
16 17

wanie, z jakim spotyka się jego oferta na 

terenie Polski daje poważne prognozy na 

zainstalowanie kolejnych linii z modułem 

Braille'a. Ciekawostką jest również fakt, iż 

to właśnie polska firma MICHAEL z Tczewa 

z powodzeniem wykonuje taśmy – patryce 

i matryce – do wszystkich typów urządzeń 

do tłoczenia rotacyjnego, jakie są zainstalo-

wane w Polsce, stając się liderem w dosta-

wie tego typu asortymentu.

Michał Śliwa

Michael

W Polsce zainstalowana jest już pokaź-

na liczba linii do tłoczenia rotacyjnego 

Braille'a. Są to produkty ze Szwajcarii, Anglii, 

Turcji i Włoch. Szczególnie dobrą opinią 

cieszą się składarko-sklejarki z modułem 

Braille'a Omega firmy Duran Machinery. 

Moduł ten posiada napęd Serwo i jest wy-

posażony w dwa koła: matrycę i patrycę 

wytłaczające znaki Braille’a. Koło patrycy 

zaprojektowano tak, aby możliwe było wy-

tłaczanie dwóch użytków, co pozwala dru-

karniom na osiąganie wysokiej wydajności 

produkcyjnej. Moduł jest zsynchronizowany 

ze składarko-sklejarką i może zostać pomi-

nięty, jeśli dana produkcja nie wymaga wy-

tłaczania znaków Braille’a.

Stworzony jako niezależny moduł , 

System Omega do wytłaczania znaków 

Braille’a może wytłaczać znaki nie tylko 

na opakowaniach liniowych, ale również 

z dnem automatycznym i przy 4 punk-

tach. Chociaż system ten może być z po-

wodzeniem adaptowalny do wszystkich 

składarko-sklejarek, to rekomendowany 

jest w szczególności do zastosowania na 

składarkach Omega w zakresie formatów 

55 do 90, wyposażonych w system bocz-

nego pasowania.

Na polskim rynku można już zobaczyć 

pracę tych urządzeń między innymi w dru-

karni Drukpol z Sulejówka jak i drukarni RD 

z Krotoszyna. Producent ten ofensywnie 

zdobywa rynki europejskie, a zaintereso-

Produkcja opakowań 
jednostkowych dla przemysłu 
farmaceutycznego wymaga 
wyjątkowej staranności 
i precyzji wykonania. Małe 
gabaryty opakowania 
i automatyzacja pakowania 
wsadu wymuszają na 
producencie najwyższą 
staranność podczas jego 
produkcji. Opakowania te są 
uszlachetniane wszystkimi 
możliwymi technikami, jak 
złocenie, przetłaczanie, 
lakierowanie wybiórcze i inne. 
We wszystkich niemal domach 
znajdujemy już opakowania 
opisane pismem Braille`a, 
który to opis przeznaczony 
jest dla osób niewidzących 
i niedowidzących.

O
pisanie opakowań alfabe-

tem Braille'a spotykamy 

już także na kartonikach 

kosmetycznych, chemii 

użytkowej, a także spo-

żywczych, jednakże na 

stałe opis taki zadomowił się na produktach 

kupowanych w aptekach.

Ponieważ tekst napisany w języku 

Braille'a skierowany jest do szczegól-

nej grupy ludzi, informacja w nim zawar-

ta musi być dla nich jednoznaczna. Napis 

Braille'a powinna cechować pełna czytel-

ność i absolutna poprawność. Czytelność 

oznacza, że tekst wytłoczony narzędziem 

jest tak samo wytłoczony na pierwszym, 

tysięcznym jak i na milionowym opakowa-

niu. Podczas produkcji opakowania niedo-

puszczalnym jest powstanie błędu na sku-

tek np. uszkodzenia narzędzia. Wykonanie 

każdego przetłoczenia, w tym w szcze-

gólności Braille'a odbywa się poprzez do-

konanie przegniotu kartonu między dwo-

ma narzędziami – matrycą i patrycą. Część 

żeńska zwana matrycą zawiera zagłębienia 

sześciopunktu. Może to być płaska płytka, 

najczęściej metalowa, umieszczana w wy-

krojniku lub odpowiednio przygotowana ta-

śma metalowa w przypadku tłoczenia rota-

cyjnego. Część męska zwana patrycą jest 

to cienka płytka z wystającymi guzami, któ-

re tworzą właściwy tekst Braille'a. Patryca 

wykonywana jest indywidualnie dla każde-

go produktu farmaceutycznego. Jest to nie-

zwykle, ważny wręcz newralgiczny element 

procesu tłoczenia tekstu Braille'a.

Aby sprostać wymaganiom wykonania 

poprawnego tłoczenia tekstu Braille'a nie-

kwestionowaną pozycję zajęły patryce me-

talowe. Są one wykonywane poprzez fre-

zowanie lub tłoczenie w stalowej blasze. 

Te ostatnie są bezapelacyjnie preferowane 

przez producentów opakowań. Wcześniej 

stosowane technologie patrycy żywicznej 

czy fotopolimerowej już nie są stosowane. 

Patryca stalowa jest elementem monoli-

tycznym. Niewątpliwą zaletą jest jej trwa-

łość. Znane są nakłady przekraczające mi-

lion użytków. Kolejne zalety takiej patrycy 

to powtarzalność kształtu przetłoczeń, ab-

solutne bezpieczeństwo prawidłowości tło-

czonego tekstu, możliwość wielokrotnego 

użycia tej samej patrycy dla powtarzają-

cych się nakładów, czy choćby ciągłość 

pracy automatu sztancującego. Tłoczenie 

Braille'a podczas sztancowania wymaga za-

montowania matrycy w lub na wykrojniku 

a patrycę przykleja się na przeciwpłycie jak 

pertinax. Bardzo ważnym jest, aby punkt 

partycy zorientować idealnie współśrodko-

wo względem zagłębienia matrycy. 

Obecnie coraz powszechniej tłoczenie 

tekstu Braille'a odbywa się podczas klejenia 

na specjalnym module wprzęgniętym w li-

nię składarko-sklejarki. Jest to tłoczenie ro-

tacyjne. Matryca i patryca wykonane w po-

staci taśmy stalowej nałożone są na koła, 

które obracając się synchronicznie, jak za-

zębione koła zębate wytłaczają tekst na 

przesuwającym się między nimi kartoniku. 

Wybór opcji, jakim sposobem nanoszony 

jest tekst Braille'a, jest indywidualną decy-

zją drukarni. Często obie opcje funkcjonują 

w zakładzie równolegle.

Opakowania które

mówią

Ponieważ tekst napisany w języku 
Braille'a skierowany jest do 
szczególnej grupy ludzi, informacja 
w nim zawarta musi być dla nich 
jednoznaczna.

 Patryca stalowa jest elementem 
monolitycznym, a niewątpliwą 
zaletą jest jej trwałość.

 Patryce stalowe 
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w wykrojnik.

 Moduł do przetłaczania znaków Braille'a 
Omega, Duran Machinery
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