
Jak skrócić czas przygotowania do druku i ograniczyć straty
materiału dzięki urządzeniu Troika AniCAM i aplikacji Troika QC

Dlaczego drukarnie powinny zarządzać swoimi zasobami wałków i cylindrów?

Troika oferuje systemy inspekcji i zarządzania dla druku fleksograficznego i druku wklęsłego. W dalszej części 
opisujemy funkcjonalność naszego rozwiązania do pomiaru i kontroli jakości aniloksów:  Nie ma wątpliwości, że 
przy wysokiej jakości druku fleksograficznego i rotograwiurze jest wiele parametrów wpływających na jakość 
druku, szybkość przygotowania do druku i ilość odpadów. Czynnikiem nie do przecenienia jest jakość, pojemność 
i stopień zużycia wałków rastrowych.

Co by było, gdyby drukarz znał wszystkie parametry każdego wałka dostępnego w drukarni zanim zamontuje je 
na maszynie drukującej? Mógłby wybierać zestaw wałków idealnie dopasowanych od zadania pod względem obję-
tości, wariancji (różnica pojemności na całej długości wałka), liniatury czy kształtu kałamarzyków. To zdecydowa-
nie skróciłoby czas przygotowania do druku, zmniejszyło ilość odpadów i stopniowo doprowadziło do lepszego 
wykorzystania parku maszynowego oraz wyższej jakości druku. 

AniCAM i SurfaceCAM – ponad 800 systemów 

Troika zainstalowanych na całym świecie. Proste 

w użyciu i niedrogie mikroskopy skanujące 3D 

oraz oprogramowanie do kontroli jakości

i zarządzania aniloksami, wałkami do rotogra-

wiury, wałkami powlekanymi, sleevami i płytami 

fleksograficznymi pomagają optymalizować 

proces przygotowania do druku i doboru farby, a 

także ograniczać straty materiału oraz koszty 

produkcji.
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Kontrola jakości, zarządzanie:

Płyty Flexo/ Sleevy Aniloksy Wszystkie grawerunki Wałki grawiturowe
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Fragment raportu z inspekcji pojedynczego wałka, z pierwszym pomiarem

 na szczycie i kolejnymi poniżej (w odwrotnej kolejności) 

Lista wszystkich wałków na stanie umożliwia bezpośrednie porównanie ich parametrów.

AMS - Inspekcja cylindra - Raport

Historia rolek

Ze względu na różne metody pomiaru i kalibracji stosowane przez producentów aniloksów, drukarze często nie 
mogą polegać tylko na danych dostarczonych z nowymi wałkami. Również niedokładne metody pomiaru stosowane 
w przeszłości mogą skutkować akceptowaniem aniloksów o różnej pojemności, co zmusza drukarnie do dalszego 
dostosowania ich w procesie druku, żeby uzyskać pożądaną gęstość kolorów. Nie było również żadnej wiarygodnej 
metody, dzięki której drukarze mogliby sprawdzić stopień zużycia wałków, skuteczność procesu ich czyszczenia 
oraz czy ich parametry są w granicach tolerancji.

Starsze rolki pokazują niższe 
wartości (Zbyt duże różnice!)
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Pojemność & Głębokość
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Ten test – przeprowadzony w jednym z zakładów firmy Paragon (teraz Coveris) produkującej etykiety (lipiec 

2011, Wielka Brytania) – wykazał związek między bardzo drobnymi zmianami objętości (na 4-segmentowym 

wałku) i zmianami gęstości dla każdego koloru. Wałek rastrowy był czyszczony po każdej zmianie koloru.

Study 1: Jak zmiany pojemności aniloksów wpływają na gęstość (barw procesowych)

Troika przeprowadziła trzy badania, żeby lepiej zrozumieć metody pomiarowe i ich ograniczenia. Pierwsze badanie 
pokazuje wpływ zmiany pojemności na gęstość farby, drugie badanie pokazuje ograniczenia i wady pomiarów 
opartych o spuszczanie farby, a trzecie badanie analizuje różne metody i kalibracje stosowane przez producentów 
aniloksów

Wykorzystany sprzęt: Specjalnie grawerowany 4-segmentowy aniloks (300 lpcm | 750 lpi) z wygrawerowanym i zmierzonymi różnicami w objęto-

ści między segmentami na poziomie 0.1 cm³/m² oraz mikroskop skanujący Troika AniCAM 3D z aplikacją Anilox QC. Rezultaty wydruku były 

skorelowane z informacjami o grawerowaniu aniloksa oraz danymi z systemu Anilox QC. Różnica gęstości przy wszystkich kolorach była widoczna 

gołym okiem, gdy Segment 1 położono na Segmencie 4.

Wniosek: Różnica większa niż 0,4 cm³/m² (0.26BCM) w objętości przekłada się na zauważalną dla oka różnicę przy barwach procesowych; około 

3deltaE (CIE2000). Badanie wykazało, że dopuszczalne tolerancje dla pomiaru objętościowego barw procesowych powinny być mniejsze niż 

połowa z 0,4 cm³/m² (0,26 BCM). Pozwoliło również zdefiniować specyfikację pomiaru i tolerancje przy grawerowaniu aniloksów.

Niezwykłe oszczędności w zasięgu ręki

Jak zorganizować skuteczny system kontroli jakości i zarządzania aniloksami?

3 Interesujące i zaskakujące wyniki badań

Drukarz potrzebuje niedrogiego, przenośnego i łatwego w obsłudze narzędzia, które 
pozwoli mu na wykonywanie niezawodnych i powtarzalnych odczytów wszystkich 
ważnych parametrów wałków rastrowych (zwłaszcza pojemności i wariancji pojem-
ności). Zanim Troika stworzyła mikroskop skanujący AniCAM 3D, aplikację Anilox 
QC i system do zarządzania aniloksami AMS, dostępne rozwiązania były albo zbyt 
drogie dla drukarni (np. na zakup interferometrów mogli pozwolić sobie tylko 
producenci aniloksów), albo nie były tak naprawdę niezawodne (np. spuszczanie 
farby czy ocena manualna lub wzrokowa).

Koszty słabego przygotowania do druku są oczywiste. Usprawnienie produkcji o zaledwie 1 godzinę na maszynę 
drukarską dziennie (to zwykle znacznie więcej) najczęściej prowadzi do rocznych oszczędności w wysokości:

Przy kilku tysiącach 
działających maszyn 

drukarskich na świecie 
potencjalne korzyści 

finansowe i ekologiczne dla 
branży są ogromne.

Drukarnie etykiet:
Przy kosztach na poziomie 300 € / h korzyści wynoszą około 
90 000 € rocznie na jednej maszynie drukarskiej
Drukarnie szerokowstęgowe:
Przy kosztach na poziomie € /h korzyści wynoszą około 150 000 €  
rocznie na jednej maszynie drukarskiej
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Jakie tolerancje pomiarowe są dopuszczalne?

Z różnych badań oraz z pracy z drukarzami i producentami aniloksów ustaliliśmy, że następujące tolerancje pozwa-
lają zoptymalizować produkcję i ograniczyć odpady.

Wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych:

Powtarzalność – liczba powtórzonych pomiarów objętości tej samej jednostki:

 Powyżej 240 lpcm | 600 lpi W zakresie ± 0,1 cm³/m² (0.06BCM): ± 1 µ

 Do 80 lpcm | 200 lpi   W zakresie ± 0.2 cm³/m² (0.12BCM): ± 1 µ

15 producentów z Europy i Ameryki Północnej zgodziło się zmierzyć anilox z 12-segmentowy wałek (12 różnych grawerunków na jednym 
aniloxie) przy pomocy własnych metod pomiarowych. Różnice były niepokojące i potwierdziły potrzebę dokładnego pomiaru, żeby osiągnąć 

pożądane oszczędności. Każdy producent korzystał z własnych standardów w zakresie pomiarów.
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Maksymalny odczyt Różnice między odczytami

Odczyty w cm3/m2 - wykwalifikowanych operatorów wykonało odczyty
na tym samym wałku.

Wniosek: Wynik pokazał, że takie pomiary objętościowe mogą być (i często były) zmanipulowane
i nie stanowiły prawdziwego, dokładnego odczytu objętościowego. Odczyty w cm3/m2 – 8 wykwalifikowanych operatorów

wykonało odczyty na tym samym wałku.

Odczyty na wałku
 80 lpcm

Study 3: Różnice przy pomiarach objętościowych u producentów
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Study 2: Ograniczenia systemów pomiarowych opartych o spuszczanie farby

Jakie to ma znaczenie dla drukarza? Drukarz  musi mieć świadomość, że może otrzymać aniloksy o różnej objętości zamawiając takie same 
wałki od różnych producentów. Producenci musieli trzymać się własnych wewnętrznych standardów przez wiele lat, ponieważ nie było 

dokładnej metody pomiaru pojemności kałamarzy. Ale to się zmieniło, ponieważ już jest matematycznie sprawdzona metoda – zastosowana 
w aplikacjach Troika AniCAM i SurfaceCAM.
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Początkowo nie było dokładnej objętości referencyjnej, z którą można byłoby pracować.

Systemy pomiarowe oparte o spuszczanie farby były dobre jako źródło szacunkowej informacji, ale były bardzo niedokładne i uzależnione od 

umiejętności operatora (zobacz: Badanie Clemson University dla FTA 2009).

Drugie badanie, którego użyliśmy, wykonał we wrześniu 2006 roku Dr Paul Royo w Praxair Switzerland. W badaniu wzięło udział 8 kompetentnych 

użytkowników systemu pomiarowego opartego o spuszczanie farby, którzy robili odczyty na 5-segmentowym wałku korzystając z techniki URMI.

To badanie przyprowadziła Troika Systems Ltd w 2007, wykazując znaczące rozbieżności w odczytach pojemności między producentami aniloxów. 

To ostatecznie przekonało nas, że dokładny pomiar jest konieczny, a zakładanie, że dane referencyjne są poprawne jest błędem.



Matematyczna kalibracja sfery Troika Systems

Troika zaimplementowała system pomiaru stworzony przez Elssner, Burow, 
Grzanna & Spolaczyk na własne potrzeby używając siatki do kalibracji osi X 
i Y oraz 2 wielkości sfery do kalibracji osi Z i kalibracji objętościowej, która 
od września 2014 jest zastosowana w mikroskopie skanującym AniCAM 3D. 

Badanie na Uniwersytecie Swansea z 2014 udowodniło, że dokładność oraz 
spójność systemu pomiarowego AniCAM z łatwością spełnia wymagania 
stawiane przez branżę (Dr David Deganello [WCPC], 2014).

Używając sfery o znanych wymiarach można uzyskać jednoznaczne dane wymiarowe 
i objętościowe dla osi X, Y i Z, co umożliwia kalibrację urządzenia AniCAM.

100 μm

100 μm

Interoperacyjności – powtarzalność odczytów przy pracy różnych operatorów sprzętu:

 Różnice nie powinny być dopuszczalne

Dokładność – Określenie wartości w zakresie wskazanym w specyfikacji

 Większa niż 240lpcm / 600 lpi: ± 0.1 cm³/m² (0.06BCM)

 Mniejsza niż 240lpcm / 600 lpi: ± 0.2 cm³/m² (0.12BCM)

Spójność – powtórzonych pomiarów objętości różnych jednostek:

 Powyżej 240 lpcm | 600 lpi W zakresie ± 0.2 cm³/m² (0.12BCM): ± 1 µ

 Do 80 lpcm | 200 lpi   W zakresie ± 0.4 cm³/m² (0.24BCM): ± 2 µ

Wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych:

Powtarzalność – liczba powtórzonych pomiarów objętości tej samej jednostki:

 Powyżej 240 lpcm | 600 lpi W zakresie ± 0,1 cm³/m² (0.06BCM): ± 1 µ

 Do 80 lpcm | 200 lpi   W zakresie ± 0.2 cm³/m² (0.12BCM): ± 1 µ

 Jak Troika osiąga dokładne odczyty wymiarowe i objętościowe?

Podczas gdy Powtarzalność i Interoperacyjności zostały już jakiś czas temu osiągnięte, osiągnięcie 
Dokładności nie było możliwe i w związku z tym nie można było uzyskać Spójności między jednostkami. Jednak 
w ostatnich latach stworzono skuteczną metodę pomiaru objętościowego, która sprawdziła się w dziedzinie 
poligrafii.

Rozwiązanie w postaci wyraźnej, dokładnej kalibracji na osi X,Y i Z, a także pomiaru objętościowego 
zostało udowodnione w 1998 r. przez wprowadzenie pomiaru sferyczności. (Zobacz: Elssner, Burow, 
Grzanna & Spolaczyk, “Absolute Sphericity measurement” Appl. Opt.28, 4649-4661 [1998])

Użycie górnych 90° sfery 
do obliczenia wymiarów i objętość

Górna część sfery odwrócona, żeby
 lepiej odwzorowywać wałek rastrowy
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Co zrobić, żeby odczyty były zawsze prawidłowe?

Sprawdzony standard pomiarów pozwolił na stworzenie corocznej 
kalibracji i certyfikacji jednostek, którą można wykonać na miejscu, 
dzięki czemu drukarnie mogą spełnić normy wewnętrzne oraz normy 
ISO. Ten pakiet nazywa się AniCAM Certification Package (ACP) i 
składa się z oprogramowania, płytki kalibracyjnej z siatką do kalibra-
cji osi X i Y oraz osadzonych kul do kalibracji objętościowej. 

System jest sprawdzany pod kątem prawidłowego działania elektro-
nicznie, mechanicznie i optycznie. Jest sprawdzany przez każdą z 
soczewek i korygowany do układu X:Y:Z i dokładności objętościowej.

Tylko wtedy, gdy wszystkie testy i kalibracje zostały pomyślnie zakoń-
czone, operator możne wydrukować certyfikat - dowód na to, że 
system zapewnia wiarygodne odczyty.

AniAniCAM jako narzędzie do 3-wymiarowej kontroli jakości płyt fleksograficznych

Czas i koszty związane z wadliwymi płytami zwiększają straty oraz zmniejszają 
produktywność i rentowność. Drukarnie często obciążają kosztami strat 
produkcyjnych przygotowalnie form drukowych. Jeśli wina jest po ich stronie – 
przygotowalnie wewnętrzne lub zewnetrzne muszą dbać o sprawdzenie i utrzy-
manie jakości płyt, żeby mieć pewność, że spełniają potrzeby klientów.

Oszczędności, jakie niesie system kontroli jakości kształtu punktu, głębokości 
reliefu czy wielkości punktu, mogą być znaczące i przynieść szybki zwrot z 
inwestycji.

Dzięki metodzie pomiarów 3D, innowacyjnemu systemowi 18 LEDów kontrolo-
wanych z poziomu aplikacji oraz dedykowanemu oprogramowaniu do kontroli 
jakości płyt flekso, mikroskop Troika AniCAM może być używany nawet do 
pomiaru i analizy czarnych, grawerowanych laserowo tulei gumowych.

Dlaczego patrząc z góry większość punktów wygląda 
dobrze ... ?

Trójwymiarowy widok i analiza powierzchni oraz kształtu punktów dostarcza 
duży zakres informacji i jest bardzo pomocne. Ujawniaja problemy, których 
nigdy nie dałoby się zidentyfikować przy pomocy dwuwymiarowego odczytu!

Elektroniczny przekrój przez punkty pokazuje znacznie więcej niż odczyt 
dwuwymiarowy. Kąty ścianek oraz głębokość reliefu i elementów pośrednich 
mogą być dokładnie zmierzone.

System pozwala na zmierzenie nawet najmniejszych punktów oraz głębokości 
i kształtu elementów na powierzchni. Pomiary liniowe i odczyty kątów można 
przeprowadzić kursorem działającym na zasadzie click-and-drag (kliknij i 
przeciągnij) bezpośrednio na monitorze.
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AniCAM do kontroli jakości cylindrów rotograwiurowych

Kto może skorzystać systemu kontroli jakości cylindrów do rotograwiury firmy Troika?

Od pomiarów do raportów

Firmy grawerujące cylindry roto
Pomiar faktycznych wartości dla  otwarcia, głębokości i objętości miedzianych i chromowych kałamarzyków jest 
ważnym aspektem w trakcie kontroli jakości podczas produkcji cylindrów. Przy grawerowaniu mechanicznym za 
pomocą rylca lub lasera – analiza wyników grawerowania w zakresie objętości, kształtu, głębokości, kątów czy 
spójności jest kluczowa. Niespójność może prowadzić do znacząco różnych głębokości i objętości, których nie da 
się wyłapać za pomocą teoretycznych / matematycznych obliczeń, na podstawie pomiaru 2D.

Drukarze / Drukarnie
Za pomocą systemu AniCAM i aplikacji do kontroli jakości wałków rotograwiurowych (Gravure QC) łatwiej określić 
ilość farby potrzebnej na zlecenie. Jakość zużytych, zregenerowanych lub wymienionych cylindrów można porów-
nać z oryginalnymi - to istotne przy ustalaniu parametrów druku. Znając stan i poziom zużycia każdego wałka w 
drukarni może ustalić harmonogram regeneracji oraz wymiany cylindrów. Wiedząc, że wałki zostały prawidłowo 
umyte i nie zawierają wewnątrz komórek farby czy lakieru można zaoszczędzić wiele godzin podczas przygotowa-
nia do druku.

Sposób, w jaki Troika analizuje i mierzy cylindry do rotograwiury, jest podobny do 
tego stosowanego przy kontroli jakości aniloksów. System może analizować 
wszystkie rodzaje grawerowania (mechaniczne, laserowe, chemiczne). 3D Scan 
dostarcza wszystkich niezbędnych informacji – głębokość komórki, szerokość, 
wysokość, kanał, objętość, wariancja objętości na całej długości cylindra, itp.

Głębokość Kąt
grawerowania 

KątLiniaturaOtwarcieKanałŚcianaPojemność

W niektórych aspektach system różni się od systemu kontroli jakości aniloksów 
– dotyczy to szczególnie analizy zużycia, którą otrzymujemy w postaci liczbowej
i graficznej. 
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Wyniki pomiarów można wydrukować jako raport lub w 
prosty sposób przenieść do bazy danych Cylinder Manage-
ment System CMS dzięki czemu możemy w sposób ciągły 
śledzić stan i stopień zużycia każdego wałka (zobacz na dole 
po lewej).

Wykresy wizualizują stopień zużycia (głębokość lub objętość) 
poszczególnych cylindrów lub grupy cylindrów użytych w 
konkretnym zleceniu. Analiza "grubości powierzchni chromu 
od zużycia cylindra" (Depth Usage-to-Wear) pozwala wybrać 
jedną z trzech wartości ostrzegawczych. Wartości opisują 
maksymalną dopuszczalną różnicę w stosunku do początko-
wego i referencyjnego odczytu głębokości. Wartość jest 
oznaczona czerwoną linią.



Nazwa pracy:

Ilość cylindrów:

ID cylindra

Cyan

Magenta

Filtrowanie: Pokaż wszystkie - brak filtrów

Wybrany na podstawie: Cylinder ID (Ascending) 

Data wygenerowania raportu: 07/06/2013

TastyBisc Belgium

2

ostatnio używany

24/04/2013

25/04/2013

cm3/m2

0.0 

2.3

Trend / Variance

0.0 / 0.0

2.3 / 0.0

CMS - Katalog cylindrów - Raport

cm3/m2

10.9

8.8

11.4

7.5

Trend / Zróżnicowanie

-2.7/0.3

-1.8/0.0

-1.7/0.0

-1.3/0.0

Głębokość

40

32

38

27

Trend

-4

-5

-4

-4

Różnica

54500

54500

41000

54500

Troika Systems

Troika Systems Limited jest firmą zajmującą się rozwojem, produkcją i sprzedażą technologii z siedzibą w Highworth w Wielkiej Brytanii. Od powstania 

w 1996 r. Troika koncentrowała się na rozwoju rozwiązań dla przemysłu poligraficznego, takich jak naświetlarki typu dry film (1998) tworzone we 

współpracy z firmą Ricoh, głównie na potrzeby rynku tektury falistej oraz systemy zarządzania odbitkami próbnymi In Register Duplex Proofing Systems 

(2004) na szerokoformatowych drukarkach HP i Epson. "W tym czasie Troika zebrała mnóstwo doświadczeń i wiedzy w zakresie przygotowania do druku 

i samego druku. Postanowiliśmy skoncentrować się na rozwoju systemów kontroli jakości dla fleksografii, rotograwiury i branży powłok przemysłowych. 

Zainstalowaliśmy ponad 800 urządzeń AniCAM wraz z oprogramowaniem. Troika stała się wiodącym producentem systemów do dokładnych pomiarów 

objętościowych”.

Aktualna
wartość

Wartość
różna od
oryginału

Głębokość
różna od
oryginału

Zmienność
po obwodzie 

cylindra
Aktualna
głębokość

Wydru-
kowane
metry

Nazwa pracy:

Liczba cylindrów:

ID cylindra

7014-C

7015-M

7016-Y

7017-K

'Brand A' Soap

4

Ostatnio używany

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

Trend / Zróżnicowanie

-2.7 / 0.3

-1.8 / 0.0

-1,7 / 0.0

-1.3 / 0.0

Głębokość

40

32 

38

27

Trend

-4

-5

-4

-4

cm3/cm2

10.9

8.8

11.4

7.5

Różnica

54500

54500

41000

54500
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System zarządzania cylindrami (Cylinder Mana-
gement System - CMS) dostarcza informacji o 
stanie każdego użytego wałka. Za każdym 
razem gdy wałek jest mierzony, odczyty są 
przenoszone do CMS, który tworzy historię 
objętości i zużycia wałka z aplikacji AniCAM 
Gravure QC.
 
Zużycie cylindrów można monitorować liczbowo 
i graficznie w istotnych momentach ich eksplo-
atacji. 

Każde zlecenie ma swoją nazwę, a użyte cylin-
dry mają unikalny identyfikator, liniaturę, datę 
pomiaru i wszystkie dane pomiarowe.


