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Od lat obserwujemy sektor cyfrowego druku transferowego. Rozwija się, rośnie
i choć częściowo wypierany przez klasyczny transfer sitowy – nieprzerwalnie
stwarza jego użytkownikom
nowe możliwości i otwiera
im nowe rynki. A co najistotniejsze, jest mało wymagający.
Niemalże każdy, bez
większych przeszkód i w
bardzo krótkim czasie, może
zacząć działać w branży druku transferowego. Wystarczą
chęci i niewielka inwestycja
w ploter, prasę transferową
oraz niezbędną wiedzę podstawową. Ten ostatni wymieniony warunek jest nie mniej
ważny niż kilka pierwszych.
I tu z pomocą i radą przychodzi ekspert branżowy –
Holger Beck. Zapraszamy do
lektury.
Nie oszczędzajmy
zbytnio na wyposażeniu!
Aby wykonywać usługi w zakresie zdobienia
i znakowania tekstyliów, nie
trzeba wielkich inwestycji.
Oprócz niezbędnego komputera, musimy zaopatrzyć
w stosowne oprogramowanie graficzne, ploter tnący
i prasę transferową. Jeśli
chodzi o oprogramowanie,
najbardziej popularnym jest
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(Zdjęcie/grafika: Holger Beck)

chyba Corel Draw. Dostaniemy go w stosunkowo przystępnych cenowo wersjach.
Ponadto posiada wszystko,
czego będziemy potrzebować w branży znakowania
tekstyliów. Jest też bardziej
rozbudowane oprogramowanie Adobe Illustrator, ale
nie polecam go początkującym użytkownikom. Może
okazać się mało przejrzysty
i trudny w obsłudze. A
przede wszystkim – jest

znacznie droższy. Przy zakupie plotera, często dołączane
są do niego gotowe programy graficzne. Są wprawdzie
bezpłatne, ale przy imporcie/eksporcie od/do klientów różnych plików, często
stwarzają niepotrzebne problemy. Przy wyborze plotera
tnącego, przede wszystkim
należy sobie wyjaśnić – szerokość cięcia. Standardowa
szerokość cięcia materiałów
flock i flex to 50 cm. Czyli

Cięcie folii flock. (Zdjęcie/grafika: Holger Beck)
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ploter o takiej szerokości cięcia na początku w zupełności nam wystarczy. Lecz jeśli
z czasem miałyby do tego
dojść jeszcze inne materiały,
na przykład folie samoprzylepne, należałoby rozważyć
zakup modeli o innych szerokościach. W przypadku,
gdy zdecydujemy się na pracę tylko z materiałami flex
i flock, możemy ograniczyć
się do zakupu korzystnego
cenowo plotera z ostrzem
wleczonym, w którym nóż
kierowany jest ruchem materiału. Do zainwestowania
w ploter z ostrzem aktywnym, gdzie osią noża steruje dodatkowy silnik, namawiam podczas pracy z dużo
grubszymi materiałami. Folie
flock, jak na przykład VelCut
Evo nie zaliczają się do kate-
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gorii „grubych materiałów”,
pomimo ich parametrów
500µ. Albowiem w ich przypadku nie musimy przecinać
całej folii, a jedynie warstwę
pokrytą klejem (patrz rysunek poniżej). Warstwa ta ma
grubość 120µ.
Polecam ploter z tak zwaną funkcją „Over-Cut” lub
modułem ostrza aktywnego.
Tutaj ploter tnie trochę ponad poza wyznaczone do
cięcia linie (patrzy rysunek).
To ważne, szczególnie podczas pracy z miękkimi i elastycznymi materiałami jak
FlexCut Advance. W ten sposób unikniemy niedociętych
koniuszków i zapewnimy
lekkie wybieranie wyciętego
motywu.
Najważniejsza jest
prasa transferowa
Istotą rzeczy w Państwa
nowym biznesie jest zakup
właściwej prasy transferowej. Kto na tym etapie planuje zbyt bardzo zaoszczędzić,
popełnia błąd. Wszystkie
dzisiejsze prasy transferowe
są wyposażone w cyfrowy
wyświetlacz
temperatury,

Manualna prasa Transmatic.

który sugeruje czy wybrana
temperatura jest przestrzegana. Szybkość nagrzewania się płyty oraz rozłożenie
na niej temperatury, może
być bardzo różna. Zakupując tanią wersję prasy, możemy natknąć się na taką,
która po dziesięciu lub więcej następujących po sobie
transferach, przestaje grzać
we wszystkich miejscach
płyty jednakowo. Transfery
nie będą się wtedy trzymały
i możemy spodziewać się
reklamacji. Moim zdaniem,
powinniśmy ostrożnie podchodzić do pras transferowych o cenie poniżej 1.000
euro.
O tym czy wybierzemy
prasę obrotową, o konstrukcji szufladowej, czy może
otwieraną do góry, jest moim
zdaniem kwestią gustu.
Obrotowe i szufladowe są
znacznie droższe, ale za to
bardziej komfortowe w obsłudze. Ponadto zmniejszają
ryzyko poparzenia się podczas układania tekstyliów
na płycie grzewczej. Ale
przy odrobinie ostrożności
w obsłudze prasy otwieranej

Manualna prasa obrotowa SEF.
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limacyjny. Jeśli mamy w planach duże, powtarzające się
zlecenia, można zastanowić
się nad zakupem prasy dwustanowiskowej – najlepiej
pneumatycznej. Praca z takim urządzeniem jest szybsza i komfortowa. Tego typu
prasy są jednak znacznie
droższe.
OverCut.
(Zdjęcie/grafika: Holger Beck)

do góry, również nam to nie
grozi.
Jeśli w momencie zakupu
prasy transferowej wiemy lub
planujemy, że w przyszłości
będziemy wykonywać także
nadruki sublimacyjne lub tonerowe, powinniśmy zdecydować się na prasę obrotową
lub szufladową. Będziemy
mieli wtedy zapewniony,
niezbędny podczas druku
tonerowego, równomierny
i wysoki nacisk noża. A w
przypadku nadruków sublimacyjnych, wyeliminujemy ewentualny efekt „Ghosting”, powstający poprzez
przesuwający się podczas
otwierania prasy, papier sub-

Pneumatyczna prasa dwustanowiskowa Lotus. (Zdjęcia: Transmatic,
SEF, Lotus)
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Tekstylia niewiadomego
pochodzenia
Jakość tekstyliów jest
bardzo zróżnicowana. Aby
uniknąć problemów spowodowanych na przykład
powlekaniem lub złym zafarbowaniem poliestru, odradzam znakowanie podsuniętych nam przez klientów
tekstyliów
niewiadomego
pochodzenia, a polecam ich
samodzielne
kupowanie.
Możemy wtedy eksperymentować, zbierać swoje własne
doświadczenia i sami dochodzić do pewnych wniosków. I przede wszystkim
znacząco redukować źródła
błędów.
Nie oszczędzajmy
zbytnio na materiale
Oszczędność jest cnotą. Lecz wszystko w granicach rozsądku. Jeśli będziemy chcieli zbyt bardzo
oszczędzać na materiale
i przesadnie powściągliwie
umieszczać motywy, stracimy jedynie czas. I mam tu na
myśli nie tylko czas stracony
na wielokrotnym przeplataniu motywów na folii, ale
również już po użyciu plotera – na ich wycinaniu i wy3/2018
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bieraniu. Przy czym koszty
materiału stanowią jedynie 8
procent całego nakładu przy
druku transferowym foliami
ploterowymi.
Największy
koszt, bo od 50 do 60 procent to wkład i czas pracy.
Nie zapomnijmy
o sporządzeniu pliku
Kalkulując koszty i ceny,
nie możemy zapomnieć o
przygotowaniu pliku. Klienci
czasem dostarczają nam pliki złej jakości, lub wymagające wielu poprawek. A więc

Autor

Holger Beck, dyplomowany inżynier chemii. Posiada na swoim koncie 13 lat
doświadczenia zawodowego,
które zdobył w firmie CHT
R. Beitlich GmbH. Wszystkie
te lata pracował w sektorze
sitodruku oraz flocka, z czego
10 lat w serwisie technicznym
części Europy, Afryki i Ameryki Południowej oraz 3 lata
na stanowisku kierownika
działu rozwoju. Od 6 lat Holger Beck pracuje w firmie SEF

oleju. Można też całkowicie wyeliminować problem,
inwestując w nowy uchwyt
noża.

Trzeba pamiętać o poprawnym ustawieniu głębokości cięcia.
(Zdjęcie/grafika: Holger Beck)

zanim z tego powstanie gotowy dla plotera plik, może
spokojnie upłynąć 30 minut.
Weźmy to pod uwagę podczas naszej kalkulacji.
Nóż ploterowy: poprawne
ustawienie głębokości
Poprawne ustawienie głębokości cięcia noża ploterowego jest bardzo ważne. Nie
tylko ze względu na wynik
cięcia, ale również na żywotność komponentów plotera
(uchwyt noża i listwa). Przy
każdej wymianie materiału,
należy ponownie ustawić
głębokość cięcia. Jeśli nóż
za bardzo wychodzi poza
uchwyt (patrz rysunek poniżej), łożysko odbija szybciej
i powstaje luz, a wtedy efekt
cięcia będzie gorszy. Skutek:
dodatkowe koszty spowodowane dłuższym czasem,
który musimy zainwestować
w wybieranie drobnych elementów.

France i jest odpowiedzialny
za sprzedaż oraz dystrybucję
w krajach Europy i Afryki.
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Dbajmy o uchwyt noża
Za dużo „luzu” w łożysku
powoduje, iż nóż zamiast
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się kręcić, opada lekko na
bok przy zmianie swojego
kierunku. Następstwem są
niedocięte kąciki elementów
i problem z wybieraniem
drobnych elementów. Przy
pracy na grubych foliach
nie zrobi nam to różnicy,

Nóż powinien się lekko obracać,
bez zbytniego „luzu”.
(Zdjęcie/grafika: Holger Beck)

ale przy cienkich i elastycznych – jak najbardziej. Nie
jest to jednak problem folii,
lecz uchwytu noża. Można
zmniejszyć „luz” w łożysku,
smarując je niewielką ilością

Serwisowanie prasy
transferowej
Prasy transferowe nie
wymagają wielkiego serwisowania. Nie mniej jednak
należy stosować się do zaleceń ich producentów i od
czasu do czasu sprawdzić
czy na przykład płyta grzeje na całej jej powierzchni
równomiernie. Niektóre prasy transferowe są wyposażone w czujnik alarmujący
o różnicy temperatury na
płycie grzewczej. Jak wiemy,
na rynku dostępne są prasy
z wymiennymi płytami do
„zadań specjalnych”, jak na
przykład znakowanie kieszeni od spodni lub koszul.
Przy każdej wymianie płyty
konieczne jest nowe ustawienie nacisku. Pamiętajmy
o tym.
Pytać, pytać, i jeszcze
raz – pytać
Szczerze polecam zakup prasy oraz materiałów
wyłącznie u sprawdzonych
i zaufanych dystrybutorów.
Prawdopodobnie oferowane
przez nich ceny będą wyższe, niż te w sklepach i na
portalach internetowych. Ale
kupując u fachowego dystrybutora, zawsze będziemy
mieć osobę kontaktową i fachową pomoc przy ewentualnych problemach.
www.seftextile.com

