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Spôsob a systém na odstraňovanie atramentu z fólií
Prioritný nárok
[0001] Táto prihláška nárokuje výhodu dátumu podania patentovej prihlášky
Spojených štátov č. 13/725 817, ktorá zodpovedá číslu zverejnenia US2014174472,
podanej 21. decembra 2012, pre „Method and System for Removing Ink From Films,“.
Oblasť techniky
[0002] Uskutočnenia tohto opisu sa týkajú chemického spracovania, ako je
spracovanie

pružných

fólií

(napr.

polyetylénových,

polypropylénových,

polyvinylchloridových, hliníkových a ďalších fólií) používaných na balenie alebo
etiketovanie.
Doterajší stav techniky
[0003] Polymérne, metalické a metalizované polymérne fólie majú rôzne vlastnosti,
vďaka ktorým sú užitočné ako baliace alebo etiketovacie materiály. Také fólie môžu
byť napríklad ľahké, pevné, nepriepustné pre kvapaliny a plyny, transparentné,
potlačiteľné, pružné, skladateľné, taviteľné a/alebo teplom zmrštiteľné. Fólie sú bežne
vyrábané vo forme pásov a rolované na spracovanie, prepravu a skladovanie.
[0004] Fólie môžu byť potlačené rôznymi atramentmi na poskytnutie informácie,
dekorácie atď. Roly polymérnych fólií môžu byť napríklad potlačené odrolovaním fólie,
podrobením odrolovanej fólie korónovej úprave (povrchovej modifikácii vystavením
nízkoteplotnej plazme), nanášaním atramentu na upravenú fóliu a rolovanie fólie na
ďalší valec. K tlači typicky dochádza vo vysokorýchlostných tlačiarenských strojoch,
ktoré môžu byť schopné spracovať 30,4 metrov (100 lineárnych stôp) plastovej fólie za
minútu alebo viac.
[0005] Chyby v tlači (napr. typografické chyby na etiketách, prebytky, chyby
zarovnania, nesprávne farby atď.) môžu byť nákladné, pretože skôr ako je chyba
identifikovaná a tlač prerušená, môže byť spracované veľké množstvo fólie.
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Vysokorýchlostné tlačiarenské zariadenie je v priemysle žiaduce, pretože umožňuje
väčšie výstupy; ale rýchlejšia tlač môže zodpovedať väčšiemu množstvu nesprávne
potlačených fólií, keď dochádza k chybám. Nesprávne potlačené fólie sú typicky
predávané ako odpad za malú časť ceny nepotlačenej fólie. Takéto fólie môžu byť
roztavené a recyklované, ale tento spôsob môže byť nákladný a environmentálne
problematický. Chyby tlače môžu byť teda nákladné a rušivé, najmä ak sa vyskytujú
pri vysokorýchlostných tlačiarenských zariadeniach. Boli vykonané rôzne pokusy
vyvinúť spôsoby na efektívne odstraňovanie atramentu z fólií. Špecifikácia európskeho
patentu EP 1 414 829 A1, zverejnená 19. mája 2004, s názvom „Procédé de recyclage
de support d'impression imprime de type film plastique et installation pour la mise en
oeuvre dudit procédé“, napríklad opisuje spôsob odstraňovania atramentu, v ktorom je
plastová fólia súčasne alebo postupne ponorená do detergentnej kompozície a
vydrhnutá kefami. Zverejnenie medzinárodnej patentovej prihlášky WO 95/09256,
zverejnené 6. apríla 1995, s názvom „Treatment of Surfaces by Corona Discharge“
opisuje spôsob povrchového čistenia, ktorý môže byť použitý pre metalické plechy
alebo fólie. Na odstránenie mastnoty alebo olejov z takýchto metalických fólií je použitý
elektrický výboj. Zverejnenie medzinárodnej patentovej prihlášky WO 2006/028263 A1
zverejnené 16. marca 2006, s názvom „Erasable Ink, Method of Erasing Image
Including the Same, and Method of Recycling Recording Medium Using the Erasing
Method“ opisuje zmazateľný atrament, ktorý môže byť natlačený na záznamové
médium. Atrament môže byť zo záznamového média odstránený vystavením
oxidačnému plynu, ako je napríklad plyn generovaný korónovým výbojom. Patent USA
5 621 939, vydaný 22. apríla 1997, s názvom „Apparatus for Regenerating Recording
Medium“ opisuje spôsoby odstraňovania tonera z listov fólie spätného projektora
ponorením listu do čistiacej kvapaliny na napučanie tonera, potom odstránením
napučaného tonera kefovým alebo tkaninovým pásom. Listy sú potom vysušené,
zohrievané a kalandrované. Európska patentová prihláška EP2511096 opisuje
použitie čistiaceho prostriedku (5) na mechanické vyčistenie potlačeného atramentu z
fólie. Čistiace valce (9) sú v kontakte s povrchom fólie a vymieľajú atrament z povrchu.
Čistiace valce sú valce s kefami alebo s oceľovou vlnou.
Podstata vynálezu
[0006] Opísaný je spôsob na odstraňovanie atramentu z pružnej fólie. Tento spôsob
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zahrnuje odstránenie fólie z prvého valca a zavedenie fólie do systému spracovania,
vystavenie fólie čistiacej kompozícii a zoškrabanie čistiacej kompozície z fólie. Tento
spôsob zahrnuje prechod fólie a čistiacej kompozície priľahlo k prvej neabrazívnej
tkanine na rozotrenie čistiacej kompozície po šírke fólie, a prechod fólie a čistiacej
kompozície priľahlo k aspoň jednej ďalšej neabrazívnej tkanine na vydrhnutie
atramentu z fólie pred zoškrabaním čistiacej kompozície z fólie. Tento spôsob môže
byť uskutočňovaný kontinuálne na vyčistenie celej roly pružnej fólie.
[0007] Systém na odstraňovanie atramentu z pružnej fólie zahrnuje prostriedok na
odstraňovanie fólie z prvej roly a zavedenie fólie do systému, aspoň jednu dýzu
nakonfigurovanú na vystavenie prvej strany fólie čistiacej kompozícii a čepeľ
nakonfigurovanú na zoškrabanie čistiacej kompozície z prvej strany fólie. Takýto
systém obsahuje prvú neabrazívnu tkaninu nakonfigurovanú na rozotrenie čistiacej
kompozície po šírke prvej strany fólie a aspoň jednu ďalšiu neabrazívnu tkaninu
nakonfigurovanú na vydrhnutie atramentu z prvej strany fólie pred zoškrabaním
čistiacej kompozície z fólie. Takýto systém ďalej typicky obsahuje prostriedky na
kontinuálne rolovanie fólie späť na rolu po odstránení atramentu, ale môže alternatívne
obsahovať prostriedok na opätovnú tlač fólie po odstránení atramentu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
[0008]
OBR. 1 je zjednodušená schéma znázorňujúca systém a spôsob na
odstraňovanie atramentu z fólie;
OBR. 2 je zväčšený detailný pohľad na časť obr. 1; a
OBR. 3 zobrazuje detail neabrazívnej tkaniny systému zobrazeného na obr. 1.
Najlepší spôsob(y) na uskutočnenie vynálezu
[0009] Spôsoby a stroje na odstraňovanie atramentu z pružných fólií, ako sú tu
opísané, zahŕňajú odrolovanie fólie z prvej roly, vystavenie fólie čistiacej kompozícii,
zoškrabanie čistiacej kompozície z fólie a narolovanie fólie na druhú rolu. Spôsob
zahrnuje prechod fólie a čistiacej kompozície priľahlo k prvej neabrazívnej tkanine a
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prechod fólie a čistiacej kompozície priľahlo k aspoň jednej ďalšej neabrazívnej tkanine
pred zoškrabaním čistiacej kompozície z fólie. Neabrazívne tkaniny rozotierajú čistiacu
kompozíciu a/alebo drhnú atrament a čistiacu kompozíciu z fólie.
[0010] Pojem „fólia“, ako je tu použitý, znamená a zahŕňa polymérny, metalický alebo
metalizovaný polymérny materiál majúci hrúbku menej ako asi 1 mm a šírku aspoň asi
10 cm. Polymérne fólie, ktoré môžu byť použité v spôsoboch tu opísaných zahŕňajú
napríklad polyester (napr. biaxiálne orientovaný polyetyléntereftalát (BOPET)),
polyetylén (napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyetylén s nízkou hustotou
(LDPE) alebo etylénvinylalkoholpolyetylénovú živicu (EVOH PE)), polypropylén (napr.
orientovaný polypropylén (OPP), biaxiálne orientovaný polypropylén (BOPP) alebo
liaty polypropylén (CPP)), polyvinylchlorid (PVC) atď. Metalické fólie, ktoré môžu byť
použité v spôsoboch tu opísaných zahŕňajú napríklad hliník, meď alebo cín.
Metalizované polymérové fólie, ktoré môžu byť použité v spôsoboch tu opísaných,
zahŕňajú napríklad polymérne fólie potiahnuté tenkou vrstvou kovu (napr. hliníka).
[0011] Pojem „pružný“, ako je tu použitý, znamená a zahrnuje možnosť opakovaného
ohnutia alebo zahnutia bez konštrukčného poškodenia. Kontinuálny pružný materiál
môže byť napríklad vedený pozdĺž valcov v kontinuálnom spôsobe a valce môžu
ohýbať pružný materiál tak, že rôzne časti pružného materiálu sa pohybujú súčasne
rôznymi smermi.
[0012] Pojem „atrament“, ako je tu použitý, znamená a zahrnuje nepriehľadný alebo
priesvitný materiál formulovaný na naviazanie na fóliu. Medzi atramenty patria
napríklad atramenty na báze rozpúšťadla, atramenty na báze vody, atramenty
vytvrdzované elektrónovým lúčom, atramenty vytvrdzované ultrafialovým žiarením a
dvojzložkové atramenty.
[0013] Zjednodušená schéma (bočný pohľad) systému 100 na odstraňovanie
atramentu z pružnej fólie 102 je zobrazená na obr. 1 a systém 100 taktiež znázorňuje
spôsob na odstraňovanie atramentu. V systéme 100 je fólia 102 odrolovaná z prvej
roly 104. Fólia 102 prechádza ponad, popod alebo pomedzi valce 106, ktoré sú
nakonfigurované na umožnenie fólii 102 kontinuálne prechádzať systémom 100 počas
spôsobu na odstraňovanie atramentu. Valce 106 sú tiež nakonfigurované na
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smerovanie fólie 102 cez systém 100 a na udržiavanie napätia na fólii 102 počas
spracovávania fólie 102. Valce 106 smerujú fóliu 102 nahor a dvojica valcov 106 ohýba
fóliu tak, že sa fólia pohybuje smerom nadol počas odstraňovania atramentu.
[0014] Ako je zobrazené na obr. 2, ktorý je zväčšeným detailným pohľadom na časť z
obr. 1, na fóliu 102 je nanesená čistiaca kompozícia 108 cez prvú súpravu dýz 110,
typicky po tom, čo fólia 102 prešla ponad, popod alebo pomedzi dva alebo viacero
valcov 106, aby sa fólia 102 dostala na miesto v blízkosti dýz 110. Prvá súprava dýz
110 môže obsahovať jeden alebo viac radov dýz rovnomerne rozmiestnených po šírke
fólie 102, ale môže alternatívne byť jediným kanálovým otvorom priľahlo k fólii 102.
Dýzy 110 môžu byť vyrobené z materiálu vybraného na zabránenie korózii po
vystavení čistiacej kompozícii 108 alebo môžu byť potiahnuté materiálom vybraným
na zabránenie korózii. Dýzy 110 môžu byť napríklad potiahnuté polyuretánom alebo
môžu byť vyrobené z keramiky. V niektorých uskutočneniach môžu dýzy 110
zahrnovať sústavu dýz, každá typicky majúca priemer menší ako asi 1 mm, menší ako
asi 500 μm alebo dokonca menší ako asi 200 μm.
[0015] Čistiaca kompozícia 108 je rozotrená po šírke fólie 102 prvou neabrazívnou
tkaninou 112 alebo iným mäkkým materiálom. Prvá neabrazívna tkanina 112 môže byť
umiestnená priľahlo k dýzam 110 tak, že čistiaca kompozícia 108 je rozotieraná po fólii
102 takmer okamžite po nanesení čistiacej kompozície 108 na fóliu 102. Prvá
neabrazívna tkanina 112 môže byť napríklad umiestnená v rámci desiatich (10) cm od
dýzy (dýz) 110, v rámci piatich (5) cm od dýzy (dýz) 110, alebo dokonca v rámci
jedného (1) cm od dýzy (dýz) 110. Prvá neabrazívna tkanina 112 môže byť pripevnená
k podložke alebo výstuhe 113 tak, že medzi hornou časťou prvej neabrazívnej tkaniny
112 a fóliou 102 je vytvorený priestor alebo vzduchová medzera v tvare písmena V,
ale spodná časť prvej neabrazívnej tkaniny 112 dosadá na fóliu 102 s tenkou vrstvou
čistiacej kompozície 108 medzi nimi. Po tom, čo fólia 102 prejde prvou neabrazívnou
tkaninou 112, môže byť čistiaca kompozícia 108 rozotrená približne rovnomerne po
šírke fólie 102. Šírka, po ktorej je čistiaca kompozícia 108 rozotrená, môže byť celá
šírka fólie 102 alebo môže byť iba časť šírky fólie 102. Napríklad na každom okraji fólie
102 môžu byť časti, po ktorých nie je čistiaca kompozícia 108 rozotrená, ako napríklad
časti fólie 102, ktoré nemajú atrament alebo časti fólie 102, na ktorých má byť atrament
ponechaný. V niektorých uskutočneniach môže časť fólie 102 zostať nepotiahnutá
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čistiacou kompozíciou 108 na obmedzenie alebo zabránenie kontaktu čistiacej
kompozície 108 s valcami 106.
[0016] Čistiacou kompozíciou 108 môže byť komerčná alebo priemyselná čistiaca
kompozícia majúca jedno alebo viac z povrchovo aktívnej látky, terpénu, vody,
rozpúšťadla a emulgátora. Pojem „povrchovo aktívna látka“, ako je tu použitý,
znamená a zahrnuje zlúčeninu majúcu hydrofóbnu skupinu aj hydrofilnú skupinu.
Povrchovo aktívnou látkou môže byť aniónová, neiónová, katiónová, amfotérna alebo
zwitteriónová povrchovo aktívna látka alebo ich kombinácia. Príklady povrchovo
aktívnych látok zahŕňajú, ale bez obmedzenia, mydlá, sulfonáty, sulfáty, karboxyláty,
fosfonáty, fosfáty, lauráty, kvartérne amónne detergenty atď. V niektorých
uskutočneniach môžu byť použité čistiace kompozície zahrnujúce D-limonén, ako
napríklad tie opísané v špecifikácii patentu Veľkej Británie 1 603 047, zverejnenej 18.
novembra 1981, s názvom „Cleansers Containing D-Limonene“. Čistiaca kompozícia
108 môže byť vybraná tak, aby neobsahovala abrazívny materiál, čo môže obmedziť
alebo zabrániť poškriabaniu alebo roztrhnutiu fólie 102 počas spôsobu odstraňovania
atramentu.
[0017] Prvá neabrazívna tkanina 112 je typicky tkaná alebo netkaná tkanina z
mikrovlákna. Prvá neabrazívna tkanina 112 môže byť vybraná na obmedzenie alebo
zabránenie poškriabaniu alebo roztrhnutiu fólie 102 počas spôsobu odstraňovania
atramentu. Prvá neabrazívna tkanina 112 môže byť napríklad tkanina, ako je opísaná
v špecifikácii európskeho patentu EP-B1-1314808, udelenom 4. januára 2006, s
názvom „Superfine microfiber nonwoven web“. Obr. 3 zobrazuje detail prvej
neabrazívnej tkaniny 112. Prvá neabrazívna tkanina 112 môže mať slučky alebo
vlákna z materiálu usporiadaného v radoch 300 s medzerami alebo prázdnymi
priestormi 302 medzi radmi 300. Podľa vynálezu je prvá neabrazívna tkanina 112
orientovaná v systéme 100 (obr. 1) tak, že rady 300 a medzery alebo prázdne priestory
302 tvoria rovnobežné kanály orientované rovnobežne so smerom pohybu fólie 102.
Keď teda fólia 102 prechádza prvou neabrazívnou tkaninou 112, časť čistiacej
kompozície 108 môže prechádzať priľahlo k prvej neabrazívnej tkanine 112 cez
medzery alebo prázdne priestory 302. V takejto orientácii zvyknú rady 300 materiálu a
medzery alebo prázdne priestory 302 prvej neabrazívnej tkaniny 112 rozotierať
čistiacu kompozíciu 108 na relatívne rovnomerný poťah na fólii 102. Ak je čistiaca
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kompozícia 108 nanesená na fóliu 102 po celej šírke prvej neabrazívnej tkaniny 112,
čistiaca tkanina 108 zvykne pokrývať celú časť fólie 102 prechádzajúcu cez prvú
neabrazívnu tkaninu 112.
[0018] S návratom k obr. 1, čistiaca kompozícia 108 môže byť nanášaná na fóliu 102
v mieste, v ktorom sa fólia 102 pohybuje smerom nadol. V takomto usporiadaní čistiaca
kompozícia 108 steká po fólii 102, poháňaná pohybom fólie 102 smerom nadol aj
gravitačnou silou. Rýchlosť fólie 102, vzdialenosť medzi prvou neabrazívnou tkaninou
112 a následnými znakmi spracovania, a viskozita čistiacej kompozície 108 môžu byť
zvolené tak, aby bola fólia 102 vystavená čistiacej kompozícii 108 počas zvolenej doby.
Fólia 102 môže byť napríklad vystavená čistiacej kompozícii 108 po dobu od asi 0,1 s
(sekundy) do asi šesťdesiat (60) s, ako napríklad od asi jednej (1) do asi desiatich (10)
s. Schopnosť čistiacej kompozície 108 odstraňovať atrament môže závisieť od času
vystavenia fólie 102 čistiacej kompozícii 108.
[0019] Po počiatočnom vystavení fólie 102 čistiacej kompozícii 108 môže byť na fóliu
102 nanesená ďalšia čistiaca kompozícia 108 cez ďalšiu súpravu dýz 114, zatiaľ čo sa
fólia 102 pohybuje smerom nadol. Fólia 102 potom prechádza priľahlo k ďalšej
neabrazívnej tkanine 116. Ďalšia neabrazívna tkanina 116 môže byť podobná prvej
neabrazívnej tkanine 112, opísanej vyššie, ale môže byť umiestnená v podstate
rovnobežne so smerom pohybu fólie 102. Ďalšia neabrazívna tkanina 116 môže byť
napríklad obalená čiastočne okolo bloku a fólia 102 môže prechádzať pozdĺž povrchu
bloku. Ďalšia neabrazívna tkanina 116 vydrhne atrament z fólie 102, zatiaľ čo fólia 102
prechádza ďalšou neabrazívnou tkaninou 116.
[0020] Ďalšia časť čistiacej kompozície 108 (napr. tretia časť čistiacej kompozície 108)
môže byť nanesená na fóliu 102 cez ďalšiu súpravu dýz 114 (napr. tretiu súpravu dýz),
ktorá môže byť nasledovaná ďalšou neabrazívnou tkaninou 116. Postupnosť čistiacej
kompozície 108 nasledovanej neabrazívnou tkaninou 116 môže byť opakovaná
toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na dostatočné odstránenie atramentu z fólie 102.
Fólia 102 sa môže počas nanášania čistiacej kompozície 108 ďalej pohybovať
všeobecne smerom nadol. Napríklad a ako je zobrazené na obr. 1, systém môže
obsahovať štyri súpravy dýz 110, 114 a štyri neabrazívne tkaniny 112, 116. Prvá
neabrazívna tkanina 112 môže byť nakonfigurovaná primárne na rozotieranie čistiacej

8

EP2934773 B1

kompozície 108 a ďalšie neabrazívne tkaniny 116 môžu byť nakonfigurované primárne
na odstraňovanie (napr. drhnutie, trenie, zoškrabanie atď.) atramentu z fólie 102.
[0021] Po vydrhnutí atramentu z fólie 102 valec 106 ohne fóliu 102 do vodorovného
smeru a stacionárna čepeľ 118 oškrabáva čistiacu kompozíciu 108 a uvoľnený
atramentový materiál z fólie 102 do zbernej nádoby 120. Keď je fólia 102 vo vodorovnej
orientácii, čistiaca kompozícia 108 a uvoľnený atramentový materiál môžu spadnúť
dolu čepeľou 118 a stiecť po sklone do zbernej nádoby 120. Čerpadlo 122 recykluje
čistiacu kompozíciu 108 späť cez dýzy 110, 114. Zberná nádoba 120 alebo čerpadlo
122 môžu obsahovať prostriedok na oddeľovanie atramentového materiálu od čistiacej
kompozície 108. Zberná nádoba 120 môže byť napríklad dostatočne veľká na to, aby
sa atramentový materiál mohol usadiť z čistiacej kompozície 108 na základe hustoty.
V niektorých uskutočneniach môže čerpadlo 122 obsahovať filter na odstránenie
atramentového materiálu z čistiacej kompozície 108.
[0022] Po vydrhnutí fólie 102 čistiacou kompozíciou 108 môže byť fólia 102 znovu
vydrhnutá ďalšou čistiacou kompozíciou 124. Jeden alebo viac valcov 106 môžu fóliu
102 ohýbať do zvislého smeru v pohybe smerom nadol. Čistiaca kompozícia 124 je
nanášaná na fóliu 102 súpravou dýz 126, nasledovaná ďalšou neabrazívnou tkaninou
128. Postupnosť čistiacej kompozície 124 nasledovanej neabrazívnou tkaninou 128
môže byť opakovaná toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na dostatočné odstránenie
atramentu z fólie 102 a môže byť uskutočnená, keď sa fólia pohybuje v podstate
smerom nadol. Napríklad a ako je zobrazené na obr. 1, systém môže obsahovať jednu
súpravu dýz 126 a jednu neabrazívnu tkaninu 128.
[0023] Valec 106 ohýba fóliu 102 späť do vodorovného smeru a ďalšia stacionárna
čepeľ 130 oškrabáva čistiacu kompozíciu 124 a uvoľnený atramentový materiál z fólie
102 do zbernej nádoby 132. Keď je fólia 102 vo vodorovnej orientácii, čistiaca
kompozícia 124 a uvoľnený atramentový materiál môžu spadnúť dolu čepeľou 130 a
stiecť po sklone do zbernej nádoby 132. Čerpadlo 134 recykluje čistiacu kompozíciu
124 späť cez dýzy 126. Zberná nádoba 132 alebo čerpadlo 134 môžu obsahovať
prostriedky na oddeľovanie atramentového materiálu od čistiacej kompozície 124.
Zberná nádoba 132 môže byť napríklad dostatočne veľká na to, aby sa atramentový
materiál mohol usadiť z čistiacej kompozície 124 na základe hustoty. V niektorých
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uskutočneniach môže čerpadlo 134 obsahovať filter na odstránenie atramentového
materiálu z čistiacej kompozície 124.
[0024] Čistiaca kompozícia 124 môže byť podobná čistiacej kompozícii 108, ako je
opísané vyššie. Avšak čistiaca kompozícia 124 môže byť udržiavaná oddelene od
čistiacej kompozície 108 tak, že keď fólia 102 prechádza systémom 100, fólia 102 je v
kontakte s postupne čistejšou kvapalinou. Pretože fólia 102 už bola pred nanesením
čistiacej kompozície 124 vydrhnutá, aby odstránila časť atramentu, môže byť čistiaca
kompozícia 124 udržiavaná čistejšia, ako čistiaca kompozícia 108 použitá na
počiatočné čistenie. Po tom, čo bol systém 100 uskutočňovaný po určitú dobu môže
byť čistiaca kompozícia 124 použitá na nahradenie celej alebo časti čistiacej
kompozície 108 a môže byť použitá nová čistiaca kompozícia (napr. pôvodná čistiaca
kompozícia alebo čistiaca kompozícia, ktorá bola vyčistená) na nahradenie čistiacej
kompozície 124.
[0025] Po vydrhnutí fólie 102 čistiacou kompozíciou 124 môže byť fólia 102 opláchnutá
rozpúšťadlom 136, ako je napríklad alkohol, éter, chlórované rozpúšťadlo, voda alebo
akákoľvek ich kombinácia. Napríklad rozpúšťadlo 136 je typicky kvapalné a môže
zahrnovať izopropylalkohol, metanol, etanol, vodu a/alebo deionizovanú vodu. Jeden
alebo viac valcov 106 môžu fóliu 102 opäť ohýbať do zvislého smeru v pohybe smerom
nadol. Rozpúšťadlo 136 je nanášané na fóliu 102 cez súpravu dýz 138 nasledovanú
ďalšou neabrazívnou tkaninou 140. Postupnosť rozpúšťadla 136 nasledovaného
neabrazívnou tkaninou 140 môže byť opakovaná toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na
dostatočné odstránenie atramentu a čistiacej kompozície z fólie 102 a môže byť
uskutočnená, keď sa fólia pohybuje v podstate smerom nadol. Napríklad a ako je
zobrazené na obr. 1, systém môže obsahovať jednu súpravu dýz 138 a jednu
neabrazívnu tkaninu 140.
[0026] Valec 106 ohýba fóliu 102 späť do vodorovného smeru a ďalšia stacionárna
čepeľ 142 oškrabáva fóliu 102 na odstránenie rozpúšťadla 136, čistiacej kompozície a
atramentu, ktoré sú zozbierané v zbernej nádobe 144. Keď je fólia 102 vo vodorovnej
orientácii, rozpúšťadlo 136, čistiaca kompozícia a uvoľnený atramentový materiál
môžu spadnúť dolu čepeľou 142 a stiecť po sklone do zbernej nádoby 144. Čerpadlo
146 rozpúšťadla recykluje rozpúšťadlo 136 späť cez dýzy 138. Zberná nádoba 144
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alebo čerpadlo 146 rozpúšťadla môžu obsahovať prostriedok na oddeľovanie
atramentového materiálu a čistiacej kompozície od rozpúšťadla 136. Zberná nádoba
144 môže byť napríklad dostatočne veľká na to, aby sa atramentový materiál a čistiaca
kompozícia mohli usadiť z rozpúšťadla 136 na základe hustoty. V niektorých
uskutočneniach môže čerpadlo 146 rozpúšťadla obsahovať filter na odstránenie
atramentového materiálu alebo čistiacej kompozície z rozpúšťadla 136.
[0027] Rozpúšťadlo 136 môže byť vybrané tak, aby malo nízky bod varu, takže
akékoľvek rozpúšťadlo 136, ktoré zostane na fólii 102 po tom, čo fólia 102 prejde
čepeľou 142, sa rýchlo odparí pri teplotách okolia. Fólia 102 teda môže byť po
prechode cez čepeľ 142 suchá alebo takmer suchá (t. j. bez obsahu rozpúšťadla).
[0028] Fólia 102 sa môže pohybovať smerom nadol počas vystavenia čistiacim
kompozíciám 108, 124 a rozpúšťadlu 136 a pred kontaktom s neabrazívnymi tkaninami
112, 114, 128, 140. V niektorých uskutočneniach môže byť celkový pohyb fólie 102
smerom nadol medzi 2 m a 20 m, ako napríklad medzi 3 m a 10 m. Fólia 102 sa môže
napríklad pohybovať smerom nadol celkovo asi 5 m od bodu v systéme 100, v ktorom
je nanesená prvá čistiaca kompozícia 108 na čepeľ 142 nakonfigurovanú na
odstránenie rozpúšťadla 136 z fólie 102.
[0029] Po prechode cez čepeľ 142 môže byť fólia 102 kontinuálne prenášaná na druhú
(motorizovanú) rolu 148 na opätovné použitie v tlačiarenskom spôsobe. Po narolovaní
fólie 102 na druhú rolu 148 (napr. po tom, ako bol spôsob čistenia konkrétnej fólie 102
dokončený) môže byť druhá rola 148 prepravená na miesto skladovania do
tlačiarenského systému, do sekacieho systému atď. druhá rola 148 môže poskytovať
hnaciu silu na ťahanie fólie 102 pozdĺž jej dráhy cez systém 100.
[0030] Čepele 118, 130, 142 vyvíjajú silu rovnomerne po šírke fólie 102 tak, že
atrament, čistiace kompozície 108, 124 a rozpúšťadlo 136 sú odstránené z fólie 102.
Čepele 118, 130, 142 môžu byť vyrobené z polymérneho alebo kovového materiálu a
môžu byť vyrobené odlievaním, lisovaním, formovaním, razením atď. Návrh čepelí
118, 130, 142 môže byť vybraný na dosiahnutie akejkoľvek vybranej tvrdosti na
podporu odstránenia atramentu, čistiacich kompozícií 108, 124 a rozpúšťadla 136 z
fólie 102. Čepele 118, 130, 142 môžu byť vybrané tak, aby mali šírku približne rovnú
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šírke fólie 102, ktorá má byť vyčistená, približne rovnú šírke časti fólie 102, ak nemá
byť vyčistená celá šírka, alebo väčšiu ako šírka fólie 102 alebo časti, ktorá má byť
vyčistená. V niektorých uskutočneniach môžu byť čepele 118, 130, 142 vytvorené z
formovaného polyuretánu.
[0031] V niektorých uskutočneniach si môžu okraje fólie 102 ponechávať atramentový
materiál. Napríklad, aby sa zabránilo kontaminácii valcov 106 alebo iného
spracovateľského zariadenia, čistiace kompozície 108, 124 sa nemôžu počas spôsobu
čistenia rozotierať na okraje fólie 102. V takýchto uskutočneniach môže byť časť
jedného alebo oboch okrajov fólie 102 po spôsobe čistenia odrezaná, napríklad
bežnými technikami rezania známymi v stave techniky. Napríklad približne jeden (1)
mm, dva (2) mm, päť (5) mm, desať (10) mm alebo dokonca dvadsať (20) mm
materiálu môže byť odrezaných z jedného okraja alebo každého okraja fólie 102.
[0032] V niektorých uskutočneniach môže byť systém 100 spojený s tlačiarenským
systémom, ako je známe v stave techniky a nie je tu podrobne opísané, tak, že systém
100 poskytuje kontinuálne dodávanie vyčistenej pružnej fólie 102 do tlačiarenského
systému. V takýchto uskutočneniach môže byť druhý valec 148 voliteľne vynechaný,
ak je očakávané, že dodávanie fólie 102, ktorá má prejsť systémom 100, bude
dôsledne zabezpečovať potreby tlačiarenského systému. V takýchto uskutočneniach
môže tlačiarenský systém poskytnúť hnaciu silu na ťahanie fólie 102 cez systém 100.
[0033] Systém 100 obsahuje dostatok valcov 106 na udržanie napätia na fólii 102.
Napätie na fólii 102 umožňuje neabrazívnym tkaninám 112, 116, 128, 140 a čepeliam
118, 130, 142 vyvíjať sily na fóliu 102. Valce 106 tiež udržiavajú smer pohybu fólie 102.
Umiestnenie valcov 106, neabrazívnych tkanín 112, 116, 128, 140 a/alebo čepelí 118,
130, 142 sa môže meniť, aby sa menila veľkosť sily (napr. napätia) na fólii 102. Napätie
môže byť napríklad zvýšené na čistenie silno potlačených fólií alebo fólií s relatívne
pevnejšie naviazaným atramentom, alebo môže byť znížené na čistenie relatívne
tenkých alebo slabých fólií bez praskania alebo trhania.
[0034] Systém 100 tiež obsahuje rôzne ovládače, ktoré sú známe v stave techniky a
nie sú tu podrobne opísané. Systém 100 môže napríklad obsahovať motory, ventily,
pružiny, snímače, počítačové ovládače atď. V niektorých uskutočneniach môžu byť
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časti systému 100 uzavreté, napríklad na zber časti pary rozpúšťadla 136 alebo na
ochranu pracovníkov pred pohyblivými dielmi alebo pred nebezpečnými materiálmi.
[0035] Systém 100 môže byť prevádzkovateľný na kontinuálne spracovanie pružných
fólií, aby bol z nich odstránený atrament. Systém 100 môže byť napríklad
prevádzkovateľný na spracovanie aspoň 50 lineárnych metrov fólie za minútu (50
m/min), 100 m/min, 200 m/min alebo dokonca 500 m/min.
[0036] Systém 100, ako je zobrazený a opísaný, je nakonfigurovaný na odstránenie
atramentu z jednej strany fólie 102. To znamená, že čistiace kompozície 108, 124,
rozpúšťadlo 136, neabrazívne tkaniny 112, 114, 128, 140 a čepele 118, 130, 142 môžu
byť všetky v kontakte s rovnakou stranou fólie 102. Na vyčistenie atramentu z oboch
strán fólie 102 môže byť fólia 102 prevedená cez systém 100 dvakrát alebo cez dva
sériovo zapojené systémy 100. Alternatívne môže čistiaci systém obsahovať ďalšie
dýzy, neabrazívne tkaniny, čepele, valce atď. nakonfigurované rovnakým spôsobom,
ako je zobrazené a opísané na odstránenie atramentu z opačnej strany pred alebo po
narolovaní fólie 102 na druhú rolu 148. Dve strany fólie 102 môžu byť čistené postupne
(napr. jedna strana je v podstate čistená pred nanesením čistiacej kompozície na
druhú stranu) alebo súčasne (napr. čistiaca kompozícia je súbežne nanášaná na obe
strany).
Príklady uskutočnenia vynálezu
[0037] Rola priehľadnej, pružnej, biaxiálne orientovanej polypropylénovej (BOPP) fólie
majúcej šírku asi 1,0 m má vzor natlačený na jednom povrchu tak, že asi na 75 % tohto
povrchu je pripevnený atrament. BOPP fólia je spracovávaná v systéme, ako je
napríklad systém 100, zobrazený na obr. 1. Na BOPP fóliu je nanesený čistiaci roztok
obsahujúci D-limonén a vodu a je pomocou tkaniny z mikrovlákna rozotrený v podstate
po celej šírke potlačeného povrchu BOPP fólie. Fólia sa pohybuje smerom nadol asi
1,5 m pri asi 100 m/min predtým, ako je na potlačený povrch BOPP fólie nanesený
ďalší čistiaci roztok. Potlačený povrch BOPP fólie pokračujúci v ceste smerom nadol
prechádza druhou tkaninou z mikrovlákna, ktorá z BOPP fólie vydrhne časť atramentu.
Na potlačený povrch BOPP fólie je nanesený ďalší čistiaci roztok a tretia tkanina z
mikrovlákna vydrhne viac atramentu. Na potlačený povrch BOPP fólie je nanesený
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ďalší čistiaci roztok a štvrtá tkanina z mikrovlákna vydrhne ešte viac atramentu z BOPP
fólie. Po prechode valcom sa BOPP fólia pohybuje vodorovne a čistiaci roztok a
uvoľnený atrament sú potom z BOPP fólie odstránené prvou polyuretánovou čepeľou.
Čistiaci roztok je oddelený od atramentu a recyklovaný v systéme.
[0038] BOPP fólia sa pohybuje opäť zvislo smerom nadol, kde je na BOPP fóliu
nanesený ďalší čistiaci roztok. Piata tkanina z mikrovlákna vydrhne atrament z BOPP
fólie. Po prechode valcom sa BOPP fólia pohybuje vodorovne a čistiaci roztok a
uvoľnený atrament sú potom z BOPP fólie odstránené druhou polyuretánovou
čepeľou. Čistiaci roztok je oddelený od atramentu a recyklovaný v systéme.
[0039] BOPP fólia sa pohybuje opäť zvislo smerom nadol, kde je na BOPP fóliu
nanesený roztok 70 % izopropylalkoholu a 30 % vody. Šiesta tkanina z mikrovlákna
vydrhne BOPP fóliu. Po prechode valcom sa BOPP fólia pohybuje vodorovne a roztok
alkoholu a vody, zvyšný čistiaci roztok a uvoľnený atrament sú z BOPP fólie
odstránené treťou polyuretánovou čepeľou. Roztok alkoholu a vody je oddelený od
atramentu a recyklovaný v systéme. Celkový pohyb BOPP fólie smerom nadol počas
spôsobu čistenia je asi 5 m.
[0040] BOPP fólia je opätovne narolovaná na následnú opätovnú tlač a opätovné
použitie. Tento spôsob odstráni v podstate všetok atrament z potlačeného povrchu
BOPP fólie, nechávajúc mierne sfarbenie na okrajoch BOPP fólie, ktoré je prípadne
odstránené odrezaním. BOPP fólia je v podstate bez zvyškov atramentu alebo
čistiaceho roztoku. Odstránením atramentu z BOPP fólie môže byť BOPP fólia vhodná
na opätovné použitie v balení výrobkov namiesto recyklovania roztavením BOPP fólie.
BOPP fólia môže byť napríklad dostatočne čistá na balenie potravinárskych výrobkov.
[0041] Po oboznámení so súčasným opisom bude odborník v stave techniky schopný
vyrobiť systém s ľahko komerčne dostupnými komponentmi (napr. motormi, valcami,
čerpadlami a dýzami).

14
PATENTOVÉ

1.

EP2934773 B1
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Spôsob na odstraňovanie atramentu z pružnej fólie (102), vyznačujúci sa tým, že
obsahuje:
odstránenie fólie z prvej roly fólie (104);
zavedenie fólie do systému, vystavenie prvej strany fólie odstránenej z prvej
roly čistiacej kompozícii (108);
prechod prvej strany fólie a čistiacej kompozície priľahlo k prvému členu
tkaniny z mikrovlákna majúcej množstvo rovnobežných kanálov (302) medzi
susednými radmi (300) vlákien na rozotrenie čistiacej kompozície po šírke
prvej strany fólie, pričom každý kanál rovnobežných kanálov sa rozprestiera
v smere rovnobežnom so smerom pohybu fólie;
prevádzanie čistiacej kompozície približne zvislo smerom nadol na prvej
strane fólie z tkaniny z mikrovlákna na aspoň jeden ďalší člen neabrazívnej
tkaniny (116);
prechod prvej strany fólie a čistiacej kompozície priľahlo k aspoň jednému
ďalšiemu členu neabrazívnej tkaniny (116) na odstránenie atramentu z prvej
strany fólie; a
zoškrabanie čistiacej kompozície z prvej strany fólie.

2.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje vystavenie prvej
strany fólie ďalšej čistiacej kompozícii pred prechodom prvej strany fólie a
čistiacej kompozície priľahlo k aspoň jednému ďalšiemu členu neabrazívnej
tkaniny.

3.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje vystavenie prvej
strany fólie rozpúšťadlu (136) po prechode prvej strany fólie a čistiacej
kompozície priľahlo k aspoň jednému ďalšiemu členu neabrazívnej tkaniny (116),
rozpúšťadlo obsahujúce aspoň jedno z alkoholu, éteru, chlórovaného
rozpúšťadla a vody.

4.

Spôsob podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje prechod prvej
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strany fólie a rozpúšťadla (136) priľahlo k ďalšiemu členu neabrazívnej tkaniny
(140).
5.

Systém (100) na odstraňovanie atramentu z pružnej fólie (102), vyznačujúci sa
tým, že systém obsahuje:
prostriedky na odstránenie fólie z prvej roly (104) fólie a zavedenie fólie do
systému pohybujúceho sa prvým smerom;
aspoň jeden valec nakonfigurovaný na ohnutie fólie a spôsobenie pohybu
fólie druhým smerom opačným k prvému smeru;
aspoň jednu dýzu (110) nakonfigurovanú na vystavenie prvej strany fólie
odstránenej z roly a zavedenej do systému čistiacej kompozícii (108);
prvý člen neabrazívnej tkaniny (112) nakonfigurovaný na distribúciu
čistiacej kompozície po šírke prvej strany fólie, prvý člen neabrazívnej
tkaniny obsahujúci tkaninu z mikrovlákna majúcu množstvo rovnobežných
kanálov (302) medzi susednými radmi (300) vlákien, pričom každý kanál z
množstva kanálov sa rozprestiera v smere rovnobežnom s druhým smerom;
aspoň jeden ďalší člen neabrazívnej tkaniny (116);
aspoň jednu ďalšiu dýzu (114) nakonfigurovanú na vystavenie prvej strany
fólie ďalšej čistiacej kompozícii, zatiaľ čo sa fólia pohybuje smerom nadol
predtým, ako fólia prechádza priľahlo k aspoň jednému ďalšiemu členu
neabrazívnej tkaniny (116);
pričom

aspoň

jeden

ďalší

člen

neabrazívnej

tkaniny

(116)

je

nakonfigurovaný na odstránenie atramentu z prvej strany fólie po tom, ako
sa fólia a čistiaca kompozícia pohybujú druhým smerom; a
stacionárnu čepeľ (118) nakonfigurovanú na zoškrabanie čistiacej
kompozície z prvej strany fólie, pričom systém je nakonfigurovaný tak, že
prvá strana fólie nesie čistiacu kompozíciu približne zvislo smerom nadol od
prvého člena neabrazívnej tkaniny (112) k aspoň jednému ďalšiemu členu
neabrazívnej tkaniny (116).
6.

Systém podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje aspoň jednu
ďalšiu dýzu (138) nakonfigurovanú na vystavenie prvej strany fólie rozpúšťadlu
(136) po tom, čo fólia prejde aspoň jedným ďalším členom neabrazívnej tkaniny
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(116).
7.

Systém podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje ďalší člen (140)
obsahujúci neabrazívnu tkaninu nakonfigurovaný na kontakt s prvou stranou fólie
po tom, čo fólia prejde cez aspoň jednu ďalšiu dýzu (138) nakonfigurovanú na
vystavenie prvej strany fólie rozpúšťadlu.

8.

Systém podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že aspoň jedna dýza (110) obsahuje
aspoň jednu dýzu potiahnutú polyuretánom.

9.

Systém podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že prvý člen ďalej obsahuje výstuhu
(113) nakonfigurovanú na udržiavanie neabrazívnej tkaniny (112) v konštantnej
polohe priľahlo k fólii.

10. Systém podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že výstuha je nakonfigurovaná na
udržiavanie neabrazívnej tkaniny (112) v polohe tak, že neabrazívna tkanina
(112) a fólia (102) vymedzujú objem v tvare písmena V, do ktorého prechádza
čistiaca kompozícia.
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