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Уважаеми читатели,

Пред вас е поредният пети брой за тази година 
на списание Опаковки и печат.

Макар, че трудностите за всички продължават 
със създалата се Ковид ситуация, и в този брой 
сме се постарали да ви представим полезни и 
интересни статии.

В рубрика Материали ще прочетете за произ-
водството на хартия, проследяване на веригата 
за доставки, използване на сензори за събиране 
на информация за целия процес и други.

На страница 8 ще намерите статия за управле-
ние на цветовете и защо е важно това управле-
ние.

В броя сме наблегнали на флексо печата, 
проблеми и начини за отстраняването им, печат-
ни форми за индустрията за етикети, различни 
видове пластини, начин на изработване и плю-
совете в печата при тяхното използване. Всичко 
това ще прочетете в рубрика Печат.

В интервюто на страница 12 ще прочетете за 
нашия юбиляр фирма Диков 90 и ще разберете, 
как се развива успешен бизнес в България пове-
че от 30 години.

В статиите за опаковки сме засегнали важни 
въпроси за избора на подходяща опаковка за 
вашия хранителен продукт, на какви изисква-
ния трябва да отговаря, плюсове и минуси на 

различните опаковъчни материали и други на 
страница 34, а в другата статия ще прочетете за 
тенденциите при опаковките за млечни продукти. 

Интересни са трите представяния на колеги от 
бранша за нови материали и услуги, които могат 
да са ви полезни.

На страница 18, фирма Полистор предлага 
три вида мастила за листов офсетов печат, които 
гарантират както висококачествен печат, така и 
ползи за околната среда.

На страница 26, Щерев ЕООД представя нов 
антибактериален ламинат, който запазва свой-
ствата си през целия живот на ламинираното 
изделие. Ламинатът технологично се държи като 
останалите, не затруднява производствения про-
цес и търпи последващи довършителни опера-
ции. Настоящият брой е ламиниран с този инова-
тивен продукт.

За да е в крак с пазарните тенденции и 
потребностите на своите клиенти, на страница 
42, печатница Ропринт стартира ново произ-
водство за печат на кутии и опаковки по инди-
видуален дизайн на клиента. Фирмата дообо-
рудва своя парк с машини за лепене, щанцова-
не и UV лакиране с идеята да осигури затворен 
цикъл на производство, който да гарантира 
както качеството, така и сроковете за изработ-
ка на поръчаните продукти. 

В рубриката Избор на редактора сме избра-
ли един интересен материал за възможност-
та за рециклиране на гъвкавите опаковки, 
Инициативата CEFLEX за кръгова икономика, 
настоящата ситуация в Европа и какви са насо-
ките.

Не сме забравили статиите в рубриките 
Brunton и Довършителни процеси.

И този път в Новини сме поместили актуална 
и интересна информация.

Приятно и ползотворно четене!

инж. Елисавета Илиева
Главен редактор
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КОМПЛЕКСНИ ПРАВИЛА 

Брайън Дикинсън

Индустриалната дървесина в световен мащаб 
се използва главно в две основни направле-
ния: за механичното й преработване (мебели, 
строителство и др.) и за химическа преработка 
(производство на влакна, респ.целулоза, хар-
тия, картони и полимерни филми на растителна 
основа).

Производството за целулоза, хартия и опа-
ковки е отговорно за голяма част от преработ-
ката на наличната дървесина. Нейните експло-
атационни практики оказват огромно влияние 
върху световните гори, поради което индустрия-
та е водеща в света за отговорното снабдяване, 
чистото производство и рециклирането. Обаче, 
да останеш начело при постоянно променящите 
се разпоредби и да се адаптираш към промен-
ливите пазарни сили не е лесно. Опаковъчните 
компании трябва да управляват все по-сложна 
глобална верига на доставки и да предоставят 
подробна прозрачност на продуктите. За щас-
тие, новите технологични решения помагат на 

ръководителите да използват данните, за да 
разработят и внедрят проницателни, устойчиви 
операции.

ИНДУСТРИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Организациите за хартия, целулоза и опа-

ковки са свикнали да работят в среда със строг 
надзор от трети страни и обширни правител-
ствени разпоредби. Международните разпо-
редби за търговия с деривати, като например 
Регламент за европейската пазарна инфра-
структура и Закона на Дод-Франк, наблюдават 
финансовите аспекти на горските транзакции, 
докато програмите на организации като Съвета 
за управление на горите (FSC) и Инициативата 
за устойчиво горско стопанство се фокусират 
върху екологичните аспекти на управленските 
практики.

В резултат на тези разпоредби поддържането 
на точни данни за сертифициране става все 
по-важно. Продажбата на продукт, сертифици-
ран от FSC, например означава, че дървесина-
та може да бъде проследена на всеки етап от 
процеса на веригата за доставки, включително 
произход от сертифицирана гора. Други непра-
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вителствени организации като Greenpeace пре-
доставят допълнителни одити като трети страни 
за дървообработващите процеси.

В допълнение към сертификатите, свързани 
с горите, индустрията трябва да се бори също с 
нарастващите разпоредби за въздуха и водата. 
От парниковите емисии до националните стан-
дарти за замърсителите на въздуха до Закона 
за чистите води съществуват много закони за 
оценка на въздействието върху околната среда 
на производствения процес от люлка до гроб.

Оптимизирането на ресурсите също е важна 
грижа, поради което горската индустрия под-
крепя инициативите за намаляване на отпадъ-
ците и рециклирането. През 2008 г. Търговската 
верига Walmart стартира инициатива за нама-
ляване на общите опаковки с пет процента. 
Това доведе до изследователска и развойна 
дейност в цялата индустрия за намиране на 
нови дизайни, които намаляват теглото на опа-
ковката, но запазват здравината.

Производителите, които не спазват тези регу-
лации, сертификати и инициативи, насочени 
към устойчивост, са изправени пред възмож-
ни съдебни дела и солени глоби. Освен това 
съществува значителен риск за тяхната марка, 
имидж и репутация.

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
За щастие, сега съществува технология, която 

помага на компаниите да използват данни в 
реално време за рационализиране на бизнес 
процесите и повишаване на ефективността. 
По-долу са дадени няколко примера за това, 
как технологията помага за реализирането на 
рентабилни, устойчиви бизнес операции:

- Дигитално производство
Днес сензорите са вградени във всичко - от 

машините за производство на картон до транс-
портните ленти. Количеството информация, 
която тече към и от тези интелигентни машини, 
е зашеметяващо. Според доклад, генерираните 
данни се очаква да достигнат 44 трилиона гига-
байта през 2020 г.

Докато светът тепърва започва да осъзнава 
безбройните предимства на цифрово свърза-
ното работно място, в момента сензорите се 

използват в производствения отдел за наблю-
дение и незабавно регулиране на работата на 
оборудването. Например, сензорите се използ-
ват за идентифициране на вибрации в лагерите 
или проследяване на консумацията на електри-
чество от помпа и мотор. Тези данни не само 
могат да помогнат да се предскажат повреди на 
машината, но също така могат да помогнат да 
се открие потенциално влошаване на качество-
то на продукта, което след това може да бъде 
коригирано в реално време чрез корекции на 
процеса и машината.

- Проследяване на веригата за доставки
Спазването на индустриалните разпоредби 

и сертификати изисква точна информация за 
материалите, използвани за производството 
на хартиени изделия. От малки горички, дър-
весни стърготини и обработка на целулоза, 
цялата отговорна верига вече може да бъде 

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ 
КАЧЕСТВО

www.bulcore.bg

производство и търговия с хартиени гилзи и бобини
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проследена и представена на купувачите 
за проницателни решения за покупка. 
Клиентите, които търсят екологично чисти про-
дукти, вече могат да видят какъв процент е, 
и какъв не е направен от дървесина, която е 
сертифицирана.

- По-екологични операции
Производството на хартия и опаковки е много 

енергоемък процес. Компаниите искат да под-
държат ниското потребление на енергия, без 
това да повлияе на качеството. Използвайки 
поточно предаване на данни в реално време 
директно от машините, операциите могат да се 
регулират онлайн, за да се увеличи максимално 
използването на машината и да се произвеждат 
продукти по възможно най-зеления начин.

- Свързаност
Свързването на производствения отдел с 

други бизнес системи позволява на вземащите 
решения да оптимизират движението на мате-
риалите между производството, складирането и 
доставката. Свързаността съчетава телематич-
ни данни на превозното средство - като наля-
гане в гумите и скорост на двигателя, данни за 
поведението при шофиране като увеличаване 
на скоростта, спиране и време, прекарано в 
товарене и разтоварване - и бизнес данни, за 
да се спестят транспортни разходи. Например, 

чрез преглед на разхо-
да на гориво при раз-
лични условия - като 
пълен товар, без товар 
и празен ход - компани-
ите могат да определят 
оптималния маршрут от 
дистрибуторския център 
до местата за разтовар-
ване. Също така, капа-
цитетът на транспортно-
то средство може да се 
изчисли в реално време 

и да се коригира, за 
да се гарантира, че 
превозното средство е 
отимално натоварено.

- Отчети в реално 
време

Комбинирането на 
данни с интуитивни, 

лесни за използване интерфейси поставя кри-
тичната информация в ръцете на правилните 
хора в точното време, за да могат да се пред-
приемат действия, когато това е най-необхо-
димо. Някои компании за хартия, целулоза и 
опаковки използват инструменти за управление 
на устойчивостта, за да гарантират, че техните 
операции и продукти са в съответствие по всяко 
време. Отчетите в реално време могат също 
да комбинират вътрешни и външни данни за 
намиране на модели и проследяване на тен-
денциите. Един пример е проследяването на 
настроенията, при което компаниите следват 
променящите се възприятия на клиентите за 
корпоративната марка.

Във времена, които се описват като „ерата на 
големите данни“, компаниите за производство 
на хартия, целулоза и опаковки намират нови 
начини да използват данните за вземане на 
интелигентни решения, които им позволяват да 
отговарят на индустриалните разпоредби, като 
същевременно спестяват пари чрез по-ефек-
тивни операции. С течение на времето лидери-
те в индустрията ще бъдат тези, които ще въз-
приемат всички възможности, които предлагат 
базираните на данни иновации. 

www.elidisbg.com

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ!
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ, 
ЗАЩО МИ ТРЯБВА?  

Нийл Барстоу

ЗАЩО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦВЕТОВЕТЕ Е 
ВАЖНО?

Всеки, който някога е сканирал изобра-
жение или е направил цифрова снимка, или 
дори просто е гледал изображение на екрана 
на компютъра и след това го е видял отпечата-
но, може лесно да разбере защо се нуждаем 
от управление на цветовете при цифровите 
изображения. Те не „съвпадат“ просто авто-
матично  и управлението на цветовете е това, 
което решава загадката „защо не?“ 

Входящите устройства, дисплеите и изход-
ните устройства не интерпретират цифровия 
цвят по еднакъв начин. Освен това, докато 
мониторите, камерите и скенерите използват 

RGB цвят, в по-голямата си част принтерите 
използват CMYK мастила или тяхна вариация, 
за да произведат цвят.

Обхватът (гамата) от цветове, които могат 
да бъдат създадени с помощта на червена 
зелена и синя светлина на монитора, се раз-
личава от обхвата на цветовете, които могат 
да бъдат създадени с мастило върху хартия. 
Така че, когато изображенията от екрана 
се възпроизвеждат на принтер или печатна 
машина, много малко вероятно е цветовете 
да съвпадат без някаква намеса. Тук управле-
нието на цветовете осигурява практически 
жизненоважно ниво на помощ.

Перфектно „настроеното“ управление на 
цветовете намалява консумацията на масти-
ло, подобрява качеството и повишава произ-
водителността благодарение на увеличената 
скорост и възможността за минимизиране на 
макулатурите, тъй като точното възпроизвеж-
дане на цветовете намалява шансовете за 
грешки.

Въвеждането на технологията Colorsync 2.0 
на Apple в средата на 90-те години беше 
голям пробив в управлението на цветовете на 
десктопа. Този софтуер на системно ниво поз-
волява използването на профили на устрой-
ства, които се използват за характеризиране 
на различното оборудване, което използваме, 
като измерва начина, по който тези отделни 
устройства възпроизвеждат специални тесто-
ви схеми по време на процеса на сканиране, 
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снимане, отпечатване или преглед. Microsoft 
представи своя собствена подобна техноло-
гия на системно ниво в Windows 2000.

МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦВЕТЕН КОНСОРЦИУМ
Първоначално Apple Color Consortium, 

който се превърна в International Color 
Consortium (ICC) през 1993 г., е създаден, за 
да осигури отворена, неутрална от доставчи-
ка система за управление на цветовете, която 
ще функционира прозрачно във всички опе-
рационни системи и софтуерни пакети.

Когато устройствата са точно характеризи-
рани чрез изграждане на добри ICC профили, 
софтуерът на системно ниво може да помогне 
на графичните приложения да компенсират 
промените, направени при обработка на цвета 
от тези устройства. Профилите ICC описват 
цветови пространства, а цветовите простран-
ства описват възможностите на устройството.

Преди въвеждането на Colorsync, в някои 
патентовани системи са използвани нес-
тандартизирани описания на устройства 
[напр. Quark X, eficolor]. Тази ситуация се 
подобри неизмеримо, когато през 1993 г. 
стана възможно да се направят профили на 
устройства според спецификациите на ICC 
[Международен цветен консорциум] и по този 
начин да се използват в непрекъснато разши-
ряващата се гама от приложения за изобра-
жения през целия работен поток.

Photoshop 5 на Adobe донесе още едно 
значително подобрение в основната част 
от цифровите изображения, въвеждайки 
концепцията за цветово пространство за 
съхранение на изображения „Независимо 
от устройството“ - което сега наричаме 
„Работно пространство“, което допълнител-
но разшири възможностите за управление 
на цветовете.
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ПРЕДПЕЧАТ

НЕЗАВИСИМИ ОТ УСТРОЙСТВОТО РАБОТНИ 
ПРОСТРАНСТВА

Независимите от устройството работни 
пространства съдържат изображения в линей-
на и универсално разпознаваема форма, така 
че файловете с изображения могат не само 
да се редактират по предсказуем начин, но 
и да могат да се предават между устройства 
и между потребители, където компютрите и 
софтуерът разпознават вградени ICC профи-
ли. Вграденият етикет на ICC профил предос-
тавя достатъчно информация за произхода 
на всеки файл, за да позволи правилното 
показване и обработка на свързаното изо-
бражение.

Очевидно е, че правилната настройка и 
управление на дисплея на монитора е от 
съществено значение (това обикновено се 
нарича “калибриране и профилиране на дис-
плея”), защото трябва да сме сигурни, че 
това, което виждаме на екрана, ще бъде 
много подобно - ако не и идентично - на също-
то изображение, гледано от друг потребител. 

Било то авторът, предпечатарят, цветен коре-
ктор или експонаторът, който ще изработи 
печатните форми.

СЪВПАДЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИ 
УСТРОЙСТВА

Съвпадението на цветовете на различ-
ни устройства и възможността за постигане 
на задоволителни резултати се подобряват 
от възможността за избор между различни 
Rendering Intents. Те се използват по време 
на преобразуването между цветови простран-
ства, (понякога наричани „преобразуване от 
профил в профил“) - напр. Input Device Profile 
to Working Space, Working Space to Display 
Screen или Working Space to Printer Profile.

RGB работното цветово пространство е 
много по-голямо от CMYK печатното цветово 
пространство. Данните на оригиналното RGB 
изображение са доста извън възможностите 
на CMYK устройството и затова трябва да 
бъдат внимателно обработени (мащабирани) 
по време на преобразуването на профил от 
работното пространство в профил за печат. 
Rendering intents са много важни тук, тъй 
като те определят поведението на цветовете 
“извън обхвата”.

Изборът на Rendering intents не трябва да 
се прави по правило или дори по препоръка, 
но всъщност е много по-добре, ако изборът 
на Rendering intents се счита за зависим от 
изображението и творческия избор. Това е 
така, защото начинът, по който цветовете се 
превеждат при изчисленията от едното цвето-
во пространство в другото, се контролира от 
избора на Rendering Intent и може значително 
да повлияе на окончателното възпроизвеж-
дане.

С добри протоколи за управление на цве-
товете и точни ICC профили, съвпадението на 
цветовете се превръща в усъвършенствана 
и почти универсално достъпна процедура, 
която позволява да се управляват очаквания-
та - с добра последователност на външния вид 
между входно устройство, дисплей и изходно 
устройство. 



Oфсетови мастила за печат на опаковки за храни

Мастила за листов офсетов печат с ниска миграция 

More than just ink...

и слаб мирис за максимална безопасност при печат 
на хранителни опаковки

Хубер България ЕООД
ул. Просвета 1, 1588 София, с. Кривина
тел.: +359 2 4915949
мобилен: +359 885 701 911
info@huber-bulgaria.bg
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ИНТЕРВЮ

Опаковки и печат: Г-н Диков как започнахте 
собствен бизнес и защо точно полиграфия? 
Старите полиграфисти казват, че това не е про-
фесия, а е призвание, а според вас?

Йордан Диков: Реално това е била моя профе-
сия почти през целият ми живот. С настъпването 
на демократичните промени в България не съм се 
замислял да се захвана с различен бизнес. Това 
можех и това правех. В онзи момент големият ми 
син също бе запален по фотографията и полигра-
фията и бе завършил „Юлиус Фучик“ със съща-
та специалност. Създаването на полиграфическа 
фирма беше най-логичното.

Опаковки и печат:  Имате над 30 годишен опит 
в полиграфията, разкажете през какви предиз-
викателства сте преминали, за да създадете 

успешна фирма? Малко или много са 30 години 
в бранша и какво не успяхте да свършите?

Йордан Диков: Както при повечето хора започ-
нали от нула, началото беше много трудно.

Първите производствени помещения на фир-
мата бяха мазе (фотолаборатория) и гараж (про-
изводствено помещение за изработка на фотопо-
лимерни клишета). В началото обаче получихме 
солидна подкрепа от нашите партньори от фирма 
ДЮПОНТ. В лицето на представителя за България 
Александър Ганчев и г-н Алтхамер. Да, както всич-
ки сме имали своите безсънни нощи и големи 
страхове от предстоящото. Но поглеждайки сега 
назад тези моменти остават само хубав спомен. 30 
години в бранша бяха необходими той да се изчис-
ти от некоректните колеги. Сега нещата са далеч по 
-предвидими и подредени в бранша.

МАЛКО ИЛИ МНОГО СА 30 ГОДИНИ В ПОЛИГРАФИЯТА

ФИРМА ДИКОВ 90 ООД С 30 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Основана през 1990 г. с предмет на дейност проектиране на гъвкави, транспортни опаковки и изра-

ботване на фотополимерни клишета, вече 30 години фирма „Диков 90“  развива и разширява своята 

дейност, като стои устойчиво на българския и международен пазар с доказано качество, професио-

нализъм и коректност към своите клиенти. Когато се запознах със собствениците преди около 20 

години ме спечелиха със своята непринудена доброта, лъчезарност и компетентност в областта 

на флексопечата. Сега, след толкова много години, преминали през трудностите на живота и раз-

витието на фирмата, са същите лъчезарни хора с побелели от времето коси и опит предаден на 

следващото поколение.

Към настоящия момент фирмата предлага изработване на широка гама фотополимерни флек-

сопечатни форми. Производство на гъвкави опаковки с до 8-цветен флексопечат, предназначени за 

пакетиране на различни изделия на хранително-вкусовата и парфюмерийно-козметичната про-

мишленост, земеделието и битовата химия.

За да задоволи всички изисквания на своите клиенти и да предложи най-пълен пакет услуги, фирма  

„Диков 90“ ООД предлага и офсетов печат на рекламни материали – брошури, дипляни, каталози, 

както и опаковки от хартия и картон, акцидентни материали и фирмени печати.

Направих това интересно интервю със собственика на фирмата г-н Йордан Диков, за да се докос-

нете до тяхната история и разберете как се изгражда успешен бизнес в условията на голяма конку-

ренциия и в същото време оставате позитивни и усмихнати.
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Опаковки и печат: Тъй като разполагате с раз-
лични машини и сте затворили цикъла на про-
цеса, от създаване на изделието като идея, през 
отделните етапи на производството до финали-
зирането му като краен продукт, мислите ли за 
нови инвестиции в близко бъдеще?

Йордан Диков: Несигурната обстановка около 
COVID кризата несъмнено ще повлияе на инвести-
ционните проекти за известно време, след което 
търсенето на нови ниши на пазара и възвръщането 
на загубени позиции ще започне много бързо. Така 
че компания, искаща да се задържи на този пазар 
няма избор – тя трябва да инвестира постоянно.

Опаковки и печат: Вашите синове са полигра-
фисти по образование. Те ли избраха полигра-
фията или бизнесът го наложи?

Йордан Диков: Изборът беше техен. Според мен 
усетиха нуждата от помощ във фирмата и след този 
момент никога не се е коментирало друго попри-
ще за изява.

Опаковки и печат: Във фирмата работи цяло-
то семейство. Как приемате приемствеността 
на поколенията в бранша? По - лесно ли се 
работи с близки хора в бизнеса или строгостта 
и взискателността към тях е по-голяма? 

Йордан Диков: Да, във фирмата работят и два-
мата ми сина и двете ми снахи. Приемствеността 
във фирмата реално вече е осъществена. Задачите 
в производството са разпределени и работата 
върви. Да, искри има, но за щастие свързани само 
с работата.

Опаковки и печат: Как се отрази пандемията 
на вашата дейност? Забелязвате ли вече извест-
но раздвижване в бранша? 

Йордан Диков: Първоначално се усети чувстви-
телен отлив на поръчки за кратко. Последва бързо 
адаптиране от наша страна и един доста дълъг 
период от време, в който поръчките идваха стихий-
но на приливи и отливи. В момента натоварването 
е на пълни обороти, дали заради страха от нова 
обща карантина или просто пазара има нужда от 
продукция е трудно да се кажe. Наистина ситуаци-
ята е несигурна.

Опаковки и печат: Каква е вашата формула 
за успех?

Йордан Диков: Нямаме я тази магическа форму-
ла, но през годините винаги сме държали на коре-
ктността и дадената дума. Изключително стриктни 
сме във всички финансови операции и контрола 
на качеството.

Опаковки и печат: И нашият финален въпрос 
- списание „Опаковки и печат” излиза вече 19 
години. Как оценявате нашето издание и полза-
та от специализирано издание за бранша?

Йордан Диков: Необходимо и полезно четиво, 
доказало актуалността си през годините .

И накрая позволете ми да пожелая на вас, на 
вашите читатели и всички колеги здраве в тези 
трудни времена. 

Благодаря Ви за това инересно интервю г-н 
Диков. Пожелавам на вас и цялото семейство 
много здраве, щастие и професионални успехи, 
да стоите устойчиво на пазара и да увеличавате 
своите клиенти и капитали. Честит юбилей!

инж. Е. Илиева
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ПЕЧАТ

КАК ДА СПРЕМ ПРЪСКАНЕТО 
ПРИ UV МАСТИЛАТА   

Соня Аркос

Многобройните предимства, предлагани 
от UV мастилата, като по-ясни изображения и 
по-богати цветове, ги правят предпочитаното 
мастило за повечето тесни ролни печатни маши-
ни. За съжаление, феномен, широко известен 
като „пръскане“, който се появява само при 
печат с UV мастила, остава основен проблем в 
много печатници.

“Пръскне” е, когато мастилото се разпръск-
ва върху ролния материал по неконтролиран 
начин. Това се случва, когато doctor blade се 
повдига поради прекомерен натиск, позволя-
ващ на UV мастилото да премине под ракела и 
да се разпръсне върху материала. (Фиг. 1)

Пръскането е характеристика, специфична за 
UV мастилата, докато мастилата на водна осно-
ва или разтворител никога не срещат този про-
блем. Но какво причинява това UV пръскане?

През годините са провеждани много проучва-
ния без никакъв категоричен отговор.

Един фактор, допринасящ за това, би бил 
по-високият вискозитет на UV мастилата, който 
може да бъде пет до седем пъти по-висок от този 

на мастилата на водна основа или разтворител. 
По-високият вискозитет оказва по-голям натиск 
върху ракелното острие, което го кара да се 
повдига.

Друг фактор е тиксотропната природа на UV 
мастилата. Вискозитетът на UV мастилата нама-
лява, когато са подложени на стрес. Стресът 
върху мастилото се получава, когато то влезе в 
контакт с dr. blade (ракелния нож). Внезапният 
спад на вискозитета при точката doctor blade - 
анилокс може да позволи на мастилото да тече 
под  ракелния нож, което води до пръскане.

Разбирането на възможните фактори, допри-
насящи за пръскането, ще помогне да се наме-
ри решението на този  проблем.

Основни фактори, допринасящи за UV пръс-
кането:

- Висок вискозитет на мастило (1000-1900 cp) 
- Скорост на печат над 100 m / min
- Материала на dr. blade (ракелния нож), 

дебелината и вида на върха на ножа
- Обем и вид гравюра на анилокса
Промяната на вискозитета на мастилото и 

скоростта на печат може да не е решение, но 
смяната на ракелния нож и анилокса е много 
по-ефективен начин за предотвратяване и пре-
махване на пръскането.

DOCTOR BLADE (РАКЕЛЕН НОЖ)
Основни неща, които трябва да имате пред-

вид:
Ъгъл и натиск
Препоръчителните ъгли за контакт на острие-

то за флексо печат са между 25 градуса до 40 гра-
дуса, като оптималният ъгъл е около 30 градуса. 
Контактните ъгли под 30 градуса не са много 
ефективни и могат да оставят известно коли-



15

Package Printing Converting Magazine № 5 - 2020

PRINTING

чество повърхностно мастило 
върху анилокса, което може 
да допринесе за пръскане. За 
UV мастилата контактният ъгъл 
трябва да бъде най-малко 30 
градуса или повече, за да се 
сведе до минимум UV пръс-
кането, тъй като по-високият 
ъгъл ще устои по-добре на 
деформацията.

Прилагането на твърде голям натиск върху 
острието ще създаде много тъп ъгъл, който ще 
накара върха на острието да се повдигне от 
повърхността на анилокса и това ще позволи 
на мастилото да премине под него и да се прех-
върли върху печатната форма и върху печатния 
материал, причинявайки пръскане.

Дебелина
Общо правило при флексо печата е винаги 

да се използва възможно най-тънкото острие, 
като същевременно се постига последователно 
избърсване на излишното мастило.

Въпреки това, с високо вискозни решения 
винаги са се използвали по-дебели dr. blade 
(ракелни ножове), тъй като те се противопос-
тавят по-добре на деформацията, свеждайки 
до минимум пръскането. Използването им в 

приложения за печат може да 
наруши качеството, тъй като 
по-дебелото острие ще осигу-
ри по-дебел мастилен филм, 
което ще повлияе на дефини-
цията и остротата на отпечата-
ните изображения.

Разработени са различни 
видове остриета на ракелните 
ножове, които са по-дебели 

в основата, за да се намали деформацията, но 
въпреки това предлагат същото качество на 
избърсване, тъй като върхът на острието остава 
същият.

Чрез заздравяване на основата, ракелния нож 
задържа позицията си, позволявайки правилно 
дозиране на мастилото и издържа по-добре на 
натиска, предизвикан от UV мастилото, което 
кара ножа да се огъва и следователно намалява 
значително пръскането. (Фиг. 2)

Материал
Разработени са нови полимерни материали 

за ракелни ножове, които намаляват пръскане-
то от гледна точка на повърхностната енергия на 
материала.

Новите полимерни ракели имат по-ниско 
повърхностно напрежение от стоманените. 

Фиг. 2 dr. blade с широка основа
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Това намалява привличането между ракела и 
мастилото, и намалява количеството натрупано 
мастило зад doctor blade, което води до избяг-
ване на повдигането на ножа и не позволява на 
мастилото да премине отдолу, причинявайки 
„пръскане“.

АНИЛОКСОВИ ВАЛОВЕ

По-голямата част от използваните днес ани-
локси са гравирани шестоъгълно с ъгъл от 60 
градуса (Фиг. 3). Характеристиките и предим-
ствата спрямо предходните модели на клетките 
са добре известни, а така също и техните огра-
ничения по отношение на освобождаването на 
мастилото и пръскането.

Поради ограниченията за освобождаване на 
мастило от шестоъгълния модел клетки с 60 гра-
дуса, са подобрени с нова гама с удължени шес-
тоъгълни гравирани клетки. (Фиг. 4) Това ново 
удължено шестоъгълно гравиране е значително 
по-добро при освобождаване и прехвърляне на 
мастило и поради това се превърна в предпочи-
тания избор от много печатари. Въпреки това, 
по отношение на пръскането, това гравиране 

увеличава количеството мастило, което се прех-
върля в точката на взаимодействие на ракелния 
нож / анилокса, като по този начин увеличава 
шанса за пръскане.

И при двата вида гравиране създаденият 
модел е шестоъгълна затворена клетка. Тъй като 
клетките не са свързани, мастилото не може да 
тече през гравираната повърхност на анилокса, 
докато се върти и единственият изход от клетка-
та е нагоре. Поради високия си вискозитет, UV 
мастилото е склонно да се натрупва зад doctor 
blade, което кара острието да се повдига, поз-
волявайки на UV мастилото да премине отдолу, 
причинявайки пръскането.

Използването на канално гравиране се 
доказа като ефективен начин за премахване и 
предотвратяване на пръскането. Гравирането 
на непрекъснати канали или свързани клетки 
(вижте съответно фигури 5 и 6), позволява на 
мастилото да тече в гравирания канал през 
повърхността на анилокса, намалявайки нат-
рупването на мастило зад острието, като по този 
начин се намалява хидравличното налягане, 
оказвано на острието.

Промяната на спецификацията на анилоксо-
вия вал от затворена клетка към гравиране на 
канали доказа, че елиминира UV пръскането в 

Фиг. 6 UniFlo с непрекъснати клетки

Фиг. 3   Шестоъгълно 600 гравиране

Фиг. 4  Удължени шестоъгълни клетки

Фиг. 5 MaxFlo UV канално гравиране (свързани клетки)
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99% от случаите.
Проучване, проведено от Cheshire Anilox 

Technology разкри, че използването на анилокси 
с гравирани канали, ефективно елиминира UV 
пръскането. Петнадесет различни UV печатници 
за етикети са участвали в изпитанието, където са 
били тествани четири вида гравиране. Всичките 
петнадесет печатници, участвали в тестовете, 
които са се сблъсквали с пръскане в работата 
си, са тествали анилокси с различни гравирания 
с еднакъв обем на клетката. Останалите промен-
ливи за печат са непроменени: еднакви doctor 
blade, материал, клишепласт, печатна форма, 
печатен натиск във всеки тест.

Изпитанията са били двойно слепи, което 
означава, че нито печатарите, нито изследо-
вателите са знаели анилокс с какво гравиране 
е използван по време на печатните тестове. 
Различните гравирания са посочени като тип A, 
B, C и D, за да се разграничат и да се запишат 
данните.

Тествани са различни скорости на печат и вис-
козитет на мастилото, 
за да се видят резул-
татите, използвайки 
анилокси с различни 
гравирания. Вижте 
таблицата по-горе за 
резултатите.

Пръскането при 
UV мастилата е често 
срещан проблем сред 
п р е р а б о т в а т е л и т е 
на UV етикети, който 
може успешно да се 
управлява, като се 
следват добри експло-
атационни практики, 
но най-важното е да се 

избере правилният анилоксов вал.
Работете с вашите доставчици на анилокси, 

мастила и остриета, за да определите най-до-
брото решение, което работи за вас, за да све-
дете до минимум потенциала за UV пръскане. 

Дистрибутор за 
България

 „Полихром сервиз“
 тел: 02/42 62 651

За автора
Соня Аркос е технически директор по продаж-

бите в Cheshire Anilox Technology. Тя се присъе-
динява към компанията през 2005 г. Соня е висо-
коквалифициран специалист с над 12 години 
опит в печатарската индустрия. Нейните силни 
технически познания и разбиране за флексопе-
чатната индустрия се оказаха много ефективни в 
подпомагането на клиенти по целия свят, подо-
брявайки ефективността на работния процес, 
качеството на печата и производителността.

Използвани гравюри на анилокса
Печатни условия 600 750 300 канал MaxFlo UV
Скорост  < 50 м /мин ×  × ×
Скорост  > 100 м /мин   × ×
Вискозитет на мастилото (1000 - 1200 ср)   × ×
Вискозитет на мастилото (1201 - 1900 ср)    ×

 - пръскане × - не се забелязва пръскане
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ECOPRINT
Стабилност в печатната машина 
и еднороден печат
ECOPRINT са серия полупресни мастила за 

листов офсетов печат на основата на растител-
ни масла и без летливи органични съединения, 
което помага за опазването на околната среда.

Тяхното приложение се препоръчва за тър-
говски печат на малки и големи формати, 
адаптирани са за високоскоростен печат и за 
различни овлажняващи системи, с или без 
алкохол.

Мастилата ECOPRINT са проектирани за печат 
върху гланцови хартии с покритие. Въпреки 
това, те могат да се използват за печат върху 
матова хартия с покрития, като по този начин 
се постига високо качество на изображенията 
и върху двата материала. Освен добрата наси-
теност на цветовете, мастилата комбинират 
отлично втвърдяване с добра устойчивост на 
триене.

BIO COBALT FREE
Устойчивост
BIO COBALT FREE са мастила за листов офсе-

тов печат, които отговарят на търсенето на 
устойчиви и екологично оптимизирани проду-
кти. Серията е проектирана за печат с висока 
скорост с отличен баланс вода/мастило, пре-
доставяйки превъзходна стабилност на печата. 
Тъй като това са пресни мастила, те работят 
ефективно с всички добавки, налични на паза-
ра (с или без алкохол).

Основните характеристики на мастилата BIO 
COBALT FREE са:

- Отлична острота на точката и трапинг
- Висок гланц
- Висока устойчивост на триене
- Много добро нанасяне
- Отличен трансфер

PREMIUM AS
Мастила за листов офсетов печат, които поз-

воляват да се намали значително количество-
то на използваната пудра срещу копиране на 
мастилото и времето за работа

Когато достатъчно силно очаквате да се слу-
чат добри неща, те се случват.

Време е да откриете PREMIUM AS, мастилата 
за листов офсетов печат, подходяши за печат-
ниците, които са ангажирани както с високото 
качество на печата, така и с опазването на 
околната среда, и които ще им гарантират уди-
вителни печатни резултати.

Произведени с висококачествени и възобно-
вяеми суровини, без кобалтови соли и летливи 
органични съединения, мастилата PREMIUM AS 
намаляват изполването на пудра и честотата 
на почистване на гумените платна, с което 
допринасят за намаляване на екологичното 
въздействие на печатни процес. В следствие на 
това, те са най-висококачествените, най-сигур-
ните и най-производителните офсетови масти-
ла на пазара.

В допълнение, PREMIUM AS е синоним на 
ярки цветове, отличен гланц и устойчивост на 
триене, без копиране на мастилото и много 
добър трансфер.

- Приложение: Хартия и картон в малки и 
големи формати. Подходящи за високоско-
ростен и двустранен еднопасов печат.

- Лакиране: Мокро-върху-мокро или 
мокро-върху-сухо нанасяне на лакове на мас-
лена или водна основа. Необходимо е сушене.

Представител за България:
ПОЛИСТОР

 София, ул. Бузлуджа №4-6, ап.2 
тел.: 02/ 423 09 08 ; моб: 0882/ 421 174; 

office@polystore.eu
www. polystore.eu

НОВИТЕ СЕРИИ МАСТИЛА НА 
MA INKS
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Три серии мастила за листов офсетов печат, 
които отговарят на търсенето за устойчиви и екологично 
оптимизирани продукти.

ECOPRINT
Стабилност в печатната машина и еднороден печат
Мастила на основата на растителни масла, адаптирани за високоскоростен печат и 
за различни овлажняващи системи, с или без алкохол. За гланцови и матови хартии.

BIO COBALT FREE
Устойчивост. 
Серията е проектирана за печат с висока скорост с отличен баланс вода/мастило.

PREMIUM AS
Мастила за листов офсетов печат, които позволяват да се намали значително 
количеството на използваната пудра срещу копиране на мастилото и времето за работа.
PREMIUM AS е синоним на ярки цветове, отличен гланц и устойчивост на триене, 
без копиране на мастилото и много добър трансфер.

Склад -  гр. София, ул. Мюнхен №14; БЦ Искър-ЮГ ; тел.: 02/ 4231813; моб: 0882/ 435105; store@polystore.eu; 
Офис - гр. София, ул. Бузлуджа №4-6, ап.2 ; тел.: 02/ 423 09 08 ; моб: 0882/ 421 174; o�ce@polystore.eu

www.polystore.eu
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ПЕЧАТНИ ФОРМИ ЗА 
ИНДУСТРИЯТА ЗА ЕТИКЕТИ

Тони Уайт

Печатните форми за печатарската 
индустрия и по-специално за етике-
тите са изминали дълъг път от ранни-
те дни на флексо и офсетовия печат. 
Крайният отпечатан резултат зави-
си от много фактори, но лесната за 
използване висококачествена печатна форма 
е в центъра на целия процес. Добре е да при-
емем, че мастилото, материалът и печатната 
машина са от съществено значение за полу-
чаването на висококачествени печатни резул-
тати, като не забравяме анилоксовите валове 
във флексо печата и мастилените валове в 
офсета. Въпреки това, подобренията в проце-
са на изработка на печатни форми, наред с 
допълнителните предимства, които предлага 
всеки тип форма, помага да се улесни работа-
та на оператора на печатната машина. Същото 
се отнася и за процесите сито и дълбок печат. 
Нека разгледаме подробно двата най-попу-
лярни печатни процеса за етикети. Много от 
печатните форми могат да бъдат изобразени 
или цифрово чрез лазер или чрез UV лампи в 
конвенционален експонатор.

ФЛЕКСО ПЕЧАТНИ ФОРМИ
Значението на печатните форми в този про-

цес е абсолютно важно и не може да се игнори-
ра. Те са последната граница преди мастилото 
да бъде отложено върху хартията или фолиото. 
В ранните години се спореше за това дали да 
се използват мастила на водна основа или на 
основата на разтворител. Днес обаче има много 
повече съображения,  включващи мастила с UV 

и LED втвърдяване, мастила с ниска миграция 
и специални лакове. Основните технологии за 
обработка изглежда не са се променили твърде 
много - освен това, че експонаторите и маши-
ните за обработка са по-автоматизирани.

Големите производители на печатни форми 
предлагат няколко технологии. Обобщение на 
различните техники показва как всеки произ-
водител е подходил към проблема за създава-
не на най-фините точки с лесна обработка. В 
допълнение, според крайното приложение се 
предлага широка гама от повърхности с Shore 
A твърдост, като около 60-65 е средната твър-
дост, с изключение на печат върху меки мате-
риали или вълнообразен картон, където Shore 
A от 55 би бил приемлив.

Дебелина на печатната форма от 1,14 мм 
е сравнително стандартна за индустрията за 
етикети и тесен ролен печат. След като използ-
ваното мастило е съгласувано, изборът на под-
ходящата печатна форма започва с избора на 
подходяща Shore твърдост и вид на точката за 
конкретното приложение. Няколко от произво-
дителите предлагат форми с точки плосък връх, 
за които се твърди, че намаляват значително 
нарастването на точките или форми с кръгъл 
връх, които печатат по-оформени точки, с или 
без микрозърнеста повърхност за допълнител-

Точка с кръгъл връх и точка с плосък връх



но прехвърляне на мастило.
Традиционно, фотополимерните печатни 

форми се обработват с помощта на агресивни 
разтворители, съдържащи големи количества 
ЛОС (летливи органични съединения). С тече-
ние на годините са въведени по-безопасни 
разтворители, за да се направи работното 
място по-безопасно. В същото време на сце-
ната се появиха печатни форми, обработвани 
с вода. В тази статия разглеждаме някои от 
наличните технологии, включително лазерно 
експонирани печатни форми с и без аблацио-
нен слой. Наскоро бяха въведени термално 
обработвани печатни форми, които не използ-
ват разтворители. Повечето производители 
доставят печатни форми, подходящи за обра-
ботка с разтворител.

ТЕРМАЛНО ОБРАБОТВАНИ ПЕЧАТНИ ФОРМИ
Термално обработваните печатни форми не 

се нуждаят от обработка с разтворители или 
на водна основа и са напълно сухи. Системата 
работи, като се отстранява неекспонирания 
полимер от проявения материал. След завърш-
ване с UVC (ултравиолетово С) лъчение, печат-
ната форма е готова за употреба за по-малко 
от един час. Печатните форми могат да бъдат 
цифрово изобразени с помощта на лазер или 
да бъдат експонирани в конвенционален екс-
понатор.

Печатната форма Lux ITP Epic на MacDermid 
осигурява възможност за точки с плосък връх. 
Повърхността на формата има уникална микро 
грапава повърхност, която, според компани-
ята, осигурява страхотни характеристики за 
преноса на мастило. Резултатът е 1:1 възпро-
извеждане на изображението от цифровия 
файл, което позволява отпечатване на по-мал-
ка точка. Средната Shore твърдост на този 
материал е идеална за отпечатване на етикети 
с фини детайли. Печатните форми могат да 
бъдат обработени или с разтворител, или в сис-
тема за термална обработка. Съвместимостта 
на печатните форми включва мастила на водна 
и алкохолна основа, а за UV мастила се пред-
лага специална UVR (ултравиолетово лъчение) 
печатна форма.

Германо-Българска индустриално-
търговска камара (ГБИТК)
ИНТЕРПРЕД – СТЦ СОФИЯ

бул. „Драган Цанков“ 36 _ сграда А _ ет. 3 _ 1040 София
Тел.: +359 2 816 30 13 _ Факс: +359 2 816 30 19
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Flint Group предлага нова гама от термално 
обработвани печатни форми. Серията nyloflex 
Xpress включва формите с точки с плосък връх 
- nyloflex XVH и XFH digital - с или без текстури-
рана повърхност, което дава подобрен пренос 
на мастило в плътните участъци и значител-
но подобрено възпроизвеждане на точките. 
Предлагат се и версии с точки с кръгъл връх 
- nyloflex XPH и XPM. След експонация, про-
явяващият материал в термалния процесор 
ефективно отстранява всичкия неекспониран 
полимер, оставяйки чиста зона около точките. 
Термалният процесор nyloflex Xpress използва 
насочена инфрачервена система за предвари-
телно нагряване с къса вълна, която загрява 
само повърхностния слой на печатната форма, 
като по този начин спестява до 88 процента 
консумация на електроенергия, което означа-
ва, че не се изисква система за охлаждане или 
изпаряване. Печатните форми, които дават 
резултат, най-малкото равен на формите изра-
ботени с разтворители, са готови за употреба в 
рамките на 45 минути.

DuPont предлага гама термални работни 
процеси Fast, която включва,  печатната форма 
Fast Easy EFX, която има вградени точки с пло-
сък връх и гладка повърхност, която позволява 
да се направи микро растриране в плътните 
участъци и пренос на мастило с висока плът-
ност, наред с минимално нарастване на точ-
ките. Печатната форма с точки с плосък връх 
Fast EFE, е с напълно нов полимер, осигуряващ 

подобрен пренос на мастилото и по-висока 
разделителна способност. Печатната форма 
DFUV е проектирана да се използва специал-
но с UV мастила. Формите получават обратна 
експонация преди цифровото изобразяване 
и след това биват завършени с конвенцио-
нална светлинна обработка. Новият термален 
процесор Cyrel Fast 1001 TD е преработен и 
усъвършенстван, като предлага до 63 процен-
та намаление на консумацията на енергия. 
Подобрената система за термалното управле-
ние и дизайнът с множество загряващи ролки 
осигуряват постоянно почистване на неекспо-
нирания полимер, чиста дълбочина на релефа 
и чист и равномерен гръб на печатната форма.

ПЕЧАТНИ ФОРМИ С ВОДНО ИЗМИВАНЕ
Asahi атакува екологичния проблем с тех-

нологията си с водно измиване Clean Transfer. 
Тя осигурява прост начин за подобряване 
на качеството на печат. Това се постига чрез 
използване на по-лек натиск по време на печа-
та, което позволява по-фини точки - по-малко 
нарастване на точките и постигане на постоян-
но качество на печат, твърдят от компанията. 
Високото печатно качество и отличната про-
изводителност са само две от предимствата, 
за които твърди Asahi. Подобрената версия на 
печатните форми AWP-DEF, AWP-DEW носи още 
повече подобрения в качеството на печата. 
Тъй като при обработката на печатните форми 
не се използват агресивни разтворители, се 
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постига отлична стабилност на формата за 
по-малко от час. Печатните форми могат да се 
използват с UV мастила върху голямо разноо-
бразие от материали. С по-широкото използ-
ване на печат с фиксирана цветова гама във 
флексо печата и елиминирането на нуждата 
от спот цветове, печатните форми AWP-DEW са 
идеални, тъй като предлагат стабилно качество 
на печат през целия производствен цикъл.

Fujifilm предлага печатните форми с водно 
измиване Flenex FW. Формите са съвместими 
с много флексо LAM CTP устройства и с много 
процесори с водно измиване налични на паза-
ра. Печатните форми имат специално покритие 
на каучукова основа, което не е чувствител-
но към кислород, като свежда до минимум 
ефекта, който кислородът може да има върху 
крайната форма на точката. Това означава, че 
може да се постигне лесно точка с плосък връх, 
намалено нарастване на точките и подобрена 

трайност. Измиването се постига чрез използ-
ване на вода и мек препарат, което означава 
минимално издуване на формата. Печатните 
форми могат да бъдат произведени за около 
40 минути и са готови за работа в печатната 
машина. Всички версии на формите могат да 
се използват с всякакви мастила на UV или 
водна основа или на основата на разтворител.

ПЕЧАТНИ ФОРМИ ЗА ОФСЕТОВ ПЕЧАТ
Друга широко използвана технология в 

индустрията за етикети, е офсетовият печат. 
Тази технология използва алуминиеви печатни 
форми, където печатащите и непечатащите 
елементи са в една и съща равнина - с други 
думи плоска - което означава, че материа-
лът, използван при печат, трябва да е срав-
нително гладък. Процесът работи на прин-
ципа, че мастилото и водата не се смесват. 
Конвенционалните офсетови печатни форми 

Полихром Сервиз ЕООД

ЛАЗЕРНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАСТЕР ВАЛОВЕ

МАСТИЛА И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ
АНИЛОКСОВИ ВАЛОВЕ | ПЕЧАТНИ РЪКАВИ И МАШИНИ 

МАСТИЛА ЗА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С ХРАНИ 

тел. 02 426 26 51; e-mail: sales@plychrome.info; www.polychrome.info; www. laserclean-anilox.com

����������������������������������������������������������



24

Опаковки и Печат № 5 - септември / октомври 2020

ПЕЧАТ

имат изображение, което привлича мастило-
то и фон, който отхвърля мастилото. Фонът 
на печатната форма се поддържа влажен от 
серия валове, прилагащи воден разтвор, а 
мастилото се прилага от друг набор от мастил-
ни валове, като балансът между мастиленото 
изображение и фона е от решаващо значение 
и има нужда от опит, за да се поддържа този 
баланс.

Офсетовата печатна индустрия обаче вече 
се радва на въвеждането на безводен офсетов 
печат, което премахва изискването за под-
държане на този баланс. Това се постига чрез 
прилагане на покритие от силиконова гума, 
устойчиво на мастило. Въпреки че безводният 
офсет съществува от средата на 70-те годи-
ни на миналия век, многото разработки през 
годините доведоха до това днешните печатни 
форми да могат да произвеждат високока-
чествени печатни изображения. Безводните 
печатни форми на Toray изискват мастилен 
канал с контролирана температура, за да може 
силиконовото покритие да работи правилно 
при постоянна температура. Изисква се тер-
мално CTP устройство и специални UV / окси-
дативни мастила. Toray или одобрен безводен 
процесор за печатните форми е от съществено 
значение.

Типична печатна форма от Toray е формата 
Imprima LJ, която е съвместима с мастила на UV 
и на маслена основа. Ключово предимство е, 
че печатните форми не се нуждаят от изпичане, 
а техниката за подобряване на продължител-
ността на експлоатация датира от 70-те години. 
Печатните форми Imprima SD, изобразени с 
помощта на термален слой, могат да се използ-
ват за FM и AM растриране.

През последните десет или повече годи-
ни, UV-мастилата стават широко използвани 
заменяйки мастилата на основата на раз-
творители в индустрията за етикети. Поради 
това, Kodak (флексо дивизията вече се казва 
Miraclon) разработва нови офсетови печатни 
форми, които могат да се използват с тези UV 
мастила. Въвеждането на LED втвърдяващи се 
UV мастила революционизира тази мастиле-
на технология и разшири значително обхвата 
й. Традиционно, офсетовите печатни форми 
трябва да се изпичат, за да издържат на ефекта 
от тези агресивни мастила. Най-новите форми 
на Kodak, включително термалната пластина 
Electra Max, имат ефективна устойчивост на 
разтворителите без изпичане.

Печатните форми Kodak Sonora XP и UV 
Process Free премахват необходимостта от 
обработка с вода, като по този начин добавят 

значителни ползи за окол-
ната среда, тъй като фор-
мите се почистват в печат-
ната машина. Използвайки 
лазерна CTP технология за 
изобразяване, системата 
Kodak Squarespot предлага 
подобрен контрол на точки-
те през целия тираж.

Това е моментна снимка 
на текущите печатни форми, 
които могат да се използват 
в индустрията за етикети. Не 
е изчерпателно, но новите 
издания както за флексо, 
така и за офсетови печатни 
форми ще бъдат показани 
на изложенията, които ще се 
проведат в бъдеще. 
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BacterStop е революцион-
но решение за безпреце-
дентна защита в новите 
реалности на пандемия-
та. Използвайки фолиото 
BacterStop за ламиниране 
на всеки тип печатен 
материал ще направите 
вашите продукти по-безо-
пасни и по-хигиенични, без 
компромис с качеството, 
без усложнение при про-
изводствения процеси  и 

последващи операции.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Унищожава поне 99% от бактериите, дока-
зано с независими тестове и сертификат IMSL.

• Предлага високото качество на покритие-
то, което познавате. Не усложнява производ-
ството.

• Не губи антибактериалните си свойства 
през целия живот на продукта.

 

ОТЛИЧНА ЗАЩИТА
BacterStop осигурява ефективна антибактериална 

защита през цялото време на използване на лами-
нирания материал. Той прави почистването и дезин-
фекцията на ламинираната повърхност много лесно и 
намалява риска от пренос на инфекции. Почистването 
не намалява ефективността  му.

РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Потенциалните приложения на BacterStop включват 

менюта за ресторанти и заведения, брошури  за авио-
компании и туристически агенции, рекламни материа-
ли за болници, етикети, опаковки. Той може да осигури 
допълнителна защита за всеки тип продукт, който ще 
бъде докосван от много хора, особено за продължите-
лен период от време.

Друга важна област на приложение са детските 
книжки и печатни продукти, опаковките за лекарства, 
медицински консумативи и почистващи продукти, 
както и учебниците и учебните помагала.

ГРИЖА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
BacterStop е ефективен начин да защитите потреби-

телите и да им покажете, че мислите за безопасност-
та им. Антибактериалният ламинат може да намали 
риска от инфекции, да защити клиентите и да помогне 
на бизнеса ви.

ЗАЩИТА И ГРИЖА 
С АНТИБАКТЕРИАЛЕН 
ЛАМИНАТ ОТ ЩЕРЕВ
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НЕЗАВИСИМО КОЛКО РЪЦЕ 
ДОКОСНАТ ПРОДУКТА, ТОЙ 
ЕЛИМИНИРА ПОНЕ 99% ОТ 
БАКТЕРИИТЕ

Свойствата на BacterStop  се дължат на 
технология, базирана на сребърни йони. 
Тя се използва от десетилетия в различни 
области и е доказано ефективна и напълно 
безопасна. BacterStop се свързва с клетъч-
ната стена и спира развитието на бактери-
ите. Включените сребърни йони нарушават 
производство на ензими и пречат на гене-
рирането на енергия от клетките. BacterStop 
нарушава ДНК на бактериите и спира раз-
множаването им.

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИС
BacterStop  няма миризма и не се отли-

чава на вид и при докосване от матовите и 
гланцови ламинати, Prime Matt / 26 mic мат 
и Prime Gloss / 25 mic гланц на Щерев ЕООД. 
Той е произведен в Европа, няма миризма и 
дори вкус. Процесът на ламиниране е стан-
дартен, както и съвместимостта с довърши-
телни операции. Продуктите, ламинирани 
с BacterStop, могат да се рециклират със 
същата технология като тези със стандартни 
фолиа. 

ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ
Ефективността на BacterStop е доказана от 

независим ISO лабораторен тест. Ламинатът 
е тестван срещу някои от най-резистентните 
щамове и доказано унищожава поне 99% 
от бактериите, попаднали върху повърх-
ността на фолиото. Резултатите от тестовете 
показаха висока ефективност срещу бак-
терии, резистентни към антибиотици, като 
Staphylococcus Aureus.

ЩЕРЕВ ЕООД
гр. София 1592, 

бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 4-8,
Слатина-Къра, склад 217-218

тел.: 02/ 988 61 41;  0887/ 511 036

Щерев ЕООД е вносител и търговец на едро, спе-
циализиран в доставката на машини и материали 
за довършителната обработка в полиграфската и 
рекламна индустрия, най-вече т.нар. ламиниране 
на печатни материали. 

Ламинирането е довършителна обработка, коя-
то „добавя стойност” към печатния продукт – прави 
го по-естетичен и издръжлив или му придава спе-
цифични характеристики (защита от влага, контакт 
с храни, търсени естетически свойства, или функ-
ционални такива); вече е задължително изискване 
и стандарт при изработката на корици на учебници 
и книги, опаковки и хартиени торби, папки с джоб, 
кутии за CD/DVD, рекламни материали, менюта, 
учебни пособия и информационни пособия.

От създаването си фирмата въвежда и разви-
ва на българския пазар модерната технология на 
„топлото ламиниране“, при която загубите и вре-
мето за настройка са незначителни, което поз-
волява бързо смяна на заданието, при запазване 
контрола върху разходите, и гарантиране на по-
стоянно качество и повтаряеми резултати. Не на 
последно място, това е единствената довършител-
на обработка, която дава възможност за напълно 
рециклиране на печатните продукти, както и да се 
спазват съвременните екологични изисквания. 

С извършването на дейността си, Щерев ЕООД 
поема ангажимент и отговорност да предоставя на 
родния си пазар възможност за избор, така че поне 
в сферата на тази дейност българският клиент и по-
требител да има достъп до професионално и образ-
цово обслужване от местен доставчик с необходи-
мата компетентност. Естествено за постигането на 
тези цели е необходим дългогодишен труд и опит, 
както и постоянни проучвания. Това е техният на-
чин да бъдат благонадежден партньор на клиентите 
си в стремежа си да предлагат продукция, адекват-
на на съвременния български и европейски пазар. 
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Ричард Мичъл

По-голямото търсене на млечни опаковки, 
които са визуално по-привлекателни, устой-
чиви и функционални, активира пускането на 
пазара на нови дизайни.

Секторът за опаковки на млечни продукти 
се развива бързо след период на затишие. 
Докато исторически опаковките се развиват 
бавно, по-големият интерес на купувачите 
към удобство и устойчивост, и по-рязкото 
фокусиране на марките върху външния вид 
и свежестта на продукта, променят пейзажа. 
Преработвателите използват по-екологосъо-
бразни и визуално привлекателни опаковки, 
които се предлагат в по-голямо разнообра-
зие от форми и размери.

Потребителите очакват повече от марките. 
Не само от продуктите, които се предлагат, но 
и от опаковката, която е един от най-добрите 
начини марките да се откроят от конкуренци-
ята, като същевременно отговарят на нужди-
те на своите клиенти.

По-новите опаковки 
включват ясни, кратки 
съобщения, за да преда-
дат предимствата на про-
дуктите - например, опи-
сания с надпис „по-малко 
захар“ или „повече проте-
ини“ - и имат нови форми 
и дизайн, които улесняват 
държането, наливането 
или пиенето на продукти-
те без разливане.

Също така по-популярна е опаковката за 
млечни продукти с възможности за лесно 
отваряне и затваряне – в размери с индиви-
дуални порции за закуска и по-големи опа-
ковки за магазините.

Междувременно свиването на домакин-
ствата допринася за производството на 
по-малки опаковки, използването на опаков-
ки за мляко със съдържание повече от литър 
намалява, с по-нови опции, които се стремят 
към обем от половин литър или 250 мл.

В действителност, опаковката за млечни 
продукти като цяло се премества към по-мал-

ки размери, включително 
единични порции за такива 
продукти като кисело мляко 
и извара, които купувачите 
могат по-лесно да консуми-
рат като закуски или с обяда. 
Такива размери помагат за 
раздвижването при млеч-
ните опаковки, които дълго 
време бяха в застой.

Опаковката се управля-
ва от потребителите, които 

ОПАКОВКИТЕ ЗА 
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
СА В КРАК С 
ВРЕМЕТО 
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искат продукти, които са опаковани за удобна 
употреба. Гъвкавите опции включват стоящи 
опаковки, четиристранни сашета и опаковки 
с прозорци, които показват продуктите, заед-
но с такива по-нови концепции като заквасе-
на сметана в опаковка с лесно изтискване с 
многократно затваряне.

Междувременно по-ориентираните към 
ефективността търговци на дребно също 
търсят опаковки, готови за рафтовете. Те 
искат да получават стоките и да ги подреждат 
бързо, като все пак поддържат привлекате-
лен външен вид за клиентите.

Вторичните опаковки за млечни продукти 
се променят с увеличаването на приемането 
на готовите за рафта дизайни. Търговците на 
дребно преобразуват повечето от рафтовете 
си в готови за продажба на дребно, за да уве-
личат максимално пространството на рафто-
вете и да подобрят операциите в магазина.

МАТЕРИАЛЕН СВЯТ
Филмите и другите опаковъчни матери-

али също стават все по-значими, тъй като 
нараства значението на устойчивостта им 
сред купувачите, търговците на дребно и 
марките.

„Никога в историята на нашата компания 
не сме виждали такава промяна като жела-
нието на потребителите да избират покупки, 
които възприемат като по-добри за околната 
среда, които включват опаковки, в които 
се използват по-малко материали и имат 
по-нисък въглероден отпечатък“, казва Мъри 
Бейн, вицепрезидент маркетинг за Stanpac, 
производител на опаковки за млечни проду-
кти и напитки.

Той отбелязва, че Stanpac въвежда алтер-
нативни материали за устойчивост в опаков-
ките си за сладолед, които включват картон 
от устойчиво управлявани гори и покрития за 
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бариерни и запечатващи свойства, които се 
получават от растения вместо от изкопаеми 
горива. 

Прозрачните бутилки от полиетилен тереф-
талат (PET), които позволяват по-голямо 
рециклиране, също стават все по-популярни. 
Преработвателите преминават към кристали-
зиращ рециклируем РЕТ филм за свиваеми 
ръкави, който е предназначен да се рецик-
лира със смолата на опаковката, казва той, 
като отбелязва, че такива дизайни използват 
мастило, което се отделя от филма и не оцве-
тява люспите PET по време на процеса на 
рециклиране.

В допълнение към екологичните действия, 
преработвателите реагират на нарастващия 
интерес на купувачите към продукти с нос-
талгични елементи по време на пандемията 
COVID-19 чрез преминаване към опаковки 
от хартия вместо пластмаса. Потребителите 

копнеят за полезни и позна-
ти неща. Сладоледът, напри-
мер, е емоционален продукт 
и използването на хартиени 
опаковки става повече от иде-
ален материал.

Марките също търсят опа-
ковъчни материали, които 
дават възможност на проду-
ктите да изпъкнат на претъп-
кания пазар. Такива артикули 
включват фолио, което не се 
разкъсва при отлепване или 
не порязва ръцете на потре-
бителите и е естетически при-

ятно, защото се отлепва като едно парче, 
казва Бейн.

Междувременно повече преработватели 
преминават от гъвкави опаковки към твър-
ди и полутвърди опаковки с модифицирана 
атмосфера (MAP) за сирена. Сиренето в гъв-
кави опаковки често се разглежда като обик-
новена стока. Преработвателите се опитват 
да се разграничат, като предоставят MAP 
опаковки, които имат първокласен външен 
вид и усещане.

Производителите на сирене също все 
по-често използват ненапечатани филми и 
прилагат етикети, за да обозначават раз-
лични продукти. Всеки клиент може да иска 
различна информация на опаковката, което 
прави скъпо и трудно да се съхраняват пред-
варително отпечатани филми за голямото 
разнообразие от нужди на клиента. Можете 
да отпечатвате етикети значително по-бързо, 
отколкото да поръчате нов филм.

Опаковането на сирене с помощта на сви-
ваеми опаковки от машини за термоформова-
не също е много разпространено. Обвивката 
създава еднакво стегнат, чист вид като сви-
ваем пауч, но има по-малко отхвърляния 
по време на обработката поради по-малка 
заплаха от замърсяване на продукта.

НЕ ВЪРВЕТЕ САМИ
Млечните преработватели биха могли да 

определят по-добре най-ефективната опа-
ковка за техните специфични продукти, с 
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помощта на производителите на опаковъчни 
машини и филми, както и на потребители-
те. Ключовите съображения са да можете 
да опаковате продуктите ефективно, без да 
намалявате печалбите.

Всъщност, преработвателите трябва да 
обмислят общите оперативни разходи при 
вземане на решения за опаковане, включи-
телно материални разходи и продължител-
ност на работа на машините, работоспособ-
ност и жизнен цикъл. Никога няма абсолют-
но перфектно решение за опаковане, така 
че колкото повече преработвателят обмисля 
всички фактори, толкова по-добър ще бъде 
крайният избор за дългосрочната жизнеспо-
собност на техния бизнес.

Освен това, преработвателите биха могли 
да анализират опаковките на други бизнес 
пазари при вземането на решения, вклю-
чително тези извън храните. Секторите за 
нехранителни стоки често са първите, които 
приемат нов атрибут или стил, който в край-
на сметка ще проникне и в хранителните 
опаковки. Преработвателите трябва да под-
държат иновативен начин на мислене, като 
тестват нови продукти и опаковки с потре-

бителите, за да видят какво работи с техни-
те непрекъснато променящи се изисквания, 
като същевременно получават помощ от про-
изводителите на опаковки, които  имат пред-
става за новите технологии или материали, 
които биха могли да променят това, което е 
възможно.

Да накараш страните да променят навици-
те си за производство и продажба на опаков-
ки обаче може да бъде трудно. Много прера-
ботватели опаковат продуктите по определен 
начин от години и са усъвършенствали този 
път до пазара, така че извършването на про-
мяна може да изисква инвестиция на време 
и пари. От друга страна, много потребители 
са свикнали да купуват млечни продукти в 
познати опаковки. Промяната може да отне-
ме време и усилия.

Например, доминиращият стил на опаков-
ките за производство на сладолед е останал 
непроменен от 1930 г. и докато някои прера-
ботватели желаят подобрения, правенето на 
едно и също нещо почти един век затруднява 
действително промяната. 

Въпреки това, предлагането на купувачите 
на нови опции за продукти и опаковки е чуде-

“Феникс Трейд 99” ООД е българска компания, 
производител на опаковки за насипни храни от хартия 
и картон и алуминиеви кетъринг контейнери. 

Ние сме специализирани и предлагаме широка гама продукти: 

- Пликове за насипни храни и печива от бял и кафяв крафт;
- Пликове от маслоустойчива хартия за насипни храни и 

пекарни;
- Пликове тип джоб от маслоустойчива хартия за бургери и 

сандвичи; 
- Листове от крафт и маслоустойчива хартия за опаковане; 
- Хартия за печене; 
- Кутии за грил, фаст-фуд и сладкарски изделия от картон, 

метализиран от вътрешната страна;
- Кутии за храна от картон, ламиниран от вътрешната страна;
- Алуминиеви контейнери за храна с капаци от метализиран 

картон и плата за кетъринг; 

Предлагаме сламки в следните размери: 
- 190 х 6 мм – за стандартни чаши; 
- 290 х 6 мм – за еднократни чаши с капак, високи чаши и 

бутилки;
- Сламки с диаметър 8 мм – за смутита и други гъсти напитки. 

с. Марикостиново, обл. Благоевград; 0877432490
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сен начин да се активизира марката, да се 
хареса на нова аудитория и да се стимулират 
продажбите.

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАЗХОДИТЕ
Основно предизвикателство при опаков-

ките, пред което са изправени млекопре-
работвателите обаче, е управлението на 
разходите, като същевременно подобряват 
производителността. Някои от новите опции 
като устойчиви или рециклируеми филми, 
стоящи опаковки или опаковки с плоско дъно 
или клинообразни опаковки могат да бъдат 
по-скъпи, а някои може да изискват промяна 
на начина, по който продуктът напуска лини-
ята за обработка. Макар че за преработва-
телите е изгодно да инвестират в машини, 
които имат гъвкавостта да работят с много 
различни видове опаковки на една и съща 
линия и системи, които имат минимален пре-
стой при промяна за значително различни 
видове опаковки, е трудно да се намерят.

Включването на машини, които могат 
ефективно да пакетират продукти с разли-
чен вискозитет и текстури на една и съща 
линия, е още едно предизвикателство. 
Преработвателите, които използват карто-
нени чаши, също ще се сблъскат с производ-
ствени проблеми, тъй като картонът се огъва 
и се разкъсва по-лесно от пластмасата, което 
води до неизправности и е необходимо да 
се извърши цялостно тестване на работата с 

машината и обработваемостта. 
Това гарантира, че картонените 
чаши и капаците се поемат безо-
пасно и чашките са плътно запе-
чатани. Добавяйки нови начини 
на мислене и технологични ино-
вации, преработвателите могат 
да определят и използват допъл-
нителни приложения за хартиени 
опаковки.

Създаването на партньорства 
с производителите на опаковки 
може да помогне на преработ-
вателите да  се ориентират към 

променящия се пейзаж и да имат стратегия 
през целия процес на опаковане.

АДАПТИРАНЕ КЪМ ВРЕМЕНАТА
Прeработвателите трябва също да напра-

вят промяната приоритет и да осигурят необ-
ходимото време, енергия и финансиране 
за внедряване на най-ефективните системи 
за обработка. Трябва да се извършат много 
тестове и оценки, за да се гарантира, че 
качеството и безопасността на продуктите не 
са засегнати, когато се появи нещо ново или 
различно.

Възможностите се увеличават, тъй като не 
е рядкост да наблюдаваме промяна на стила 
на опаковките на всеки шест до девет месеца 
за много продукти, което преди това ставаше 
от пет до 10 години. Преработвателите тряб-
ва да могат да нагаждат производството си 
и е огромно предимство да имат тази гъвка-
вост.

Подобно приспособяване се наблюдава в 
отговор на COVID-19, тъй като безопасност-
та на храните става все по-важна за много 
потребители, отколкото устойчивостта. 

Въпреки че устойчивостта беше най-горе-
щата тенденция в бранша, все повече опе-
ратори обръщат основното си внимание на 
еднократните опаковки с индивидуална пор-
ция, както на дребно, така и за хранителните 
услуги.

И тази тенденция се засилва. 
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ВАШЕТО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ОПАКОВКИ НА ХРАНИ 

Дебра Вайс

В конкурентен пейзаж като хранително-вку-
совата промишленост е важно опаковката да 
е правилна. Това не е само за практичност, 
а за да запази конкурентно предимство на 
претъпканите рафтове в супермаркетите. Този 
материал обяснява какъв тип производители 
на опаковки трябва да се търсят, какви типове 
трябва да се избягват и как най-добре да се 
изпревари конкурентната опаковка.

Независимо дали е любимият ви шоколад 
или е закуска за свободното време, първо ви 
привлича опаковката. Хранителната опаковка 
не само че откроява продукта на рафта, но и го 
предпазва от химически, физически и фактори 
на околната среда, които могат да го замърсят. 
Затова е важно да знаете правилните видове 
опаковки и да следвате най-новите тенденции в 
опаковките, за да останете конкурентоспособни.

ЗАЩО ОПАКОВКАТА НА ХРАНИ Е ТОЛКОВА 
ВАЖНА?

Опаковката запазва качеството на храните, 
както и привлича клиенти. Повечето клиенти 
вероятно ще преценят качеството на храната по 
опаковката. Докато основната роля на опаков-
ките на храни е да съдържат храна, ето някои 
други ключови предимства:

Защита: Защитата на опаковките се проявява 
в два основни аспекта: по отношение защи-
тата на опакованите стоки за потребителя и 
по отношение защита на природната среда от 
опакования продукт. Опаковъчните компании 
проектират уникална опаковка, която може 
да бъде идеална за вида храна. Компаниите 
провеждат много изследвания, за да получат 
най-добрите идеи за полезни опаковки, които 

могат да защитят продукта от химически реак-
ции, светлина и прах. Неправилната хранител-
на опаковка влияе върху качеството и вкуса на 
даден продукт.

Опакованите храни трябва да са без замър-
сяване и да поддържа срока на годност на хра-
нителния продукт.

Транспорт: За опаковките е въведен терми-
нът транспортабилност. Около нас има раз-
лични видове опаковки за храни, от консерви, 
торбички и кутии до бутилки. Хранителните 
продукти са опаковани в тези контейнери, така 
че да останат в безопасност по време на транс-
портиране.

Влияние на потребителските навици за покуп-
ка: Цветовете и стилът на опаковката за храна 
играят жизненоважна роля за повлияване 
на решението на потребителя за покупка. В 
края на краищата мозъкът реагира на цве-
товете по различни начини, така че изберете 
разумно цветовете за опаковките. Например, 
белите опаковки предават простота и чистота, 
което ги прави чудесни за млечните проду-
кти. Оранжевите опаковки означават енергия и 
забавление, което ги прави идеални за спортни 
напитки и летни питиета. Също така, съчета-
вайте цветове и аромати, като жълто за банани 
и червено за ябълка. Шрифтовете също имат 
важна роля. Уверете се, че са четливи за вашата 
целева аудитория.

Открояване на марката: На рафтовете в 
супермаркетите има стотици продукти, така че 
вашият продукт трябва да привлича внимание-
то на клиента. Опаковката помага за това, тъй 
като отличава вашата марка от подобни про-
дукти на един и същ рафт. Опаковката на про-
дукти е също чудесен маркетингов инструмент. 
От етикета, логото до формата на опаковката 

Аddress: 10 St. Ivan Rilski Str., Sapareva Banya

Факс 0707/24080Тел. 0707/23388

www.demt.bg

office@demt.bg

точност
прецизност

бързина

Производство
на опаковки от картон

с високо качество 
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на вашата храна, клиентът може да си спомни 
вашата марка следващия път, когато дойде да 
пазарува. По този начин опаковката изгражда 
разпознаваемост на марката.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩАТА ОПАКОВКА 
ЗА ХРАНА

Коя опаковка върви най-добре с хранителни-
те ви продукти? Е, има много видове за избор, 
от стъкло, метал, хартия, велпапе до пластмаса. 
Не всички опаковки за храни обаче са еднакви. 
Всички имат своите предимства, както и някои 
недостатъци.

Трябва да размишлявате над две ключови 
точки, докато определяте правилната хранител-
на опаковка:

1. Опаковката трябва да пази конкретния 
хранителен продукт

2. Тя трябва да грабне погледа на клиента.
Като разумен бизнес, вие също така искате 

вашите хранителни опаковки да са подходящи 

за околната среда и практиките за управление 
на отпадъците, но грубата истина е, че опако-
въчният материал не винаги отговаря на тези 
условия.

В края на краищата те варират според опре-
делени свойства, които се определят от:

• Материал
• Дизайн
• Видът на опакованата храна
• Срок на годност
• Условия на околната среда
• Лесна употреба
• Изхвърляне
• Разходи, свързани с производството и дист-

рибуцията.
С други думи, всеки опаковъчен материал 

за храни има своите характерни черти. Някои 
определени храни вероятно ще взаимодействат 
с някои видове опаковки. Ето някои основни 
черти на използваните материали за хранител-
ни опаковки:

Аddress: 10 St. Ivan Rilski Str., Sapareva Banya

Факс 0707/24080Тел. 0707/23388

www.demt.bg

office@demt.bg

точност
прецизност

бързина

Производство
на опаковки от картон

с високо качество 
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ОПАКОВКИ

И АКО ИЗПОЛЗВАТЕ 
ПЛАСТМАСОВА ОПАКОВКА...

Пластмасите са повсеместни. 
Те са спасителното средство за 
хранителни опаковки, въпреки 
че са изправени пред проте-
стите на еколозите. Обичайте 
ги или ги ненавиждайте, но е 
вярно, че никоя опаковка не 
е толкова гъвкава, достъпна и 
привлекателна като пластмасо-
вата. Отново е важно да избе-
рете правилната пластмасова 
опаковка за вашите хранител-
ни продукти. Ето някои видове 
пластмаса и как те е съчетават 
с хранителните продукти:

Полиетилен терефталат (PETE 
или PET): Лека пластмаса и 
има страхотни удароустойчиви 
свойства. Безопасна и лесна 
за рециклиране. PETE е попу-
лярна опция за опаковки за 
напитки, олио, вода, дресинг за 
салати и сладко / желе.

Полиетилен с висока плът-
ност (HDPE): Пластмаса с нисък 
риск, което я прави полезна за 
опаковки за мляко, вода, зър-
нени храни и сокове.

Поливинилхлорид (PVC): 
Използва се при направата на 
опаковки за хранителни обвив-
ки, бутилки, олио и лекарства 
без лекарско предписание. Тъй 
като съдържа хлор като основ-
на съставка, той е биологично 
и химически устойчив. Въпреки 
това, не е безопасен за готвене 
или загряване и обикновено 
не се приема от програмите за 
рециклиране.

Полиетилен с ниска плътност 
(LDPE): Идеален за приготвяне 
на пазарски торбички, обвив-
ки за храни, бутилки за изстис-

Стъкло:
За Против
Устойчиво на влага и топлина Крехко и чупливо
Нереактивно 
Не е лесно за пренасяне
Прозрачно (позволява на потреби-
телите да видят продуктите)

Тежко и обемисто за транспорти-
ране

Многократна употреба / рецикли-
ране
Алуминий:
За Против
Устойчив на влага, светлина,топли-
на, газове и корозия

Не може да бъде заварен

Леко тегло По-малка здравина
Рециклируем Ограничени форми
Скъп
Ламарина:
За Против
Водо- и топлоустойчива Реагира с храни
Трайна Изисква отварачка за консерви
Рециклируема и лесна за отделяне 
от отпадъците (с магнит)

По-тежка от алуминия

По-евтина алтернатива на алуминия
Стомана:
За Против
Здрава и издръжлива Не може да бъде заварена
Устойчива на топлина Склонна към корозия
Рециклируема Изисква отварачка за консерви
По-евтина от ламарината По-тежка от алуминия
Хартия и картон:
За Против
Ниско тегло Влагопоглъщащи
Добра здравина Лоша бариера за светлина
Ниска цена Лесно късане и повреждане
Изработени от възобновяеми при-
родни ресурси
Рециклируеми
Полиестери:
За Против
Здрави Остатъците им могат да представля-

ват опасност за околната среда
Идеални за горещо пълнене
Отлични бариерни характеристики
Висока прозрачност
Устойчиви на нараняване и разкъс-
ване
Лесни за рециклиране в твърда 
форма
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кване и торбички за хляб. Той не е по-дебел от 
повечето смоли. Въпреки че е безопасен, той 
трудно се рециклира и може да навреди на окол-
ната среда. Затова се препоръчва повторното му 
използване или по-нататъшното му използване 
за друга цел.

Полипропилен (PP): Обикновено се използва 
за направата на опаковки за кисело мляко, 
лекарства и кетчуп. Неговата по-добра устой-
чивост на топлина от полиетилена го прави без-
опасен за използване в микровълнова фурна.

Полистирол или стиропор: Идеален за храни-
телни опаковки като чаши за еднократна упо-
треба, купи, съдове за хранене и пластмасови 
прибори за хранене. Той обаче не е безопасен, 
тъй като изпуска потенциално токсични химика-
ли при контакт с топлина. Освен това не е лесно 
да се рециклира и следователно трябва да се 
използва повторно.

Други: Или опаковката е направена от поли-
карбонат или биопластмасов полилактид или с 
повече от един пластмасов материал.

НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ОПАКОВКИ

Важно е да се знаят тенденциите при опа-
ковките за храни, тъй като индустрията е силно 
конкурентна и динамична. В последните години 
се разработват биоразрадими и рециклируеми 
опаковъчни материали за хранителни цели. 
Можете да дадете предимство на продукта си, 
като включите тези тенденции в опаковката си:

Минимални дизайни: Тази тенденция при-
съства навсякъде, от кориците на книги до път-
ните знаци. Оставете настрани големия шрифт 
и отрупаните дизайни.

Смели цветове: Смелите цветове са на мода 
в опаковките за храни. Освен че привличат 
вниманието на клиента, те отличават и дизайна. 
Протеиновите блокчета са най-добрият пример 
за тази тенденция.

Дребният шрифт става голям: Защо да не 
изброите съставките си с големи шрифтове? 
Изглежда добре и показва вашата достоверност 
на клиентите.

Бъдете креативни с формата: Представете си 

опаковка за сок от диня под формата на резен 
диня. Ако продавате билкови продукти като 
алое вера, защо да не ги продавате в опаков-
ка с формата на листа от алое. Разбрахте ли? 
Много хранителни компании стават креативни 
с опаковките си.

Функционална опаковка: Dunkin Donuts пред-
стави чаша за кафе с капачка, в която могат да 
се поставят захар и сметана заедно с допълни-
телно кафе. Повече организации включват тази 
тенденция, за да позволят на клиентите си да 
носят храната с лекота.

Основното е, че всеки хранителен продукт се 
нуждае от опаковка, за да излезе на  пазара. 
Също толкова важно е да изберете правилната 
хранителна опаковка. В крайна сметка опа-
ковката не само съдържа и защитава вашия 
продукт, но и изгражда разпознаваемост на 
марката. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ 
НА ПРОДУКТИТЕ

Джордж Гибсън

За обещанието за дигитална опаковка се 
говори в опаковъчното пространство от години. 
Но компаниите едва сега започват да осъзнават 
многобройните предимства, както и предизви-
кателствата и техническите пречки за превръ-
щането на дигиталния печат в основен бизнес.

Възможността със сигурност е налице - паза-
рът се очаква да нарасне до близо 300 мили-
арда долара до 2024 г., според статията на 
Smithers Pira „Бъдещето на дигиталния печат до 
2024 г.“ в списание Flexo.

Със сигурност броят на цифровите печатни-
ци, насочени към опаковъчните материали, 
продължава да расте всяка година. Въпреки 
това, дори и най-оптимистичните пазарни про-
учвания сочат, че цифровият печат вероятно 
няма да достигне скоро 6% от пазара на опа-
ковки. Разбира се, в някои области се наблю-
дава по-голям ефект от други.

Други оценки на Smithers Pira в „Бъдещето на 
цифровия печат за опаковки до 2018 г.“ сочат, 
че приблизително 90 процента от работата по 
дигиталната опаковка, която се извършва днес, 
е печат на етикети. Това не е изненадващо, като 
се има предвид основата на конкуренцията в 
голям сегмент от опаковъчната индустрия днес 
- доставяне на високо качество на почти стоко-
ва цена. Особено забележително наблюдение 
е, че макар повечето от опаковъчните фирми 
да съхраняват инвентар за своите клиенти, 
по-малко от половината се чувстват в състояние 
да ги таксуват за тази услуга. 

Много големи компании за печат на опаков-
ки продължават да предават своите дигитални 
поръчки на специализирани подизпълнители 
или партньори. Това може да бъде много успеш-
на стратегия, тъй като дигиталните технологии 

все още се развиват бързо и изборът между 
алтернативни технологии за някои приложения 
изисква специална експертиза. След като са 
избрали технология, често се изисква повече 
експертиза, а в някои случаи трябва да се съз-
дават специални, контролирани зони, за да се 
помести новото оборудване. Това носи много 
проблеми, през които ще преминете само за да 
изберете нов принтер.

Печатът, разбира се, е само началото на 
работен поток с цифров достъп. Въпреки че 
по-голямата част от опаковъчните компании 
са разработили голям опит в планирането на 
производството, процесите на управление и 
цифровите опаковки в техните контролери на 
управлението, истинското цифрово довърш-
ване все още изостава. Цифровите режещи 
устройства са интегрирани в някои широкоф-
орматни принтери, насочени към прототипи и 
етикети.
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Често дискусиите относно цифровите опа-
ковки спират на нивото на опаковката. Общата 
мъдрост е, че дигиталната опаковка е приложи-
ма само за няколко пазарни сегмента и е скъпа 
за внедряване. В случаите на къси тиражи и 
прототипи, например, по-високите пределни 
разходи за единица дигитален печат се търгу-
ват срещу разходите за подготовка, инвентар 
и остаряване при традиционните методологии. 
Във време, в което средната дължина на тира-
жите намалява, силните страни на цифровия 
печат изглеждат добре съвпадащи с тази част от 
динамиката на опаковъчната индустрия.

СТОЙНОСТТА НА ЦИФРОВИЯ ПЕЧАТ
Често обсъжданата сладка точка за цифрови 

опаковки е персонализацията. Силата на пер-
сонализацията е абсолютна. Може драстично 
да увеличи колко потребителите ценят даден 
артикул и следователно са готови да платят за 
него.

Един от любимите ми примери е бонбоните 
My M&M - един международен успех. Както 
при всеки нов хит на пазара, има значителна 
конкуренция. Скорошна проверка на уебсай-
та на голяма верига супермаркети даде цена 
на обикновения бонбон около 6,55 долара за 
паунд. С отпечатано на него име и монохромна 
снимка на човек разходите за потребителя ска-
чат до близо 39 долара за паунд! Тази проста 
персонализация увели-
чава цената четири и 
половина пъти.

Какъв друг вид моди-
фикация увеличава тол-
кова много стойност-
та на продукта? Има 
много фирми, които 
експериментират как 
да преобразуват това 
в собствена категория. 
Персонализираната 
опаковка се вписва 
точно в една от най-го-
лемите маркетингови 
тенденции в този свър-
зан свят. Има експери-

менти с персонализиране на етикетите, при-
ложени върху горчица и Nutella, бисквитки и 
сладкиши. Има разширен интерес към опаков-
ки, свързани със събития. Много малко са дос-
тигнали успеха на M&M. Ако персонализацията 
е толкова мощна, защо не сме заобиколени от 
продукти, опаковани специално за нас?

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯТА

Редица фактори играят роля при приемане-
то на дигитален печат на опаковки. От плюс е 
възможността икономически да се произвеждат 
къси тиражи, да се намалят драстично инвента-
рите и остаряването и да се направи възможно 
персонализирането като добавена стойност и 
печеливша услуга, което е диференциатор на 
много конкурентния пазар.

Има обаче и предизвикателства. Един от 
основните проблеми е въвеждането на цифро-
ви технологии във вече установен процес. Това 
е като проблема с грахчето в сламката. Нека да 
кажем, че сламката в тази аналогия е персо-
нализиран дигитален производствен процес, а 
скоростта на процеса е потокът през сламката. 
Можете да си представите, че всяка стъпка 
в процеса е част от сламката. Приносът към 
сламката е натрупването на персонални данни. 
Трябва да имате персонални данни, за да създа-
дете персонализирана опаковка.

SOLEMA - ВАШИЯТ ПАРТНЬОР 
ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ В 
ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Италианската компания произвежда 
довършителни машини за полиграфи-
ята и предлага интелигентни решения 
за автоматизация при производството 
на книги, вестници и списания.
Широкото портфолио от стандартни 
машини Solema, комбинирано за съз-
даване на автоматизация по поръчка, 
е най-добрата гаранция за печатници 
и книговезници, които искат да пови-
шат качеството, производителността 
и общата ефективност на своите
работни процеси.

- Стaкери
- Палетизатори
- Подаващи устройства
- Пакетиращи системи
- Транспортиращи системи
- Сушилни
- Специална екипировка

АЛДЕКС ИНК
София, „Искърско шосе“ 15;
тел.: 02/ 979 44 25, 
02/ 979 44 26;
office@aldex-inc.bg
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Следващото може да бъде дизайнът. Тук персо-
налните данни се сливат с фиксирано или общо 
съдържание, за да се получат окончателните про-
изведения на изкуството. Печатът може да е след-
ващата стъпка. След това идва рязане, сгъване, 
залепване и монтаж. Можете да отидете още 
по-далеч или да изберете различни стъпки, но 
въпросът ще остане. Това, че една стъпка е много 
по-лесна, всъщност не прави повече продукт пре-
минаващ по-бързо през сламката.

Когато довършителните работи са бързи, в 
стъпката на печата може да има грахче в сламка-
та. Когато печатът се ускори, грахчето просто се 
движи, сега може би е в секцията за създаване 
на окончателен файл за печат. Когато се появят 
лесни, евтини и бързи методи за генериране 
на персонализирани файлове с изображения, 
грахчето преминава към събирането на лична 
информация. Докато има стъпки, които са бавни, 
ускоряването на която и да е от тях не означава, 
че потокът през сламката ще се увеличи.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Въпреки тези предизвикателства, някол-

ко големи потребителски компании проведоха 
експерименти, които демонстрират потенциала 
и възможностите, които предлага дигиталната 
опаковка. Например пазарният експеримент на 
Coca-Cola „Share a Coke“ беше забележително 
успешен. Започвайки с няколкостотин от най-чес-
то срещаните имена в различни страни, те произ-
ведоха персонализирани кутии, без да изискват 
лична информация.

Подкрепена от маркетингова стратегия и значи-
телни рекламни разходи, Coca-Cola даде на потре-
бителите си начини да използват и да играят с 
техния продукт, който не е съществувал преди. You 
Tube предлага много примери за това как хора-

та проявяват творчество с иновациите на Coke. 
Единият е предложение за брак, съставено от кен-
чета Coca-Cola. Това е коренно различен начин за 
използване на ядрото на персонализацията. В този 
случай персонализираната стока не се раздава 
на човека - по-скоро потребителят е този, който 
се персонализира чрез своя избор. Друг важен 
аспект на тази програма е нейният мащаб. Мислим 
за дигитален печат за къси тиражи - тук дължините 
на тиражите бяха стотици хиляди.

Coca-Cola се научи от този експеримент и нас-
коро обяви нова маркетингова програма Share 
a Coke, която добавя допълнителна степен на 
персонализация, като позволява на потребите-
лите да поръчват персонализирани индивидуал-
ни или пакет от шест стъклени контурни бутил-
ки. Компанията предвижда необходимостта въз 
основа на споменатите по-горе креативни приме-
ри на потребителите - включително създаване на 
персонализиран продукт за употреба във всич-
ко - от предложения за брак до обявявания за 
раждането на бебе - без да се налага да търкате 
пътеките на местните магазини, за да намерите 
конкретни имена.

Други два експеримента при дигиталните опа-
ковки също променят мнението за това, какво 
е ценно и какво е възможно. Възможността за 
отпечатване на голям брой уникални опаковки 
има смисъл само ако има лесен начин за тяхното 
проектиране. Това е постигнато най-вече чрез тре-
тиране на променливия компонент на опаковката 
като елемент, който е пуснат в шаблон. Това рабо-
ти, но ограничава степента на персонализация.

И Coca-Cola, и Budweiser са организирали кам-
пании, които подчертават разликата от опаковка 
до опаковка. Използвайки компютърен софтуер, 
те пуснаха програми, които произвеждат стотици 
хиляди опаковки, като няма две еднакви. Тези 
програми разчитат на потребителите да добавят 
персонализацията, като избират сред наличните 
опаковки онези, които най-добре отговарят на 
естетиката им. Дори в даден случай, потребите-
лите, които събират опаковки със специфични 
дизайнерски атрибути, създават вторичен пазар 
за опаковките. Отделните бутилки се препродават 
за 5 до 10 пъти над първоначалната им покупна 
цена.
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По-голямата част от персонализираните опа-
ковки пускани на пазара или експериментите 
спират до крайната теоретична способност на 
цифровите проекции, тъй като разчитат на пер-
сонализиране на общ формиращ фактор. Като 
се има предвид, че създаването на дизайн просто 
става лесно мащабируемо, персонализирането 
в реално време на рязане, сгъване и лепене 
изостава. Лазерни режещи машини съществуват, 
но те остават скъпи в по-голямата си част и не се 
приемат широко. Ситуацията с останалата част от 
довършителните работи е още по-слабо развита. 
Съществуват само няколко дигитални биговащи 
машини и устройства за нанасяне на покрития. 
Когато те станат по-широко разпространени, 
силата на производството на цифрови опаковки 
може да се отприщи.

НОВ БИЗНЕС
Това повдига основното предизвикателство, 

което представляват цифровите опаковки. 
Цифровите опаковки означават повече от при-
емането на дигитален състав, приемането на нова 

техника за печат или нова технология за довър-
шителни работи и повече нови системи за кон-
трол на производството. Това е изцяло нов начин 
на правене на бизнес.

Клиентът за дигитален печат може да не са 
купувачите, които компанията обслужва в момен-
та - по-вероятно е да бъде маркетинговият отдел. 
Броят на клиентите, които ще бъдат управлявани, 
вероятно ще се увеличи. Самият източник на 
стойността предоставяна на клиентите се проме-
ня. Една компания може да се наложи да промени 
не само това, което продава, но и на кого. Тази 
по-широка възможност ще бъде разработена за 
маркетинговите отдели вместо за купувачите на 
печат, които са традиционните поддръжници за 
печатарите.

С възможностите и предизвикателствата, които 
цифровите опаковки представляват, компаниите 
могат да се замислят дали да избягват цифрови-
зацията или да скочат в нея. Всеки ще вземе това 
решение за себе си, но цифровите опаковки ще 
стават все по-важни, а предимството ще е за тези, 
които имат опит с тях. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ

РОПРИНТ РОПРИНТ 
СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВО СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВО 
НА КУТИИ И ОПАКОВКИНА КУТИИ И ОПАКОВКИ
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СА ВОДЕЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СА ВОДЕЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА НОВАТА ИНВЕСТИЦИЯНА НОВАТА ИНВЕСТИЦИЯ

РОПРИНТ 
СТАРТИРА ПРОИЗВОДСТВО 
НА КУТИИ И ОПАКОВКИ
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СА ВОДЕЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА 
НА НОВАТА ИНВЕСТИЦИЯ

За повече от десет години на пазара, белязани с 
постоянно развитие и въвеждане в експлоатация на 
нови машини и производства, печатница Ропринт се 
утвърди като стабилна компания, с възможности и 
авторитет. През 2017 година, фирмата бе отличена и 
с наградата на СПИБ „Печатар на годината“. И днес 
Ропринт е предпочитан партньор на много български 
компании – производители и търговци, от различни 
сфери и браншове.

 Като един от лидерите в ролния офсетов и в листовия 
офсетов печат, в желанието си да следва пазарните тен-
денции и потребностите на клиенти, в края на 2019-та 
година фирмата стартира ново производство – печат на 
кутии и опаковки по индивидуален дизайн на клиента. 

Цехът за производство на кутии е оборудван с целоф-
орматна щанца Bobst, лепачно сгъвачна машина с 
възможност за дву-и три-точково лепене Bobst Media 
68,  машина за цялостно UV лакиране. Идеята е с тях да 
се осигури затворен цикъл на производство, който да 
гарантира както качеството, така и сроковете за изра-
ботка на поръчаните продукти. 

В средата на тази година печатницата  закупи и 
инсталира системата за контрол на лепене на кутии 
Topguard на немската компания KAS. Tя следи работата 
на лепилните дюзи, количеството на нанесеното лепило 
и съхненето му. Системата има сензори за контрол и 
отделяне на дефектната продукция, както и за провер-
ка на различни видове кодове, използвани във фар-
мацията и козметиката. Чрез тази поредна инвестиция 
Ропринт оптимизира и подобри предлаганата услуга.

Дългогодишното партньорство с няколко големи 
фирми от медицинския и козметичния бранш откриха 
възможност пред печатницата да стартира реалната 
изработка на кутии веднага след пускането в експлоа-
тация на оборудването. Продуктите, които Ропринт про-
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извежда са както кутии за лекарствени продукти, добавки и 
сиропи, така и опаковки за хранителни продукти без пряк 
досег с храната, а също и кутии за козметичния бранш.

Печатницата може да изработва освен стандартни и лук-
созни кутии, с допълнителни „екстри“ по желание на кли-
ента като частичен лак, топъл печат, релефен печат (преге). 
Компанията е една от малкото, които могат да предложат 
на клиентите си възможност за поставяне на прозорче-
та, включително и защитени с PVC фолио. Това придава 
по-луксозен вид на опаковката като спомага да се види 
продукта вътре, без обаче да има риск той да се повреди.

Оборудването на цеховете на печатница Ропринт поз-
волява изработването на кутии в малки, средни и големи 
тиражи, а за удобство на клиентите се предлага и ком-
плексна услуга – печат на всички техни рекламни матери-
али на едно място - както кутии, така и листовки, дипляни, 
брошури, каталози, плакати.

Освен отличното качество на печат и довършителни 
процеси, фирмата предлага и обслужване, съобразено с 
конкретните потребности на клиентите. Досегашният опит 
на компанията при работата с малки и големи клиенти 
е гаранция за бърза и адекватна реакция при консулти-
ране на клиента и разрешаване на всички специфични 
проблеми и ситуации, възникващи в процеса на работа. 
Печатницата разчита на екипа си от висококвалифицирани 
специалисти с отговорно отношение към всеки  детайл и 
качествена техника. Дългосрочната статегия на компани-
ята е създаване на партньорски отношения, изградени на 
доверие, коректност, бърза реакция и отлично съотноше-
ние качество-цена. 

С всички услуги, които предлага Ропринт, както и машин-
ния й парк, можете да са запознаете на сайта на печатница-
та: www.roprint.bg
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ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРОАКТИВЕН 
ПОДХОД ЗА БЕЗОПАСНОСТТА – 
ЧАСТ 1 

Цел номер 1 на всяка компания 
трябва да бъде безопасната 
работна среда. Ето няколко съве-
та за безопасност.

Dick Тarget 

В статиите, които съм писал през годините, 
съм отделил много време за обсъждане на 
механичните настройки и техниките за кали-
бриране на щанцоващите машини. Тези техни-
ки са необходими, за да се управляват печели-
вши предприятия за опаковки и да има щаст-
ливи клиенти, като същевременно позволяват 
на компанията да остане конкурентоспособна 
и лидер в този свят на производство от вълноо-
бразен картон.

Сега искам да се съсредоточа върху друга 
тема и това е безопасността в предприятието. 
По-голямата част от предприятията за произ-
водство на опаковки, както големи, така и 
малки, са запознати с практиките за безопас-
ност, включително безопасни експлоатационни 
процедури. Повечето компании приемат безо-
пасността много сериозно. По принцип всички 
са строги и имат твърди дисциплинарни дейст-
вия. Повечето пъти инструкциите са ясни и спе-
цифични за машината. Също така тези правила 
се прилагат за всеки служител в предприятието 
- от генералния директор до най-новия човек в 
сградата. Не може да има изключения.

Трябва да се съгласим, че няма място за 
грешки в безопасността при работа на прера-
ботвателните машини, щацоващото оборудва-
не или оборудване за обработка на материали. 
Няма място за служители, които избират да 
не спазват необходимите безопасни правила. 
Според мен те трябва незабавно да бъдат дис-
циплинирани; изпратени в вкъщи за няколко 
дни или седмица без заплащане или уволнени. 
Като мениджъри има моменти, когато трябва да 
проведем този страховит телефонен разговор 
със семейството на служителя. Бих предпочел 
по-скоро да се обадя по телефона, за да кажа 
на член на семейството, че днес техният род-
нина е уволнен поради нарушение на безопас-
ността, вместо разговор, за да кажа, че член 
на семейството е заседнал в машината или е в 
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болница, подложен на операция за отстранява-
не на пръстите или ръката.

Всички компании имат указания относно про-
цедурите за изключване на машините. Страшен 
инцидент е, когато човек е премазан или загуби 
крайник или пръсти, защото той или тя са влезли 
в машината, докато е спряла, без да блокират 
правилно функцията. Запомнете: винаги пазете 
ключът за изключване в собствения си джоб.

Често срещана практика е в предприятията 
да се използват предпазни очила, необходима-
та защита на слуха, защитни твърди обувки и 
задължително да няма широки дрехи или непри-
брана дълга коса. Не забравяйте, че косата не 
се къса. Ако дълга коса попадне в точката на 
захранване, операторът ще загуби косата си и 
ще бъде скалпиран. Отговорността на ръковод-
ството на предприятието е да следи този важен 
момент. Бъдете наблюдателни. Безопасността е 
работа на всеки.

РАБОТА С МАШИНИТЕ
Операторите на машината никога не трябва 

да носят ръкавици по време на работа с обо-
рудването, особено около подаващите секции 
в машините. Флексо печатните машини, рота-
ционните щанци и сгъвачно-лепачните машини 
използват различни видове захранващи ролки. 
Хлабавият материал около ръкавицата може 
лесно да се изтегли в отвора между ролките и 
за миг пръстите или ръцете могат да заседнат 
между тях. Не забравяйте, че машините рабо-
тят с висока скорост, до три, четири листа в 
секунда и инцидентите могат да се случат много 
бързо. Имайте предвид, че когато пръстите, 
дланите или ръцете на оператора са хванати 
между чифт ролки, може да отнеме до няколко 
часа, за да извадите частите на тялото от тези 
машини. Това е тежко за обсъждане, но е необ-
ходимо да се помисли за разговор за това с 
операторите.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД
Oфициално представителство на фирма 
Lohmann GmbH & Co. KG, 
която произвежда висококачествени залепващи системи 
за най-разнообразно приложение:

• За монтаж на печатни форми във флексопечатното
производство - всички видове и дебелини 
• За залепване и свързване на най-различни видове
материали като хартия, картони, пластмаси, кожа, текстил и др.
• За монтаж на клишета при топъл печат и преге
• За свързване главите на календарите към техните тела
• Високоякостни, студоустойчиви (до -40ºС), устойчиви на стареене, атмосферни влияния и UV 
лъчения
• НОВО! 
 - Кристално прозрачни залепващи системи за абсолютно незабележимо свързване;
 - ATG трансферни ленти и апликатори
 - Двустранно залепващи ленти тип Finger Lift с различни ширини и дължини, подходящи за  
  машинно нанасяне
 - Двустранно залепващи монтажни ленти с разпенен носител за монтаж на рекламни уоблери
 - Двустранно залепващи ленти за залепване и монтаж върху трудно залепващи нискоенерге 
 тични повърхности (като полиетилен, полипропилен, винилови плоскости и винилови платна)

София, ул. Велчо Атанасов 50;
тел. 02 9443006; факс 02 9435330; GSM 0888 877 651
vassilev@abv.bg; www.klebex.eu
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Сгъващите секции трябва винаги да се наблю-
дават. Правилото е да ограничите достъпа на 
приблизително на 1 метър от сгъващите релси, 
ремъците или апликаторите с лепило. При 250 
или 300 опаковки в минута нещата се случват 
бързо. Леките завеси са лесни за инсталиране 
и са доста ефективни. Те са добро решение за 
това предизвикателство да се запазят операто-
рите в безопасност около сгъващите секции.

Нещо за размисъл: Когато операторите рабо-
тят във и около високоскоростни машини, те 
свикват с многото движещи се части и понякога 
стават самонадеяни. След много часове и сед-
мици работа в тази среда, операторите често не 
виждат гората вместо дърветата. Те са заети да 
вършат работата си, произвеждайки от 10 000 
до 12 000 опаковки на час, 10 до 12 часа на ден, 
за да задоволят производството и изискванията 
на клиента.

Надзорниците и производствените мени-
джъри трябва да са наясно с този много важен 
момент. Те трябва да бъдат старателни в кори-
гирането на потенциални инциденти. Когато 
надзорните органи наблюдават застрашаващи 
и опасни действия, те трябва да спрат маши-
ната, да съберат екипа и да обсъдят незабавно 
неправилната дейност. Производството никога 
не е по-важно от безопасната работа.

Ротационните щанци също са области, които 
се нуждае от внимание. Често операторите 

нарушават специфични, добре обмислени 
указания за безопасност, за да предотвратят 
непланиран престой. Когато по време на поръч-
ка ротационната щанца спре, тя произвежда 
много скрап. Мастилото изсъхва преждевре-
менно на картона, както и на печатните форми. 
Скрапът засяда в режещите ножове на щанца-
та. След това машината трябва да се отвори; да 
се премахнат дефектните листове, печатните 
форми се измиват и почистват, а скрапът се 
отстранява от щанцформата.

Често се вижда, че операторите достигат 
до бункерната секция в изходния край, за да 
отстранят отрязания скрап отстрани. Клиентите 
не искат производителите на опаковки да им 
изпращат парчета скрап от велпапе. Добър 
начин за отстраняване на този проблем е 
редовното ре-гумиране и подмяна на износе-
ната гума върху щанцформите. Трябва да има и 
график, по който да се подменя контраформата 
в щанцоващата секция. Поддържайте точен 
брой на листовете като ефективен инструмент 
за удължаване на живота на тези контрафор-
ми. Извършвайки тези необходими превантив-
ни стъпки, единиците в стакера ще съдържат 
по-малко скрап и операторите няма да им се 
налага да го отстраняват.

Отново, операторите трябва да държат ръце-
те и частите на тялото си далеч от тези стакери, 
тъй като и тук машинните части са в постоянно 
движение и непрекъснато се движат навътре 
и навън въз основа на броя на единиците и 
скоростта на машината (обикновено около 300 
листа на зареждане). Също така, моля, стойте 
далеч от  конвейера.

Друга тревожна гледна точка е, когато опе-
раторите позиционират долните листове преди 
и след всяко устройство, те се навеждат доста 
ниско под платформата,  докато тя непрекъс-
нато се движи нагоре и надолу. Обичайно е 
операторите да удрят  задната част на главата 
си или врата, докато достигнат и разположат 
тези долни листове. Предлагам предприяти-
ето да закупи листов влагач от доставчика на 
конвейера. Запазете функцията, но променете 
отговорността.
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ПРЕВЪРНЕТЕ БЕЗОПАСНОСТТА В КУЛТУРА
Безопасните действия или безопасната 

работна среда трябва да бъдат култура, а не 
изискване. Срещите за безопасността трябва да 
бъдат редовно събитие, провеждано във всяко 
предприятие. Най-висшестоящият човек трябва 
да бъде човекът, който въвежда тези срещи с 
цел да демонстрира важността им. Операторите 
на машините и шофьорите на електрокари 
трябва да се чувстват свободни да имат свой 
собствен принос и да добавят свои комента-
ри по темата. Те често виждат и чуват неща, 
които надзорните органи не виждат, тъй като 
са заети с управлението на редица служители 
и различни видове оборудване. Шофьорите на 
електрокари всъщност виждат повече от всеки 
в предприятието, тъй като се движат навсякъде, 
събирайки и доставяйки продукти.

Говорейки за електрокари, всяка година 
около тях се случват инциденти. Те се движат 
бързо и често назад или напред с пълен товар 
листове, блокиращи видимостта на шофьорите. 
Пешеходецът винаги има предимство на пътя в 
предриятието. Пешеходецът обаче има и спе-
цифичната отговорност да потвърди зрителния 
контакт с шофьора, тъй като той използва същи-
те пътеки в завода.

Сини светлини, насочени към пода на около 
4 метра пред или зад електрокара, са чудесен 
инструмент за обявяване на присъствието на 
камионите. Отново отговорност на пешеходе-

ца е да гарантира 
своята собствена 
безопасност.

Всяка година опе-
раторите на захранващи устройства слагат пръ-
сти или ръце между ролките. Бих искал да ви 
предложа, ако имате серво задвижвани маши-
ни, поговорете с вашия доставчик на машини. 
Вече има серво мотори, управлявани от усил-
ватели, които ще позволят обръщането на посо-
ката на въртенето на тези захранващи ролки 
от само себе си. Това ще даде възможност за 
бързо изваждане на пръстите, дланите или 
ръцете на оператора от захващащите ролки, 
тъй като въртенето може да бъде обърнато. 
Също така, помолете доставчиците на вашите 
машини да предлагат проектирани пакети за 
модернизиране, които бързо могат да разкачат 
предавките или задвижващите ремъци, така че 
отново частите на тялото да бъдат извадени за 
минути, а не за часове.

Моля, бъдете в безопасност и се грижете за 
вашите служители.

Следващата ми статия ще обсъди специфи-
ката на дизайна и безопасността на машината.

И както винаги, Наслаждавайте се на рабо-
тата си! 
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ПРОЕКТИРАНЕ ЗА КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ НА БАЗАТА 
НА ПОЛИОЛЕФИН

Гъвкавите опаковки са важна част от съвремен-
ния ни свят. Те предпазват храните и други стоки и 
обикновено са направени от пластмаси, но могат 
да включват и други материали като хартия или 
алуминиево фолио. Те помагат да се гарантира, 
че продуктите достигат до потребителите безопас-
ни и свежи, запазвайки хранителните вещества, 
вкуса и качеството. Те намаляват разхищението 
на стоките, които защитават, и използват много 
по-малко материали от алтернативните опаковки. 
Тъй като е много лека и тънка, гъвкавата опаков-
ка намалява въздействието на транспорта върху 
околната среда. 

Качествата, които ги правят толкова полезни, 
леки и ресурсно ефективни, също могат да пред-
ставляват предизвикателство, след като опаков-
ката се превърне в отпадък. Веригата за създа-
ване на стойност на гъвкавите опаковки разпоз-
нава тези проблеми и работи за разрешаване на 
предизвикателствата, необходими за осигуряване 
на връщането на опаковките обратно в икономи-
ката и заместване на необработените суровини.

Проектирането на гъвкави опаковки, подходя-
щи за събиране, сортиране и рециклиране след 
употреба, е критично важно. Критично важно за 
спазването на новите законодателни изисквания. 
Критично важно за постигането на собствените 
цели за устойчивост на индустрията за гъвкави 
опаковки. И критично важно за предотвратяване 
на отпадъците и замърсяването.

Насоките за проектиране за кръгова икономи-
ка (Designing for a Circular Economy Guidelines) 
са разработени от и за цялата верига, за да се 
изгради разбиране на процесите в края на жизне-
ния цикъл на опаковката, да се даде практическа 
подкрепа и съвети относно принципите на проек-

тиране за кръговата икономика и да се направят 
ясни избори за дизайн за рециклиране.

Цялата верига - от производителите на мате-
риали и филми, преработвателите на опаковки 
и доставчиците на машини до собствениците на 
марки, компаниите за управление на отпадъци, 
рециклиращи компании, разширени схеми за 
отговорност на производителите, асоциации и 
други - си сътрудничат, за да изготвят тези насо-
ки и да помогнат за реализирането на кръгова 
икономика за гъвкавите опаковки. Насоките са 
разработени по надежден и стабилен начин, като 
се основават на техническия, екологичен и бизнес 
опит на стотици заинтересовани страни от CEFLEX. 
Те се основават на търговски практики в Европа и 
се подкрепят от данни от тестове или опити, където 
е възможно.

ИНИЦИАТИВАТА CEFLEX
Инициативата „Кръгова икономика за гъвкави 

опаковки“ (Circular Economy for Flexible Packaging 
- CEFLEX) е резултат на сътрудничество на евро-
пейски компании, асоциации и организации, 
представляващи цялата стойностна верига на гъв-
кавите опаковки. Целта е да се направят всич-
ки гъвкави опаковки в Европа кръгови до 2025 
година. Инициативата се ангажира с избягване на 
отпадъци и замърсяване чрез препроектиране на 
гъвкавите потребителски опаковки и осигурява-
не на подходяща инфраструктура за събиране и 
рециклиране във всички европейски страни. Това 
ще позволи на използваните гъвкави опаковки да 
бъдат ефективно събирани, рециклирани и раз-
работване на устойчиви крайни пазари, които да 
гарантират, че ресурсите се връщат в икономика-
та, за да се използват отново и отново.
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Визията на CEFLEX е Европа, в която гъвкавите 
опаковки са неразделна част от едно наистина 
кръгово и устойчиво бъдеще. За да го постигне, е 
одобрена 5-стъпкова пътна карта за изграждане на 
кръгова икономика за гъвкави опаковки от заин-
тересованите страни от CEFLEX, заедно с набор от 
действия, необходими на всяка част от веригата, за 
да се осъществи това. Петте стъпки са съсредоточе-
ни върху рециклирането. Докато CEFLEX признава 
ролята на намаляването и повторната употреба за 
постигане на кръгова икономика, осигуряването 
на възможността за рециклиране на гъвкави опа-
ковки е основният път тя да стане кръгова в крат-
косрочен и средносрочен план.

НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В ЕВРОПА
В Европа около половината от всички хранител-

ни продукти са опаковани в гъвкави опаковки, а 
пазарът на гъвкави опаковки за домакинствата се 
оценява на малко под 3,7 милиона тона годишно. 
От тях приблизително 70-80% (3 милиона тона) се 
отчитат като моно-полиетилен (РЕ), моно-полипро-
пилен (РР) или смес РЕ / РР.

Докато гъвкавите опаковки, направени от PE, 
PP и смеси PE / PP, обикновено могат да се считат 
за „проектирани за рециклиране“, инфраструкту-
рата за тяхното събиране, сортиране и рецикли-
ране все още не е мащабно установена или не е 
хармонизирана в цяла Европа. Следователно този 

тип гъвкави опаковки могат да се считат за рецик-
лируеми само в онези страни, където инфраструк-
турата вече е налице.

Насоките се основават на това, което се счита 
за най-доброто в момента в класа на процесите 
на сортиране и механично рециклиране в Европа. 
Разработването и хармонизирането на инфра-
структурата за събиране, сортиране и рецикли-
ране в цяла Европа е от решаващо значение, 
като събирането е ключовата стъпка в развитие-
то на кръгова икономика за гъвкави опаковки. 
Напредъкът в проектирането на гъвкави опаковки 
трябва да бъде постигнат паралелно с разработва-
нето на инфраструктурата.

НАСОКИТЕ
Каква е тяхната цел?
„Проектиране за кръгова икономика“ е набор 

от изчерпателни насоки, които да помогнат на 
всеки, който работи по решенията за дизайн на 
гъвкави опаковки, които могат да се рециклират.

Една от основните точки на насоките е, че 
гъвкавата опаковка трябва да бъде проектирана 
така, че да отговаря на нейната основна функ-
ция, като защитава стоките и намалява риска 
от отпадъци от продукти. Компрометирането на 
тази функционалност, за да се отговори на други 
изисквания на насоките CEFLEX, би било контра-
продуктивно. Въпреки това, докато изпълняват 
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тази жизненоважна функция, гъвкавите опаковки 
трябва също да бъдат проектирани да могат да се 
събират, сортират и рециклират.

Как бяха разработени?
Насоките CEFLEX са разработени от и за цяла-

та стойностна верига на гъвкавите опаковки. 
Съдържанието се основава на консенсус по цяла-
та верига като се използват най-добрите налични 
данни от тестове и търговски практики.

Какво покриват?
Насоките се фокусират върху гъвкави опаковки 

на базата на полиолефин (моно-PE, моно-PP и PE 
/ PP смеси), тъй като този материал съставлява 
най-голямата част от потока отпадъци от гъвкави 
опаковки след консумация.

Освен това възможността за сортиране и меха-
нично рециклиране на тези материали вече е 
доказана в индустриален мащаб в Европа.

Насоките съдържат информация и практически 
съвети за проектиране на гъвкави опаковки на 
базата на полиолефин, които да могат да се реци-
клират, като обхващат ключовите елементи на 
структурата на гъвкавата опаковка. Това включва 
определяне на ограничения за някои матери-
али и елементи, за да се даде възможност на 
дизайнерите да максимизират сортируемостта и 
възможността за рециклиране на своите гъвкави 
опаковки. По-долу са посочени някои аспекти, 
обхванати в насоките.

Насоките също така подчертават специфични 
проблеми, материали и технологии, където са 
необходими допълнителни изследвания, за да се 
разбере въздействието на тяхното използване 
върху постигането на кръгова икономика за гъв-
кави опаковки - помагайки на веригата да вгради 
тези фактори в процеса на проектиране и взема-
не на решения, където е възможно.

В допълнение към предлагането на практически 
съвети за конструкцията на опаковките, насоките 
предлагат и подробна представа за текущите про-
цеси на сортиране и механично рециклиране на 
гъвкави опаковки на базата на полиолефин.

Избор на материал
Материалите, използвани в гъвкавите опаков-

ки, влияят върху начина, по който опаковката 
се идентифицира при изхвърляне и как се упра-
влява в потока отпадъци. Понастоящем опаков-

ките с мономатериали са за предпочитане пред 
смесените материали, тъй като те са по-лесни за 
рециклиране и допринасят за подобрено качест-
во на рециклираните материали. За структури, 
базирани на полиолефин, насоките препоръчват 
използването на моно-PE и моно-PP структури, 
където е възможно.

Бариерни слоеве и покрития
Бариерните материали и покрития са важен 

елемент на много гъвкави опаковъчни структу-
ри, осигуряващи функционалност и намалява-
щи общото използване на материали и ресурси. 
Насоките предвиждат ограничения за тези еле-
менти, за да гарантират, че изборът на бариерен 
материал и използваното количество не оказва 
неблагоприятно влияние върху възможността за 
рециклиране.

Размер, форма и конструкция
Размерът, формата и конструкцията на опаков-

ката определя как тя се държи в съоръжението 
за сортиране на отпадъци. Например, опаковка, 
която е твърде малка, вероятно ще падне през 
дупките в скрининговото оборудване и в крайна 
сметка ще бъде изпратена за възстановяване на 
енергия или в депо. Въпреки че опаковките не 
трябва да се произвеждат по-големи само за да се 
улесни сортирането, насоките предлагат съвети 
относно формата и конструкцията, които да под-
помогнат процеса на сортиране.

Лепила
Лепилата играят важна роля при комбинира-

нето на множество слоеве от едни и същи (или 
различни) материали. Общото количество използ-
вано лепило трябва да бъде под определени 
прагове, за да се предотврати отрицателното му 
въздействие върху качеството на рециклирания 
материал.

Мастила и лакове
Печатът на гъвкавите опаковки предоставя 

важна информация за продукта на потребители-
те, както и бариерни свойства. Нивата на печатно-
то покритие и цветовете на мастилата и лаковете 
могат да повлияят на възможността за рецикли-
ране и качеството на рециклираните материали.

Допълнителни функции
Насоките препоръчват материалите, използва-

ни за елементите като спомагателни опаковъчни 
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средства за функционалност на опа-
ковките като ципове, чучури, капач-
ки и клапани, да бъдат същите като 
основния материал на опаковката.

ПРОЕКТИРАНЕ ЗА КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА В ДЕЙСТВИЕ

В нашия ход към кръгова иконо-
мика всички части от стойностната 
верига на гъвкавите опаковки играят 
жизненоважна роля. Сега е моментът 
да прегледате съществуващите порт-
фолиа от гъвкави опаковки в свет-
лината на тези насоки и да оцените 
кои структури на дизайна отговарят 
на изисквания за кръгова икономика. 
Също така, могат да се оценят какви 
промени могат да бъдат направени 
за по-нататъшно подобряване и опти-
мизиране на процесите на сортиране 
и рециклиране в края на жизнения цикъл на 
структурите, които понастоящем не отговарят на 
изискванията.

CEFLEX призовава цялата верига да използва 
тези насоки като инструмент при проектирането 
и определянето на нови гъвкави структури за опа-
коване. Приемането на тези насоки ще увеличи 
количеството на рециклируемите гъвкави опа-
ковки на пазара и това от своя страна ще насър-
чи увеличеното събиране. Това ще означава, че 
повече опаковки ще станат достъпни за сортиране 
и рециклиране, което ще подобри количеството и 
качеството на рециклираната гъвкава опаковка.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Следващата стъпка в тази област за инициати-

вата CEFLEX е разработването на насоки за онези 
гъвкави опаковъчни структури, които все още не 
са напълно разгледани или обхванати. Те включ-
ват онези гъвкави опаковъчни структури, използ-
ващи по-сложни комбинации от материали, бари-
ерни слоеве и други елементи, за да се разбере 
по-добре дали и как тези гъвкави опаковъчни 
структури, могат да бъдат сортирани и рециклира-
ни, което в момента не се случва.

Като инициатива, CEFLEX се стреми да пре-
достави перспективни и доказани за бъдещето 

решения за кръгова икономика. Тези насоки също 
така капсулират това и няма да загубят от поглед 
факта, че възможностите на системите за сорти-
ране и механичното рециклиране вероятно ще 
се развият значително през следващите пет годи-
ни. Следователно насоките ще се преразглеждат 
редовно. Това, което днес е невъзможно, утре 
може да бъде обичайна практика.

Кръговата икономика се движи от иновации и 
промяна в мисленето. Наградата е икономическа 
възможност, която осигурява също значителни 
екологични и социални ползи. Тези насоки за про-
ектиране за кръгова икономика доближават тази 
награда за гъвкавите опаковки; осигуряването 
на ефективно използване на ресурсите и други 
уникални свойства продължават да са в полза на 
потребителите и на борбата срещу изменението 
на климата.

Вече е време, заинтересованите страни от 
CEFLEX и по-широката индустрия за гъвкави опа-
ковки, да възприемат принципите на насоките за 
проектиране и да им вдъхнат живот. 

Материалът се публикува с любезното съдей-
ствие на BOBST, които са членове на CEFLEX и 
работят усилено по въпросите за Устойчивото раз-
витие и кръговата икономика

СЪ

БИРАНЕ

СО

РТИРАНЕ

ПР
ЕП

РО
ЕКТИРАНЕ

ИД
ЕН

ТИ
ФИЦИРАНЕ

ПА

ЗАРИ

5 СТЪПКИ за изгрждане на кръгова икономика за гъвкавите опаковки

Елементи на структурата на гъвкавата опаковка

Събиране на ВСИЧКИ гъвкави опаковки 
за сортиране и рециклиране

Сортиране и рециклиране на 
подходящите мономатериални фракции

Препроектиране на мултиматериалните 
опаковки за съществуващите системи за 
рециклиране

Идентифициране на решения и  
възможности за сортиране 
и рециклиране на остатъчните фракции

Крайни пазари за всички рециклирани 
гъвкави опаковъчни материали

Тези 5 стъпки са одобрени от 
заинтересованите страни в 
CEFLEX заедно с набор от действия, 
необходими на всяка част от веригата 
за гъвкави опаковки

Ma
ter

ials

ape

Ad
La

d lacq

МАТЕРИАЛИ

Ле

пила

Пигменти

Добавки и пълнители

Печатни м
астила и лакове

ЕтикетиДо
пъ

лн
ителни функции

Ра
зм

ер
 и форма

Пл
ът

но
ст



ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ52

Опаковки и Печат №5 - септември / октомври 2020

СОФТУЕРЪТ ЗА 
РАСТРИРАНЕ - КЛЮЧ ЗА 
МАСТИЛЕНОСТРУЙНАТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Мартин Бейли

Ако се борите да получите качествена продукция 
с нужната ви производителност от вашата мастиле-
ноструйна печатна машина, отговорът може да се 
крие в избора ви на софтуер за растриране.

Ползите от производителността са ясни. Но 
ако погледнете цифрите, цитирани от Mark 
Andy за техните печатни машини Digital Series, 
ще забележите, че те са постигнали 50 про-
цента по-голяма скорост на преминаване през 
RIP-а (RIP - процесор за растерни изображе-
ния), като са могли да растрират променливи 
изображения с директната скорост на печатна-
та машина.

Тъй като мастиленоструйната технология се 
развива бързо, изборът на софтуер за рас-
триране може да направи огромна разлика в 
производителността на вашите операции за 
цифров печат.

Областите, в които мастиленоструйните 
печатни машини могат да донесат разочаро-
вание, включват четливостта на малкия текст 
и баркодовете, изгледът на телесни тонове и 
ниските проценти и еднородността на области-
те с полутонове. От разговорите ни с клиенти 
с оригинално оборудване, чуваме, че много 
работни задания не могат да бъдат отпечата-
ни с увереност с мастиленоструйни печатни 
машини поради вариации в посоката на печат 
- ивици или ленти - които са очевидни от жела-
ното разстояние на гледане.

И така, когато се разхождам из търговски-
те изложения и чувам твърдения, че масти-
леноструйните устройства най-накрая са 

постигнали същото качество като офсетов или 
флексо печат, съм леко скептичен.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА 
МАСТИЛЕНОСТРУЙНИЯ ПЕЧАТ 

Мастиленоструйната печатна машина се раз-
личава от конвенционалната машина и има 
отличителни силни и слаби страни. Ако раз-
глеждате детайлите във фотографските изобра-
жения, тогава съвременните мастиленоструйни 
печатни машини ще получат много добри резул-
тати, поне отчасти, защото повечето произво-
дители обикновено използват някаква форма 
на дисперсионно растриране (стохастичен или 
FM растер), който може да възпроизведе много 
повече детайли за разделителната способност 
на изображенията, отколкото клъстерен или 
AM растер може. И когато добавите глави в 
сивата скала, които могат да доставят различни 
количества цвят на всяко място върху матери-
ала, става още по-добре.

Сега погледнете малкия текст. 
Мастиленоструйната печатна машина често 
печата с по-ниска резолюция от офсетовия и 
много по-ниска от висококачествения флексо 
печат и това оказва влияние върху това колко 
добре могат да бъдат възпроизведени фини 
векторни графики. Използваната технология 
на мастилото, в комбинация с това как това 
мастило реагира с материала, също влияе на 
тази област. Детайли, като например серифи 
в малък текст, често изглеждат по-големи (при 
UV мастила или на водна основа върху мате-
риали с покритие) или дори могат да изчезнат 
напълно (като се използват мастила на водна 
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основа върху материали без покритие).
В някои сектори, особено тези със силен над-

зор на марката или регулаторни изисквания, 
текстът често се преобразува в контури в пред-
печатната подготовка, вместо да се използват 
реалните шрифтове. Но това ще доведе до още 
по-лошо изобразяване от мастиленоструйните 
печатни машини в сравнение с конвенционал-
ните и увеличава вероятността много фини 
детайли, като фини хоризонтални или верти-
кални щрихи, да изчезнат напълно, освен ако 
не използвате решение, което е специално 
настроено за общи резолюции на дигиталната 
машина.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА
Друга област, в която мастиленоструйният 

печат има повече предизвикателства от офсета 
или флексото, е отпечатването на относително 
големи и равни области на средните тоно-
ве. Това е така, защото мастиленоструйният 
печат е склонен към няколко различни нива 
неравномерности на изходния продукт, които 
обикновено се разделят на микроскопични и 
макроскопични: малки и големи артефакти.

Микроскопичните вариации често се опис-
ват като ивици, зърнистост или петна и могат 
да възникнат по няколко причини: капки, слеп-
ващи се на повърхността; главите са непра-
вилно подравнени; времето за изстрелване 
на мастилото не е съвсем правилно; капките 
се нарушават от вихри във въздушния поток 
между главите и материала; свиване на масти-
лото по време на сушене или втвърдяване.

Макроскопичните вариации са сливанията, 
които се получават при преминаването през 
еднопасова или многопасова печатна машина. 
Неравностите се дължат на вариации както 
в, така и между мастиленоструйните глави 
по печатните ленти в машината. Това може 
да бъде причинено от: промени в налягането 
на мастилото и ел. напрежението в главата; 
разлики в производството; някои видове ком-
бинации глава / мастило се износват от употре-
ба. Колкото повече капки се отделят, толкова 
повече се износва главата.

Тези проблеми могат да бъдат причинени 

по много различни начини и повечето масти-
леноструйни печатни машини страдат от поне 
някои от тях в различна степен. Откъде започва 
преодоляването им?

Ако сте производител на цифрови печатни 
машини и вашият продукт печата с микроско-
пични артефакти, първата стъпка очевидно е 
да прегледате дизайна на мастиленоструйната 
машина, например да обмислите формулиров-
ката на мастилото по отношение на използва-
ните материали и всички механични настрой-
ки, които могат да бъдат направени, като раз-
стояние на изстрелване, въздушен поток и 
движение на материала.

Но в даден момент всякакви подобрения 
във физическия дизайн започват да стават все 
по-скъпи и подобренията във формулировка-
та на мастилото започват да противодействат 
на други изисквания, като необходимостта от 
ефективност на изсушаване или втвърдяване. 
Често не е възможно да се проектират всич-
ки микроскопични артефакти извън системата 
на ниво хардуер, мастило и електроника. Да, 
можете да направите повече за отстраняване 
на проблеми, но това просто ще струва твърде 
много авансово. Това ще забави времето ви 
за пускане на пазара и ще направи печатната 
машина твърде скъпа за изграждане.

Добрата новина е, че микроскопичните арте-
факти често подлежат на корекция в софтуера 
чрез използване на специално проектиран 
полутонов растер. Нещо, което противодейст-
ва на насочеността на мастиленоструйната сис-
тема, което води до слепване на капките и сле-
дователно до ивици. Или което управлява сви-
ването на мастилото по време на втвърдяване 
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и сушене, което води до петна и зърнистост.
Ако крайният продукт има видима лента 

или макроскопична неравномерност, това се 
дължи на вариации между и в рамките на 
мастиленоструйните глави. Почти всяко изо-
бражение на мастиленоструйни печатащи 
глави има този проблем поне до известна сте-
пен и исторически производителите на печат-
ни машини са противодействали чрез внима-
телен подбор кои глави ще бъдат използвани, 
съчетано с регулиране на ел. напреженията за 
всяка глава или за всяка зона на всяка глава.

Тези техники със сигурност подобряват 
проблема, но обикновено правят по-бавно и 
по-скъпо изграждането на всяка нова машина 
и усложняват поддръжката на място, особено 
ако главите трябва да се сменят на съществу-
ваща работеща машина, което може да доведе 
до престой на печатницата или преработвател-
ното предприятие.

Най-рентабилното и ефективно решение 
може да се приложи в софтуера. Например, 
технология PrintFlat настройва полутоновете 
за всяка отделна дюза и те се прилагат, за да 
компенсират тоналните промени, които ще 
възникнат, когато мастилото се изстреля върху 
материала.

НУЖДАТА ОТ СКОРОСТ И КАЧЕСТВО
Друг аспект на сложното взаимодействие 

между компонентите в мастиленоструйния 
работен поток и печатната машина е, че реше-
нието за неравномерност трябва да бъде дос-
татъчно бързо, за да може машината да работи 
с пълна скорост, дори когато са включени про-
менливи данни и всеки отпечатък е различен.

Да вземем например Mark Andy Digital 
Series HD, която направи своя дебют на 
Labelexpo Americas 2018 и която печата 
чувствителни на натиск етикети при скорост 
74 м / мин. Печатната машина поддържа 
4-6 цифрови цветни формата в хибридна 
цифрова и флексо конфигурация на машина-
та и предлага неограничени опции за цветни 
променливи данни при пълна скорост. Тя 
използва цифрови мастиленоструйни печата-

щи глави, поддържащи множество размери 
на капките. Тъй като всеки етикет може да 
бъде различен и на различни места в мате-
риала, става по-трудно да се поддържа опаш-
ка от задачи с печат на променливи данни. 
Цветът на текста и изображенията трябва да 
отговорят на изискванията на клиента. След 
разработването на Digital Series, Mark Andy 
бързо осъзнаха, че се изисква изключително 
способен RIP, хардуерен и софтуерен пакет 
за обработка на заданията с променливи 
данни достатъчно бързо, за да се избегнат 
прекъсвания на машината поради липса на 
минали през RIP-а задачи, чакащи на опашка-
та за печат в дигиталната машина.

Разработена беше версия на многостепен-
ното устройство за растриране ScreenPro, 
наречена ScreenPro Direct, която е онлайн 
компонент, който задвижва директно печат-
ната машина и растрира, докато печата. То 
максимизира качеството на печат на изобра-
жението за високоскоростен мастиленоструен 
печат, без загуба на производителност, дори 
с допълнителни ленти с печатащи глави, за 
да поддържа разширена цветова гама. Няма 
ограничение за броя на елементите с печат на 
променливи данни в един монтаж, което озна-
чава, че всяка страница е различна.

И така, означава ли това, че мастиленоструй-
ните печатни машини са постигнали качеството 
на офсетовия печат?

Ясно е, че високоскоростният, напълно про-
менлив, пълноцветен печат с висока острота на 
изображението с мастиленоструйни машини 
е възможен с правилния избор на софтуер за 
растриране и правилните видове графики, 
като например фотографски изображения с 
много детайли. Новите технологии помагат 
на производителите да се доближат много 
дори до предизвикателни графики като полу-
тонове и дълги градации. Също така се работи 
непрекъснато по свързани теми, включително 
специфични алгоритми за максимизиране на 
качеството на малък текст с тънък контур за 
мастиленоструйни резолюции в RIP-овете. 



Полиграфия инфо ООД, ул. Георги Минчев бл. 26Б, plam.davidov@polygraphy.info 0878 100 148
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ПЪРВИ FESPA PRINT FEST

На 24 септември се състоя пилотното събитие 
Fespa Print Fest, организирано от  Феспа България, 
което имаше за цел да срещне производители-
те на реклама с ПР агенции, маркетинг мени-
джъри, мениджъри закупуване, мениджъри про-
изводство, архитекти, интериорни и екстериорни 
дизайнери, бранд мениджъри и други. Въпреки 
непрестанния проливен дъжд, събитието създаде 
възможност за директен контакт и избор на подиз-
пълнители за конкретни проекти.

Посетителите имаха възможност да се срещнат 
с изложители, да видят презентации на продукти, 
материали и новости в производството на рекла-
ма. Възможността на избор на директен произво-
дител, би могла да оптимизира бюджета на теку-
щите проектите, а многообразието от материали 
и технологии, да обогати работата със свежи идеи. 
Освен изложбените щандове, имаше и творчески 
кът Upcycling workshop- креативна работилница, 
в която всеки желаещ можеше да създава сам нов 
продукт от отпадъчни материали от рекламната 
индустрия.

В рамките на програмата бяха включени и две 
лекции -  “Плакат срещу банер - Адаптирай се или 
изчезни!” на Николай Петканов и на лектори с 
богат опит от The Business Institute.

SCODIX ОБНОВЯВА ПОРТФОЛИОТО НА 
МАШИНИТЕ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ОТ СЕРИЯТА 
ULTRA

Scodix обнови своята гама от цифрови машини 
за облагородяване Ultra, за да отвори едновре-
менно технологията за по-широк кръг пазари и да 
намали цената в категориите B2 и B1. 

Израелският производител представи шест 
машини, като две по две те са насочени към тър-
говски и специализирани продукти, опаковки и 
web-to-print.

Двата нови търговски модела са B2+ Scodix 
Ultra 1000 и 2000, моделите за опаковки са B2+ 
Ultra 5000 и B1 Ultra 6000, а B2+ Ultra 3000 и 4000 
са конфигурирани за приложения за web-to-print.

Всеки модел се предлага с набор от функции, 
предназначени да обслужват целевия им пазар, от 
началното ниво Ultra 1000, което предлага Scodix 
Sense, Foil, Metallic и Glitter, с опции за Cast & Cure 
и VDE (облагородяване на променливи данни) до 
новия флагман в серията Ultra, B1 6000, която е 
насочена към компании за опаковки и включва 
Sense, Foil, Metallic, Glitter и Spot като стандарт, с 
опции за Cast & Cure, VDE, Braille и Crystal.

Шестте нови модела заместват предишните 
Scodix Ultra 101 и 202 и се отличават със същите 
работни скорости от 1250 листа/час, с изключе-
ние на B1 6000, който има максимална скорост от 
1000 листа/час. Моделите 1000 и 3000 са, подоб-
но на техния предшественик 101, конфигурирани 
да работят с единичен полимерен резервоар за 
офсетов, HP Indigo, тонерен, мастиленоструен или 
ламиниран печат, докато останалите машини от 
новата гама разполагат с пет резервоара, за да 
работят пълната гама от съвместими полимери.

Машините с по-висока производителност, web-
to-print 4000 и двете линии за опаковки, 5000 
и 6000 разполагат също с палетно подаващо и 
изходно устройство.
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Въпреки това, гамата от машини за облагоро-
дяване на Scodix все още се оглавява от B1 E106 с 
работна скорост от 4000 листа/час.

MANROLAND С УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ПЕЧАТ НА 
ОПАКОВКИ

Машините VARIOMAN и опазването на околната 
среда вървят заедно като мастилото и хартията. 
Устойчивостта е бъдещето. Само преди няколко 
години твърде малко печатници се ангажираха 
с опазването на околната среда. Сега manroland 
Goss завладява бъдещето на печатарската индус-
трия с убедителната концепция на печатните 
машини VARIOMAN.

Изискванията за екологично производство и 
опаковането на продукти непрекъснато се про-
менят поради по-строгите регулации на пазара. 
Печатните машини VARIOMAN са специално раз-
работени за печат на опаковки и по този начин - в 
допълнение към нарастващото разнообразие от 
марки и дизайни, както и силната конкуренция 
- са проектирани да отговорят на новите изиск-
вания за опазване на околната среда и рецикли-
ране.

Технологията за печат на VARIOMAN се осно-
вава на процеса на офсетов печат. За разлика от 
флексо и дълбокия печат, този процес не изис-
ква печатните единици винаги да се почистват 
от мастилото, което води до значително по-мал-
ко отпадъци от мастило. Отличната точност на 
регистъра на офсетовото решение VARIOMAN оси-
гурява основата за висококачествен печат със 
стандартизирани 6- или 7-цветни системи (ECG = 
разширена цветова гама). Това напълно елими-
нира смяната на мастилото, както и измиващия 
агент и консумацията на мастило. Разбира се, 
освен това позволява много по-кратко време за 
смяна. Но това е само едно от многото устойчиви 
предимства на VARIOMAN.

Ако се спрете на VARIOMAN с втвърдяване 
с електронен лъч, ще се възползвате от много 
по-ниска консумация на енергия в сравнение с 
конвенционалното сушене на базата на горещ 
въздух. Освен по-ниската консумация на енер-
гия се възползвате от още няколко предимства. 
Благодарение на високоефективното втвърдява-
не на мастилото, повърхността на отпечатания 

продукт вече е устойчива на надраскване и глан-
цова, и често не се изисква допълнителен слой 
покритие.

Мастилото с втвърдяване с електронен лъч е не 
само евтино поради по-големия пробег на кило-
грам, но също така може да остане мокро в секци-
ята. Това спестява необходимостта от ежедневно 
почистване, което означава по-малко отпадъци от 
мастило и намалено използване на почистващи 
агенти. Тук обаче по-ниските разходи за почиства-
не се надминават от друго зелено предимство: 
Значително по-малко използване на разтвори-
тели. Използваното печатарско мастило дори е 
напълно без разтворители.

С печатните машини VARIOMAN, manroland 
Goss убеждава в областта на устойчивостта на 
високо ниво и дава знак за силно бъдеще.

ЕКСТРАПАК ДОБАВИ НОВ ПРОДУКТ В СВОЕТО 
ПОРТФОЛИО

От месец 
октомври фирма 
Екстрапак, която 
тази година става 
на 25 години,  
стартира серий-
но производство 
на два размера 
чанти с висока 
термоизолация. 
Независимо дали 
се налага транс-
портиране на 
топла пица, сту-
дена бира или 
ваксина, изотер-
малните чанти 
произвеждани 
от Екстрапак могат да са перфектното решение. 
Чантите, както и голяма част от материалите за 
тях се произвеждат 100% в заводите на фирмата. 
Предлагат се в два основни размера:

- Cold Reserve - 20+16/20 см
- Polar Bear - 40+20/25 см
Предимството на тези чанти е високата степен 

на термоизолация, с двойно алуминиево покри-
тие (отвън и отвътре), което придава устойчивост 
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на директно слънцегреене. Дъното е укрепено и 
подсилено с твърд изолатор, който задържа чан-
тата в отворено положение, укрепва структурата 
й и дава допълнителна стабилност на породукта. 
Чантите имат здрави дръжки и цип с два плъзгача, 
което увеличава комфорта и улеснява използва-
нето. 

Независимо дали става дума за плаж, къмпинг, 
пикник, пътуване или дори за ежеседмично паза-
руване, изотермалните чанти предлагат висока 
изолация и пространство, според вашите нужди.

ПАРТНЬОРСТВО НА MONDI НАМАЛЯВА 
ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Mondi пусна изцяло рециклируем 80% хар-
тиен опаковъчен продукт PerFORMing removable 
в партньорство със SalzburgMilch за марката 
SalzburgMilch Premium за студени месни продукти 
и сирене. Новата опаковка ще намали използва-
нето на пластмаса за австрийския производител 
на млечни продукти SalzburgMilch с приблизител-
но 40 тона годишно в сравнение с използваните 
преди това твърди пластмасови съдове.

Плитката хартиена тава съчетава възможността 
за рециклиране на хартията със съществените 
бариерни свойства на лесно отделящото се тънко 
пластмасово покритие, което поддържа храната 
свежа и намалява отпадъците.

Mondi пусна оригиналната си гама PerFORMing 
през 2019 г. и продължи да работи усилено, за да я 
направи още по-устойчива. Оригиналният продукт 
може да бъде рециклиран в австрийските потоци 
за рециклиране на хартия. Актуализираният про-
дукт сега се състои от хартия и напълно отделяща 
се пластмаса от хартиената тава, позволявайки 
100% рециклиране на хартията в цяла Европа.

Продуктът се произвежда на местно ниво в 
Австрия, което означава, че транспортирането е 
сведено до минимум и общият въглероден отпе-
чатък е намален. Основната хартия за тавата е 
Advantage Formable, произведена предимно от 
местно добито дърво и произведена от Mondi 
Frantschach, докато тавите се обработват и покри-
ват от Mondi Zeltweg, и двете разположени в 
Австрия.

PerFORMing removable е част от подхода на 
Mondi EcoSolutions за намиране на най-устойчи-

вите и подходящи за целта опаковки за своите 
клиенти с фокус върху подмяна, намаляване и 
рециклиране. SalzburgMilch използват продукта 
на Mondi за своите опаковки от 175 грама наря-
зано сирене, които се предлагат в магазините на 
SPAR в Австрия.

Преминаването към хартиени опаковки пред-
лага многобройни ползи за околната среда, вклю-
чително като възобновяем ресурс с по-висок про-
цент на рециклиране в сравнение с други опа-
ковъчни материали. Хартиената промишленост 
представлява по-малко от 1% от всички емисии на 
парникови газове в ЕС, а 72% от хартията в Европа 
се рециклира.

HUBERGROUP ПРИЛАГА НОВА КОРПОРАТИВНА 
СТРАТЕГИЯ

Компанията реши да раздели бизнеса на две 
подразделения. Международният производител 
на печатарски мастила hubergroup се препози-
ционира. Производството и предлагането на паза-
ра на суровини за печатарски мастила и покрития 
ще се извършва от отдела за химикали.

Наред с други, производителят на химикали се 
фокусира върху субстанции като полиуретанови 
смоли и UV олигомери. Със своето богато продук-
тово портфолио, hubergroup е насочена предим-
но към печатарската и опаковъчната индустрия, 
както и към индустрията за бои и покрития и хими-
ческите компании. Да се диверсифицира и разде-
ли бизнесът на две подразделения - Print Solutions 
и Chemicals - е стратегическо корпоративно реше-
ние. По този начин hubergroup преследва целта 
да направи своя технологичен опит достъпен за 
по-широк кръг клиенти.

Производителят на суровини с капацитет над 
250 килотона годишно произвежда главно PU 
смоли, UV олигомери, различни полиестери, 
цветни пигменти и пигментни препарати, както 
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и помощни вещества в собствените си заво-
ди в Индия. През следващите години портфо-
лиото трябва да се разширява последователно. 
Изследванията и разработките се управляват от 
Индия и Европа. 

Широката глобална мрежа на hubergroup поз-
волява на отдела за химикали да поддържа децен-
трализирана структура на услугите и продажбите, 
която е близка до клиентите.

hubergroup е един от водещите световни про-
изводители на печатарско мастило. Със седалище 
в Кирххайм близо до Мюнхен (Германия), ком-
панията се прослави в световен мащаб като спе-
циалист по иновативни решения и технологии за 
печатарски мастила, печатни помощни средства 
и суровини. Групата за химикали непрекъснато 
развива своя бизнес модел и отваря нови пазари 
и целеви групи.

BOBST СТАРТИРА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
ONEINSPECTION

Bobst стартира OneInspection, интегриран 
набор от технологии за контрол на качеството, 
разработени за постигане на опаковки с нулеви 
дефекти в няколко индустрии, включително етике-
ти и гъвкави опаковки.

OneInspection осигурява цялостен процес на 
качество, насочен към данните, специално при-
годен за всяка индустрия, който може да бъде 
внедрен както в нови, така и в съществуващи 
производствени линии. Това е основна възмож-
ност за визията на Bobst да оформя бъдещето 
на света на опаковките и основен компонент на 
Bobst Connect - платформа, базирана на отворена 
архитектура в облак, предоставяща технологии за 
предпечат, производство, оптимизация на проце-

сите, поддръжка и достъп до пазара.
“Собствениците на марки и преработвателите 

са изправени пред все по-тесни маржове и сроко-
ве, което оказва огромен натиск върху контрола 
на качеството“, каза Александър Паушард, ръко-
водител на групата за научноизследователска и 
развойна дейност в Bobst. 

“Стартирахме OneInspection, за да облекчим 
този натиск. Повечето компании вече нямат лукса 
за персонал по контрол на качеството, който вни-
мателно проверява процесите на опаковане и пъл-
нене. Ето защо нашите решения са изключително 
цифрови, автоматизирани, напълно надеждни, 
вградени и офлайн. Те предлагат спокойствие 
както за преработвателите, така и за собствени-
ците на марки.“

Настоящите опции за индустрията за етикети 
включват Print Tutor Max, система, предназначена 
за измерване и контрол на цвета, и iQ 500, сис-
тема за контрол на качеството, която проверява 
качеството, цвета, кодовете, текста и регистъра.

За сектора на гъвкавите опаковки Bobst пред-
лага Hawkeye, система за наблюдение на оптич-
ната плътност и дупки и Digital Inspection Table, 
център за качество, който подобрява уменията 
на оператора с добавена реалност, като съще-
временно събира фотографски доказателства за 
одит.

Тези технологии осигуряват процеси на контрол 
на качеството, управлявани от данни, като ели-
минират човешки грешки. Те предлагат цифрово 
отчитане за качествено проследяване и алгори-
тми за обработка на изображения за проверка. 
Те също така предоставят нови възможности, като 
обучение на машините, патентовани PDF функции, 
затворен цикъл функционалности, както и свърза-
ност и интеграция на работния поток.

“OneInspection премества контрола на качест-
вото в дигиталната ера“, добавя Паушард. „Той 
отлично отразява нашата визия за оформяне на 
бъдещето на света на опаковките чрез четири 
ключови стълба на свързаност, дигитализация, 
автоматизация и устойчивост, като в този случай 
се стреми да предостави нова гама от оборудване 
и решения, които използват платформи базирани 
на цифровия интелект, софтуера и облака.”
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XEROX ДОБАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТНИ 
ВАРИАНТИ НА VERSANT 

Xerox разшири гамата от печатни машини, които 
могат да възприемат адаптивния комплект CMYK+ 
с добавена поддръжка за листовия модел Versant 
180, предлагайки опции за общо 11 цвята, включи-
телно метални, бели, прозрачни и флуоресцентни 
тонери за най-различни цветове с добавена стой-
ност и тонални ефекти.

Част от това, което Xerox нарича стратегия 
„Отвъд CMYK“, адаптивният комплект за Versant 
предлага три възможности: Vivid Kit, който доба-
вя златни, сребърни, бели и прозрачни тонери; 
Fluorescent Kit, който добавя флуоресцентни вер-
сии на магента, жълто и циан; и комбинация от 
двете. За разлика от печатната машина Iridesse, 
която може да печата еднопасово до шест цвята, 
използването на повече от четири тонера на зада-
ние в поддържаните модели Versant ще изисква 
допълнителни преминавания през машината.

Xerox има желание да подчертае добавената 
стойност от използването на допълнителни цвето-
ве, позовавайки се на пазарни проучвания, които 
предполагат, че маржовете на печалба могат да 
бъдат увеличени с между 50 и 400% чрез добавя-
не на това облагородяване.

„Versant CMYK+ предоставя това, от което се 
нуждаят печатарите - възможността да предлагат 
оферти с по-висока стойност без големи инвес-
тиции“, казва Мерибет Гилбърт, вицепрезидент и 
генерален мениджър, Xerox. „Комплектът Versant 
допълнително разширява водещото на пазара 
Отвъд CMYK портфолио на Xerox, предоставяйки 
на нашите клиенти възможност за подобрения в 
дигиталния печат от голям тиражен печат до малко 
производство и в офис пространствата.”

Комплектите вече се предлагат в Eвропа, а 
допълнителните цветове се поддържат от контро-
лерите на управлението EFI Fiery на Versant 180 
със или без Performance Package.

ИЗПИТАНИЯ НА ОПАКОВКА ЗА ЗЪРНЕНА 
ЗАКУСКА НА KELLOGG ЗА НЕЗРЯЩИ

Новите кутии са създадени в партньорство с 
Кралския национален институт на слепите хора 
(RNIB) и представляват първата в Обединеното 

кралство технология, която позволява на смарт-
фон да открива уникален код в опаковката и да 
възпроизвежда гласово на потребителя инфор-
мацията от етикета и информация за алергените.

Изпитването следва проучване на RNIB, което 
разкрива, че девет на всеки десет слепи и сла-
бовиждащи хора смятат, че информацията на 
опаковките на храни е трудна или невъзможна за 
четене.

Новата технология, наречена NaviLens, може 
да се използва както в магазина, така и в дома. Тя 
позволява на смартфоните да уловят кода на опа-
ковката от разстояние до три метра, когато сляп 
или слабо зрящ купувач насочи устройството си 
в посока на кутията със зърнената закуска. След 
това предупреждава телефона и купувачът може 
да избере съставките, алергена и информацията 
за рециклиране да им се четат на глас - както и да 
ги четат на устройството си с помощта на инстру-
менти за достъпност.

Понастоящем технологията се използва в 
транспортните системи на Барселона, Мадрид 
и Мурсия, което прави тези испански градове 
по-лесни за навигация за хиляди граждани с увре-
дено зрение и сега е въведена за първи път 
във Великобритания като част от изпитанието на 
Kellogg. Това е и първият път, когато NaviLens се 
използва върху опаковки за храни.

Ако изпитанието е успешно, бизнесът се надява 
да адаптира повече от своите кутии за зърнени 
закуски, за да включи тази технология. Кутиите за 
зърнени закуски Coco Pops с ограничено издание 
имат също релеф с брайлова азбука, а информа-
цията върху опаковката е с по-голям размер на 
шрифта.
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ОПАКОВКАТА НА CRAYOLA ПРИВЛИЧА 
ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ НОВИ 
ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Официално лицензирани дезинфектанти за 
деца в HDPE бутилки, пакети и бутилки с помпа се 
продават за училищна и домашна употреба.

Разпознаваемостта им може да породи ком-
форт за всички възрасти и особено за децата. Ето 
защо C + A Global, оторизиран лицензополучател 
на Crayola, представя нова колекция дезинфек-
танти за ръце в забавни опаковки, проектирани с 
традиционните цветове на Crayola.

Дизайнерите са написали домашното си: 
Продуктите са опаковани в цветни бутилки за 
изстискване от 2 унции, които имитират емблема-
тичния пастел Crayola и дизайн на марката.

Познаването може да породи комфорт както 
всичко за тези от всички възрасти и особено за 
децата. Ето защо C + A Global, оторизиран лицен-
зополучател на Crayola, представя нова колек-
ция дезинфектанти за ръце в забавни опаков-
ки, проектирани с традиционни цветове Crayola. 
Разработени като креативен начин за насърча-
ване на чистотата, дезинфектантите за ръце се 
предлагат в четири цвята бутилки с оцветен с 
хранителна боя дезинфектант в забавни червено, 
зелено, синьо или жълто.

Бутилките за изстискване са отляти от полиети-
лен с висока плътност (HDPE), код за рециклиране 
№2 и украсени с атрактивни етикети. Бутилките се 
предлагат в мултипакети от 4 и 8 броя.

CERM ОБЯВИ УСПЕШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
ОТДЕЛЯНЕ ОТ HEIDELBERG

Настоящото управление на CERM, глоба-
лен доставчик на софтуер за информацион-
ни системи за управление (MIS) за печатната 
индустрия, придоби пълна независимост от 
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) 
от 31 юли 2020 

С това автономно позициониране на софту-
ера и марката CERM, управлението на CERM се 
стреми да стимулира световното разширяване 
на своето решение за автоматизация на печат-
ниците за етикети и опаковки.

CERM стана част от групата Heidelberg през 
2011 г. Решението на CERM е на почит като една 
от най-мощните системи на пазара за всяка 
печатница, независимо от нейния размер или 
фокус върху приложенията. Към днешна дата 
CERM обслужва над 400 клиенти по целия свят и 
си партнира с множество пазарни играчи.

Нарастващата тенденция към цифровия 
печат на етикети допълнително предизвиква 
оптимизацията в сегмента на етикетите и опа-
ковките с нарастващо разнообразие от проду-
кти, малки количества поръчки и кратки сроко-
ве за изпълнение. Автоматизацията е основен 
приоритет за всяка печатница, която иска да 
работи по-изгодно сега и в бъдеще.

„Нашият софтуер има доказан опит в пови-
шаване на нивото на обслужване, качество 
и ефективност на печатниците за етикети и 
опаковки в световен мащаб. Непрекъснато се 
фокусираме върху съществуващите и новите 
нужди на клиентите и технологичното развитие. 
За да проучим пълния си потенциал и да под-
хранваме този растеж, трябваше да си върнем 
независимостта и да приветстваме допълни-
телни канали за разпространение и подкре-
па“, казва Герт Ван Дам, главен изпълнителен 
директор на CERM и един от мениджърите, 
участващи в споразумението за оттегляне.

Heidelberg и CERM ще продължат да разра-
ботват и разпространяват софтуера CERM като 
„Prinect Business Manager“ за сегмента на тър-
говския печат. Всички съществуващи договори 
с клиенти и канали за поддръжка на Heidelberg 
остават на място.
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АБО НА МЕНТ ЗА СПИСАНИЕ
 “ОПА КОВ КИ И  ПЕ ЧАТ”
ЗА 2021 
В СЛЕД НИ ТЕ ФИР МИ:

КОЙ КОЙ Е ...

Печатница Графопринт – Хасково, 
ПРОДАВА GTO HEIDELBERG 52, 
- след основен ремонт
- с нови валове
- нова американска овлажняваща система.

За контакти: Венелин Севов - 0887 22 65 23


