700 kap performanslarýn kaydedildiði

kadar yapýþan etiketlerin kullanýlmasý da pazar

satýþlar gerilerken, özellikle Doðu Avrupa-ilk

ile ilgili son haberlere raðmen, makinelerde

doðrudan baskýnýn avantajlý olduðunu düþünüyor,

resminin içine entegre edilmiþ bir mikrodot

payý kaybýna uðradý. Þu sýralarda In-Mould-

etapta Polonya ve Rusya-yaný sýra Ýspanyada

baský hýzýnýn yükseltilmesi daha ziyade arka

öyle ki bu, bir kendinden yapýþma etiketlemesine

sayesinde temin edilmektedir. Ayrýca Hans

Labelling (IML) lider yöntem olarak doðrudan

büyüme hissedilir oranda artmýþ.

planda kalmýþ. Güncel olarak daha çok kalitenin

karþý yüzde 20 ile 50 arasýnda deðiþebiliyor.

Vennemann lazer gravürlü baský formlarýndan

Renk Transferi Ýçin Merdaneler

artýrýlmasý üzerinde durulduðu ifade ediliyor.

Eðer bu yöntem, kuru ofset ile ayný uygun adet

bahsediyor. Bunlar daha ince tramlara ve eþit

Kap ve tüp baskýsý için merdane kaplamasýnda,

masraflarýna gelmek istiyorsa, IML teknolojisine

geçiþlere imkan tanýyor. Ayrýca lazer gravürü

üretimi hýzýndaki artýþlar, merdane kaplamasý

kýyasla çok büyük baskýlarýn gerekli olduðunu

bir 3D gravürüne izin veriyor, yani bunun anlamý,

bölgesinde yüksek sýcaklýklarýn oluþmasýna

ifade ediyor.

yüksek ýþýk alanýndaki noktalar, yüzey

neden olmuþ. Kötü bir baskýya neden olabilecek

oranlarýndan daha derinde bulunuyor. Bu þekilde

malzemenin yumuþamasýný engellemek için,

Kuru ofset baskýsýnda kalite gerekçeleriyle

noktalarýn büyümesi belirgin oranda

bireysel uyarlanmamýþ merdane kaplamalarýnýn

renklerin üst üste basýlmasýnýn engellenmesi

düþürülebiliyor.

geliþtirilmesi gerekmektedir. Tuttlingendeki

baskýyý geçmiþ durumda. Kaplarýn dekorasyonu
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Kaplar, yüksek kaliteli bir þekilde baský
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alanýnda üç yýl öncesine kadar nadiren rastlanan

Geçtiðimiz aylar, termoform ürünlere baský

Çevrenin korunmasý konusunda geri dönüþüm

sleeves ile donatým ise aradan geçen zaman

piyasasýnda bir dizi iyileþtirmeyi de beraberinde

noktasý anlam kazanýyor, böylelikle mono ambalaj

içinde dördüncü yöntem olarak geliþmiþ

getirdi. Baský renkleri için örnekler olarak Alex

denilen ambalajlar tercih ediliyor.

bulunuyor. Ancak Zeller+Gmelin, Eislingendeki

Stevenson çok iyi kalitedeki pigment

baský renkleri bölümü baþkaný Alex Stevensona

kullanmaktan bahsediyor, öyle ki bu, birçok

göre doðrudan baskýnýn geriye gidiþi son on iki

þeyin yanýnda daha iyi bir kapatma kuvveti

ay içersinde yavaþlamýþ durumda. Hatta sipariþler

saðlamýþ. Ayrýca baský renklerinin yeni

görüþüne göre bu sýrada fraklý bilim dallarý

kýsmen IML alanýndan tekrar geriye alýnabilmiþ.

jenerasyonu daha iyi dayanýklýlýk özelliklerinin

arasýndaki iyi iliþkilerin korunmasý önemli. Bu,

Kendi tahminine göre müþterilerin büyük kýsmý

yaný sýra UV ile kurumasý sýrasýnda daha yüksek

makine mühendisi, renk tedarikçisi ve merdane

için maliyetlerin düþürülmesi önemli bir konu.

bir reaktifliðe sahip olduðu söyleniyor. Baský

Ayrýca baský boyalarýndaki satýþ miktarlarý ele

ön aþamasý alanýnda da geliþmeler söz konusu,

alýndýðýnda Zeller+Gmelin geçtiðimiz yýllarda

örneðin baský plakalarýnda, baský bezlerinde

pazarda bir kayma gözlemleyebilmiþ. Ýngiltere,

veya merdanelerde bazý geliþmeler konuþuluyor.
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Hilzinger-Thumda çalýþan Roland Schanzerin

gerektiðinden, Danimarkalý Repro þirketi kendi

üreticisi gibi münferit katýlýmcýlarýn arasýndaki
uyuþmayý kolaylaþtýrmaktadýr.

Kap ve kapaklarýn doðrudan baskýsý konusunda, diðer
dekorasyon yöntemlerine göre daha düþük maliyetler
söz konusu.
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