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Zariadenie na spracovanie vlnitého papiera
Oblasť techniky
Predkladaný vynález sa týka systému riadenia procesu zvlňovania a zariadenia na
spracovanie hárkov papiera. Systém pomáha automatizovať synchronizáciu
potlačených povrchov potlačených médií, ako je vlnitý papier, s následnými procesmi,
ako sú rezačky, ryhovacie stroje, skladacie stroje a perforátory, aby bolo možné
vytlačené produkty správne vytvarovať alebo vyrezať z potlačeného listu. Systém
môže alternatívne alebo navyše uľahčovať kontrolu skladových zásob alebo opravu
chýb v súvislosti so zlyhaním média alebo nesprávnym podávaním.
Doterajší stav techniky
Je bežné nanášať vytlačený obrázok na vlnité listy alebo pásy predtým, ako sa rozrežú
na jednotlivé samostatné produkty alebo polotovary, a potlač môže byť buď na
vrchnom alebo spodnom liste alebo vrstve, alebo na oboch stranách. Zabezpečenie
správneho zaznamenania obrazov produktov a konečného tvaru produktov alebo
polotovarov však môže byť výzvou.
Na uľahčenie správneho zaznamenávania sa používajú indikátory zaznamenávania
vrátane čiar pozdĺž okrajov pásov. Tieto indikátory sa často tlačia na odpadové plochy
potlačeného listu, zvyčajne súčasne s tlačou obrazov produktov, aby sa správne
zaznamenali spolu s obrazmi produktov. Tieto indikátory zaznamenávania potom
umožňujú následným riadiacim procesom správne registrovať zariadenia na následné
spracovanie listov, ako sú rezačky, ryhovacie stroje, lepiace stroje, perforátory alebo
skladacie mechanizmy, spolu s obrázkom. Ďalej, keďže sa bežne nachádzajú v
odpadovej oblasti, indikátory zaznamenávania sa na konečnom vyrezanom produkte
nenachádzajú. Pri odstraňovaní odpadovej oblasti sa vyrežú. Indikátory však môžu
zostať viditeľné, napr. ak je to potrebné na následnú kontrolu kvality produktov.
Vytlačené obrázky sa bežne tlačia na samostatný horný list (alebo spodný list),
napríklad na rolku, napr. rolku kraftového papiera, mimo linky, na zakomponovanie na
základňu alebo nosič, ako je vlnitý hárok alebo jeho zložková vrstva, v kombinačnej
jednotke alebo zvlňovači, pričom výrobky alebo polotovary sa potom odrežú z
výsledného zloženého potlačeného listu, často vlnitého, za kombinačnou jednotkou
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(alebo zvlňovačom). Pozri napríklad obrázok 2, kde je schematické znázornenie
jednovrstvového zvlňovača. Obrázky 16, 17, 18 a 19 zobrazujú ďalšie schematické
príklady.
Vývoj tiež predpokladal priamu tlač na základňu alebo nosič, a preto môže mať
zvlňovač v sebe zabudovanú tlačiareň. Otázka zaznamenávania obrázka pomocou
rezačiek atď. však môže zostať v obidvoch prípadoch.
Bežným prístupom používaným v doterajšom stave techniky pre tlač mimo linky je
rotačná sieťotlač. Rotačné sieťotlačové stroje môžu tlačiť viacfarebné obrázky,
zvyčajne v obmedzenej palete farieb, na rozvinutý hárok papiera predtým, ako sa
hárok opäť zvinie a pripraví na prepravu do nasledujúceho zariadenia na spracovanie
hárkov, ako je vyššie uvedená kombinačná jednotka alebo zvlňovač, kde sa z nich
majú spracovať výrobky. Schematický pohľad na takýto proces tlače nájdete na
obrázku 1. Takéto tlačiarenské stroje môžu pracovať pri vysokých rýchlostiach
podávania listov, napríklad pri rýchlostiach vyšších ako 100 metrov za minútu (100
m/min.), a za mnohých okolností pri rýchlostiach presahujúcich 200 m/min. alebo
dokonca 300 m/min. Tieto tlačiarne sú tiež ľahko ovládateľné a so šírkou tlače
presahujúcou 2 m, 2,4 m alebo dokonca 2,8 m. Medzi nevýhody rotačnej sieťotlače
patrí nemožnosť obmieňať alebo zmeniť obraz počas tlače a chýbajúca širšia paleta
farieb. Rôzne obrázky, a teda rôzne produkty, môžu byť prezentované po celej šírke
hárku, ale keďže obrázky zodpovedajú povrchovým formám poskytnutým na
sieťotlačovom farbiacom valci 110 (alebo ďalšom valci, ktorý s ním zaberá, buď priamo
alebo nepriamo prostredníctvom ďalších valcov), a keďže tento valec má pevný obvod,
periodicita alebo dĺžka takto vytvorených opakujúcich sa obrazov sa nevyhnutne musí
zhodovať s dĺžkou tohto obvodu pozdĺž pásu (buď jednotlivo alebo v násobkoch).
Výsledkom je, že vytlačené obrázky vytvorené pomocou týchto tlačiarní majú
tendenciu vytvárať zarovnané polia so spoločnou pozdĺžnou periódou, ako je tá
znázornená na obrázku 3, iba s obmedzeným rozsahom odchýlok po šírkach pásu.
Vzhľadom na túžbu produkovať variabilnejší výstup produktu sa však preskúmali aj
alternatívne spôsoby tlače vrátane digitálnej tlače. Tým sa otvorila možnosť obmieňať
obrázky okrem celej šírky aj pozdĺž dĺžky listu. Otvára sa tiež možnosť zmeny
periodicity obrázkov po celej dĺžke hárku, nakoľko obvod valca už nie je faktorom v
dizajne obrázka ani v rozložení tlače. V dôsledku toho sa stali dosiahnuteľné tlačené
obrazy v línii s tými, ktoré sú znázornené na obrázkoch 4, 5, 6 a 7.
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Vyvinuté tlačiarenské techniky sú predmetom skoršej prihlášky prihlasovateľa,
publikovanej ako EP2551117, ktorá zohľadňuje použitie jednej tlačovej jednotky alebo
viacerých tlačových jednotiek, skutočne v rámci zariadenia na spracovanie hárkov
alebo zvlňovača.
Riadenie následného spracovania týchto potlačených hárkov, ako je rezanie,
ryhovanie alebo skladanie s nimi vytvorených polotovarov, však zostáva zložité,
pretože tvary obrázkov alebo tvary polotovarov, ktoré sa majú vyrezávať z hárkov
obsahujúcich obrázky, sa líšia od jednej objednávky/dávky k druhej. Toto spracovanie
je ešte ťažšie dosiahnuť, keď je potrebné meniť formu zvlnenia medzi objednávkami,
pretože to vyžaduje zmeny na mokrom konci – či už vo forme/v tvare vlnitých lepeniek,
alebo vo forme/druhu komponentových hárkov alebo lepidla, alebo akékoľvek
povrchové úpravy.
Je tiež dôležité poznamenať, že tieto zariadenia na spracovanie hárkov alebo
zvlňovače môžu pracovať pri komerčne vhodných rýchlostiach podávania hárkov, aby
bolo možné v prípade potreby za relatívne krátke obdobie vyrobiť stovky produktov.
Napríklad niektoré komerčné zvlňovače pracujú pri rýchlosti posuvu hárku rádovo od
50 do 400 metrov za minútu, pričom každú minútu sa môže spracovať 10 alebo 100 s
obrazov produktov. V dôsledku toho sú akékoľvek prepnutie alebo prestoje nežiaduce,
pretože predstavujú časové obdobie, počas ktorého sa výrobky nevyrábajú. Takéto
prepnutie alebo prestoje však zostanú nevyhnutné aj pri predkladanom vynáleze.
Podstata vynálezu
Cieľom je preto skrátiť prechodné obdobia alebo prestoje.
Ďalším cieľom je uľahčiť rýchlejšie alebo jednoduchšie prijatie kratších sérií produktov,
a to najlepšie postupných sérií produktov aj pri zmene veľkostí produktu.
Spracovanie rôznych produktov/obrázkov môže byť ešte náročnejšie, keď má hárok
na svojej šírke viac pruhov obrazov produktu. Obrázok 4 napríklad zobrazuje štyri
takéto pruhy a obrázky 6 a 7 zobrazujú tri.
Predkladaný vynález sa preto zameriava na poskytnutie riadiaceho systému a tlačovej
formy, pomocou ktorých následné spracovanie tlačených médií, ako je rezanie,
ryhovanie, perforovanie alebo skladanie, alebo ich integrácia/laminácia do alebo na
jeden alebo viac ďalších listov alebo pásov, môžu byť presné aj prispôsobiteľné, aby
bolo možné postupne spracovávať rôzne výrobky efektívne a optimálne s menším
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množstvom odpadu. Napokon, nadmerný odpad alebo pomalé časy výmeny môžu mať
nepriaznivý dopad na ziskovosť série výrobkov, zjavnejší faktor pri krátkych sériách
výrobkov je daný relatívne fixnými jednotkovými nákladmi na čas a papier a vyšší
pomer týchto nákladov k hodnote predaja pri kratších sériách výrobkov. Podľa prvého
aspektu predkladaného vynálezu je poskytnuté zariadenie na spracovanie vlnitého
papiera podľa nároku 1.
Pomocou tohto systému je možné identifikovať potrebu zmeny požiadaviek rezača pre
konkrétnu sériu produktu ešte pred jej vznikom (pretože senzor je možné namontovať
pred rezacie zariadenie). Na túto identifikáciu potom môže riadiaci systém včas
reagovať, a to sa deje jednoducho a efektívne prostredníctvom čítania tlačených
informačných značiek na vlnitom hárku a nie zásahom obsluhy.
Výhodne riadi podávacie valce riadiaci systém alebo sekundárny riadiaci systém.
Výhodne, keď je zistená potreba zmeny, riadiaci systém spôsobí, že podávacie valce
alebo zariadenie ako celok zníži svoju rýchlosť činnosti, keď sa príslušná časť pásu
alebo hárku blíži k rezaciemu zariadeniu, čo ponúka dlhší čas na vykonanie zmeny v
nastavení rezačky v prípade potreby. Je to výhodné, pretože často je potrebné vykonať
mechanické pohyby nožov rezacieho zariadenia, čo nevyhnutne trvá určitý čas a
nemôže to byť okamžité.
Ďalším aspektom predkladaného vynálezu môže byť aktivácia tohto riadenia rýchlosti
namiesto ovládania rezačky, to znamená v reakcii na čítanie značiek. To môže mať
osobitné výhody pre druhý aspekt predkladaného vynálezu.
Podľa príkladného aspektu, ktorý nie je súčasťou predkladaného vynálezu, je
poskytnuté zariadenie na spracovanie vlnitého papiera pre zvlňovač, ktoré obsahuje:
zariadenie na spracovanie hárku, ktoré obsahuje najmenej podávacie a vodiace
valce na výber, pohyb a podopieranie listov alebo pásov do zvlňovača na
vytvorenie vlnitého papiera, z ktorého je možné rezať vlnité výrobky, pričom sa
formuje najmenej jedna vrstva vlnitého papiera, a tým aj výrobky z vytlačeného
listu alebo pásu a
riadiaci systém na riadenie zariadenia na spracovanie hárku;
zariadenie na spracovanie hárkov ďalej obsahujúce jednotku vizuálnej kontroly
prispôsobenú na čítanie tlačených informačných značiek poskytovaných na
najmenej jednom tlačenom hárku alebo páse ako tlačený hárok alebo pás, a teda
tlačené informačné značky, ktoré sa majú čítať, prechádzajú zariadením na
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spracovanie vlnitého papiera alebo zvlňovačom cez jednotku vizuálnej kontroly a
kde
riadiaci systém má ďalej tabuľku na vyhľadanie údajov, ktorá pre výrobky
obsahuje najmenej informácie spojené s formou alebo typom najmenej jedného
z listov alebo pásov, ktoré sa majú použiť vo vlnitej vrstve pre tieto výrobky, a s
týmito informáciami súvisia identifikačné informácie čitateľné z tlačených
informačných značiek jednotkou vizuálnej kontroly, pričom zariadenie dokáže
identifikovať, aké výrobky sa budú vyrábať za jednotkou vizuálnej kontroly, a
požadované nastavenia zariadenia na spracovanie hárkov alebo zvlňovača pre
tieto výrobky z prečítanej tlačenej informačnej značky, aby bolo možné zariadenie
na spracovanie hárkov alebo zvlňovač vhodne ovládať riadiacim systémom v
reakcii na prečítanú vytlačenú informačnú značku.
Výhodne riadiaci systém umožňuje automatizované zmeny aspoň v jednom z
uvedeného: a) rýchlosti podávania listov alebo pásov, b) počte podávaných listov
alebo pásov a c) zdrojovej rolke alebo rolkách, z ktorých sa podáva jeden alebo viac
listov alebo pásov. Riadiaci systém môže dodatočne alebo namiesto toho riadiť typ
lepidla, jeho teplotu, hrúbku alebo umiestnenie.
Výhodne môže riadiaci systém automatizovať načasovanie zmeny, napríklad počtu
podávaných listov alebo pásov, zdrojovej rolky alebo roliek, z ktorých sa podáva jeden
alebo viac listov alebo pásov, alebo niektorých ďalších znakov zvlňovača alebo
zariadenia na spracovanie vlnitého papiera, aby sa vlnitému papieru vytvorenému vo
zvlňovači umožnilo meniť sa v prúde materiálu tak, aby sa zmenil z jednej podoby na
inú, t. j. aby sa dal zmeniť tak, aby mal list alebo pás v zariadení podobu alebo typ,
ktorý zodpovedá požiadavke stanovenej v tabuľke na vyhľadávanie údajov o produkte,
ktorý sa má z materiálu vystrihnúť.
Výhodne zariadenie na spracovanie hárku obsahuje najmenej jednu spojovaciu
jednotku.
Výhodne po zaznamenaní nadchádzajúcej požiadavky na zmenu podľa odkazu na
tabuľku vyhľadávania a keď je do spojovacej jednotky zariadenia na spracovanie hárku
už vložená iná vhodná zdrojová rolka (na zmenu požadovaného tvaru alebo typu pre
najmenej jeden list alebo pás), riadiaci systém a zariadenie na spracovanie hárku
pracujú tak, aby odstavili prvú zdrojovú rolku a napojili inú zdrojovú rolku, aby sa
dosiahla zmena vstupného materiálu pre zvlňovač. Toto prepínanie bude slúžiť na
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splnenie požiadaviek týkajúcich sa typu hárku alebo pásu požadovaných zmenou
požiadaviek.
Výhodne je zariadenie na spracovanie hárkov prispôsobené tak, aby pracovalo s
prepínačom v spojovacej jednotke do 10 sekúnd od zaznamenania zmeny požiadavky.
Namiesto 10 sekúnd môže byť prepnutie vyvolané v rámci lineárnej vzdialenosti
pohybu listových materiálov o 10 m, t. j. tak, že k prepnutiu dôjde v čase, keď sa
prečítaná informačná značka, ktorou sa zaznamenala zmena požiadavky, posunula
ďalej cez zariadenie o nie viac ako 10 metrov. Namiesto 10 m to môže byť 5 m alebo
to môže byť pomalšie, napr. 20 m alebo 50 m.
Môže byť výhodné, aby po zistení zmeny požiadavky zariadenie na spracovanie
hárkov a zvlňovač spomalili, čo uľahčí prepínanie so zníženým plytvaním v prípade
prebehnutia hárku. Zvlňovač napríklad môže pracovať pri špičkových rýchlostiach
prúdu materiálu medzi 200 a 400 m za minútu, ale môže spomaliť na 20 až 100 m za
minútu, keď je potrebná zmena.
Najvýhodnejšie je napojenie iného pásu alebo hárku možné dosiahnuť vo v rámci
vzdialenosti privádzania materiálu nie dlhšej ako 20 m, napr. medzi 1 a 20 m.
Vynález môže predvídať zmenu požiadavky na vlastnosti vlnitého hárku pred
vyrezaním produktu z vlnitého hárku tak, že bude vedieť, odkiaľ v rolke (alebo odkiaľ
v tlačovej úlohe) pochádza momentálne čítaná informačná značka, a teda vedieť koľko
ďalších produktov sa má vyrobiť (za umiestnením tejto informačnej značky). Zmenu
požiadavky, napr. na ďalší dizajn produktu, je tak možné implementovať včas a
súčasne so začiatkom ďalšieho produktového cyklu.
Výhodne zariadenie na spracovanie hárkov obsahuje spojovaciu jednotku pre každú
vrstvu vlnitého papiera tak, aby bolo možné vlastnosti každej vrstvy nezávisle
obmieňať.
Výhodne môže zariadenie na spracovanie hárkov tiež ovplyvniť zníženie (alebo
zvýšenie) počtu vrstiev vo vlnitom papieri v podobnom časovom rámci (alebo na
vzdialenosť podávania listov). Zariadenie teda bude mať variabilne viacvrstvovú
kapacitu alebo schopnosť jednej vrstvy. Zariadenie alebo zvlňovač sú teda schopné
produkovať širší rozsah požiadaviek na vlnitý papier, z ktorých každá je obmeniteľná
za chodu.
Riadiaci systém tak, že porovná požiadavky na list alebo materiál z tabuľky na
vyhľadávanie údajov, a tiež tým, že bude poznať aktuálnu pozíciu tlačeného listu na
základe údajov z informačnej značky, môže poskytovať sekvenčné série produktov
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(úlohy) z jedného vytlačeného listu s minimálnymi (alebo žiadnymi) prestojmi medzi
úlohami, kde sa menia buď požiadavky na rezanie (prvý aspekt), alebo kde je dokonca
potrebné meniť vlastnosti vlnitého papiera medzi úlohami (druhý aspekt), a toto sa
dosahuje riadenou koordináciou načasovania rezania, podoby rezania alebo dokonca
napájania (alebo odpájania) zložkových listov samotného vlnitého papiera alebo
prostredníctvom iného riadenia zvlňovača, to všetko v reakcii na sledovanie tlačeného
listu prostredníctvom vytlačených informačných značiek. Polohové údaje tlačeného
listu sa napokon dajú rozlíšiť od špecifických identifikačných informácií z vytlačených
informačných značiek na vytlačenom hárku alebo páse.
Aby sa zohľadnil pravdepodobný odpadový produkt, ktorý vznikne počas akejkoľvek
zmeny v štruktúre vlnitého papiera, napríklad spojovaním, a tiež aby sa umožnilo
možné následné plytvanie pretrhnutím alebo pokrčením, je pre každú tlačovú úlohu
pre konkrétny výrobok uprednostňované, aby sa pri tlači tohto tlačeného listu
vygenerovalo o 0,5 % až 4 % viac obrazov produktu, ako požaduje zákazník. V
dôsledku toho akékoľvek plytvanie alebo nedokonalosti listu, ktoré sa vyskytnú počas
zmeny požiadavky, zvyčajne nebudú mať za následok potrebu opakovanej tlače
tlačených obrazov, ktoré boli prítomné v tomto odpadovom materiáli.
Pre každý aspekt je výhodné, keď je každá vytlačená informačná značka v podobe QR
kódu alebo čiarového kódu a jednotka vizuálnej kontroly obsahuje pre ne príslušnú
čítačku. Značka môže byť dokonca jedinečná kódujúca alebo šifrovaná značka – buď
samostatná značka alebo značka zašifrovaná do obrazu produktu.
Zariadenie podľa vynálezu môže obsahovať prvý aj druhý aspekt, ktoré potom môžu
pracovať spoločne, na základe rovnakých informačných značiek a rovnakej
(komplexnejšej) tabuľky na vyhľadávanie údajov.
Výhodnou tabuľkou na vyhľadávanie je mapa navinutia. Mapa navinutia obsahuje
všetky údaje potrebné pre tlačové úlohy na konkrétnej rolke tlačeného média.
Umožňuje zariadeniu určiť, kde na rolke je podávaný list čisto z analýzy informačnej
značky, a tak môže umožniť predvídanie zmien – to znamená, že predpokladá blížiacu
sa požiadavku na zmenu. Tento predpoklad môže byť včas zdôraznený obsluhe, aby
sa umožnilo vykonanie príslušnej výmeny rolky (ak je v príslušnej spojovacej jednotke
nesprávna zdrojová rolka), čo potenciálne ešte viac skracuje prestoje.
Každá značka je jedinečne identifikovaná podľa svojich vytlačených informácií, vďaka
ktorým je možné zistiť jej polohu v konkrétnej objednávke. Jedinečný identifikátor môže
obsahovať číslo objednávky a sériové číslo a prípadne niektoré podrobnosti
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objednávky, napríklad množstvo objednávky, t. j. počet výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť
na dokončenie objednávky, hoci druhé uvedené môže byť poskytnuté tabuľkou na
vyhľadávanie.
Značka je výhodne umiestnená v odpadovej časti vlnitého papiera, a teda sa z
produktu odreže rezacím zariadením (alebo následným rezacím zariadením, ak sa
neskôr dorezáva).
Vlnitý papier výhodne obsahuje aj vytlačené obrázky na najmenej jednom zo svojich
povrchov, aby sa tieto mohli objaviť na povrchoch konečných výrobkov. Vytlačené
obrázky sa výhodne neprekrývajú s vytlačenými informačnými značkami.
Výhodne vlnitý list obsahuje množstvo vytlačených obrázkov a priradenú jedinečnú
vytlačenú informačnú značku pre každý z týchto vytlačených obrázkov.
Vytlačené obrázky sú výhodne obrázky, ktoré majú byť prítomné na vonkajšom
povrchu konečných výrobkov, aj keď môžu byť menšie ako tento povrch, alebo väčšie
ako on, pričom v druhom prípade sa potom jeho časť oreže alebo odreže počas
rezania konečného výrobku.
Menšiu verziu je tiež možné orezať, ale iba ak nemá byť na konečnom výrobku celá.
Výhodne tlačené obrázky predstavujú obrázky pre najmenej dve rôzne objednávky
výrobkov, pričom dve rôzne objednávky výrobkov sú postupne umiestnené po dĺžke
vlnitého hárku alebo pásu. Samostatné objednávky sú spravidla trochu oddelené,
napr. vzdialenosťou rovnajúcou sa asi 3 až 20 dĺžkam obrázku alebo produktu, aby sa
rezaciemu zariadeniu poskytol čas na zmenu, keď list prechádza zariadením.
Je možné, že sekvenčné objednávky nie sú všetky potlačené, takže niektoré
objednávky s tlačou môžu nasledovať za inými objednávkami bez tlače. Tlačený obraz
ako taký nie je nevyhnutný, aj keď môžu byť stále poskytnuté značky na pomoc so
sledovaním pozícií objednávky v páse alebo rolke listového materiálu.
V inom usporiadaní môžu mať iba niektoré z vytlačených obrázkov priradenú jedinečnú
tlačenú informačnú značku. Napríklad tam, kde je potrebné vyrobiť veľa stoviek
identických výrobkov, nemusí každý jednotlivý výrobok vyžadovať jedinečný
identifikátor.
Mať značku pre každý obrázok poskytuje presnejšiu identifikáciu toho, kde v
objednávke sa vlnitý papier nachádza vždy, keď sa prečíta značka, ale operácie
nemusia byť také presné, ako identifikácia každého jednotlivého produktu alebo
obrázka v danej objednávke. Príkladom tohto môže byť, že jedinečný identifikátor má
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každý štvrtý obrázok. Výhodne je teda najmenej 25 % tlačených obrázkov spojených
s priľahlou alebo zhodnou tlačenou informačnou značkou.
Zariadenie na spracovanie vlnitého papiera obsahuje zvlňovač. Vytlačené informačné
značky potom môžu byť poskytnuté na krycom liste, ktorý sa má skombinovať s vlnitým
listom vo zvlňovači.
Výhodne má zariadenie na spracovanie vlnitého papiera najmenej tri vstupné rolky
materiálu, vrátane horného listu, spodného listu a listu na zvlnenie medzi nimi, všetko
na privádzanie do zvlňovača.
Zariadenie môže obsahovať digitálnu tlačiareň prispôsobenú na tlač na povrch buď
vlnitého papiera, alebo čitateľného jedného z listov vstupných roliek papiera s
vytlačenými informačnými značkami a vytlačenými obrázkami, ak sú tieto prítomné.
Spravidla sú však vytlačené informačné značky a tlačené obrázky, pokiaľ sú
poskytované, predtlačené na pás a znovu navinuté na rolku na neskoršie zavedenie
do zariadenia na spracovanie vlnitého papiera.
Rezacie zariadenie všeobecne obsahuje viac ako jeden rezací nôž na zabezpečenie
viac ako jedného rôzneho rezu.
Rezačka prednostne obsahuje jednu alebo viac pozdĺžnych rezacích jednotiek alebo
čepelí, ako je napríklad rotačná nožová rezačka, na pozdĺžne rezanie vlnitého papiera
na dve alebo viac samostatných línií.
Rezačka prednostne obsahuje jednu alebo viac priečnych rezacích jednotiek alebo
čepelí, ako je napríklad strižná čepeľ, na rezanie aspoň čiastočne cez vlnitý papier,
napríklad na vytvorenie samostatných stohovateľných jednotiek, z ktorých každá môže
byť alebo každá z nich môže obsahovať najmenej jeden produkt. Toto sa môže
vykonať pred alebo po činnosti pozdĺžnej rezacej jednotky alebo čepele, ak je k
dispozícii.
Výhodne je vlnitý papier široký najmenej 2 m.
Výhodne je vlnitý papier zvlnený iba z určitej časti zariadenia, pričom zvlňovač pred
ním vytvára zvlnenie a pred zvlňovačom je papier tvorený viacerými odlišnými pásmi.
Výhodne je vlnitý papier usporiadaný tak, aby zariadením prechádzal pri maximálnej
rýchlosti vyššej ako 100 metrov za minútu (m/min.), výhodnejšie pri maximálnej
rýchlosti viac ako 200 m/min., alebo dokonca viac ako 300 m/min.
Výhodne zariadenie obsahuje jedno alebo viac zariadení na priečne rezanie
prispôsobených na rezanie vlnitého papiera na vopred stanovenú dĺžku, aby sa
vytvorili dĺžky na stohovanie. Dĺžky môžu mať dĺžku (meranú v smere pohybu vlnitého
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papiera v zariadení (pozdĺžny smer) zodpovedajúcu dĺžke finálnych výrobkov alebo
polotovarov, ktoré sú rezané zariadením. Táto dĺžka sa môže meniť medzi postupnými
objednávkami (a tam, kde sa objednávky spracúvajú vedľa seba, medzi súbežnými
objednávkami, pričom vlnitý papier sa najskôr spracúva v samostatných riadkoch,
napríklad pozdĺžnou rezačkou). Tieto dĺžky je potom možné pred uložením na seba
naskladať alebo rozrezať na šírku (ak je to potrebné a ešte nie je urobené), aby sa
odstránili zo zariadenia, napr. po zbalení.
Naskladané výrobky sa potom môžu neskôr ďalej spracovať, napr. zložiť alebo naplniť
(ak je výrobkom polotovar určený na škatuľu alebo podnos), alebo perforovať alebo
ryhovať (ak je to potrebné a ešte nie je urobené), alebo doručiť zákazníkovi, ak sú
požiadavky zákazníka dokončené.
Vopred určené dĺžky môžu byť súčasťou informácií na značke, ale typickejšie to bude
súčasť informácií uchovávaných v tabuľke vyhľadávania. Šírka môže byť tiež súčasťou
informácií na značke, ale opäť je obvyklejšie súčasťou informácií uchovávaných v
tabuľke vyhľadávania. V obidvoch prípadoch môžu značky umožniť čítačke a potom
riadiacemu systému inštruovať (alebo potvrdiť) príslušné ovládanie rezacieho
zariadenia.
Výhodne je vlnitý hárok vyrobený z lepenky alebo papiera.
Dĺžky produktu, napr. lepenka alebo samostatné stohovateľné jednotky, môžu
vystupovať zo zariadenia ako nedokončená tabuľa pripravená na konečné
dokončovacie kroky v následnom zariadení na spracovanie hárkov, t. j. následné
orezávanie, ryhovanie, skladanie, lepenie alebo zošívanie, alebo môžu byť úplné
podľa požiadaviek zákazníka.
Rezacie zariadenie bude zvyčajne dodatočne obsahovať ďalšie rezacie čepele, alebo
môže byť dodatočne poskytnuté ďalšie rezacie zariadenie na zabezpečenie ďalších
čepelí alebo značkovacích rezačiek, na orezávanie odpadu z listov predbežnej veľkosti
alebo na iné splnenie požadovanej špecifikácie produktu.
Výhodne zariadenie tiež zahrnuje akékoľvek alebo každé z uvedeného: a) ryhovacie
zariadenie, b) perforačné zariadenie a c) skladacie zariadenie.
Výhodne je zariadením na spracovanie vlnitého papiera zariadenie na výrobu
polotovaru z vlnitej lepenky – výstupom je teda polotovar z vlnitej lepenky.
Môže byť poskytnutý viac ako jeden zvlňovač, alebo môže zvlňovač obsahovať viac
ako jedno zvlňovacie zariadenie, aby sa vytvoril viacstenný vlnitý papier. Na tento účel
môžu byť potrebné ďalšie rolky papiera, teda viac ako tri potrebné na jedno zvlnenie.
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Zariadenie

môže obsahovať

laminovacie zariadenie,

napr.

na laminovanie

potlačeného krycieho listu na zadný list, pričom potlačený krycí list potom predstavuje
štvrtú alebo hornú/spodnú vrstvu vlnitého papiera.
Vytlačené značky (a obrázky, ak sú poskytované) predstavujú série alebo objednávky
produktu a sekvenčné série alebo objednávky je možné poskytovať na nepretržitej
cievke, zvyčajne sa na ňu tlačia pomocou digitálnej tlačiarne, pričom obrázky a veľkosti
produktu sa pozdĺž rolky môžu meniť. Alternatívne je možné na výrobnej linke spojiť
rôzne objednávky (postupné tlačové série je možné spojiť vložením následnej úlohy
do nakladacieho konca zariadenia na spracovanie, keď sa dokončuje predchádzajúca
úloha, aj keď tento proces zvyčajne znamená značné plytvanie materiálom (kvôli
procesu výmeny) a tiež značnú interakciu obsluhy so zariadením v danom čase. Aby
bolo možné minimalizovať operácie spájania tým, že budú rôzne objednávky v jednej
rolke, je možné znížiť plytvanie a čas potrebný na vstup obsluhy.
Ďalším spôsobom, ako ušetriť tento čas a odpad, je spustenie samostatných
objednávok vedľa seba zo spoločnej rolky, pričom šírka média môže obsahovať dva
alebo viac rôznych obrázkov, z ktorých každý predstavuje jeden produkt z dvoch
samostatných objednávok. Najlepšie sa to dosiahne použitím digitálnej tlačiarne. Môžu
prevládať rôzne požiadavky na rezanie a ďalej môžu byť pre zvlňovač potrebné rôzne
hmotnosti papiera, ale tieto vlnité vrstvy môžu byť osobitne spojené do výrobnej linky,
napr. pod súvislou potlačenou hornou vrstvou.
Ďalším aspektom vynálezu je minimalizácia počtu odpadových plôch alebo frekvencie
zmien hmotnosti papiera.
Podľa príkladu, ktorý nie je súčasťou predkladaného vynálezu, je preto poskytnutý
aranžér usporiadania tlače a tlačiareň, pričom tento aranžér je určený na generovanie
organizovaného usporiadania tlače pre tlačiareň a tlačiareň je určená na potlačenie
listu papiera z rolky uvedeným usporiadaním tlače, usporiadanie obsahuje množinu
tlačených obrázkov pre množstvo výrobkov, výrobky zahrnujú výrobky z viacerých
objednávok, pričom výrobky aspoň z niektorých objednávok majú rozdielnu veľkosť
jedného alebo oboch parametrov dĺžky alebo šírky, pričom aranžér vyberá objednávky
na rozloženie z katalógu objednávok, ktorých počet je väčší ako počet množstva
objednávok na rozložení, pričom každá objednávka v katalógu objednávok obsahuje
súvisiace údaje vrátane dĺžky a šírky výrobku a aspoň jednu požadovanú alebo
povolenú špecifikáciu zvlnenia, aranžér vyberie pre usporiadanie tie objednávky, ktoré
majú spoločné požadované alebo povolené špecifikované zvlnenie a stanoví
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rozloženie obrázkov pre vybrané objednávky pozdĺž usporiadania tlače, pričom všetky
obrázky pre každú objednávku sú zoskupené aspoň lineárne pozdĺž usporiadania
tlače.
V niektorých uskutočneniach, kde to umožňuje šírka objednávok, je možné objednávky
ukladať na usporiadanie tlače vedľa seba aj lineárne pozdĺž rozloženia tlače.
Objednávky vedľa seba sú výhodne rôzne objednávky, najmä tam, kde je možné určiť
dve alebo viac rôznych šírok objednávky, aby sa lepšie zmestili na šírku rolky než dva
alebo viac výrobkov tej istej objednávky.
Výhodne má každá objednávka obrázok na tlač na list papiera. Objednávky, ktoré
nevyžadujú tlač, sa však tiež dajú umiestniť do katalógu, čím sa zvyšuje počet
objednávok, z ktorých je možné zvoliť rozloženie.
Aspoň niektoré, ak nie všetky, rozložené výrobky majú mať vedľa seba alebo v sebe
vytlačenú informačnú značku. Informačná značka umožňuje, aby sa potlačený papier
používal pomocou zariadenia podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu.
Výhodne je potlačená v orezávacej oblasti tak, aby bola z produktu orezaná pred
distribúciou zákazníkovi.
V tomto ďalšom príklade je potlačená rolka výhodne jednou z roliek použitých na
vytvorenie vlnitého papiera v zariadení podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu.
Tlačiareň tiež výhodne hárok znovu navinie do rolky napr. na neskoršie použitie v
zvlňovači, ako je vyššie uvedené zariadenie.
Výhodne papier obsahuje najmenej jednu vrstvu potlačeného kraftového papiera.
V zariadení podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu je možné na vytvorenie
požadovaného konečného vlnitého papiera použiť rôzne listové materiály alebo rôzne
hmotnosti listov a variácie ich povrchových úprav. Vrchná vrstva napríklad môže mať
iný materiál alebo hmotnosť ako základná vrstva alebo môže byť každá vlnitá vrstva
iná ako vrchná a spodná (a stredná/iná) vrstva. Výber materiálov, hmotností a
povrchových úprav pre rôzne vrstvy umožňuje kontrolu materiálových vlastností
hotového výrobku.
Bolo by žiaduce poskytnúť digitálnu tlačiareň tak, aby sa rozprestierala ako jedna
jednotka po celej šírke rolky papiera.
Alternatívne môžu byť usporiadané najmenej dve digitálne tlačiarne, aby sa
rozprestierali aspoň na časť šírky listu. To môže umožniť vyššiu rýchlosť podávania
listov za tlačiarňami.
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Tlačiarne môžu byť usporiadané zarovnaným spôsobom tak, aby boli koncami k sebe,
alebo môžu byť usporiadané navzájom rovnobežne, ale navzájom posunuté za sebou,
prípadne s prekrývajúcimi sa koncami – potom bude existovať zmenšená (alebo
žiadna) časť medzi nimi, na ktorú nemôže tlačiť žiadna z tlačiarní.
Použitie dvoch digitálnych tlačiarní usporiadaných v podstate koncami k sebe (buď v
zarovnanej podobe alebo v relatívne posunutej podobe, ako je uvedené vyššie)
umožňuje potlačiť v podstate celú šírku pásu alebo dokonca celú šírku, a to dokonca
aj pri vysokých rýchlostiach podávania listov, napríklad 50 až 300 m/s, zatiaľ čo
samostatná tlačiareň s pohyblivou hlavou nemusí byť schopná dosiahnuť také rýchlosti
na širokoformátovom hárku so šírkou viac ako 2 m.
Okrem možnosti tlačiť vedľa seba rôzne úlohy digitálne tlačiarne umožňujú tiež tlačiť
viacerými farbami pri týchto vysokých rýchlostiach a pre každú tlačovú sériu môžu mať
neustále (postupne) rôzne podrobnosti, ako napríklad informačné značky alebo
sériové čísla na jednoznačnú identifikáciu každého tlačeného produktu, alebo rovnako,
ako v prípade informačných značiek podľa predkladaného vynálezu, na identifikáciu
detailov objednávky. Valce pre sieťotlač zvyčajne potrebujú tlačiť opakovane ten istý
obrázok, čo sťažuje poskytnutie sériového čísla na vytlačenom obrázku, aj keď existujú
mechanizmy na tlač postupných sériových čísel pomocou sieťotlače.
Podľa príkladu, ktorý nie je súčasťou predkladaného vynálezu, je poskytnutá rolka
potlačeného média obsahujúca zvinutý hárok materiálu, ktorý má priemer najmenej
300 mm (pred rozvinutím) a šírku najmenej 1 m, a pričom zvinutý hárok má pozdĺž
podstatnej časti svojej dĺžky, na najmenej jednom svojom povrchu, množstvo
vytlačených obrazov predstavujúcich obrazy povrchov najmenej dvoch rôznych sérií
výrobkov, pričom dve rôzne série výrobkov sú pozdĺžne rozmiestnené pozdĺž hárku vo
vzťahu k sebe navzájom, najmenej väčšina vytlačených obrázkov, ktoré majú dĺžku
najmenej 300 mm a sú určené na zabezpečenie potlačeného pokrytia alebo povrchu
produktu v danej objednávke, pričom najmenej 15 % vytlačených obrázkov z najmenej
jednej z objednávok je spojených a susedí alebo sa zhoduje s jednou z množstva
tlačených informačných značiek na hárku, z ktorých každá obsahuje údaje o produkte
a objednávke, ktorej je produkt súčasťou, tieto informácie zahrnujú aspoň číslo
objednávky alebo kód objednávky a ukazovateľ polohy vzťahujúci sa na produkt v
rámci objednávky, napríklad počet produktov. S týmito údajmi zo značky môže
zariadenie podľa prvého aspektu vynálezu poskytnúť svoju vynaliezavú funkciu.
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15 % umožňuje, aby bol jeden zo šiestich obrázkov najmenej jednej objednávky
spojený s vytlačenými informačnými značkami alebo jednou značkou na šírku listu, ak
vedľa seba beží šesť objednávok (alebo šesť obrázkov).
Výhodnejšie je najmenej 25 % vytlačených obrázkov najmenej jednej z objednávok
spojených s jednou alebo viacerými tlačenými informačnými značkami na hárku,
susedia s nimi alebo sa s nimi zhodujú. To potom predstavuje jeden zo štyroch
obrázkov pre túto objednávku alebo jednu značku na šírku listu, ak vedľa seba bežia
štyri objednávky alebo obrázky. Tieto značky, aj keď nie je jedna na každý obrázok,
stále umožňujú sledovať polohu pozdĺž rolky pomocou značiek. Najvýhodnejšie je však
každý vytlačený obrázok aspoň jednej alebo každej objednávky spojený s jednou z
viacerých tlačených informačných značiek na hárku, susedí s nimi alebo sa s nimi
zhoduje.
Výhodne je priemer rolky najmenej 500 mm alebo dokonca najmenej 1 m pred tým,
ako sa z neho list rozvinie.
Výhodne je šírka najmenej 1,4 m alebo najmenej 2 m, alebo dokonca najmenej 2,4 m.
Údaje sú výhodne kódované na značke, napríklad tým, že ide o QR kód.
Výhodne susedné, ale odlišné tlačené objednávky sú na hárku lineárne rozmiestnené,
najlepšie s maximálnym priestorovým rozstupom medzi nimi, ktorý zodpovedá nie viac
ako 10 dĺžkam produktu (a výhodnejšie nie viac ako 5 dĺžkam produktu alebo 2 dĺžkam
produktu). Toto lineárne priestorové oddelenie umožňuje zariadeniu na spracovanie
hárku, do ktorého sa bude privádzať zvinutý hárok, vykonávať úpravy rezačky. Tento
priestor je odpadovou oblasťou.
V alternatívnom usporiadaní môže byť priestorové oddelenie nastavené podľa
načasovania a/alebo vzdialenosti, ktorú hárok prešiel v danom časovom období tlače.
Toto priestorové oddelenie napríklad výhodne nie je väčšie ako vzdialenosť prechodu
hárku, ku ktorému dochádza v tlačiarenskom stroji použitom po dobu 10 sekúnd,
výhodnejšie po dobu 5 sekúnd alebo 2 sekundy. Keďže však rýchlosť podávania môže
byť znížená počas zmeny produktovej objednávky, môže byť toto meranie nepresné a
v praxi ťažko uskutočniteľné. Môže byť teda preferovaná presnejšia vzdialenosť,
napríklad minimálne 1 m, ale výhodne nie viac ako 30 m, 20 m, 15 m, 10 m, 5 m alebo
3 m.
Tieto priestorové oddelenia od jednej tlačovej úlohy k druhej (rôzne tlačené obrázky)
sú podstatne menšie ako odpad, ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri manuálnom prechode,
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napr. spájaním alebo napojením prvého vytlačeného listu do miesta samostatného
vytlačeného listu.
Zvlňovacie zariadenia už dokážu prispôsobiť svoje rezacie, ryhovacie alebo
perforovacie jednotky (a v niektorých prípadoch dokonca aj svoje skladacie jednotky)
v strede rolky a pomerne rýchlo, napr. do 2, 5 alebo 10 sekúnd, v závislosti od
požadovaných zmien (napr. šírky a dĺžky strihania alebo ryhovania alebo dierovania).
Niektoré z týchto zmien závisia iba od riadiacich pokynov, ktoré menia načasovanie
týchto krokov rezania, dierovania, ryhovania alebo skladania alebo od prechodu na iné
jednotky rezania, dierovania, ryhovania alebo skladania na montážnej linke.
Existenciou značiek umožňujúcich automatické prepínanie dôjde k prepínaniu v
správnej polohe, čím je malá pravdepodobnosť nadprodukcie produktu.
Predkladaný vynález preto umožňuje, aby sa úlohy/objednávky/série prepínali oveľa
rýchlejšie a s menšími prestojmi alebo plytvaním materiálom, čím je výroba viacerých
úloh z jednej rolky materiálu dosiahnuteľná aj komerčne realizovateľná.
Predpokladá sa tiež, že s digitálnou tlačou môže uplynúť iba pár hodín medzi prijatím
pokynov na vykonanie úlohy a začatím tlače, prípadne vyrezaním, preložením,
perforáciou a ryhovaním finálneho polotovaru, pretože prevádzková tlačiareň môže
mať tlačovú sériu vloženú do svojho tlačového poradia, pričom táto séria bude rovnako
vhodne indexovaná a nainštruovaná do tabuľky vyhľadávania zariadenia na
spracovanie hárkov. Pred predkladaným vynálezom by nevyhnutne došlo k oveľa
dlhšiemu časovému oneskoreniu medzi prijatím objednávky a spracovaním úlohy –
zvyčajne o niekoľko dní, pretože potlačený list sa musel tlačiť osobitne na vyhradenú
rolku materiálu, a aby sa to dosiahlo, vyhradená rolka na sieťotlač sa musela najprv
vyrobiť.
Umožnenie variácií úloh v rámci jednej rolky podľa predkladaného vynálezu tiež
umožní, aby boli menšie úlohy oveľa ekonomickejšie, pretože nebude potrebné
venovať celú rolku (a rolku určenú na sieťotlač) jednej úlohe.
Výrobcovia budú môcť navyše zvýšiť rozmanitosť dizajnov, napr. na balenie svojich
výrobkov, bez výrazného zvýšenia režijných nákladov, pretože celý rad vzorov by sa
dal vytlačiť na jednu rolku s minimálnymi dodatočnými nákladmi.
Podľa ďalšieho aspektu, ktorý nie je súčasťou predkladaného vynálezu, sa poskytuje
aj kombinácia potlačenej rolky a inventárnej mapy potlačenej rolky, pričom mapa
obsahuje záznam obrazov prítomných na potlačenej rolke, pričom každý obraz má
priradenú informačnú značku obsahujúcu identifikátor objednávky aj identifikátor
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polohy, a inventárna mapa zaznamenáva zoznam identifikátorov objednávky aj
identifikátorov polohy týchto informačných značiek v sekvencii zodpovedajúcej
sekvencii nájdenej na potlačenej rolke.
Inventárnou mapou môže byť mapa navinutia, ako je tu opísané.
Výhodne sú pre každý aspekt predkladaného vynálezu výrobkami polotovary
výrobkov, ako napríklad polotovary pre kartónové škatule alebo podnosy alebo viečka.
Sú teda v (v podstate) nezmontovanom stave (t. j. všeobecne v plochom, v podstate
rozloženom stave).
Prehľad obrázkov na výkresoch
Tieto a ďalšie znaky predkladaného vynálezu budú teraz podrobnejšie opísané čisto
formou príkladov s odkazom na pripojené obrázky, pričom:
Obrázok 1 schematicky zobrazuje spôsob rotačnej sieťotlače podľa doterajšieho
stavu techniky;
Obrázok 2 schematicky zobrazuje zariadenie na spracovanie hárkov vo forme
zariadenia na výrobu vlnitej lepenky;
Obrázok 3 zobrazuje typické rozloženie potlačeného listu zo sieťotlačového
stroja, ako je to na obrázku 1, tiež vyrobiteľné na digitálnej tlačiarni;
Obrázok 4 zobrazuje možný výstup z digitálnej tlačiarne, na ktorom sú
poskytované obrázky pre tri rôzne série produktov;
Obrázok 5 zobrazuje ďalší možný výstup z digitálnej tlačiarne, na ktorom sa
poskytujú obrázky pre štyri rôzne série produktov;
Obrázok 6 zobrazuje usporiadanie, v ktorom sú poskytované dve digitálne
tlačiarne a v ktorom je zabezpečený o niečo väčší rozstup medzi tlačovými
úlohami – o niečo väčší ako rozstup medzi obrázkami tej istej tlačovej úlohy;
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Obrázok 7 zobrazuje ďalšie usporiadanie, v ktorom sú poskytované dve digitálne
tlačiarne, v ktorom jedna z tlačiarní tlačí obrázky pre pár výrobkov, ktorých
celková kombinovaná šírka (vrátane orezávacej oblasti medzi nimi) presahuje
šírku tlačiarne;
Obrázok 8 schematicky zobrazuje časť zariadenia na spracovanie hárkov, v
ktorom je potlačené listové médium alebo pás rozrezaný na dva samostatné
pásy, každý na samostatné následné spracovanie (ako je tu zobrazené, sú
narezané na stohovateľné listové výrobky);
Obrázok 9 schematicky zobrazuje možnú formu mapy navinutia na znázornenie
časti potlačeného média – dve krátke série produktov sú zobrazené v plnom
rozsahu a časti štyroch ďalších sérií produktov sú zobrazené na koncoch – dva
na každom konci (v praxi je pravdepodobné, že séria výrobkov bude obsahovať
viac desiatok alebo stoviek výrobkov než ilustrovaných deväť a osem výrobkov,
hoci predkladaný vynález umožňuje efektívnu výrobu takýchto krátkych
výrobných sérií, ak je to žiaduce);
Obrázok 10 schematicky zobrazuje možné miesto pre vytlačené informačné
značky na potlačenom hárku – v odpadovej časti (t. j. odrezávanej alebo
orezávanej časti), ako je oblasť obklopujúca vyrezaný výrobok alebo v odpadovej
oblasti vedľa lepených záložiek;
Obrázky 11 až 13 zobrazujú adaptívnu mapu navinutia, ktorá sa aktualizuje, aby
sa vytvorila opravená mapa navinutia, čo sa môže vyskytnúť, keď má časť
potlačeného hárku z rolky na sebe zistenú chybu tlače (alebo trhlinu) – v tomto
prípade v umiestnení s ID 17. Chybná časť potlačeného hárku sa môže následne
vyhodiť alebo sa môže odstrániť a hárok sa znova spojí, aby zariadenie na
spracovanie hárku mohlo stále spracovávať rolku. V poslednom prípade sa mapa
navinutia aktualizuje tak, aby reflektovala toto odstránenie, takže mapa navinutia
udržiava záznamy o obrazoch, ktoré sú na rolke skutočne prítomné pri jej
prechode zariadením na spracovanie hárkov (sledovaním mapy navinutia a
kontrolou voči údajom z kamier na linke (výrobnej linke) na zabezpečenie zhody);
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Obrázok 14 zobrazuje mapu navinutia, ktorá sa prispôsobuje zastaveniu
zariadenia na spracovanie vlnitého papiera alebo zvlňovača, ako napríklad
roztrhnutie papiera počas produktovej série;
Obrázok 15 zobrazuje mapu navinutia, ktorá sa prispôsobuje zastaveniu
zariadenia na spracovanie vlnitého papiera alebo zvlňovača, ako napríklad
roztrhnutie papiera narúšajúce viac ako jednu produktovú sériu;
Obrázok 16 zobrazuje schematický pohľad na mokrý koniec zvlňovača;
Obrázky 17 a 18 sú podrobnejšie pohľady na zariadenie z obr. 16;
Obrázok 19 je ďalší pohľad na mokrý koniec zvlňovača, ktorý zobrazuje jeho
ďalšie prvky a
Obrázok 20 zobrazuje suchý koniec zvlňovača, kde sú vlnité hárky odrezávané z
nepretržitého prúdu vznikajúceho vlnitého papiera.
Podrobný opis vynálezu
Najskôr s odkazom na obr. 2 je znázornené zariadenie 120, z ktorého môže produkt
146 vystupovať alebo cestovať vysokou rýchlosťou alebo vysokou frekvenciou, pričom
tento produkt 146 má potlačený povrch. Vysoká rýchlosť typicky zahŕňa lineárne
transportné rýchlosti nad 50 m/min. (metre za minútu), čo je maximálna rýchlosť
posuvu pásov v zariadení. Tieto výrobky sú odrezávané z nepretržitého listu (v tomto
uskutočnení vlnitého listu), ktorý je v ňom vytváraný. Tento vlnitý list, označovaný tiež
ako potlačené médium, má obvykle šírku viac ako 600 mm a najčastejšie šírku viac
ako 1 m, 1,5 m alebo 2 m alebo 2,4 m.
Potlačené médium podľa tohto uskutočnenia má potlačený vrchný list alebo pás 126.
Potlačený vrchný list sa môže vyrábať mimo výrobnej linky, to znamená v samostatnej
spracovacej stanici, napríklad v rotačnom sieťotlačovom stroji 108, ako je znázornené
na obrázku 1. Avšak na implementáciu výhod predkladaného vynálezu bude obvykle
digitálne tlačený digitálnou tlačiarňou (alebo viacerými digitálnymi tlačiarňami), aby
mohli byť poskytnuté informačné značky alebo rôzne obrázky.
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Tlačiareň mimo výrobnej linky typicky vytlačí požadované obrázky produktu 112 na
povrch pásu 126 a potom proces laminovania spája tlačený pás 126 s povrchom
druhého hárku 130, ktorý sa používa na vytvorenie produktu 146s. Pozrite obrázok 2.
Táto základná operácia je pri použití sieťotlačových strojov bežným procesom pri
výrobe výrobkov z vlnitej lepenky. Pridanie digitálne vytlačených obrázkov alebo
informačných značiek je však novým vývojom predkladaného vynálezu.
Najjednoduchší spôsob, ako pridať tieto nové obrázky alebo informačné značky, je
digitálna tlačiareň. Ponúka väčšiu flexibilitu v tom, že umožňuje širokú škálu
výstupných obrazov A, B, C, D na jednej rolke, ako je vidieť na obrázkoch 4, 5, 6 a 7.
Obrazy na jednej rolke môžu mať konkrétne širšiu paletu šírok a dĺžok – nie je potrebné
sa viazať na veľkosť a tvar valca na sieťotlač.
Ďalej s odkazom na obrázok 2, zariadenie na výrobu vlnitej lepenky 120 používa štyri
pásy 126, 130, 140, 138 a kombinuje ich do vlnitého potlačeného média, ktoré má
jedinú vlnitú vrstvu a najvrchnejší potlačený pás 126. Ako je opísané vyššie, vrchný
pás sa odmotáva z výstupnej rolky 118, ktorá bola predtým spracovaná tlačovým
strojom 108, ako je digitálna tlačiareň 166, ako je schematicky znázornené na
obrázkoch 4, 5, 6 alebo 7, alebo potenciálne rotačnou sieťotlačou, ako je schematicky
znázornené na obrázku 1.
Tri spodné pásy 130, 140, 138 sa každý odmotávajú z príslušnej rolky 122A, 122B,
122C. Tieto pásy sú zväčša nepotlačené.
Keďže slúžia na vytvorenie vlnitej lepenky, je všeobecne pravdou, že všetky tieto štyri
rolky budú vo forme papiera, zvyčajne kraftového papiera.
Tri spodné pásy sú v zariadení 120 usporiadané tak, že jeden z najhornejších 130 tvorí
hornú stenu konštrukcie vlnitej lepenky, najspodnejší 138 tvorí spodnú stenu
konštrukcie vlnitej lepenky a stredný pás 140 tvorí vlnité jadro 164 konštrukcie vlnitej
lepenky. Pás 126 z výstupnej rolky 118 namiesto toho iba poskytuje horný povrch pre
hornú stenu konštrukcie vlnitej lepenky.
Na laminovanie alebo pripevnenie tohto horného povrchu k najvrchnejšiemu pásu 130
konštrukcie vlnitej lepenky je možné zvoliť veľa prístupov, ale typický, ako je
znázornené, spočíva v nastriekaní lepidla na spodnú stranu predtlačeného pásu 126,
keď sa odvíja z výstupnej rolky 118, pomocou rozprašovača lepidla 128 a potom tento
predtlačený pás 126 môže byť správne laminovaný alebo prilepený na horný povrch
najvrchnejšieho pásu 130, keď sú dva pásy 126, 130 vedené cez dvojicu zvieracích
valcov 132.
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Táto predlaminovaná horná stena 134 sa potom môže priviesť do zvlňovača 136, ktorý
tri spodné pásy spojí dohromady známym spôsobom (stredný pás 140 a najspodnejší
pás 138 sa medzitým tiež priviedli do zvlňovača 136).
Na stredný pás sa nanesie ďalší procesný krok predtým, ako sa spojí s horným
laminovaným pásom a spodným pásom: dodatočne sa nechá prejsť cez zvlňovacie
zariadenie 142, ktoré na skladanie drážok alebo zvlnení všeobecne používa skladaný
valec.
Zvlňovač 136 potom tieto vrstvy skombinuje a zlepí dohromady, pričom výsledný vlnitý
papier sa potom zovrie dohromady a zahreje sa, aby sa lepidlo aktivovalo pomocou
ďalších zvieracích valcov 144 a prípadne dúchadiel 162, čím sa vytvorí vlnitý
lepenkový hárok.
Tento hárok z vlnitej lepenky sa potom ďalej spracuje podľa potreby konkrétnych
požiadaviek zákazníka vrátane jeho narezania na vopred stanovenú dĺžku po šírke
pásu, napr. použitím rezačky 148 s vratnou čepeľou, aby sa vytvorili samostatné listy
alebo jednotky 146 pred tým, ako sa tieto jednotky 146 naukladajú na paletu 150. Krok
rezania je zobrazený iba na tejto zjednodušenej schéme.
Fyzické usporiadanie rôznych prvkov týchto zariadení na výrobu vlnitej lepenky sa
môže značne líšiť od toho, čo je schematicky znázornené na obrázku 2. Napríklad
všeobecne platí, že zariadenia 120 zahrnujú viac lineárne oddelených zariadení a nie
zariadenia, v ktorých sú valce usporiadané jeden nad druhým. Ďalej môžu rôzne
jednotky tým, že sú lineárne usporiadané, tvoriť výrobnú linku, ktorá je všeobecne
rovná, aj keď s vertikálnymi variáciami, aby sa do nich zmestili rôzne vrstvy
mechanizmov na udržiavanie zvlnenia a napätia pásu. Môžu byť poskytnuté aj ďalšie
valce, ohrievače a jednotky na spracovanie (perforátory, ryhovače, rezačky atď.), ktoré
sú v odbore bežne známe.
Typická výrobná linka tohto typu môže byť dlhšia ako 50 metrov.
Okrem priečneho rezania (t. j. priečneho rezu pozdĺžneho pásu alebo hárku), ktorý
poskytuje nožová rezačka 148 schematicky znázornená na obrázku 2, je
pravdepodobné, že sa pred stohovaním urobia na pásy alebo vlnité hárky aj pozdĺžne
rezy. Zjednodušená forma pozdĺžnej rezačky je schematicky znázornená na obrázku
8. Takéto pozdĺžne rezacie zariadenia môže používať čepeľ ako je napríklad rotačná
nožová rezačka 152 na narezanie hárku vlnitej lepenky 154 na dve (alebo viac, podľa
poskytnutia ďalších čepelí) samostatné línie 156a, 156b. Čepele, napr. keď je
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poskytnutých viac takýchto čepelí, môžu tiež slúžiť na odstraňovanie lineárnych
odpadových častí z pásov alebo hárku.
Ako je znázornené, rotačná nožová rezačka 152 sa môže posúvať do strán po celej
šírke hárku 154 z vlnitej lepenky, aby sa vyhovelo rôznym výstupným požiadavkám.
To teda umožňuje zariadeniu prispôsobiť sa tak, aby vyhovelo rôznym úlohám po celej
dĺžke potlačeného média, aj keď sú tieto úlohy usporiadané vedľa seba.
S digitálnymi tlačiarňami možno príslušný pás vytlačiť priamo v zariadení 120 alebo
mimo výrobnej linky, v závislosti od umiestnenia tlačiarne. Predtlačenie pásov 126 je
však všeobecne praktickejšie.
S odkazom konkrétne na obrázok 4, sú viditeľné štyri riadky tlačených obrázkov vedľa
seba. Obrázky majú formu troch samostatných tlačových zostáv A, B, C, pričom
tlačová zostava úplne vľavo je tlačová zostava A, stredné dve tlačové zostavy sú obe
tlačové zostavy B a pravá tlačová zostava je tlačová zostava C.
Medzi zostavami sú zobrazené prerušované čiary 168. Tieto prerušované čiary
predstavujú umiestnenie rezov, ktoré sa majú vykonať ďalej v zariadení. Zvyčajne sa
na pás netlačia. Na obrázkoch sú znázornené iba na ilustračné účely.
Na jednej strane pásu je znázornená plná súvislá čiara 170. Táto čiara je často
vytlačená tlačiarňou. Slúži ako referenčná čiara na ďalšie indexovanie v zariadení.
Pozdĺžne rezacie jednotky 152 môžu byť indexované z tejto pevnej, spojitej čiary.
Ďalšie pevné súvislé čiary môžu byť poskytnuté aj inde na páse, najmä tam, kde je pás
rozdelený (ako na obrázku 8), pretože druhá čiara môže poskytovať rovnaký účel ako
prvá čiara.
Plná súvislá čiara 170 môže tiež obsahovať značky na označenie miest, kde sa majú
vykonať priečne rezy. Tieto značky by potom mohli byť použité ako indexové značky
pre čepele priečnych rezov 148, napríklad pre jednu priečnu rezaciu jednotku alebo
viac samostatných priečnych rezacích jednotiek (v takom prípade by boli užitočná
prítomnosť druhých súvislých čiar uvedených v predchádzajúcom odseku).
Štyri tlačové zostavy A, B, C na obrázku 4 sú tlačené pomocou jedinej tlačovej lišty
166, ktorá sa tiahne po celej šírke W v podstate spojitého pásu 134. Pretože je to
jediná tlačová lišta 166, nebudú obvykle potrebné žiadne pohyby tlačovej lišty
vzhľadom

na

pás

134.

Vzhľadom

na

nedostatočnú

dostupnosť

veľkých

širokoformátových digitálnych tlačiarní pre vysokorýchlostné, rolkami napájané hárky
je pravdepodobné, že takéto usporiadanie jedinej tlačovej lišty bude obmedzené na
aplikácie, kde má pás maximálnu šírku asi 1 m. Keďže však výrobcovia vyrábajú širšie
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tlačové lišty, dá sa zväčšiť aj šírka pásu. Ako je vidno, tlačové úlohy nemajú zhodné
konce – výrobky A sú kratšie ako výrobky B a výrobky C sú najdlhšie zo všetkých. Túto
formu tlače nie je možné dosiahnuť sieťotlačou, pretože sieťotlač je obmedzená na
pevný obvod, a teda na pevnú periodicitu tlače. Z tohto dôvodu sa dáva prednosť
digitálnym tlačiarňam, ktoré ponúkajú väčšiu flexibilitu tlače, a teda lepšiu správu
objednávok, ako bude vysvetlené ďalej.
Aby sa zmestili širšie pásy, môže byť k dispozícii viac tlačových líšt a tieto tlačové lišty
môžu byť namontované na vozíku, aby boli pohyblivé vzhľadom na pás (alebo pás
môže byť pohyblivý na svojich valcoch kvôli pohybu vzhľadom na tlačovú lištu).
Relatívny pohyb umožňuje prispôsobiť sa úlohám s rôznymi odpadovými okrajmi a
potenciálne tlačiť produkty so šírkou väčšou ako je dĺžka tlačovej lišty (pričom
potlačená časť nepresahuje dĺžku tlačiarne). Toto je ďalej vysvetlené vo vzťahu k
obrázku 7, na ktorom sú poskytnuté dve tlačové lišty a každá z nich je pripevnená na
pohyblivom vozíku.
Na obrázku 5 je opäť znázornený v podstate súvislý pás 134. Ďalej je zobrazená jediná
tlačová lišta 166, ktorá sa tiahne po celej šírke pásu 134. Táto tlačiareň vydáva obrázky
pre samostatné úlohy A, B, C, D usporiadané na páse v dávkach, ktoré sa zoskupujú
po celej šírke pásu, nielen po jeho dĺžke. To umožňuje, aby sa pred pozdĺžnymi rezmi
použili jednotlivé priečne rezy 172 na rozdelenie v podstate kontinuálneho pásu na
stohovateľné alebo za sebou spracovateľné jednotky (za predpokladu, že C a D majú
rovnakú dĺžku). Opäť však nie sú všetky dĺžky produktov A, B, C a D bežné, takže je
nepravdepodobné, že by bola použiteľná sieťotlač.
Hoci je zobrazený iba jeden riadok obrázkov B, je pravdepodobnejšie, že bude
postupne prezentovaných mnoho stoviek takýchto obrázkov B. Tento obrázok je však
iba schematický a nemá predstavovať skutočné objednávkové množstvá produktu
(hoci je možné, že ide o takéto malé dávky).
Na obrázku 5 sú obrázky C a D zobrazené usporiadané vedľa seba. Opäť ide iba o
ilustračný príklad flexibility poskytovanej digitálnou tlačovou lištou.
Na obrázku 6 je znázornený ďalší v podstate súvislý pás 134, na ktorý sa tlačí
pomocou usporiadania digitálnych tlačiarní. Sú tu však dve digitálne tlačiarne
usporiadané v podstate vedľa seba po celej šírke pásu 134. Každá znázornená
digitálna tlačiareň je o zlomok širšia ako polovica šírky pásu, takže sú rovnobežné, ale
prekrývajú sa. Príkladom pre 2 m pás môžu byť dva farebné atramentové tlačiarenské
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stroje Hewlett Packard T 400, z ktorých každý je široký asi 106 cm (42 palcov) a je
schopný tlačiť na papier, ktorý ním prechádza rýchlosťou 180 m/min.
V tomto usporiadaní je každá tlačiareň 166 pripevnená k vozíku (nie je zobrazený),
ktorý jej umožňuje prechádzať 174 aspoň čiastočne po šírke pásu 134. Táto schopnosť
prechádzania neponúka v tlačových úlohách zobrazených na obrázku 6 žiadnu
funkciu, pretože každá kombinácia tlačových úloh tlačených každou príslušnou
tlačiarňou 166 je tlačiarňou 166 adekvátne prispôsobená v pevnej predvolenej polohe,
ako je to znázornené. Preto tlačiareň na ľavej strane 166 vytlačila tlačovú úlohu C v
dvoch riadkoch obrázkov vedľa seba a momentálne tlačí tlačovú úlohu A tiež do dvoch
riadkov obrázkov vedľa seba. Tlačiareň na pravej strane však tlačí sériu väčších
obrázkov B a už dokončila tlač série D.
Znova je zobrazená plná súvislá čiara 170, ktorá umožňuje indexovanie rezacieho
usporiadania ďalej v systéme.
Tento obrázok dodatočne zobrazuje druhú plnú súvislú čiaru 170 vytlačenú druhou
tlačiarňou 166. Odporúča sa poskytnúť druhý indexovací riadok v prípade, keď sú dve
tlačiarne spustené naraz, pretože každá tlačiareň nemusí byť dokonale indexovaná v
porovnaní s druhou tlačiarňou, pričom indexovací riadok poskytovaný jednou
tlačiarňou nemusí byť dokonale zarovnaný pre tlač generovanú druhou tlačiarňou.
S odkazom na obrázok 7 je zobrazené ďalšie usporiadanie, ktoré ďalej ilustruje
flexibilitu usporiadania digitálnej tlačiarne z obrázka 6, a konkrétne použitie dvoch
digitálnych tlačiarní, z ktorých každá je namontovaná na vozíku na priečny pohyb
vzhľadom na pás.
Ako je znázornené na obrázku 7, prebiehajú súčasne dve tlačové úlohy A, B, jedna
pomocou tlačovej lišty na ľavej strane 166 a druhá pomocou tlačovej lišty na pravej
strane 166. Prvá tlačová lišta 166 tlačí jednu tlačovú úlohu, ktorá má obraz A, ale s
vopred definovanými odpadovými okrajmi 176, ktoré budú odrezané pozdĺžnymi
rezačkami 152 podobnými rezačke s jednou čepeľou na obrázku 8 (obvykle bude
existovať viac nezávisle pohyblivých rezacích čepelí). Okolo obrázka A sú však
nepotlačené časti, ktoré tiež tvoria súčasť produktu – obrázok pokrýva iba časť
produktu. Ako taká môže tlačová lišta teoreticky vytlačiť obrázok na produkt, ktorý je
širší ako tlačová lišta, a to keď je obrázok menší ako tento produkt.
Tento koncept ďalej rozvíja druhá tlačiareň 166, ktorá v skutočnosti tlačí dva obrázky,
z ktorých každý definuje časť ďalšej stohovateľnej jednotky 146. Tieto dve
stohovateľné jednotky majú tiež nepotlačené časti okolo svojich okrajov, čím
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kombinovaná šírka dvoch potlačených výrobkov (s orezávanou oblasťou medzi nimi)
presahuje šírku tlačiarne. Toho je dosiahnuté, pretože tlačiareň musí tlačiť iba obrázky,
nie celý produkt, takže obrázky na nich majú celkovú šírku užšiu ako tlačiareň, takže
toto usporiadanie produktu je v rámci tlačovej kapacity tlačiarne.
Táto kapacita na tlač širších produktov sa ďalej zvyšuje vďaka pohyblivosti tlačiarní –
to umožnilo pravej (druhej) tlačiarni byť ďalej od okraja pásu. Keby bola tlačiareň 166
umiestnená na okraji pásu 134, ako v prípade ľavej tlačiarne 166, pravá tlačiareň 166
by nebola schopná vytlačiť obidva obrázky. Preto tým, že sú tlačiarne vzhľadom na
pás posuvné, je možné pomocou tlačiarní bez plnej šírky tlačiť širšiu škálu produktov.
Malo by sa tiež oceniť, že niektoré z relatívnych pohybov medzi tlačiarňami a pásom
je možné výhodnejšie dosiahnuť pohybom pásu vzhľadom na valce, cez ktoré pás
prechádza (buď namiesto alebo navyše k pohybu tlačiarní vzhľadom na valce). To
môže mať výhody, pretože také pohyby pásu je možné dosiahnuť veľmi rýchlo, zatiaľ
čo pohyb tlačiarní bude možno potrebné robiť pomalšie, pretože tlačiarne môžu byť
nedostatočne pevné na to, aby umožňovali rýchle pohyby do strán. Napriek tomu sa
často môže stať, že bude potrebné presunúť jednu tlačiareň oproti druhej tlačiarni, čím
sa pohyb samotných tlačiarní stane užitočným a preferovaným.
Po vytlačení môže byť pás zvinutý na neskoršie spracovanie (alebo ak je súčasťou
výrobnej linky, môže byť vedený do ďalších spracovateľských jednotiek).
Na obrázku 9 je znázornená nová vlastnosť predkladaného vynálezu, mapa navinutia.
Doteraz takéto mapy navinutia neboli potrebné ani sa o nich neuvažovalo.
Štandardným pracovným postupom je, aby sa zariadenie 120 na spracovanie vlnitej
lepenky/zvlňovač prevádzkovalo na výrobu určitého počtu (množstva) výrobkov
(tabúľ/polotovarov)

na

splnenie

objednávky.

Potom

môže

existovať

predprogramovaná funkcia zmeny objednávky (predprogramovaná tak, aby nastala pri
dokončení objednávky, t. j. po dokončení cieľového množstva). Tieto funkcie zmeny
objednávky môžu byť také jednoduché ako vopred pripravená zmena polohy rezačky,
kde nie je vytlačený obrázok alebo kde sa obrázok nemení medzi nasledujúcimi
objednávkami, alebo výmena/napojenie rôznych vrstiev, keď sa majú zmeniť hárkové
materiály (alebo obrázky), alebo zmena nastavenia zvlnenia, keď má ísť o zmenu v
tvare zvlnenia. Tam, kde je to automatizovateľné, sa ďalej tieto funkcie môžu často
udiať bez vstupu obsluhy (prestavovacie valce môžu byť v pohotovostnom režime
vopred naplnené, rovnako ako akékoľvek alternatívne usporiadanie rezania).
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To všetko je relatívne jednoduché, keď je potlačený papier nepoškodený a keď
zvlňovač funguje správne, pričom pôvodne vyrobené množstvo výrobkov je správne
pre prvú objednávku a je v schválenej kvalite. Ak však dôjde k chybe alebo problému,
bude musieť zasiahnuť obsluha, podľa potreby spomaliť rýchlosť podávania a zastaviť
funkciu zmeny objednávky, aby sa zabránilo jej predprogramovanému odohratiu.
Forma chyby alebo problému môže mať rôzne dôsledky, ale zvyčajne, ak sa tabule
počas výroby iba poškodili (čo je často zaznamenané pri počiatočných testoch
nastavenia, keď sa pozrieme na výstupný produkt), môže obsluha jednoducho povoliť,
aby zariadenie vyrobilo väčšie množstvo výrobkov pôvodnej objednávky, t. j. viac ako
bolo pôvodné zamýšľané množstvo, ako náhradu poškodených výrobkov. To je však
dosiahnuteľné iba vtedy, keď na mokrom konci (t. j. na začiatku linky) zostáva dostatok
relevantného papiera.
Aby to bolo možné, na potlačenú rolku mohli byť predtlačené ďalšie obrázky (a pretože
pri použití sieťotlače je menšia možnosť zmeniť obrázok, bežne sa stáva, že by bolo
veľa ďalších vytlačených obrázkov, keďže by bolo potrebné predtlačiť celú rolku ako
prípravu na ďalšie opakované objednávky). Je však tiež potrebné, aby boli všetky pásy
adekvátne a primerane poskytnuté pre ďalšie výrobky, a to by nemuselo platiť v
prípade, keď boli určené na výmenu a nahradenie napojením sa na nasledujúcu
objednávku. Tento proces je tak občas nežiaduco neefektívny.
Ďalej pri použití digitálnej tlače nemá rolka početné náhradné obrázky. Namiesto toho
obsahuje objednanú sériu a potom nasledujúce série objednávok. Obrázok sa tak
mení pozdĺž rolky, takže je nepravdepodobné, že by sa vyrobili nadbytočné výrobky.
V dôsledku toho MUSÍ dôjsť k funkcii zmeny objednávky, keď je dokončené počiatočné
predprogramované množstvo (alebo keď sa dosiahne daná časť rolky). Potom sa
obraz zmení na vonkajšej vložke.
Ďalej je ešte potrebné, aby sa vnútorná vložka a papier na zvlnenie pri objednávke
zmenili ešte pred vonkajšou vložkou (potlačená rolka). To umožňuje zohľadniť papier
obsiahnutý v mostíku a tiež vzdialenosť medzi lícovým a podkladovým zariadením.
Mapa navinutia je preto nový koncept, ktorý umožňuje zvlňovaču reagovať na zmeny
objednávky skôr, ako sa dosiahnu na vonkajšej vložke. Je to mapa alebo referencia
uložená elektronicky v riadiacom systéme zariadenia na spracovanie vlnitej
lepenky/zvlňovača a je účinnou vyhľadávacou referenciou odkazujúcou na databázu
rôznych parametrov objednávky v centrálnom úložisku. Poskytuje čitateľný odkaz na
známe alebo očakávané rozloženie obrázkov na digitálne vytlačenej rolke.
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Funguje spolu s inteligentnými značkami alebo informačnými značkami, ktoré sa tlačia
na rolku – tomto príklade jedna pre každý obrázok alebo umelecké dielo, a teda jedna
pre každý produkt. Mapa dodatočne označuje približné miesto, kde sú na rolke
umiestnené značky – tu v zadnom rohu každého obrázka, ale v oblasti, ktorá bude
odrezaná z konečného produktu. Pozri obrázok 10, kde je podrobnejšia ilustrácia
možných umiestnení na rolke.
Mapa navinutia tak poskytuje databázu značiek, ako by mali vyzerať ich obrázky alebo
umelecké diela a ich relatívnu polohu v objednávke – teda prvá, druhá, tretia, posledná,
10 od konca atď. Rovnako to umožní predvídať zmeny v objednávke – zmeny v
nastaveniach rezačky a podobne, pretože pohyb rolky v reálnom čase je možné
monitorovať a overovať na mape navinutia, aby sa potvrdilo, že s rolkou nie je problém.
Mapa predstavuje prostriedok pre riadiaci systém, aby vedel, kam sa zariadenie
dostalo v rámci objednávky, a aby postup overil na základe načítaných hodnôt zo
značiek. Na tento účel je na zariadení na spracovanie hárkov/zvlňovači poskytnutá
čítačka značiek.
Aby sa umožnilo značke vzťahovať sa k polohám na mape navinutia, a tak vykonať
overenie polohy rolky/objednávky/produktu, bude mať značka obvykle dve informácie:
číslo objednávky alebo kód objednávky, tiež známy ako číslo kroku CBS a postupný
indikátor ilustrujúci polohu v rámci objednávky, napríklad číslo od 1 do 999 999. Keďže
počet vytlačených obrázkov je možné zaznamenať do mapy alebo databázy navinutia,
táto druhá informácia, dokonca aj ako číslo, môže poskytnúť údaj o tom, kde v rámci
poradia sa nachádza daná značka, pričom prvá časť značky potom dodatočne
identifikuje objednávku. Pri načítaní môže mapa navinutia potvrdiť, že načítaná
informácia je očakávanou informáciou, a tak potvrdiť polohu rolky.
Informačná značka môže byť taká jednoduchá ako iba číslo, napríklad nnnnnnnnnnnnnn, kde n predstavuje číslo. Prednostne je však číslo zakódované do rýchlo
čitateľného formátu, ako je čiarový kód alebo QR kód – elektronické skenery dokážu
prečítať takto zakódované značky efektívnejšie ako priamy reťazec čísel. Príklad QR
kódu je znázornený vo zväčšenej podobe na obr. 9.
Je žiaduce, aby sa značka zmestila do oblasti obruby lepidla na predlohe umeleckého
diela alebo do oblasti obrysu vyrezávaného podnosu alebo do nejakej inej odpadovej
časti oblasti obklopujúcej výrobok. Pozri napríklad obrázok 10, kde sú značky 50 takto
umiestnené. Je tiež žiaduce, aby pre každý obrázok alebo umelecké dielo existovala
značka, ako je to znázornené na obrázku 9 a obrázku 10. To umožňuje veľmi efektívne
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a presné sledovanie a kontrolu polohy rolky a keďže obrázky môžu mať značnú
veľkosť, napríklad v prípade niektorých kartónových krabíc môžu byť dlhšie ako 1 m,
má dôsledné sledovanie polohy výhody. Zariadením medzi kontrolami prejde menej
odpadového materiálu a zistené chyby sa tak môžu týkať iba menšieho množstva
odpadu. Je tiež žiaduce, aby bola každá značka na rolke a potenciálne na všetkých
rolkách v definovanej oblasti jednoznačne identifikovateľná.
S odkazom na obrázky 11 až 13 je ilustrovaná užitočnosť prispôsobiteľnosti mapy
navinutia.
Tabuľka predstavuje mapu navinutia a má rôzne stĺpce predstavujúce časti
informačných značiek – identifikátor objednávky (stĺpce 2 a 5) a identifikátor polohy
(stĺpce 1 a 6). Označuje tiež konkrétne úlohy, ale ako je zrejmé, objednávka môže
obsahovať dve samostatné úlohy, pričom tieto je možné tlačiť vedľa seba, tu A a B, C
a D a E a A, takže viac ako jedna úloha môže mať potom spoločný identifikátor
objednávky (tu 1, 2, 3). Identifikátorom polohy môže byť ďalej poradie na rolke od
začiatku tlače namiesto opätovného spustenia rátania pre každú objednávku. Je to
voliteľné, pretože polohu na rolke je možné zistiť buď z tohto počtu, alebo z mapy
navinutia, keďže poradie tlačených objednávok je aj tak známe z mapy navinutia.
Je tiež potrebné poznamenať, že skutočnú objednávku je možné rozdeliť aj na časti,
napr. A s B a A tiež neskôr s E. Táto flexibilita môže umožniť väčšiu efektivitu pri
umiestňovaní objednávok na rolku papiera. Umožňuje to tiež opraviť chyby neskôr v
zariadení (napríklad zlyhania zvlňovača), pretože je možné do objednávok s
podobným nastavením papiera prípadne na rolky vložiť náhradné obrázky.
Mapa navinutia na obrázku 11 preto ukazuje poradie, v ktorom sú obrázky tlačené na
rolku. Mapa navinutia a rolka papiera by sa preto mali zhodovať a identifikačné značky
to umožňujú skontrolovať. Avšak počas tlače na rolku papiera bola vykonaná kontrola
kvality obrázka a boli zaznamenané chyby v obrázkoch v riadkoch 17 až 21 – táto
chyba je reflektovaná zvýraznením tlače na obrázku 11. Takéto obrázky teda nebudú
vhodné na výrobu produktov. Mapa navinutia to označí zvýraznením týchto riadkov,
ako je to znázornené na obrázku 12.
Aby sa zabránilo predvídateľnému plytvaniu ďalej na linke (papier, ktorý by sa použil
na formovanie lepenky, na ktorú sa obrazy laminujú, a ktorý by sa musel neskôr
zlikvidovať, ak sa použije), je žiaduce odstrániť zlé obrazy z rolky papiera. Potlačená
rolka sa teda navíja na nové jadro, kým sa nedosiahne príslušná časť a urobí sa rez,
aby sa odpadová časť dala odviesť do drviča, kým sa neobnoví dobrá tlač. Potom sa
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urobí ďalší rez, aby sa odstránil koniec odpadu a dva konce dobrých častí sa spoja.
Táto zmena sa potom podobne zaznamená v mape navinutia, ako je to znázornené
na obrázku 13, kde prvý a šiesty stĺpec už nezaznamenávajú riadky 17 až 21 ako
obrázky, ale namiesto toho zaznamenávajú prestrih v riadku 21 a nezaznamenávajú
žiadny obraz v riadkoch 17 až 20 (keďže boli vystrihnuté). Mapa navinutia teda opäť
zaznamenáva správne znázornenie obrázkov.
Navinutie rovnako nie je ďalším krokom, pretože potlačenú rolku je obvykle potrebné
navinúť späť aj tak, aby sa jej poradie správne spracovalo na zvlňovači (pokiaľ nebola
najskôr vytlačená opačne).
Keďže mapa navinutia teraz správne zobrazuje obrazy na rolke papiera, je možné
získať prístup k mape navinutia, keď sa má táto rolka spracovať, z riadiaceho systému
zariadenia na spracovanie vlnitej lepenky/zvlňovača. Zvlňovač ďalej spracúva rolku
podľa plánu a oboje sa zhoduje.
Prvou významnou zmenou objednávky, na ktorú má zvlňovač reagovať je potom
zmena objednávky na pozícii 8 (prvý stĺpec, obrázok 13). Zvlňovač je schopný zmeniť
jednostranný proces v polohe 6 pred zmenou vonkajšej vložky v polohe 8. To potom
zabezpečí, že sa papiere zhodujú a spoje sú obsiahnuté v časti tabule so zmenou
objednávky. Predpokladá sa teda potreba zmeny a zmena môže nastať s minimálnym
odpadom pri prechode.
Ak by došlo k zastaveniu alebo nesprávnemu privádzaniu materiálu do zvlňovača
alebo k roztrhnutiu papiera, musí byť zvlňovač schopný čo najskôr sa znova spustiť a
zosynchronizovať sa s mapou navinutia. Inteligentné značky to umožnia, pretože budú
odkazovať na mapu navinutia, takže polohu v rámci rolky bude možné určiť
jednoduchým prečítaním informačnej značky na obrázku a nájdením tohto obrázka na
mape navinutia. Ako je znázornené na obrázku 14, kde je tento doraz alebo zlom v
strede objednávky, efektívne vyrezaná časť jednoducho stratí časť objednávky. Keď
sa však spracovanie obnoví, vrstvy prebiehajúce v zvlňovači a nastavenie rezacieho
zariadenia budú pre objednávku stále vhodné. Systém sa tak môže rýchlo obnoviť a
nájsť si svoje miesto na zabezpečenie toho, aby zmeny objednávky nastali v správnom
bode roliek. Ako je však vidieť na obrázku 15, k zastaveniu môže dôjsť v polohe na
rolke, ktorá premosťuje dve rôzne objednávky. V dôsledku toho bude nastavenie
rezania pravdepodobne nesprávne a papiere možno takisto. Za týchto okolností je
pravdepodobné, že obsluha bude musieť zasiahnuť, aby vynútila funkciu manuálnej
zmeny kódu, aby sa aktualizovalo rezné usporiadanie alebo nastavenie papiera.
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Predkladaný

vynález,

ako

je

opísaný

a

nárokovaný,

preto

umožňuje

automatizovanejšie sledovanie tlačovej rolky a schopnosť lepšie opravovať chyby
alebo problémy a s menšou interakciou obsluhy. Ponúka tiež väčšiu flexibilitu pri
rozložení tlače, a tým aj efektívnejšie využitie papiera. Tiež uľahčuje špecifickejšiu
kontrolu zásob, pretože existujú mapy navinutia, ktoré uchovávajú presný záznam
obrázkov vytlačených na rôznych rolkách na sklade. Uľahčuje to tiež redukciu odpadu,
keď sa objavia chyby pri tlači na rolky.
Obrázok 16 zobrazuje na mokrý koniec zvlňovača. Ako je zrejmé, zvlňovač má šesť
zásobných roliek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A a 3B, lícovú jednotku 200, kameru 300 a
podkladovú jednotku 400. V lícovej jednotke 200 je prvý pás alebo hárok 210 odobratý
z jednej zo zásobných roliek (2A alebo 2B) a je skombinovaný s druhým pásom alebo
hárkom 220 odobratým z druhej zásobnej rolky (3A alebo 3B). Pred ich kombináciou
je jeden z pásov alebo hárkov (210, 220) zvlnený, takže ako je znázornené na obr. 18,
výstupným hárkom 230 je zvlnená vrstva s hladkou čelnou vrstvou.
Potom v podkladovej jednotke 400, alebo ako je znázornené, v kombinačnej jednotke
500, je výstupný hárok 230 skombinovaný s tretím hárkom alebo pásom 240,
odobratým z tretej rolky (1A alebo 1B), aby sa vytvorila trojvrstvová vlnitá lepenka, z
ktorej sa dajú rezať výrobky – pozri napr. obrázok 20, ktorý zobrazuje zariadenie na
spracovanie po zvlnení alebo zariadenie na spracovanie na suchom konci, ako je
napríklad rezacie alebo raziace zariadenie. Upozorňujeme tiež, že ďalšie vlnité vrstvy
je možné nanášať kdekoľvek v zariadení, napríklad na obr. 19 je znázornený zvlňovač
na vytvorenie vlnitej lepenky, ktorá má hornú vrstvu, strednú vrstvu a spodnú vrstvu,
plus dve vlnité vrstvy oddeľujúce tieto vrstvy. Rovnako môže napájať zariadenie na
spracovanie suchého konca z obrázku 20.
S odkazom späť na obrázok 17 je zrejmé, že je namontovaná kamera na kontrolu
jednej z vrstiev vlnitej lepenky – potlačenej vrstvy. V tomto príklade je potlačená vrstva
spodná vrstva vytvorenej vlnitej lepenky. Obrázok 2 naopak znázorňuje, že je potlač
na hornej vrstve. Dôležité však je, že jedna z vrstiev, ktorú je možné skontrolovať
kamerou, je potlačená, pretože tlač umožňuje sledovanie polohy vrstvy pomocou
riadiaceho systému podľa vynálezu. Kamera kontroluje tlačené informačné značky,
ako už bolo opísané, a umožňuje, aby tabuľka vyhľadávania údajov poskytovala
sledovateľnosť.
Digitálne potlačené rolky sú zobrazené vložené na pozíciách 1A a 1B, hoci by sa mohli
namiesto toho vložiť na pozície 3A a 3B, napr. na použitie na vnútornej strane krabice.
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Rolky v pozíciách 2A a 2B sú zvlnené a keďže sú čelom k ostatným vrstvám, je
nepravdepodobné, že by niekedy boli potlačené, hoci to môže slúžiť na ďalšie
sledovanie.
Keďže sa informačné značky tlačia na hárok, ktorý sa kontroluje, je možné na tento
hárok odkázať (teda je možné nahliadnuť do tabuľky vyhľadávania), aby sa zistila
poloha pozdĺž rolky, ktorú práve kontroluje kamera. Keďže táto poloha bude
konkrétnou polohou v rámci série výrobkov, bude známe, ako je opísané vyššie, aké
požiadavky na rezanie budú pre túto pozíciu neskôr potrebné, aby sa rezačky mohli
vhodne pripraviť na hárok podávaný smerom dopredu. Týka sa to výhody
informačných značiek pre suchý koniec linky. Predkladaný vynález tiež poskytuje
výhodu pre mokrý koniec linky v tom, že bude známe, koľko ďalších obrázkov produktu
bude prítomných pred začiatkom ďalšej série produktov. Môže sa teda určiť, či je
potrebné aktivovať spojovaciu jednotku, aby sa zmenil zdrojový materiál pre
nasledujúcu sériu produktu, a načasovanie tejto zmeny je možné tiež koordinovať, aby
sa spojovacia operácia uskutočňovala iba v pozícii zmeny tlače. Na účely tejto
spojovacej operácie sú pre každú z troch vrstiev vlnitej lepenky poskytnuté dve rolky,
a tak je možné materiály z roliek v prípade potreby zameniť. Hárky vrstiev vlnitej
lepenky sú teda vymeniteľné. To sa zase potom dá použiť na zabezpečenie toho, aby
sa požadovaná výmena papierov na stojanoch roliek 2 a 3 synchronizovala so zmenou
objednávky na tlačenom médiu na stojane rolky 1.
Toto sledovanie mokrého konca má konkrétne výhody pre mokrý koniec, pretože na
mostíkoch 600 (pozri obr. 19) vo vnútri mokrého konca môžu vznikať nepresnosti, čím
je načasovanie rezu na suchom konci z informačných značiek menej zreteľné, ak sa
čítajú na mokrom konci – k rezaniu dochádza neskôr za mostíkmi a v rámci suchého
konca, takže pre suchý koniec sú opäť pripravené kamery, napr. za mostíkmi, alebo v
rámci suchého konca, napr. po vytvorení zvlnenia.
Rôzne výhodné znaky predkladaného vynálezu boli vyššie opísané iba ako príklad.
Vynález je možné podrobne zmeniť v rámci rozsahu priložených nárokov.

31
PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Zariadenie na spracovanie vlnitého papiera (120), vyznačujúce sa tým, že
obsahuje:
zariadenie na spracovanie hárku, ktoré obsahuje zvlňovač a najmenej
podávacie a vodiace valce na výber, pohyb a podopieranie listov alebo
pásov do zvlňovača (136) na vytvorenie vlnitého papiera (154), z ktorého je
možné rezať vlnité výrobky (146), pričom sa formuje najmenej jedna vrstva
vlnitého papiera (154), a tým aj výrobky (146) z vytlačeného listu alebo pásu
(126) a
riadiaci systém na riadenie zariadenia na spracovanie hárku;
zariadenie na spracovanie vlnitých hárkov (120) ďalej obsahujúce jednotku
vizuálnej kontroly (162) prispôsobenú na čítanie tlačených informačných
značiek (50) poskytovaných na najmenej jednom tlačenom hárku alebo
páse (126) ako tlačený hárok alebo pás, a teda tlačené informačné značky
(50), ktoré sa majú čítať, prechádzajú zariadením na spracovanie vlnitého
papiera (120) alebo jeho zvlňovačom (136),
pričom:
vlnitý hárok je určený pre viac ako jednu objednávku výrobkov, pričom
výrobky (146) jednej objednávky v porovnaní s predchádzajúcou
objednávkou majú odlišné podrobnosti, obsahujú jeden alebo viacero
znakov: a) odlišný tvar a b) odlišná forma alebo typ pre aspoň jeden hárok
alebo pás, c) odlišný počet pásov a d) odlišný typ lepidla, teploty lepenia,
hrúbka lepidla alebo poloha lepidla; zariadenie (120) sa vyznačuje tým, že:
tlačené značky (50) sú tlačené informačné značky (50) obsahujúce
informácie a
riadiaci systém má ďalej tabuľku na vyhľadávanie údajov, ktorá pre
výrobky (146), ktoré sa majú odrezať z hárku vlnitej lepenky (154),
obsahuje najmenej informácie spojené s uvedenými odlišnosťami a s
týmito informáciami súvisia identifikačné informácie čitateľné z
tlačených informačných značiek (50) jednotkou vizuálnej kontroly
(162), pričom zariadenie (120) dokáže identifikovať, aké výrobky (146)
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sa budú vyrábať za jednotkou vizuálnej kontroly (162), a vopred
identifikovať požadované nastavenia zariadenia na spracovanie
hárkov alebo zvlňovača (136) pre tieto výrobky (146) z prečítanej
tlačenej informačnej značky (50), aby bolo možné zariadenie na
spracovanie hárkov alebo zvlňovač (136) vhodne ovládať riadiacim
systémom na splnenie uvedených požadovaných podrobností
identifikovaného produktu (146).
2.

Metóda použitia zariadenia (120) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že hárok
alebo pás (126) s na ňom vytlačenou informačnou značkou (50) sa vedie okolo
jednotky vizuálnej kontroly (162), pričom informácie na informačnej značke (50)
sa načítajú a tieto informácie použije riadiaci systém na prípravu zariadenia na
všetky požadované zmeny, aby sa vyhovelo požadovaným podrobnostiam
identifikovaného produktu (146).

3.

Metóda použitia zariadenia (120) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že riadiaci
systém môže automatizovať načasovanie zmeny, aby sa umožnilo hárku vlnitej
lepenky (154) vytvorenému vo zvlňovači (136) meniť sa v prúde materiálu tak,
aby sa zmenil z jednej podoby na inú, ktorá zodpovedá požiadavke stanovenej v
tabuľke na vyhľadávanie údajov o produkte (146), ktorý sa má z neho vyrezať.

4.

Metóda podľa nároku 2 alebo 3, vyznačujúce sa tým, že po zaznamenaní
nadchádzajúcej požiadavky na zmenu podľa odkazu na tabuľku vyhľadávania a
keď je do spojovacej jednotky zariadenia na spracovanie hárku už vložená iná
vhodná zdrojová rolka (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), riadiaci systém a zariadenie na
spracovanie hárku pracujú tak, aby odstavili prvú zdrojovú rolku (1A, 1B, 2A, 2B,
3A, 3B) a napojili inú zdrojovú rolku (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), aby sa dosiahla
zmena vstupného materiálu pre zvlňovač (136).

5.

Metóda podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že prepnutie môže byť vyvolané v
rámci lineárnej vzdialenosti pohybu listových materiálov o 10 m tak, že k
prepnutiu dôjde v čase, keď sa prečítaná informačná značka (50), ktorou sa
zaznamenala zmena požiadavky, posunula ďalej cez zariadenie (120) o nie viac
ako 10 metrov.
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6.

Metóda podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 5, vyznačujúce sa tým, že keď sa
zaznamená zmena požiadavky, zariadenie (120) na spracovanie hárkov a
zvlňovač (136) sa spomalia.

7.

Metóda podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 6, vyznačujúce sa tým, že zariadenie
na spracovanie hárkov môže ovplyvniť zníženie alebo zvýšenie počtu vrstiev vo
vlnitom papieri.

8.

Zariadenie na spracovanie vlnitého papiera (120), ktoré obsahuje:
riadiaci systém a
následne spracovacie zariadenie, pričom následné spracovacie zariadenie
obsahuje aspoň podávacie a vodiace valce na pohyb alebo podopieranie
vlnitého papiera (154) a aspoň jedno rezacie zariadenie (148) na rezanie
výrobkov (146) z vlnitého papiera (154);
vyznačujúce sa tým, že:
riadiaci systém slúži aspoň na riadenie rezacieho zariadenia (148);
zariadenie na spracovanie vlnitých hárkov (120) ďalej obsahuje
jednotku vizuálnej kontroly (162) prispôsobenú na čítanie tlačených
značiek (50) poskytovaných na hárku vlnitej lepenky (154), keď tento
hárok, a teda tlačené informačné značky (50), ktoré sa majú čítať,
prechádzajú zariadením na spracovanie vlnitého papiera (120) za
jednotkou vizuálnej kontroly (162);
hárok vlnitej lepenky (154) je určený pre viac ako jednu objednávku
výrobkov, pričom výrobky (146) jednej objednávky v porovnaní s
predchádzajúcou objednávkou majú odlišné podrobnosti, obsahujú
jeden alebo viac a) rôznych tvarov a b) odlišných foriem alebo typov
na nastavenie rezačky pre najmenej jedno rezacie zariadenie (148),
ktoré sa má použiť na výrobky (146) tejto objednávky; zariadenie (120)
sa vyznačuje tým, že:
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tlačené značky (50) sú tlačené informačné značky (50)
obsahujúce informácie a
riadiaci systém má ďalej tabuľku na vyhľadávanie údajov, ktorá
pre výrobky (146), ktoré sa majú odrezať z vlnitej lepenky (154),
obsahuje

najmenej

informácie

spojené

s

uvedenými

odlišnosťami a s týmito informáciami súvisia identifikačné
informácie čitateľné z tlačených informačných značiek (50)
jednotkou vizuálnej kontroly (162), pričom zariadenie dokáže
identifikovať, aký výrobok (146) sa bude vyrábať za jednotkou
vizuálnej kontroly (162), a vopred identifikovať požadované
nastavenia rezačky pre aspoň jedno rezacie zariadenie (148) z
prečítanej tlačenej informačnej značky (50), aby bolo možné toto
aspoň jedno rezacie zariadenie (148) vhodne ovládať riadiacim
systémom na splnenie uvedených požadovaných rezacích
podrobností identifikovaného produktu (146).
9.

Zariadenie (120) podľa nároku 8, vyznačujúce sa tým, že rezacie zariadenie (148)
obsahuje jednu alebo viac pozdĺžnych rezacích jednotiek alebo čepelí (152) na
pozdĺžne rezanie vlnitej lepenky (154) na definovanie vopred určenej šírky jej
časti a táto vopred určená šírka je súčasťou informácií uchovávaných v tabuľke
vyhľadávania.

10. Zariadenie (120) podľa nároku 8 alebo nároku 9, vyznačujúce sa tým, že
zariadenie (120) obsahuje jedno alebo viac zariadení na priečne rezanie (148)
prispôsobených na rezanie vlnitej lepenky (154) na vopred stanovenú dĺžku, aby
sa vytvorili dĺžky na stohovanie a vopred stanovená dĺžka je súčasťou informácií
uchovávaných v tabuľke vyhľadávania.
11. Zariadenie (120) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 8 až 10, vyznačujúce sa
tým, že každá vytlačená informačná značka (50) má podobu QR kódu alebo
čiarového kódu a jednotka vizuálnej kontroly obsahuje pre ne príslušnú čítačku.
12. Zariadenie (120) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1, 8 až 11, vyznačujúce sa tým,
že tabuľkou na vyhľadávanie je mapa navinutia.
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13. Zariadenie (120) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 8 až 12, vyznačujúce sa
tým, že každá značka (50) je jedinečne identifikovaná podľa svojich vytlačených
informácií, vďaka ktorým je možné zistiť jej polohu v konkrétnej objednávke.
14. Zariadenie (120) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 8 až 13, vyznačujúce sa
tým, že dve rôzne objednávky produktov sú postupne umiestnené po dĺžke vlnitej
lepenky (154).
15. Zariadenie (120) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 8 až 14, vyznačujúce sa
tým, že iba niektoré z vytlačených obrázkov obsahujú súvisiacu jedinečnú tlačenú
informačnú značku (50).
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