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Na http://www.swiatdruku.eu/Konkurs głosuj na technologię Pinning Technology for Clean Transfer od Asahi

Firma Asahi Photoproducts 
opracowała innowacyjną 
technologię produkcji płyt 

fleksograficznych Pinning Techno-
logy for Clean Transfer od Asahi, 
która zapewnia czysty transfer farby 
i ogranicza jej przywieranie do po-
wierzchni płyty. Płyty produkowane 
w tej technologii zapewniają znacz-
nie lepszą jakość wydruków i wpły-
wają pozytywnie na cały proces 
produkcyjny – produkcja jest rzadziej 
zatrzymywana przez konieczność 
czyszczenia płyt, czas przestoju ma-
szyn jest znacznie krótszy niż w przy-
padku innych technologii.

Wodowymywalne płyty Asahi AWP 
wykorzystują technologię Pinning do 
czystego transferu farby. Daje to dużo 
lepsze efekty w porównaniu z trady-
cyjnymi i cyfrowymi płytami do flek-
sodruku. Płyty te są również bardziej 
przyjazne środowisku naturalnemu. 
W przypadku procesów tradycyjnych 
wykorzystuje się każdorazowo 15 l roz-
puszczalnika do jednej płyty. Podczas 
przygotowania płyt AWP powstaje 
niewielka ilość odpadu, który może 
być bezpiecznie utylizowany.

W ostatnim czasie przeprowa-
dzono testy porównawcze na pły-

tach wymywanych wodą i standar-
dowych, opartych na technologii 
rozpuszczalnikowej. Żywotność 
konwencjonalnych płyt wynosiła 
37,368 metra linearnego, co prze-
kładało się na 173 min pracy; czas 
przestoju maszyny na czyszczenie 
płyt i ponowne przygotowanie 
maszyny do pracy wynosił 47 min. 
Ilość wyprodukowanego odpadu 
to 1,025 m. Całkowita efektywność 
sprzętu (OEE – Overall Equipment 
Effectiveness) wyniosła 72%. 

Płyty wykorzystujące technologię 
Pinning mają żywotność 38 tys. 
metrów linearnych, która przekłada 
się na 140 min pracy. Czas przestoju 
maszyny wynosi 8 min. W procesie 
produkcyjnym powstało 450 m 
odpadu, a całkowita efektywność 
sprzętu wyniosła 91%.

Testy wykazały, że w procesie 
produkcyjnym wykorzystującym 
płyty pracujące w technologii Pin-
ning powstaje 575 m mniej odpadu. 
Współczynnik całkowitej efektywno-
ści sprzętu był o 26% wyższy, na co 
wpływa mniejsza liczba przestojów 
maszyny poświęcanych na czysz-
czenie płyt oraz utrzymanie lepszej 
jakości wydruku podczas całego 

procesu produkcji. W cyklu 24-go-
dzinnym oznacza to, że pracując 
w technologii Pinning, można zre-
alizować dodatkowo dwa wysokiej 
jakości zlecenia – taka produkcja 
ma również zdecydowanie mniejszy 
wpływ na środowisko naturalne.  

Ze względu na szczególnie pre-
cyzyjne rejestry płyty wykorzy-
stujące technologię Pinning do 
czystego transferu farby ułatwiają 
wdrożenie tradycyjnej palety kolo-
rów i umożliwiają wyeliminowanie 
z produkcji kolorów spotowych 
oraz minimalizują bądź całkowicie 
wykluczają konieczność czyszcze-
nia płyt między kolejnymi pracami.

Druk fleksograficzny w tej tech-
nologii jest równie wydajny w reali-
zowaniu krótkich nakładów jak druk 
cyfrowy, jednak za nim idą dalsze 
korzyści – krótki czas przestoju ma-
szyn między kolejnymi zleceniami 
i niewielka ilość produkowanego 
odpadu. 

Technologia Pinning dla czystego 
transferu farby jest innowacyjnym 
rozwiązaniem we fleksodruku i po-
winna być brana pod uwagę przez 
wszystkie drukarnie, które chcą mieć 
wpływ na stabilną przyszłość branży.
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