
Z†drukarkami termicznymi
spotykamy siÍ w†bardzo wielu
codziennie odwiedzanych miej-
scach: sklepach (drukarki
w†kasach fiskalnych), bankoma-
tach (drukowanie pokwitowaÒ)
i†stacjach benzynowych. Coraz
czÍúciej inkasenci pobieraj¹cy
op³aty za energiÍ elektryczn¹
s¹ wyposaøani w†przenoúne
terminale z†wbudowanymi dru-
karkami, a†pasaøerowie miÍdzy-
m i a s t owych au t obu sÛw
otrzymuj¹ bilety na przejazd
drukowane przez miniaturowe przenoú-
ne kasy. Kilka wiÍkszych polskich
miast spotka³o ìszczÍúcieî w†postaci
parkomatÛw, ktÛre potwierdzaj¹ wnie-
sienie op³aty biletem parkingowym
drukowanym takøe w†sposÛb termicz-
ny.
Niestety, termiczne metody druko-

wania nie s¹ pozbawione wad, do
ktÛrych naleø¹: koniecznoúÊ stosowa-
nia specjalnego papieru, ma³a odpor-
noúÊ wydruku na wysokie temperatury
otoczenia, ograniczona w†czasie trwa-
³oúÊ druku, bardzo s³aba odpornoúÊ
na chemikalia (w tym zwi¹zki ulat-
niaj¹ce siÍ z†PCV) i†stosunkowo niska
rozdzielczoúÊ druku. W†wielu aplika-
cjach wymienione wady nie maj¹
wiÍkszego znaczenia i†s¹ w†znacznym
stopniu rÛwnowaøone przez prostotÍ
i†wi¹ø¹c¹ siÍ z†tym niezawodnoúÊ me-
chanizmu drukuj¹cego, ma³e wymiary
mechanizmÛw, brak materia³Ûw eks-
ploatacyjnych (za wyj¹tkiem papieru),
moøliwoúÊ stosowania takøe w†trud-
nych warunkach otoczenia, duø¹ szyb-
koúÊ drukowania i†doúÊ dobr¹ jakoúÊ
uzyskiwanych wydrukÛw.

Budowa mechanizmu
drukuj¹cego
KonstrukcjÍ mechanizmu drukarki

termicznej przedstawiono w†uproszcze-
niu na rys. 1. Wa³ek dociskowy na-
pÍdzany jest silnikiem krokowym, ktÛ-
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ry zapewnia zmianÍ drukowanej linii.
G³owica drukuj¹ca moøe byÊ ruchoma
(poruszana takøe silnikiem krokowym
i†precyzyjn¹ úrub¹ úlimakow¹) lub nie-
ruchoma. Pierwsze rozwi¹zanie jest
stosowane najczÍúciej w†mechanizmach
drukuj¹cych na szerokim papierze,
a†drugie - znacznie rzadziej spotykane
- umoøliwia druk na papierze o†sze-
rokoúci do 22mm. Matryca grzewcza
w†ruchomych g³owicach drukuj¹cych
ma zazwyczaj 7x5, 7x6 lub 9x7 i 9x8
punktÛw.
Na rys. 2 przedstawiono w†uprosz-

czeniu sposÛb nanoszenia nadruku na
papier termoczu³y. PoszczegÛlne punk-
ty matrycy termicznej nagrzewane s¹
przez elektroniczny sterownik mecha-
nizmu, ktÛry jednoczeúnie synchroni-
zuje ruch g³owicy z†ruchem papieru.
System dostarczania energii elektrycz-
nej do punktÛw grzewczych musi za-
pewniÊ jej precyzyjne dozowanie, po-
niewaø jej zbyt niski lub zbyt wysoki
poziom niekorzystnie wp³ywa na ja-
koúÊ wydruku.

Rys. 1.

Fot. 1.
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Papier termoczu³y
Jak wczeúniej wspomniano, jedynym

materia³em eksploatacyjnym dla dru-
karek termicznych jest odpowiedni
papier, pokryty warstw¹ termoczu³¹,
j a k p r z ed s t aw iono na r y s . 3 .
Substancje nadaj¹ce warstwie pokry-
ciowej czu³oúÊ termiczn¹ nazywane s¹
leukobarwnikami. Ich w³aúciwoúci
oraz parametry g³owicy drukuj¹cej de-
cyduj¹ o†moøliwej do uzyskania licz-
bie odcieni, ktÛre w†pewnym przybli-
øeniu mog¹ zast¹piÊ kolory, zw³asz-
cza podczas drukowania grafiki. Do-
stÍpne s¹ takøe papiery o†wiÍkszej
czu³oúc i , opracowane spec ja lnie
z†myúl¹ o†wydrukach z†duø¹ rozdziel-
czoúci¹ (rys. 4). Papiery tego typu
wyposaøono w†dodatkow¹ warstwÍ
podk³adow¹ pod warstw¹ termiczn¹.
Gwarantuje ona wyrÛwnan¹, g³adk¹
powierzchniÍ, na ktÛrej na³oøona war-
stwa termoczu³a umoøliwia wydruki
o duøej rozdzielczoúci. Ponadto, war-
stwa ta zwiÍksza czu³oúÊ warstwy ter-
micznej poprzez blokowanie ciep³a
przekazywanego z†g³owicy termicznej.
W†przypadku koniecznoúci d³ugotrwa-
³ego przechowywania materia³Ûw wy-
drukowanych na drukarce termicznej
zalecane jest stosowanie specjalnych
papierÛw powlekanych (rys. 5). Za-
stosowana w†nich warstwa powlekaj¹-
ca zabezpiecza wydruk przed:
- mechanicznymi uszkodzeniami, úcie-
raniem, zadrapaniami,

- chemicznymi wp³ywami, takimi jak
oleje, t³uszcz lub rozpuszczalniki or-
ganiczne,

- wp³ywami úrodowiska, takie jak wy-
soka wilgotnoúÊ, woda, niska lub
wysoka temperatura.
Niezaleønie od wykonania papieru,

dokumenty drukowane na papierze ter-
moczu³ym naleøy przechowywaÊ w†miej-
scach bez dostÍpu úwiat³a, w†tempera-
turze od 18oC do 25oC, przy wzglÍdnej
wilgotnoúci powietrza w†przedziale
40..65%. DokumentÛw tych nie naleøy
przechowywaÊ w†opakowaniach z†PCV,
naleøy unikaÊ ich zetkniÍcia z†alkoho-
lem, rozpuszczalnikami lub innymi che-
mikaliami. Odpowiednio przechowywa-
ny papier termoczu³y gwarantuje zacho-
wanie przez co najmniej piÍÊ lat od-
powiedniej czytelnoúci druku.

Mechanizmy drukarkowe
Seiko Instruments jest jednym

z†wiÍkszych producentÛw termicznych
mechanizmÛw drukarkowych. W†ofer-
cie firmy znajduje siÍ szereg rÛøno-
rodnych mechanizmÛw przystosowa-
nych do wymagaÒ rÛønych aplikacji.
Specjalnie dla urz¹dzeÒ przenoúnych
opracowano mechanizmy LTP1245
(fot. 1), charakteryzuj¹ce siÍ kompak-
tow¹, lekk¹ konstrukcj¹ mechaniczn¹.
Zasilane s¹ z†baterii litowych. Maksy-
ma lna szybkoúÊ druku wynos i
62,5mm/s. Mechanizm wyposaøono
w†optyczne czujniki po³oøenia g³owi-
cy i†obecnoúci papieru. Oferowane s¹
takøe wersje pracuj¹ce w†przedziale
temperatur -30..+70oC.
Mechanizmy serii LTP2000 (fot. 2)

charakteryzuj¹ siÍ wysok¹ wydajnoú-
ci¹, znaczn¹ szybkoúci¹ druku wyno-
sz¹c¹ aø 90mm/s (LTP2242) i†wytrzy-
ma³¹ g³owic¹, ktÛra wytrzymuje 100
milionÛw impulsÛw (lub 50km zadru-
kowanej taúmy). Mechanizmy tej serii
s¹ przystosowane do ³adowania papie-
ru z†dwÛch stron, co pozwala wyko-
nywaÊ nadruki na cien-
kim i†grubym papierze.
Mechan i zmy se r i i

LTP3000 (fot. 3) wypo-
saøono w†g³owice linio-
we zapewniaj¹ce roz-
dzielczoúÊ druku 8pkt./
mm. Trwa³oúÊ g³owicy
umoøliwia zadrukowa-
nie 30km taúmy papie-
rowej o†szerokoúci 58/
80 lub 112mm, w†za-
leønoúci od wersji me-
chanizmu. Konstrukcja
mechaniczna i†elektrycz-
na (zasilanie 5V) me-
chanizmÛw LTP3000
pozwala wykorzystywaÊ
je w†sprzÍcie przenoú-
nym.

Mechanizmy LTP5000 (fot. 4) ³¹cz¹
wiÍkszoúÊ zalet innych mechanizmÛw.
Umoøliwiaj¹ one druk z†szybkoúci¹ do
50mm/s z†rozdzielczoúci¹ 8pkt./mm.
DziÍki zastosowaniu liniowej g³owicy
o†otwartej konstrukcji, obs³uga drukar-
ki jest nad wyraz prosta. Konstrukcja
mechaniczna modu³Ûw serii LTP5000
jest przystosowana do do³¹czenia elek-
trycznie sterowanego noøa z†serii
ACU5000 (fot. 5) do odcinania wydru-
kÛw.
Mechanizmy serii MTP s¹ miniatu-

rowymi, bardzo uproszczonymi mecha-
nizmami, w†ktÛrych szybkoúÊ druku
synchronizowana jest za pomoc¹ wbu-
dowanego czujnika obrotÛw.
Te ma³e, ekonomiczne drukarki ofe-

ruj¹ druk o†duøej rozdzielczoúci zarÛ-
wno znakÛw, jak i†grafiki. MTP to
seria kompaktowych drukarek termicz-
nych o†ruchomej g³owicy drukuj¹cej
w†jednym kierunku. S¹ one przezna-
czone do aplikacji wymagaj¹cych nie-
wielkich wymiarÛw, niskich cen i†nie-
zbyt duøych szybkoúci druku. Zastoso-
wano w†nich mechaniczny czujnik po-
³oøenia g³owicy.
Mechanizmy drukuj¹ce serii STP

umoøliwiaj¹ wysokiej jakoúci wydruki
grafiki i†tekstÛw. Duø¹ szybkoúÊ dru-
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Rys. 5.

ku zapewnia system in-
teligentnego drukowa-
nia, zapobiegaj¹cy pus-
tym przebiegom g³owi-
cy drukuj¹cej. Dodatko-
wym atutem mechaniz-
mÛw tej rodziny jest
moøliwoúÊ druku dwu-
kierunkowego.
Wszys tk i e opi sane

w†artykule mechanizmy
mog¹ drukowaÊ na taúmach papiero-
wych lub na arkuszach papieru o†rÛø-
nych szerokoúciach. Standardowe sze-
rokoúci papieru dla mechanizmÛw fir-
my Seiko to 38, 58, 80 i†112mm.

Sterowanie i†zasilanie
Wszystkie przedstawione mecha-

nizmy wymagaj¹ zastosowania spe-
cjalnych sterownikÛw, ktÛrych zada-
niem jest poúredniczenie pomiÍdzy
g³owic¹ drukuj¹c¹, silnikami i†czuj-
nikami a†interfejsem Centronics lub
RS232. W†ofercie firmy Seiko do-
stÍpne s¹ zarÛwno kompletne modu-
³y interfejsowe, jak i†uk³ady scalo-

nych sterownikÛw g³owic ter-
micznych.
Istotnym problemem, na jaki

napotkaj¹ projektanci systemÛw
wykorzystuj¹cych termiczne me-
chanizmy drukarkowe, s¹ wy-
sokie wymagania w†stosunku do
obwodÛw zasilaj¹cych. NiektÛre
mechanizmy (serie STP i†MTP)
s¹ zasilane pojedynczym napiÍ-
ciem 5V. Mechanizmy serii
LTP1245 i†LTP3000 maj¹ roz-
dzielone obwody zasilania g³o-
wicy drukuj¹cej i†pozosta³ych
uk³adÛw, przy czym producent
dopuszcza zasilanie obydwu ob-
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wodÛw napiÍciem 5V. Najtrudniejsze
w†stosowaniu, zw³aszcza w†sprzÍcie
przenoúnym i†samochodowym, s¹ mo-
du³y LTP2000 i†niektÛre z†seri i
LTP5000, ktÛre do zasilania g³owicy
wymagaj¹ napiÍcia o†wartoúci 24V.
W†ramach serii LTP5000 dostÍpne s¹
takøe modu³y przystosowane do zasi-
lania g³owicy napiÍciem 12V.
Firma Seiko oferuje ponadto szereg

akcesoriÛw peryferyjnych oraz materia-
³y eksploatacyjne do mechanizmÛw
drukarkowych. Nowoúciami s¹ m.in.
przewijarki do papieru, sprzÍøone
z†wa³kiem przesuwu papieru.
AC

Artyku³ opraco-
wano w†oparciu
o†materia³y firmy
Compart, tel. (0-
2 2 ) 6 1 0 - 8 5 - 2 7 ,
6 1 2 - 0 5 - 0 7 ,  i n -
f o @ c om p a r t . p l ,
h t tp : / /www.com-
part.pl.

Katalog mecha-
nizmÛw drukarko-
wych oraz osprzÍ-
tu znajduje siÍ na
p ³ y c i e CD -EP4 /
2000B w†katalogu
\Seiko drukarki.
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