
CAN-PACK przyspiesza
proces obróbki płyt nawet o 60%

Procesor inline 

O grupie CAN-PACK S.A

Grupa CAN-PACK jest jednym z największych 
producentów opakowań metalowych na świecie. We 
wszystkich zakładach wchodzących w skład Grupy 
pracuje ponad 4000 ludzi, a roczna wartość sprze-
daży przekracza 1,4 mld USD. Poziom produkcji 
wynosi ponad 11 mld sztuk puszek napojowych, 
ponad 30 mld sztuk zamknięć do butelek, ponad
1 mld opakowań metalowych dla przemysłu 
spożywczego i chemicznego oraz około blisko 220 
tysięcy ton opakowań szklanych.  
Print Systems jest jednym z kluczowych 
dostawców płyt typograficznych dla 
CanPack.SA od 2001 roku.

Wyzwanie

Firma poszukiwała wiarygodnego dostawcy nowocze-
snej technologii do obróbki płyt typograficznych dla 
zakładu w Bydgoszczy. Chodziło o wymianę działają-
cego  urządzenia/ procesora na bardziej innowacyjne, 
nowoczesne i spełniające wymogi w zakresie jakości 
przetwarzania płyt,  wydajności oraz efektywności. 

We wszystkich fabrykach Grupy Can Pack, zgodnie 
z wewnętrznymi standardami grupy, monitorowany 
jest dodatkowo wpływ produkcji na środowisko. Dlate-
go wybór technologii jest również analizowany pod 
kątem zmniejszonego zużycia mediów, materiałów do 
produkcji oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, hałasu, zużycia wody, energii i redukcji 
poziomu ścieków do kanalizacji. Firma szczyci się 
instalacją urządzeń o najwyższym, światowym pozio-
mie techniczny dzięki czemu osiąga najwyższy poziom 
technologii produkcji opakowań. Procedury wyboru 
dostawcy technologii są bardzo restrykcyjne, a proces 
bardzo złożony i wieloetapowy. 

Rozwiązanie

Eksperci Print Systems wykonali dogłębną analizę/dia-
gnozę aktualnej sytuacji. Sporządzono specyfikację 
wymagań i oczekiwań naszego klienta. Pierwsze 
spotkanie i rozmowy na temat zaprojektowania
i zbudowania urządzenia wg indywidualnych preferencji 
odbyło się podczas targów Labelexpo w Belgii w 2015 
roku. 

Zweryfikowano również możliwości integracji istnieją-
cych rozwiązań aby maksymalnie wykorzystać poten-
cjał technologiczny przygotowali oraz zapewnić 
optymalne, dedykowane i oparte o najnowsze techno-
logie, stosowane w procesie druku opakowań, rozwią-
zanie.

Już na początku marca 2016 przeprowadzono pierwsze 
testy maszyny do obróbki płyt fotopolimerowych typu 
inline. Do testów zużyto około 130 płyt dużego
i małego formatu. Testy trwały około 7 godzin i zakoń-
czyły się pomyślnie. W wyniku testów powstała dodat-
kowa specyfikacja wymagań niezbędnych do zrealizo-
wania w ramach zamówienia. Elastyczność i wypełnienie 
wymagań klienta jest dla Print Systems kluczem 
wdrożenia technologii. 
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CASE
STUDY

„Podczas testów zespół Print Systems z zrobił ogromne 
wrażenie swoją wiedzą, fachowością oraz doświadcze-
niem nt. budowy i zasad działania urządzenia.” 

ADRIAN GOCOLIŃSKI
KIEROWNIK ZESPOŁU PRZYGOTOWANIA DRUKU 
ODPOWIEDZIALNY ZA TEN PROCES INWESTYCYJNY.
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Urządzenie do obróbki płyt fotopolimerowych inline 
jest w całości wykonane z blach kwasoodpornych, 
co ułatwi utrzymanie go w czystości oraz zapobiega 
problemom związanym z szczelnością basenów.

Całość procesu jest sterowana z poziomu nowo-
czesnego panelu elektronicznego, w którym są 
dostępne opcje regulacji prędkości transportu płyt, 
temperatury podgrzania wody, temperatury suszenia 
płyt, regulacji odległości stołu od szczotek, sterowania 
basenem wody (opróżnianie, napełnianie itp.), 
prędkość pracy szczotek poziomych.

Instalacja oraz mechanizmy maszyny są dobrze 
uporządkowane, ułożone oraz zainstalowane 
w maszynie, a części elektroniczne są bez problemu 
dostępne na naszym na rynku. 
 
Podczas przeprowadzonych testów obróbki płyt, 
w jednym cyklu, uzyskano możliwość jednoczesnego 
przygotowania 12 sztuk płyt 150x297 lub 10 sztuk 
180x297. 

Jednocześnie w maszynie mogą znajdować się
3 płyty transportowe, a więc jednocześnie można 
wykonać od 30 do 36 płyt o powyższych wymiarach.

Cykl pracy maszyny w jednym przebiegu wynosi około 
15 minut. W jednym cyklu obrabiane jest od 8 do 
10 matryc. W procesie ciągłym mogą być jednocze-
śnie w maszynie trzy płyty transportowe. Aktualnie 
proces przyspieszył się o około 40% - 60% dla 
wszystkich rodzajów płyt. Biorąc pod uwagę skalę 
produkcji w Can Pack zwiększenie wydajności w skali 
roku jest znaczące.

C A S E  S T U D Y

Zalety rozwiązania
w ocenie naszego Klienta.

Nowościami w maszynie są regulacja docisku 
szczotek tj. automatyczna i sterowana jest przez 
panel sterujący oraz prowadzenie transportu płyt bez 
użycia wałków transportowych. W maszynie zastoso-
wano łańcuchy ze specjalną listwą mocującą płytę 
transportową magnetyczną, co umożliwia  stały trans-
port oraz powtarzalną obróbkę płyt za każdym przepu-
stem. 

Wodę w cyklu mycia można podgrzać do tempera-
tury 50°C.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w tym 
urządzeniu jest zastosowanie zbiornika buforo-
wego na wodę w celu oszczędności wody i ener-
gii. Działa to w ten sposób, iż woda potrzebna do 
procesu mycia jest podgrzewana w 60 litrowym zbior-
niku, który jest cyklicznie uzupełniany czystą wodą 
w pełni automatycznie. Powoduje to, że do jednego 
cyklu mycia zużywamy około 6 litrów wody, dotych-
czas było to około 10-cio krotnie więcej. Zastosowano 
dwa odpływy. Pierwszy bezpośredni do kanalizacji 
z pierwszego wstępnego mycia z czarną maską. Drugi 
powrót do zbiornika z mycia szczotkami poziomymi
i dopłukiwania. Woda do pierwszego mycia i drugiego 
wraca z basenu a ostanie mycie odbywa się tylko 
z czystej wody bezpośrednio z sieci tym samym 
uzupełniając zbiornik o świeżą wodę. Zastosowanie 
dodatkowej funkcji dopełniania zbiornika ciepłą wodą 
poprzez przepływowy podgrzewacz wody znacząco 
zmniejsza czas obsługi i przygotowania urządzenia do 
pracy. W efekcie prognozowana oszczędności zużycia 
prądu wynosi około 31 000 pln rocznie, a oszczędności 
zużycia wody około 400 pln rocznie.

Nie obserwujemy mocnego zabrudzania się wałków 
plusza ani szczotek czarną maską czy też polimerem 
nawet przy naprzemiennym obrabianiu płyt różnych 
producentów. Nie jest wymagane mycie maszyny 
podczas zmiany producenta płyty. Czarna maska
z płyt Toyobo łatwo schodzi z wałka pluszowego. Nie 
okleja się w maszynie. Wałki pluszowe zamocowane są 
grawitacyjnie. Konstrukcja maszyny pozwala na 
szybkie dojście do wałków, okręcanie obudów itp. 
Woda w zbiorniku łatwo się oczyszcza poprzez samo 
uzupełnianie czystą wodą. 

Brak większego osadu maski w basenie. 

Grzałki w basenie nie są w bezpośrednim styku
z wodą (bdb). 

Zalety rozwiązania
w ocenie klienta

CASE
STUDY

„Maszyna jest wykonana bardzo starannie i przemyślanie. 
Zastosowano w niej szereg innowacyjnych rozwiązań, 
które pozwoliły nam w znaczący sposób zwiększyć 
wydajności, ograniczyć koszty oraz zmniejszyć wpływ 
procesu na środowisko. Technologia w pełni spełnia
nasze wymagania i oczekiwania.  

Poziom wsparcia, jaki otrzymaliśmy ze strony Print 
Systems na etapie  doradztwa, wyboru rozwiązania,
testowania, wdrożenia technologii jest w pełni 
satysfakcjonujący i godny polecenia.” 

ADRIAN GOCOLIŃSKI 

KIEROWNIK ZESPOŁU PRZYGOTOWANIA DRUKU ODPOWIEDZIAL-
NY ZA TEN PROCES INWESTYCYJNY. 


