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Cuvântul Editorului
Iatã-ne în situa˛ia ineditã de a publica un Buletin Informativ.
Acest eveniment a devenit posibil datoritã distribuitorului nostru,
care a avut deschiderea sã accepte expedierea buletinului împreunã cu
revista la un tarif rezonabil, fapt pentru care îi mul˛umim cãlduros.
Majoritatea articolelor din Buletinul Informativ vor fi destinate
profesioniºtilor din domeniul poligrafic.
Deoarece a mai rãmas pu˛in timp pânã la aderarea României la
Uniunea Europeanã, am dori sã publicãm ºi alt fel de articole dedicate
persoanelor de decizie interesate în afaceri poligrafice care au misiunea
sã dezvolte afaceri æi în condi˛iile confruntãrii cu promotorii culturii
occidentale de afaceri, firmele din UE.
Lua˛i acum decizia de a fi interactiv cu aceste subiecte pentru ca
publicarea acestui tip de articole sã devinã sistematicã.
Vã invit sã trimite˛i toate feed-back-urile dvs. pe adresa de
e-mail: hrisant@afaceri-poligrafice.ro Vom asigura confiden˛ialitatea
tuturor celor care ne vor trimite reflecåiile lor.
Iatã unele întrebãri interesante în perspectiva acestui an:
• Pute˛i detalia trei neajunsuri datoritã cãrora firma
dumneavoastrã s-ar putea confrunta cu probleme dupã aderarea la UE?
• Pute˛i detalia principalele trei atu-uri ale firmei dumneavoastrã
care vor ajuta la dezvoltarea afacerilor ºi dupã aderarea la UE?
• Care sunt principalele cinci cuvinte prin care a˛i descrie cultura
românã de afaceri?
• Cum a˛i defini în cel mult cinci fraze cultura occidentalã de
afaceri?
• Care sunt primele cinci cãr˛i ºi/sau CD-uri profesionale, de
afaceri, eventual motiva˛ionale din topul dumneavoastrã personal?
• Care sunt principalele trei lucruri care vã aduc frustrare în
activitatea / firma dvs.?
• Care sunt principalele trei lucruri care vã fac plãcere în
activitatea zilnicã? Sper sã nu menåionaåi secretara.
Vã urez succes în AFACERI POLIGRAFICE,
Hrisant
Editor
Email: hrisant@afaceri-poligrafice.ro
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PLANUL DE PUBLICARE
a articolelor specifice domeniului poligrafic
Apari˛ia ºi evolu˛ia tiparului
No˛iuni de bazã
• Procedee de tipar
Procedee tehnologice
Pregãtirea formelor de text
• Sistemul de mãsurã tipografic
• Opera˛iile de culegere
• Corectarea textului
• Paginarea textului cules ºi tehnoredactarea
• Paginarea ziarelor ºi revistelor
Pregãtirea formelor de ilustra˛ie
• Procese de fotoreproducere
• Sensitometrie
• Selec˛ie de culori
Opera˛ii de montaj al filmelor pentru imprimare offset
Procese de copiere
• Straturi de copiere
• Executarea opera˛iei de copiere
• Defini˛ii, cauze, remedieri
No˛iuni elementare despre hârtie
Teoria culorilor
No˛iuni elementare despre cernealã
Etapele procesului de imprimare
Condi˛ii necesare pentru ob˛inerea unui tipar
Presiunea în procesul de tipar
Viteza de imprimare
Transferul cernelii
Densitatea opticã de tipar
• Consumul de cernealã
Rela˛ia cernealã - hârtie
• Imprimarea offset
Maºini pentru tipar offset
Pregãtirea maºinilor pentru imprimare (Proces tehnologic)
Imprimarea propriu-zisã
Defec˛iuni, cauze ºi remedieri
Legãtorie
www.afaceri-poligrafice.ro

3

APARI˚IA ªI EVOLU˚IA
TIPARULUI
Apari˛ia tipografiei este
legatã de necesitatea reproducerii
în mai multe exemplare a unui
semn sau grupe de semne cu
ajutorul unei forme fixe.
Încã de la începutul celui de
al III-lea mileniu înaintea erei
noastre, în Asiria ºi Babilon,
scrierea se practica prin sãparea
literelor cuneiforme pe plãci de
argilã, care erau apoi uscate, arse
ºi aºezate în locuri special
destinate, care s-au pãstrat pânã
în zilele noastre (un exemplu este
cunoscuta bibliotecã de la Ninive).
Tot în aceastã perioadã se
cunoºteau tiparele ºtampilã ºi
tiparele pecete, confec˛ionate din
lut ars.
Pentru a reproduce pe lutul
moale un numãr cât mai mare de
copii ale aceluiaºi text (ordine
regale sau documente de afaceri),
asirienii au întrebuin˛at pece˛i ale
cãror semne erau în relief. Printr-o
apãsare a acestora se multiplica
documentul pe fa˛a tãbli˛elor de
argilã. Acest gen de “tipografie” al
asirienilor era, de fapt, o
perfec˛ionare a pece˛ilor cilindrice
folosite de sumerieni. Acestea
constau dintr-un cilindru din piatrã
durã (jasp, agat, onix etc.), pe care
erau gravate diferite motive
mitologice, numele posesorului
sigiliului ºi al zeului sãu protector.
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De-a lungul axei pece˛ii se
introducea un bã˛, cu ajutorul
cãruia cilindrul era rostogolit pe
materialul pe care se inten˛iona a fi
imprimate desenele ºi inscrip˛iile
dorite.
Demn de remarcat este
faptul cã, în anul 1961, arheologul
N. Vlassa a descoperit, în satul
Tãrtãria din jude˛ul Alba, trei tãbli˛e
din lut ars ce sunt acoperite de o
scriere anterioarã celei scrise pe
tãbli˛ele sumeriene.
Tãbli˛ele de la Tãrtãria (care
fac parte dintr-un complex cultural
ce ˛ine de cultura Vinca - Turdaº)
dateazã din mileniul VII-VI î.H.,
adicã din neolitic. Sunt cele mai
vechi izvoare scrise cunoscute de
istorie ºi arheologie în momentul
de fa˛ã.
În Egiptul antic, în Elada sau
la Roma se scria, mai târziu, pe
suluri de papirus.
Papirusul se prelucra, dupã
cum spune Pliniu cel Bãtrân în
“Istoria naturalã”, din fâºii ce se
desprindeau cu ajutorul unui ac de
pe tulpina unei plante acvatice.
Aceste fâºii se lipeau una de alta,
în lungime, ºi apoi un alt strat peste
ele, de-a curmeziºul, pentru a le
mãri rezisten˛a. “Adezivul” era o
solu˛ie fiartã, din fãinã de grâu cu
pu˛in o˛et, numitã în limba latinã
“glutin”. Acest “sandwich” era apoi
bãtut cu ciocanul ºi rãzuit cu un
dinte sau scoicã. “Dupã ce
papirusul se sub˛iazã prin batere
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cu ciocanul de lemn, se pune încã
un strat de clei; apoi se îndreaptã
cutele care s-au format ºi se bate
iar cu ciocanul”, descrie marele
istoric finisarea papirusului.
Pe papirus, scrierea este
ordonatã pe coloane. Ele nefiind
suficiente pentru a cuprinde o
operã întreagã, erau necesare mai
multe fâºii, care erau rãsucite în sul
ºi pãstrate în cutii cilindrice,
confec˛ionate din piele de mãgar.

Rivalitatea economicã dintre
Egipt ºi Pergam (oraº-cetate) i-a
obligat pe locuitorii care importau
papirus sã inventeze un alt
material pentru scris.
Din
piele
de
ovine
prelucratã,
s-a
ajuns
la
confec˛ionarea “pergamentului”,
numit astfel dupã oraºul în care a
fost confec˛ionat. La început au
fost foi volante, apoi îndoite la
mijloc, constituind coli care, prinse
într-un mãnunchi cu ºuvi˛e de
piele, alcãtuiau caiete numite
“tetrados”.

Cutie pentru pãstrarea sulurilor.

La Roma s-a perfec˛ionat
tehnologia confec˛ionãrii rulourilor.
Fâºia de papirus se lipea pe un fus
din lemn cu mãciulii strunjite ºi
unse cu ulei de in, pentru a nu fi
atacate de carii. La extremitatea
nelipitã se adãuga o cureluºã
numitã
“ligaturã”,
iar
la
extremitatea de sus a papirusului,
în col˛, se fixa prin lipire o “pelti˛ã”
dublã, din acelaºi material, pe care
se scria con˛inutul ruloului ºi care
se numea “titulus”, acesta
constituind originea titlului cãr˛ii,
marcat pe cotor sau pe fa˛a
scoar˛ei, la legãturile de mai târziu.

Pergament din secolul al XI-lea.

În aceeaºi perioadã, romanii
foloseau tãbli˛e din lemn, acoperite
cu cearã ºi pe care scriau cu un
be˛iºor ascu˛it, denumit “stilum”.
Gravura
pe
lemn
(xilogravura), purtând în relief
imaginea ce trebuia multiplicatã,
reprezintã, de fapt, primele forme
de tipar înalt. Dupã astfel de plãci
gravate în lemn, tiparele se
ob˛ineau prin depunerea cernelii
pe placã cu un tampon ºi presarea
hârtiei umede peste aceasta, cu

www.afaceri-poligrafice.ro
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Gravurã în lemn

ajutorul unor be˛e, baghete de os
sau perii. Xilogravura a apãrut în
Europa la începutul secolului al
XV-lea.
Încã din secolul VIII, în
China se executau tipare dupã
plãci de lemn gravate (cu desen
inversat). Documentele tipãrite în
aceastã perioadã sunt copiile
palatului “DI CIAO”.
La mijlocul secolului XI,
fierarul
chinez
Pi
ªeng
(1040–1048) executã forme de
imprimat din elemente separate
(mobile) din lut ars.
În 1398, în Europa, în
Lombardia (Italia), Pamfilo Castaldi
înfiin˛eazã ºcoala artelor frumoase,
unde se înva˛ã ºi despre arta
tiparului.
La 1421, Jan Coster, în
Olanda, executã primele tipare.
Atât Castaldi cât ºi Coster tipãresc
dupã forme gravate în lemn. Tot în

aceastã perioadã, se
pare cã tipãreºte ºi
Gutenberg
primele
sale lucrãri.
Documentul care
caracterizeazã
apari˛ia tiparului în
Europa ºi care îl
plaseazã pe Johann
Gutenberg în fruntea
celorlal˛i ºi considerat
“pãrintele” tipografiei
este “Biblia cu 42 de
rânduri” în limba latinã, în condi˛ii
grafice excep˛ionale, lucrare
terminatã în anul 1455. Aceastã
mare realizare a început în 1440,
când J. Gutenberg a descoperit
procedeul simplu ºi economic de a
executa litere mobile prin turnarea
în matri˛ã, care se pot folosi pânã
la uzare.
Johann Gutenberg, împreunã
cu Johann Fust ºi Peter

Presã atribuitã lui Gutenberg (1444)
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Schoffer au tipãrit, în oraºul Mainz,
lucrãri de popularizare, de
gramaticã latinã, calendare etc.
Metoda
de
imprimare
realizatã de Gutenberg, fiind cea
mai practicã, se rãspândeºte foarte
repede în întreaga lume.
Astfel, ea ajunge în Italia în
anul 1465, în Fran˛a în anul 1470,
în Elve˛ia tot în 1470, în Olanda în
1473, în Spania în 1474, în Anglia
în 1477, în Austria în 1482, în
Suedia în 1483, în Portugalia în
1489, în Danemarca în 1493, în
Sco˛ia în 1508, în Rusia în 1553, în
Mexic în 1556, în Siria în 1610, la
Boston (SUA) în 1637, în Brazilia
în 1706, în Egipt în 1789, în Grecia
în 1821.
Curând
dupã
apari˛ia
tipografiei în Europa s-a înfiin˛at ºi
în ˛ara noastrã prima tipografie.
Primul tipograf, Macarie, a
imprimat cea dintâi carte la
Târgoviºte, în 1508, ºi anume un
"Liturghier". A doua tipãriturã a fost
în 1510, un "Ohtoich", iar la 1512,
sub domnia lui Neagoe Basarab,
se tipãreºte "Tetraevangheliarul".
Cãr˛ile tipãrite de Macarie
au avut o largã circula˛ie în
Muntenia,
în
Moldova
ºi
Transilvania, precum ºi în Serbia ºi
Bulgaria.
Un eveniment de seamã în
istoria tipografiei româneºti îl
constituie tipãrirea primelor cãr˛i în
limba românã, la Sibiu ºi la Braºov,
merit ce-i revine diaconului Coresi.

Acesta, dupã ce a tipãrit la Braºov
ºi la Târgoviºte cãr˛i în limba
slavonã, a imprimat prima carte în
limba
românã,
"Catehismul
românesc", în 1544, la Sibiu.
Diaconul Coresi, încã din 1528,
împrumutã litere chirilice de la
Târgoviºte meºterului tipograf Filip
Moldoveanu, ce avea tipografie la
Sibiu, ºi acesta scoate de sub tipar
"Catehismul luteran", care apare în
1544.
În 1533, Honterus se
întoarce
din
Germania
ºi
înfiin˛eazã la Braºov prima
tipografie din acest oraº. Coresi,
dupã cum reiese din documentele
vremii, colaboreazã ºi cu Honterus
ºi tipãreºte la Braºov, în anul 1581,
o altã carte pentru români,
"Cazania" sau "Evanghelia cu
învã˛ãturã".
Traducãtor
ºi
meºter
tipograf, originar din Târgoviºte,
diaconul Coresi tipãreºte între anii
1556-1583 "Lucrul apostolesc",
"Psaltirea", "Liturghierul", lucrãri de
limbã românã veche care,
împreunã cu altele, stau la baza
formãrii
limbii
române
contemporane.
În 1550 ia fiin˛ã tipografia
Clujului, în 1566 a Bãlgradului
(Alba-Iulia), în 1582 la Orãºtie ºi în
1585 la Oradea.
Coresi a tipãrit 35 de cãr˛i,
din care 3 bilingve (text slav cu
traducere româneascã) ºi 9 în
româneºte.

www.afaceri-poligrafice.ro
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Cãr˛ile româneºti au apãrut
însã în numãr mai mare începând
cu secolul al XVII-lea, în timpul
domniei lui Matei Basarab (în ˚ara
Româneascã) ºi Vasile Lupu (în
Moldova). În aceastã perioadã au
apãrut primele cãr˛i cu caracter laic
(legi, pravile etc.).
De men˛ionat cã în 1640
este semnalatã o tipografie la
mânãstirea "Trei Ierarhi" din Iaºi,
dãruitã
de
Petre
Movilã,
mitropolitul Kievului (de origine
românã), lui Vasile Vodã.
În
1679,
mitropolitul
Dosoftei ob˛ine o nouã tipografie
din partea patriarhului Ioachim al
Moscovei, care este autorizat de
˛arul Teodor Alexeievici.
Printre
cãr˛ile
acestei
perioade men˛ionãm: "Cazania
mitropolitului Varlaam" (1643),
"Molitvenicul de la Câmpulung"
(1635), "Biblia de la Bucureºti" a lui
ªerban (1688).
Dezvoltarea tiparului în ˛ara
noastrã se leagã, în continuare, de
nume ca D. Cantemir, Constantin
Brâncoveanu ºi al˛ii.
În acelaºi timp s-au
dezvoltat ºi "morile de hârtie" care
au produs materia primã necesarã
imprimãrii.
Au început sã aparã ºi
primele tipografii particulare, cum
ar fi a lui Gh. Asachi, Ion Heliade
Rãdulescu (1830), Anton Pann
(1843).
Din
anii
aceºtia,
în
8

România, tipografia s-a dezvoltat
la nivel industrial.
Realizãrile lui Gutenberg se
înscriau într-un ºir de descoperiri
revolu˛ionare aplicate în Europa în
acea perioadã. Marele lui merit a
fost cã a ºtiut sã îmbine realizãrile
tipografice de pânã atunci cu
folosirea hârtiei ob˛inute din cârpe;
de
asemenea,
a
în˛eles
însemnãtatea tipografiei ºi a
prevãzut dezvoltarea ei în viitor.
În felul acesta, s-au pus
bazele tiparului înalt care, aºa cum
am vãzut, s-a rãspândit cu
repeziciune în Europa. Cãtre
mijlocul secolului al XV-lea îºi face
apari˛ia tiparul adânc, reprezentat
prin gravura în cupru. Marii artiºti ai
timpului, ca Dürer ºi Rubens,
folosesc noul procedeu.
În anul 1797 a apãrut un
nou gen de tipar – tiparul plan. Cel
care a inventat acest procedeu a
fost Aloys Senefelder, care
foloseºte piatra litograficã. Acelaºi
Senefelder introduce, în locul
pietrei, plãci metalice.
Timp de 350 ani, de la 1456
(apari˛ia "Bibliei cu 42 rânduri" a lui
J. Gutenberg) pânã la 1812
(apari˛ia primei maºini de imprimat
a lui König) nu s-au produs mari
schimbãri în arta tiparului.
În aceastã perioadã se
dezvoltã arta decorativã prin
apari˛ia unui numãr foarte mare de
gravuri în lemn, bronz, o˛el ºi alte
metale ce ornamenteazã ºi
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înfrumuse˛eazã tiparul, ridicându-l
În anul 1818, francezul
la rangul de adevãratã artã.
Lorillux realizeazã pentru prima
datã fabricarea cernelurilor prin
metodã industrialã.
Englezul
W.H.
Perkin
descoperã în 1850 coloran˛ii de
anilinã,
punându-se
bazele
fabricãrii coloran˛ilor.
Inven˛ia
procedeului
fotografic a adus mari schimbãri în
tehnica executãrii formelor de tipar.
Tot în secolele XIX ºi XX
s-au
creat
utilaje
pentru
Maºina de imprimare a lui König (1812).
mecanizarea anumitor opera˛ii de
legãtorie.
Maºina inventatã de König
Anul 1947 marcheazã
are un fundament cu o formã planã intrarea electronicii în domeniul
ºi un cilindru de presiune. În 1827, tipografic prin realizarea primei
acelaºi König realizeazã prima maºini de gravare electronicã a
maºinã rotativã cu hârtie în coli.
cliºeelor zincografice alb-negru în
Abia în 1863 americanul mãrime naturalã. Între anii 1949William Bullock prezintã prima 1951, se aduc îmbunãtã˛iri maºinii
rotativã cu hârtia în sul, ºi în 1885 electronice, astfel lãrgindu-i-se
se aplicã rotativelor dispozitivul de posibilitã˛ile de lucru prin mãriri,
îndoit banda de hârtie (sistem inversãri, selec˛ii de culoare ºi
pâlnie), executând ºi tãierea corectarea culorilor.
ziarelor.
În cele arãtate mai sus, am
punctat numai câteva etape din
istoria milenarã a scrisului ºi
tiparului.
Evolu˛ia este legatã de
apari˛ia de noi procedee de lucru,
de construirea de noi maºini ºi
agregate,
de
perfec˛ionarea
continuã a utilajelor ºi metodelor
de lucru.
În
prezent,
tehnica
imprimãrii tipografice cunoaºte o
nouã perioadã de transformãri.
Rotativã Bullock (1863)
www.afaceri-poligrafice.ro
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Descoperirile în domeniul
chimiei organice, fizicii, electronicii
ºi al posibilitã˛ilor oferite de
tehnologiile moderne industriale, în
ultimele decenii, au produs
modificãri ºi în tehnica poligraficã.
Meserii
de
bazã,
tradi˛ionale, ce s-au format în
câteva sute de ani, utilaje ºi
tehnologii considerate de bazã în
tipografii sunt abandonate sau
înlocuite datoritã introducerii ºi
folosirii calculatoarelor electronice.
Apar cu rapiditate meserii
noi, aspectul tipografiilor se
modificã.
Noutã˛ile
aplicate
pun
problema recalificãrii personalului,
specialiºtii sunt puºi în dilemã la
alegerea
pentru
propria
întreprindere a celor mai potrivite
variante din multitudinea de oferte
de sisteme, de maºini, genuri de
tipar, tehnologii, consumabile
tipografice, utilaje etc.
În
prezent,
tehnica
imprimãrii tipografice cunoaºte o
nouã perioadã de transformãri.
Aruncând o privire generalã
pe scena actualã, se pare cã
viitorul va apar˛ine tehnologiei
digitale.
Putem sã ne imaginãm
viitorul poligrafiei ca al unei industrii
în care nu existã nici plumb, nici
filme, nici plãci, nici substan˛e
chimice de prelucrare a acestora,
nici lãcuire, nici umezire, nici
echilibrul cernealã/hârtie, nici
efecte dãunãtoare asupra mediului.
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NO˚IUNI DE BAZÃ
Iubitorul de carte, iubitorul
de frumos se apropie cu dragoste
ºi respect de o carte nouã sau de
un vechi ºi rar volum. O carte
dintr-o edi˛ie ieftinã nu este doar un
simplu obiect de consum, în ea se
adunã truda multora. De la autorul
care i-a dat via˛ã ºi pânã la cei care
i-au dat "hainele" de prezentare în
lume, to˛i, absolut to˛i au înfãptuit
un miracol. ªi acest miracol se
numeºte "carte".
Desigur, tipografia sau
"artele grafice" nu se ocupã numai
de realizarea cãr˛ilor. Sfera de
activitate sau de produse, mai
concret spus, este mult mai mare:
cãr˛i, reviste, ziare, ambalaje,
etichete, felicitãri, reclame, afiºe
etc.
Pentru înfãptuirea acestor
tipãrituri, autorul, editorul sau
clientul va trebui sã intre în
legãturã directã cu tipograful.
Acest
deziderat
se
realizeazã
prin
interfa˛a
beneficiar/tipografie.
Informa˛iile (datele) de text
ºi imagine, cât ºi forma finalã a
produsului tipografic ajung pentru
prelucrare ºi execu˛ie prin aceastã
interfa˛ã.
Personalul aflat în contact
direct cu clien˛ii este o sursã
importantã de informa˛ii pentru
procesul
de
produc˛ie
ºi
îmbunãtã˛ire continuã a calitã˛ii
produselor.
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Comunicarea cu clien˛ii
presupune atât ascultarea cât ºi
informarea
acestora.
În
comunicarea cu clien˛ii, inclusiv cu
personalul tipografic se recomandã
sã se acorde aten˛ie dificultã˛ilor.
Aceste
dificultã˛i
furnizeazã
informa˛ii
importante
asupra
domeniilor
care
necesitã
îmbunãtã˛iri
ale
proceselor
prestate.
Comunicarea efectivã cu
clien˛ii implicã:
- descrierea serviciilor,
proceselor ce pot fi executate;
disponibilitã˛i
de
conlucrare;
- termen de execu˛ie;
- pre˛ul serviciilor;
- determinarea rela˛iei dintre
serviciul oferit ºi necesitã˛ile reale
ale clientului;
- perceperea de cãtre clien˛i
a calitã˛ii serviciului este adesea
ob˛inutã prin comunicarea cu
personalul societã˛ii ºi prin
intermediul facilitã˛ilor tipografiei.
Toate aceste deziderate nu
pot fi efectiv îndeplinite fãrã
cunoaºterea
temeinicã
a
proceselor produsului ce urmeazã
a fi executat ºi a unui bagaj minim
de no˛iuni elementare.
Poligrafia este o ramurã
industrialã care, aplicând tehnici
specifice, realizeazã multiplicarea
textelor ºi ilustra˛iilor (imaginilor)
sub formã de ziare, reviste, cãr˛i,
broºuri, afiºe etc.

Cuvântul "poligrafie" este
compus din douã cuvinte greceºti:
poli = multe ºi graphos = scriere.
La baza scrierii poligrafice,
aplicate la producerea de cãr˛i,
reviste, ziare etc., stã multiplicarea
prin tipãrire (imprimare).
Tipãrirea
constã
în
multiplicarea unui text sau a unor
imagini, în exemplare identice, cu
ajutorul formelor de tipar, sub
ac˛iunea presiunii.
Un procedeu nepoligrafic de
multiplicare este, de exemplu, cel
fotografic sau cel reprografic,
cunoscut
ºi
acceptat
sub
denumirea de xerox.
Multiplicarea
poligraficã
(tipãrirea sau imprimarea) se face
cu ajutorul formelor de tipar.
- Prin original se în˛elege, în
general, model bidimensional,
cuprinzând text, tabele, elemente
ilustrative
etc.,
destinat
reproducerii ºi multiplicãrii printr-un
procedeu de tipar.
- Prin tiraj se în˛elege
numãrul de exemplare în care se
tipãreºte o lucrare.
- Forma de tipar reprezintã
un ansamblu material realizat în
vederea reproducerii originalelor,
constituit din elemente tipãritoare
ºi netipãritoare, cu ajutorul cãrora,
în procesul de tipãrire, se transferã
cernealã, pe cale directã sau
indirectã, pe suportul de tipar.
- Elemente tipãritoare sunt
acele por˛iuni ale formei de tipar

www.afaceri-poligrafice.ro
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care reprezintã imaginea de
reprodus (litere, semne, imagini
etc.). În timpul imprimãrii ele re˛in
cerneala de tipar ºi o redau
suportului de imprimat (se mai
numesc ºi elemente active).
- Elemente netipãritoare
(elemente neutre) sunt acele
por˛iuni ale formei de tipar care, în
timpul procesului de imprimare, nu
re˛in cerneala ºi deci nu apar pe
suportul de imprimat pe care se
tipãreºte. Ele reprezintã imagini
albe ale imaginii de reprodus
(spa˛iile albe dintre cuvinte, dintre
rânduri etc.).
Dupã forma, caracterul ºi
metodele
de
realizare
a
elementelor
tipãritoare
ºi
netipãritoare
(deci
dupã
caracteristicile formelor de tipar) ºi
dupã modul de imprimare, se
deosebesc trei procedee principale
de reproducere ºi multiplicare, ºi
anume: tiparul înalt, tiparul plan ºi
tiparul adânc.

PROCEDEE DE TIPAR
Procedeul
de
tipar
reprezintã ansamblul condi˛iilor
care determinã natura formei de
tipar ºi tehnologia de imprimare cu
aceasta.
La stabilirea procedeului de
reproducere se au în vedere
anumite criterii tehnice (ob˛inerea
celor mai bune efecte, fidelitatea
fa˛ã de original ºi criterii
economice).
Tiparul
înalt.
Acest
procedeu de imprimare foloseºte
forme de tipar ale cãror suprafe˛e
active 1 sunt situate în înãl˛ime fa˛ã
de
suprafe˛ele
neutre
2.
Elementele tipãritoare, fiind situate
în relief, vor primi cerneala pe care
o vor depune pe materialul
(suportul) de tipãrit.
Depunerea cernelii pe
forma de tipar se face pe
elementele tipãritoare, astfel încât,
în procesul de imprimare, numai

Forma de tipar înalt ºi modul de imprimare.
12

BULETIN INFORMATIV

acestea dau tipar pe suportul de
imprimat.
Caracteristic la tiparul înalt
este cã toate elementele tipãritoare
se gãsesc la aceeaºi înãl˛ime
(23,567 mm), astfel depunerea
cernelii se face într-un strat
uniform, pe imprimat, intensitatea
tuturor elementelor imaginii este
aceeaºi.

Reproducerea unei scale de gri în trepte la
tipar înalt:
a - scala în gri; b - reproducerea tonurilor.

Chiar în cazul reproducerii
unor tonuri diferite (de exemplu, o
scalã cu diferite tonuri de gri),
aceasta se realizeazã prin
elemente (puncte) de diferite
mãrimi, dar având fiecare aceeaºi
intensitate a cernelii, aceeaºi
satura˛ie a culorii.
În imprimãri, elementele
tipãritoare fiind înalte, creeazã pe
spatele suportului imprimat un uºor
relief.
Flexografia este o variantã a
tiparului înalt, care foloseºte pentru
imprimare forme de cauciuc sau
fotopolimeri.

Tiparul plan. În acest
procedeu se folosesc forme de
tipar cu elemente imprimabile 1,
care se aflã, practic, în acelaºi plan
cu elementele neimprimabile 2 ;
diferen˛a dintre ele se datoreazã
proprietã˛ilor fizico-chimice ale
acestora.

Schemele formelor ºi ale imprimãrii
la tiparul plan.
1 - elemente imprimabile;
2 - elemente neimprimabile; 3 - cernealã;
4 - suport de imprimat

- elementele imprimabile
(tipãritoare) 1 au proprietatea
(primitã în urma prelucrãrii
chimice) de a re˛ine cerneala ºi a
respinge apa, sunt deci elemente
cu proprietã˛i oleofile.
- elementele neimprimabile
(netipãritoare) 2 au proprietatea de
a re˛ine apa ºi a respinge cerneala,
sunt deci elemente cu proprietã˛i
hidrofile.
Prin umezirea suprafe˛ei
formei, apa este re˛inutã de
elementele neutre. Depunând apoi
cerneala (cu ajutorul unui grup de
valuri) pe suprafa˛a formei,
elementele tipãritoare o vor reåine,
iar cele netipãritoare o vor
respinge. Stratul de cernealã 3 de

www.afaceri-poligrafice.ro
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pe elementele tipãritoare trebuie
Formele de tipar litografice
sã fie uniform pentru a se putea se executã fie pe piatrã litograficã
ob˛ine, pe suportul de imprimat 4, (calcar 99,3%), fie pe plãci de
imagini ale elementelor tipãritoare metal (zinc, aluminiu etc.).
de intensitate egalã.
Asemenea procedeului de
tipar înalt, ºi la tiparul plan cerneala
este depusã pe elementele
tipãritoare într-un strat uniform,
astfel încât intensitatea tuturor
elementelor imaginii este aceeaºi.
În func˛ie de modul de
pregãtire a formelor, de materialul
din care sunt confec˛ionate ºi de
felul cum se transmite cerneala de
Litografia – variantã a tiparului plan.
pe forma de tipar pe suportul de
1 - suprafa˛a de formã; 2 - suprafa˛a de
imprimat, procedeul de tipar plan
presiune; 3 - suport de imprimat.
are trei variante: litografia, fototipia
ºi offsetul.
b - Fototipia este un
procedeu de tipar plan direct, la
care formele de tipar constau
dintr-un strat de gelatinã depus pe
un suport solid, de obicei din
cristal. Elementele tipãritoare sunt
formate din granula˛ia stratului de
gelatinã
transformatã
sub
ac˛iunea luminii ºi pu˛in adâncite
fa˛ã de elementele netipãritoare
care sunt întrucâtva reliefate.
Acest procedeu se foloseºte rar,
fiind
neproductiv,
însã
reproducerile executate prin
Procedee de imprimare prin tipar plan.
fototipie sunt de o înaltã calitate
artisticã.
a - direct; b - indirect.
c - Offsetul este un
procedeu
de tipar plan indirect, la
a - Litografia este procedeul
care transferul cernelii de pe forma
de tipar plan direct, cu forme din
de tipar pe suportul de imprimat se
piatrã sau metal. Hârtia intrã în face prin intermediul unei suprafe˛e
contact direct cu forma de tipar ºi cilindrice elastice.
preia cerneala de pe aceasta.
Forma de tipar aºezatã pe
14
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cilindru (cilindrul port-formã), pe care
s-a depus cerneala, o transmite pe
aceasta pe un cilindru îmbrãcat în
cauciuc (cilindrul port-cauciuc). De
pe
acest
cilindru,
cerneala
(reprezintã, de fapt, imaginea ce se
reproduce) este transmisã pe
suportul de imprimare (de ex. pe
hârtie).
Prin
folosirea
tiparului
indirect, cu forme cilindrice (spre
deosebire de litografie ºi fototipie,
unde se folosesc forme plane),
offsetul este mult mai productiv, fiind
astãzi un procedeu industrial
puternic dezvoltat. De altfel, este cel
mai rãspândit dintre procedeele de
tipar plan.
Tiparul adânc este un
procedeu de imprimare care
foloseºte forme de tipar cu elemente
tipãritoare 1, situate în adâncime ºi
în planuri diferite fa˛ã de elementele
netipãritoare 2, care sunt în relief ºi
în acelaºi plan. Cerneala 3 se

depune atât pe elementele active
cât ºi pe cele neutre, dar este
îndepãrtatã de pe suprafa˛a neutrã
cu ajutorul unei raclete (lamã
metalicã), 4. În timpul imprimãrii, în
urma contactului dintre forma de
tipar ºi suportul de imprimat 5 sub
presiune, cerneala care umple
elementele tipãritoare este preluatã
de suportul de imprimat.
Datoritã adâncimii diferite a
elementelor tipãritoare, cantitatea
de cernealã preluatã de suportul de
imprimat va fi diferitã. În felul acesta,
tonurile imaginii ob˛inute pe hârtie
vor varia ca intensitate, ele
corespunzând tonurilor imaginii care
se multiplicã.
Caracteristica generalã a
acestui gen de tipar, care îl
deosebeºte esen˛ial de cele douã
genuri de tipar – plan ºi înalt – este
cã toate elementele formei au
aceeaºi suprafa˛ã, însã adâncimea
lor este diferitã, în func˛ie de

Formã de tipar adânc æi modul de imprimare
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intensitatea necesarã elementului
reprodus.
Faptul cã redarea tonurilor
imaginii de tipar adânc se realizeazã
pe seama grosimii diferite a stratului
de cernealã apropie cel mai mult
imaginea tipãritã de originalul ce
trebuie reprodus.
În afara acestor procedee
principale de tipar se mai cunosc ºi
alte tehnologii, ca: serigrafia,
xerografia, procedeu de tipar
magnetic etc.
Ele diferã atât prin modul de
confec˛ionare a formelor de tipar cât ºi
prin materialele folosite la imprimare.
Alte procedee de tipar
- Serigrafia este un procedeu
direct, care foloseºte o sitã, ca formã
de tipar, elementele tipãritoare
permi˛ând trecerea cernelii prin
ochiurile sitei. Forma de tipar este o
sitã de mãtase sau metal întinsã pe o
ramã. Elementele netipãritoare sunt
acoperite cu un strat de substan˛ã
care nu permite trecerea cernelii.
Elementele
tipãritoare
rãmân
deschise.
Pentru ca, în cursul imprimãrii,
cerneala sã treacã prin elementele
tipãritoare, ea este împinsã cu ajutorul
unei raclete de cauciuc prin ochiurile
sitei, ajungând astfel pe suportul de
imprimat. Imaginea de reprodus
rãmâne într-un strat de cernealã de
grosime uniformã.
- Xerografia este un procedeu
de tipar care foloseºte forme de
imprimare
ob˛inute
pe
cale
electrostaticã. Se bazeazã pe
folosirea electricitã˛ii statice (obiecte

cu sarcinã electricã opusã se atrag ºi
cele cu aceeaºi sarcinã electricã se
resping).
Forma de tipar este o placã
sau un cilindru de aluminiu acoperite
cu un strat de seleniu fotoconducãtor
(conductibilitatea sa electricã se
schimbã sub influen˛a luminii). Când o
por˛iune a suprafe˛ei seleniului este
expusã la luminã, încãrcarea
electrostaticã se scurge numai în acea
zonã, iar partea neexpusã re˛ine
încãrcarea.
Dupã încãrcarea electrostaticã
a plãcii, pe ea se expune imaginea
care trebuie reprodusã, astfel încât
zonele respective pierd sarcinile
electrice. Pe placã rãmân încãrcate
electric zonele care, de fapt, con˛in
imaginea de reprodus.
Dupã
prelucrarea
ºi
acoperirea plãcii cu o pulbere pe
por˛iunile cu imagine, pulberea este
atrasã de hârtia încãrcatã cu sarcinã
contrarã. Fixarea pulberii (toner) pe
hârtie (deci pe imagini) se face prin
topire.
Denumirea procedeului este
datã de cea a companiei care l-a
inventat, firma Xerox, ºi a acceptat ca
aparatele care lucreazã pe acest
principiu sã poarte numele de xeroxuri (denumite ºi copiatoare), nume
care a devenit atât de popular în
prezent.
Continuare în numãrul urmãtor
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