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Tehnologia tiparului
Influenþa compoziþiei revelatorului
(continuare din numãrul precedent)

La acelaºi tip de revelator,
contrastul imaginii obþinute va fi cu
atât mai mare cu cât viteza de
developare va fi mai mare. Toþi
factorii care mãresc viteza de
developare vor conduce ºi la mãrirea
contrastului. Deci, un revelator va
lucra cu atât mai constant cu cât va fi
mai concentrat în reducãtor, substanþe alcaline ºi sulfit de sodiu.
Creºterea concentraþiei de
bromurã de potasiu duce la scãderea
vitezei de developare.
Aºa cum au fost clasificate
materialele fotografice, ºi revelatorii
pot fi clasificaþi în:
- revelatori de contrast mic;
- revelatori de contrast mediu;
- revelatori de contrast ridicat.
În concluzie, acelaºi tip de film,
tratat cu revelatori diferiþi, va duce la
obþinerea unor contraste diferite.

În practicã nu se obiºnuieºte sã
se modifice contrastul cu ajutorul
revelatorilor, ci fiecare tip de film se
developeazã într-un revelator adecvat
contrastului sãu.
Influenþa temperaturii ºi a
condiþiilor de agitare
Atât temperatura cât ºi ritmul de
agitare, fiind factori care modificã
viteza de developare, vor acþiona
direct asupra coeficientului de
contrast: acesta va fi cu atât mai
ridicat cu cât temperatura va fi mai
ridicatã, iar agitarea mai energicã.
Din cele arãtate mai sus se poate
concluziona cã developarea unui
anumit tip de material fotografic se
va executa întotdeauna în condiþii
constante (acelaºi revelator, aceeaºi
temperaturã, aceleaºi condiþii de
agitare), singurul factor prin care se
modificã
contrastul
imaginii
rãmânând timpul de developare.
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Efectul „lith”
Acest efect este dat de un caz
particular de developare ce se petrece
într-un revelator „lith”. Aceºti
revelatori conþin formaldehidã sau,
mai adesea, paraformaldehidã sau
bisulfit formaldehidã ºi au capacitatea sã provoace o developare
„contagioasã”.
În acest tip de revelatori nu se
reduc numai cristalele de bromurã de
argint care conþin centrii de developare, ci reacþia începe cu aceste
cristale ºi se propagã ºi la cristalele
vecine, eventual neexpuse. Din acest
motiv, în zonele expuse la luminã se
formeazã rapid cantitãþi mari
de argint redus care determinã
densitãþi optice ºi contraste maxime
(γ = 8).
Spre deosebire de revelatorii
obiºnuiþi, care produc o creºtere
progresivã a densitãþii optice odatã
cu creºterea timpului de developare,
dimensiunile imaginii (linii sau
puncte) nemodificâdu-se în timp,
revelatorii „lith” produc apariþia
bruscã a unei imagini cu densitatea
maximã, ale cãrei dimensiuni se
mãresc progresiv ca urmare a
extinderii reacþiei în zonele vecine
(fenomenul de contaminare).

Timpul de developare modificã
în acest caz nu densitatea, ci
dimensiunile imaginii.
Efectul „lith” depinde ºi de
compoziþia materialelor fotosensibile, fiind mai accentuat la filmele cu
emulsii foarte subþiri ºi cu granulaþie
mare (filme „lith”).
În prezent, în domeniul filmelor
ºi al soluþiilor chimice de prelucrare
sunt în disputã sistemele „lith”,
sistemele pentru un punct hibrid ºi
sistemele „rapid access”.
În domeniul pregãtirii electronice a formelor de imprimare (prepress) se recurge frecvent la produse
fotografice (filme ºi revelatori).
Alegerea suporturilor fotografice
pentru aplicaþii propriu-zise se va
face pornind de la suporturi ale cãror
caracteristici permit o integrare
optimã în fluxul procesului de
pregãtire a formei.
Pregãtirea clasicã, tradiþionalã, a
formei de imprimare presupune ca
imaginile alb-negru ºi cele color sã
fie prelucrate separat ºi reunite apoi
la montaj. La pregãtirea formei,
producerea imaginilor alb-negru ºi
lucrãrile lineare se realizeazã în
aparate de fotoreproducere cu
ajutorul filmelor „lith”, prelucrate
apoi prin procedeul „lith”. Acest
procedeu este indispensabil pentru
obþinerea imaginilor cu raster,
folosind imaginile în semitonuri ºi
rasterul de contact. Treptat, sistemul
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„lith” s-a transformat în sistem
„hibrid hard dot” care are avantajul
prelucrãrii „rapid access”.
Odatã cu apariþia scannerelor,
procesul de pregãtire a formei a
cunoscut un progres. Citirea originalelor se face prin baleiaj optic, iar
datele obþinute pot suporta diferite
prelucrãri
electronice
(retuºul
culorilor, corecþii colorimetrice etc.).
Selecþiile sunt expuse rapid pe
un „film scan”, punctele de raster
fiind realizate electronic.
Filmele scan sunt filme „rapid
access” a cãror sensibilitate
spectralã este datã de tipul de laser
utilizat - 488 mm pentru laserele cu
argon ºi 633 mm pentru laserele
heliu/neon. Calitatea punctului de
raster depinde în primul rând de cea
a laserului de exprimare.
În general maºinile de fotoculegere actuale utilizeazã lasere cu
diode de arseniurã de galiu care
lucreazã cu IR (780-820 mm).
Diodele ER (Extended Red) lucreazã
în domeniul 650 mm ºi prezintã, faþã
de cele cu IR, unele avantaje:
- permit o mai bunã reglare;
- folosesc un film sensibil la roºu.
Azi, pregãtirea formei de
imprimare se bazeazã pe developarea
în linie. Procedeul constã în
conectarea maºinii de expunere la
cea de developare.
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Maºina de expunere are o
anumitã vitezã de ieºire, motiv
pentru care se preferã o prelucrare a
filmului (developare, fixare, spãlare
ºi uscare) „rapid access”.
Durata de developare a filmului
trebuie sã fie scurtã, asociatã cu o
latitudine de fotografiere mare ºi
corelatã cu viteza de ieºire a filmului
din maºina de expunere.
Din acest motiv, se impun
condiþii noi filmelor ºi soluþiilor
chimice de developare, fixare, cum
ar fi:
- consum minim de soluþii;
- latitudine mare de expunere.
Procesul de developare are o
cineticã proprie. Este rezultatul, aºa
cum s-a arãtat, al unui echilibru între
activatori ºi inhibitori cu efecte de
epuizare localã.
Pentru
aceasta,
emulsiile
filmelor trebuie sã fie foarte sensibile
la efectul inhibitor al bromurii de
potasiu care se formeazã dupã
developarea particulelor de bromurã
de argint.
Developarea „lith” este foarte
sensibilã la variaþii mici ale concentraþiei elementelor active, bromura de
potasiu, sulfitul de sodiu ºi
hidrochinona. De asemenea, revelatorii „lith” sunt sensibili la variaþia de
temperaturã ºi timpul de developare.
Revelatorii „rapid access”
rezistã la variaþii moderate ale
temperaturii ºi compoziþiei.
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Sistemele de developare „rapid
access”
prezintã
urmãtoarele
avantaje:
- latitudine de developare mare,
deci o slabã sensibilitate la variaþiile
de temperaturã, concentraþia revelatorului, durata de developare,
epuizarea produºilor chimici etc.;
- developare stabilã ºi reproductibilã;
- regenerare limitatã a produºilor
chimici;
- timpi scurþi de developare la
temperaturi relativ mari.
Pentru reproducerea cu raster a
ilustraþiilor în procesele de pregãtire
a formelor de tipar, toate elementele
sistemului (film, ramã, maºinã de
developare) trebuie sã aibã ca scop
obþinerea de puncte de raster cu
margini cât mai netede. Un film
tipografic trebuie sã prezinte o
precizie cât mai mare ºi o gradaþie
foarte mare.
În maºinile moderne, punctele
de raster sunt create cu ajutorul
razelor laser. Din punctul de vedere
al legilor fizicii, o razã laser nu poate
fi focalizatã pe un spot de talie micã,
iluminat omogen ºi cu margini nete.
Fasciculul laser va descrie
întotdeauna o curbã Gauss, chiar
folosind cele mai bune tehnici optice.

O caracteristicã importantã
pentru calitatea unei maºini de
expunere cu laser este posibilitatea
de focalizare a razei laser pe cea mai
micã zonã posibilã, pentru a reduce
difuzia la minim. Caracteristicile de
ieºire ale acestor maºini de expunere
permit utilizarea filmelor „rapid
access” fãrã probleme.

Fasciculul laser

Este foarte important sã se þinã
cont de variaþiile de mãrime ale
punctului de raster, care pot surveni
din nerespectarea condiþiilor de
developare.
Sunt adesea cazuri când o
policromie, deºi este bine executatã
electronic (scanatã, retuºatã ºi apoi
expusã pe film), din cauza
neîndeplinirii condiþiilor de developare (concentraþia revelatorului,
temperatura, regenerarea revelatorului,
fixatorul uzat etc.) sã dea rezultate
nesatisfãcãtoare pe filmul final.
La aceleaºi rezultate nesatisfãcãtoare poate duce folosirea filmelor
inadecvate sursei de expunere a
maºinii de expus (laser Ne-He, IR
etc.) sau a revelatorului, care nu este
recomandat filmului respectiv.
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Calculul timpilor de
developare ºi de expunere
Calculul timpului de developare
În practica proceselor de
fotoreproducere se porneºte de la un
original. Având un original cu o
anumitã densitate maximã (D0M) ºi o
anumitã densitate minimã (D0m) se
cere sã se obþinã un negativ cu o
densitate maximã (DM) ºi o densitate
minimã (Dm); deci având un original
cu un interval de densitãþi ∆D0,
trebuie obþinut un negativ cu un
interval de densitãþi ∆D, în aºa fel
încât pentru o anumitã densitate Dx a
originalului sã se obþinã pe negativ
densitatea D.
Altfel spus, este necesar ca
pornind de la un anumit interval de
densitãþi al originalului sã se obþinã ºi
un anumit interval de densitãþi pe
negativ (o primã condiþie) ºi, în
acelaºi timp, o anumitã densitate a
originalului sã fie reprodusã la o
anumitã valoare de densitate pe
negativ (o a doua condiþie).
Din cele arãtate mai sus se ºtie
cã prima condiþie se asigurã printr-o
alegere corespunzãtoare a timpului
de developare, iar cea de a doua,
printr-un timp de expunere adecvat.
Cu alte cuvinte, pornind de la un
interval de densitãþi dat al
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originalului, se pot obþine negative
cu diferite intervale de densitãþi în
funcþie de coeficientul de contrast la
care este developat materialul
fotosensibil, conform relaþiei:
∆D = γ . ∆D0
În mod obiºnuit modificarea
coeficientului de contrast se
realizeazã prin modificarea timpului
de developare. Rezultã cã obþinerea
intervalului de densitãþi dorit pe
imagine se poate realiza prin alegerea
corespunzãtoare a timpului de
developare.
Valorile
particulare
ale
densitãþilor obþinute pe negativ
pentru diferite densitãþi ale
originalului depind atât de valoarea
timpului de expunere cât ºi de
valoarea timpului de developare. În
figura de mai jos, figurã în care
curbele caracteristice au fost trasate
în funcþie de logaritmul expunerii,
este ilustratã aceastã concluzie.

Modificarea densitãþilor obþinute pe imagine în funcþie de
timpul de expunere ºi de timpul de developare

Faptul cã densitatea obþinutã pe
imagine depinde ºi de timpul de
7
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developare ne obligã la începerea
calculului parametrilor procesului de
fotoreproducere cu aceastã mãrime.
Valoarea timpului de developare
necesar pentru obþinerea unui anumit
interval de densitãþi pe negative se
deduce direct din curba γ = f(t)
pentru filmul ºi revelatorul folosit.
ªtiind intervalul de densitãþi al
originalului ºi ºtiind care trebuie sã
fie intervalul de densitãþi al
negativului, se calculeazã valoarea
coeficientului de contrast.
∆D
γ=
∆ D0
iar, corespunzãtor acestei valori, din
curba γ = f(t), se deduce timpul de
developare necesar.
Calculul timpului de expunere
Stabilirea timpului de developare
permite sã se precizeze pe care din
curbele familiei de curbe caracteristice
ale materialului se va forma imaginea
în procesul de developare.
Cu ajutorul acestor curbe se
poate stabili ce densitate corespunde
unei densitãþi cerute pe negativ.
Se poate observa cã densitatea
dedusã din curba caracteristicã,
corespunzãtoare densitãþii ce trebuie
obþinutã pe negativ, nu corespunde
cu densitatea originalului real care se
fotografiazã.

Este bine de reamintit cã una din
concluziile sensitometriei este cã, în
condiþii constante de developare, o
anumitã densitate pe imagine se
obþine pentru o expunere bine
definitã, unei densitãþi a imaginii îi
corespunde o anumitã expunere ºi
numai una.
Curba caracteristicã, trasatã
dupã o developare cu timpul t, a fost
obþinutã prin expunerea unei scale de
gri la o iluminare I0 cu un timp de
expunere T1 (acest timp fiind
cunoscut). Sub un câmp de scalã cu
densitatea D01, iluminarea va fi I2, iar
expunerea:
E1 = I1 . T1
Rezultã cã expunerea respectivã
duce la obþinerea unei anumite
densitãþi pe negativ. În eventualitatea
obþinerii aceleiaºi densitãþi în cazul
densitãþii D02 a originalului trebuie sã
se asigure aceeaºi expunere:
E2 = E1→ lgE2 = lgE1
Dacã au aceleaºi condiþii de
iluminare (I0 = constant) acest
rezultat se poate obþine modificând
timpul de expunere.
logE2 = lgI2 . T2 = lgI0+lgT2-D02
Din condiþia de egalitate între
logaritmii expunerii, rezultã:
logI0 + lgT2 - D02= lgI0+lgT1-D01
lgT2 = lgT1 - D02 - D01

8
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Este de reþinut cã: logaritmul
zecimal al timpului de expunere
necesar pentru ca prin fotografierea
unei densitãþi D02 a originalului sã se
obþinã o anumitã densitate pe negativ
este egal cu logaritmul timpului de
expunere cu care s-a realizat curba
caracteristicã, plus diferenþa între
densitatea care se fotografiazã D02 ºi
densitatea D01, determinatã din curba
caracteristicã pentru care se obþine
densitatea doritã pe negativ.
Ordinea operaþiilor pentru
calculul timpului de expunere va fi:
- stabilirea curbei caracteristice
pe care se formeazã imaginea: din
familia de curbe caracteristice ale
materialului fotosensibil se identificã
curba realizatã la timpul de
developare
determinat
pentru
obþinerea coeficientului de contrast
necesar;
- calculul timpului de expunere
necesar pentru ca densitatea doritã pe
negativ sã se obþinã pentru densitatea
datã a originalului dupã formula de
mai sus.
Diferitele originale se fotografiazã însã la diferite raporturi de
reproducere, în cazul selecþiei
culorilor se folosesc filtre diferite, iar
diafragma diferã în funcþie de alte
cerinþe tehnologice. În practicã,
pentru a putea fi folosit timpul de
expunere calculat, acesta trebuie
corectat cu o serie de coeficienþi:

3.07.2007

T = T2 . Kd . Kf . Kr . Ks
în care:
T= timpul de expunere cu care
trebuie executatã fotografia;
T2= timpul de expunere calculat în
condiþii de iluminare constantã
(conform relaþiei stabilite);
Kd= coeficientul care corecteazã
expunerea în funcþie de deschiderea
diafragmei;
Kf= coeficientul care modificã timpul
de expunere în funcþie de filtrul
folosit;
Kr= coeficientul care þine seama de
schimbarea
raportului
de
reproducere;
Ks= coeficientul Schwarzschild.
Coeficientul Kd - coeficientul
care corecteazã expunerea în funcþie
de deschiderea diafragmei. Dacã
diafragma cu care se fotografiazã
este alta decât diafragma cu care s-a
trasat curba caracteristicã, timpul de
expunere va fi dublat sau înjumãtãþit
de atâtea ori de câte ori diafragma
folositã este mai mare sau mai micã
decât cea folositã pentru trasarea
curbei.
Ex: dacã curba caracteristicã
s-a trasat folosind o diafragmã de
1/16, timpul de expunere trebuie sã
fie de 2 x 2 = 4 ori mai mic, Kd
având valoarea de ¼.
Coeficientul Kf - este coeficientul care modificã timpul de
9
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expunere în funcþie de filtrul folosit.
Filtrele de luminã sunt medii colorate
transparent, care reþin selectiv
diferite radiaþii de luminã albã.
Gradul de reþinere este exprimat prin
aºa-numitul coeficient de filtru, care
exprimã cantitatea de luminã care
cade pe el, respectiv de câte ori
trebuie mãrit timpul de expunere
pentru a se obþine acelaºi efect ca
atunci când se fotografiazã fãrã filtru.
Coeficientul de corecþie a
timpului de expunere în funcþie de
filtru, folosit la fotografiere, este egal
cu raportul dintre coeficientul
filtrului cu care se fotografiazã ºi
coeficientul filtrului cu care s-a trasat
curba caracteristicã. În general,
curbele caracteristice se traseazã fãrã
a folosi filtru. În acest caz,
coeficientul de corecþie este chiar
coeficientul filtrului folosit la
fotografiere.
Coeficientul Kr - este coeficientul care þine seama de schimbarea
raportului de reproducere.
Schimbarea
raportului
de
reproducere modificã iluminarea
materialului fotografic, deoarece
aceeaºi cantitae de luminã se
repartizeazã pe o suprafaþã diferitã.
Ex.: sã presupunem cã originalul
fotografiat este un pãtrat. Prin
fotografiere la raportul de reproducere r, se va obþine o imagine
pãtratã cu latura a1. Dacã însã se

fotografiazã
la
raportul
de
reproducere r2, se va obþine o
imagine pãtratã cu latura a2
(presupunem cã în ambele cazuri
fluxul luminos Φ care trece prin
obiectiv este acelaºi).

Variaþia iluminãrii cu raportul de fotoreproducere

În aceastã situaþie iluminãrile
vor fi:
I1= Φ = Φ 2 iar I2= Φ = Φ 2
a1
S1
S2
a2
Din figura de mai sus ºi din
asemãnarea triunghiurilor OC1A1 ºi
OC2A2 rezultã:
C1A1 C2A2
=
OC1 OC2
în care OC1 este p′ºi OC2 este p′2
p′1 = f(1+ r1); p′2= f(1+r2)
Pentru a avea aceleaºi expuneri
în ambele situaþii:
E1 =E2
.
I T1 =I2. T
Ι
T2= 1 T1= Kr .T1
I2
a2
I
K r= 1 = 2 2
a1
I2
K=

(1+r2)2
(1+r1)2

10
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Dacã curba caracteristicã a fost
trasatã la un raport de reproducere
r1= 1 (la „natur”) atunci
2
K = (1+r2)
4
Erorile pe care le introduce
calculul de mai sus sunt mici, iar
expresia de mai sus se poate folosi în
practicã cu bune rezultate.
Coeficientul Ks - este coeficientul
Schwarzschild. S-a stabilit cã între
cantitatea de substanþã reacþionatã ºi
cantitatea de luminã care determinã
reacþia este relaþia:
Q = K .I .t
Relaþia de mai sus se mai numeºte
ºi legea reciprocitãþii, care se poate
exprima astfel: efectul fotografic nu
depinde de valorile particulare ale
iluminãrii ºi ale timpului de expunere,
ci numai de produsul lor.
I1. t1 = I2 . t2 = ........ In . tn = constant
În realitate s-au constatat abateri
de la aceastã lege. Schwarzschild a
propus modificarea legii reciprocitãþii
prin introducerea unui coeficient de
corecþie, astfel încât rezultatele
teoretice sã coincidã cu cele practice.
I . tp = constant, unde p ≈ 0,8
În practicã nici iluminãrile nici
timpii de expunere nu variazã decât în
limite strânse, se poate neglija efectul
abaterilor de la reciprocitate, Ks fiind
considerat egal cu 1.
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Stabilirea corectã a acestor
coeficienþi dã posibilitatea rezolvãrii
unor probleme fundamentale de
practicã a fotoreproducerii.
(continuare în numãrul urmãtor)

Implementarea sistemului de
management al calitãþii
Aplicabilitatea
sistemului
de
management al calitãþii.
Lansarea pe piaþã ºi darea în
folosinþã.
(continuare din numãrul precedent)

• Distribuitor este orice persoanã
fizicã sau juridicã, din lanþul de
distribuþie, care întreprinde acþiuni
comerciale ulterioare plasãrii produsului pe piaþã, ºi în consecinþã nu îºi
asumã rãspunderea producãtorului.
Distribuitorul trebuie totuºi sã
acþioneze
cu
prudenþã,
în
conformitate cu Directiva privind
siguranþa generalã a produselor,
pentru a nu plasa pe piaþa
Comunitãþii produse evident necorespunzãtoare. În unele cazuri
distribuitorul trebuie sã ia mãsurile
necesare pentru a demonstra organismului naþional de supraveghere cã
au fost implementate mãsurile
aplicabile privind conformitatea
produsului ºi cã producãtorul poate fi
identificat cu uºurinþã.
• Oricine asambleazã sau instaleazã
un produs trebuie sã se asigure cã
s-au luat toate mãsurile pentru ca
articolul final asamblat sã fie
11
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conform cu Directiva în cauzã, în
special în cazul în care un produs nu
poate fi folosit decât dupã realizarea
asamblãrii, instalãrii sau a altei
manipulãri.
• Utilizator (Angajator) - Directivele
“Noii abordãri” nu stabilesc obligaþii
pentru utilizatori, în afarã de cele
privind punerea în funcþiune a
produsului. Legislaþia Comunitãþii
privind sãnãtatea ºi securitatea la locul
de muncã are impact asupra întreþinerii
ºi folosirii produselor acoperite de
directivele “Noii abordãri”, care sunt
utilizate la locul de muncã. Angajatorii
trebuie sã se asigure cã echipamentul de
lucru este corespunzãtor muncii
prestate ºi cã acesta poate fi folosit de
muncitori fãrã ca securitatea sau
sãnãtatea sã le fie afectatã în vreun fel.
Conformitatea cu un standard
naþional care transpune un standard
armonizat, a cãrui referinþã a fost
publicatã, implicã prezumpþia de
conformitate cu cerinþele esenþiale ale
directivei aplicabile care este acoperitã
de un astfel de standard. Aplicarea
standardelor armonizate este facultativã, dar produsul trebuie sã respecte
cerinþele esenþiale. În cazul în care
producãtorul alege sã nu urmeze
standardul armonizat, acesta are
obligaþia sã dovedeascã cã produsele
sale sunt conforme cu cerinþele
esenþiale, prin folosirea altor mijloace,
la alegerea sa (de ex. cu ajutorul oricãrei
specificaþii tehnice).

Certificarea conformitãþii este un
proces prin care unei persoane sau
organizaþii i se conferã în scris
încrederea de cãtre o terþã parte cã
are un nivel acceptabil de abilitãþi
al sistemului de management
implementat sau capabilitatea de a
livra anumite servicii sau produse.
Organismele de certificare sunt
organisme care aplicã regulile unui
sistem de certificare în scopul
evaluãrii, certificãrii ºi supravegherii
conformitãþii.
În funcþie de domeniul de
activitate, aceste organisme pot
certifica sisteme de management (de
exemplu al calitãþii, al mediului, al
securitãþii ºi sãnãtãþii ocupaþionale
etc.), produse sau personal (de
exemplu auditori).
Prin certificarea conformitãþii
unui produs se înþelege acþiunea
unei terþe pãrþi care dovedeºte
existenþa încrederii adecvate cã un
produs, identificat corespunzãtor,
este conform cu un anumit standard
sau cu un alt document normativ. În
domeniul reglementat pentru fiecare
categorie de produse se prevede una
sau o combinaþie a urmãtoarelor
proceduri:
• controlul intern;
• examinarea de tip;
• conformitatea cu tipul;
• asigurarea calitãþii producþiei;
• asigurarea calitãþii produsului;
• verificarea produsului;
• asigurarea calitãþii service-ului.
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Certificarea de sistem este o
procedurã prin care se declarã cã un
sistem de management adoptat de o
organizaþie este în conformitate cu un
model de referinþã, de exemplu EN
ISO 9001:2001, SR EN ISO
14001:2005 etc.
Certificarea de conformitate a
sistemelor de management al
calitãþii
Certificarea sistemelor de
managementul calitãþii presupune, de
regulã, parcurgerea câtorva etape
principale:
• pregãtirea auditului de certificare;
• examinarea documentelor sistemului
de management al calitãþii;
• efectuarea auditului de certificare;
• raportarea auditului de certificare;
• acordarea certificatului ºi supravegherea respectãrii condiþiilor
certificãrii.
Rezultatele bune ale unei
organizãþii în ceea ce priveºte
performanþele economice reprezintã
consecinþa fireascã a unui management eficace al calitãþii.
Certificarea de conformitate
a sistemului de management de
mediu
Standardul SR EN ISO
14001/2005 pentru sistemele de
management de mediu se adreseazã
necesitãþilor organizaþiilor prin
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furnizarea unui cadru comun pentru
administrarea aspectelor de mediu.
Acesta conduce la întãrirea
managementului de mediu în sens
larg, ceea ce are ca efect facilitarea
schimburilor comerciale ºi îmbunãtãþirea performanþelor ambientale la
nivel global.
Evaluarea conformitãþii este
împãrþitã în module care conþin un
numãr limitat de proceduri diferite,
aplicabile gamei celei mai largi de
produse. Evaluarea conformitãþii
în acord cu modulele se bazeazã,
fie pe intervenþia primei pãrþi
(producãtorul), fie pe cea a unei terþe
pãrþi (un organism notificat ales de
producãtor) ºi vizeazã etapa de
proiectare a produselor, etapa de
producþie sau ambele. Fiecare directivã
descrie domeniul ºi conþinutul
posibilelor proceduri de evaluare a
conformitãþii. Directivele stabilesc
criteriile care guverneazã condiþiile în
care producãtorul poate face o alegere,
în cazul în care are la dispoziþie mai
multe opþiuni.
Aceste module stabilesc o legãturã
între sectoarele reglementate ºi cele
nereglementate ºi ajutã producãtorii ca
simultan sã-ºi îndeplineascã obligaþiile
pe baza directivelor ºi sã satisfacã
nevoile clienþilor. În plus, în anumite
condiþii, acestea permit producãtorilor
sã beneficieze de investiþia lor în
sistemele de calitate. Aceasta
13
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contribuie, de asemenea, la
dezvoltarea lanþului calitãþii ºi la
conºtientizarea importanþei strategiilor de management al calitãþii în
vederea îmbunãtãþirii competitivitãþii.
Modulele
de
bazã
sunt
urmãtoarele:
• modul A - metoda: Controlul intern
al fabricaþiei - acoperã controlul
intern al proiectãrii ºi producþiei;
acest modul nu necesitã intervenþia
unui organism notificat.
• modul B - metoda: Examinarea CE
de tip - acoperã faza de proiectare ºi
trebuie sã fie urmatã de un modul
care sã prevadã evaluarea fazei de
producþie. Certificatul de examinare
tip CE este emis de un organism
notificat.
• modul C - metoda: Conformitatea
cu tipul - acoperã etapa de producþie
ºi urmeazã dupã modulul B. Prevede
conformitatea cu tipul, dupã cum este
descris în certificatul de examinare
tip CE emis conform modulului B.
Acest modul nu necesitã intervenþia
unui organism notificat.
• modul D - metoda: Asigurarea
calitãþii producþiei - acoperã faza de
producþie ºi urmeazã dupã modulul B.
Este nevoie de un organism notificat
responsabil pentru aprobarea ºi
controlarea sistemului calitãþii
stabilit de producãtor privind
producþia, inspectarea ºi testarea
produsului final.

• modul E - metoda: Asigurarea
calitãþii produsului - acoperã faza de
producþie ºi urmeazã dupã modulul B.
Este nevoie de un organism notificat
pentru aprobarea ºi controlarea
sistemului calitãþii stabilit de
producãtor privind inspectarea ºi
testarea produsului final.
• modul F - metoda: Verificarea
produselor - acoperã faza de
producþie ºi urmeazã dupã modulul
B. Un organism notificat controleazã
conformitatea cu tipul, dupã cum se
descrie în certificatul de examinare
tip CE emis conform modulului B ºi
elibereazã
un
certificat
de
conformitate.
• modul G - metoda: Verificarea
individualã - acoperã fazele de
proiectare ºi de producþie. Fiecare
produs individual este examinat de
un organism notificat care emite un
certificat de conformitate.
• modul H - metoda: Asigurarea
calitãþii complete - acoperã fazele
de proiectare ºi de producþie. Este
nevoie de intervenþia unui organism
notificat care sã aprobe ºi sã
controleze sistemul calitãþii definit
de producãtor privind proiectarea,
producþia, inspectarea ºi testarea
produsului final.
Nevoia de management al calitãþii
Livrarea de produse de calitate
reprezintã în consecinþã un obiectiv
esenþial al firmei, necesitând o
coordonare atentã a departamentelor
ºi a personalului în acest scop.
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Aceasta impune o activitate de
management ºi necesitã un sistem de
management corespunzãtor care sã
reuneascã activitãþile într-un circuit clar
definit, pentru îndeplinirea cerinþelor de
calitate impuse.
Pentru un manager dintr-o firmã
micã sau mijlocie acest lucru nu este
uºor având în vedere problemele cu
care se confruntã, resursele financiare ºi
umane limitate. Implementarea sistemului de management constituie o
bunã cale pentru rezolvarea acestor
probleme. Sistemul de Management al
Calitãþii (SMC) acoperã cele mai multe
aspecte legate de derularea unei afaceri,
fiind aplicabil aproape oricãrui tip de
firmã, în aproape orice sector de
activitate ºi se concentreazã asupra
livrãrii de produse sau servicii de
calitate.
Seria de standarde ISO 9000
Implementarea cu succes a unui
SMC impune revizuirea cu atenþie a
modalitãþilor existente de derulare a
afacerii, efectuarea schimbãrilor necesare în vederea satisfacerii cerinþelor
sistemului, ºi apoi redactarea unei serii
de proceduri care sã descrie modul în
care cerinþele sistemului vor fi
administrate în cadrul firmei. Calitatea
trebuie sã fie bine administratã
deoarece satisfacerea aºteptãrilor
clientului este obiectivul primordial al
oricãrei firme.
Familia de standarde ISO 9000
privind Managementul Calitãþii
(QMS - Quality Management
System) este cel mai popular dintre
standardele QMS care se folosesc
astãzi. Spre deosebire de multe
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standarde, care sunt specifice unei
industrii sau produs specific, familia
ISO 9000 este elaboratã pentru a ajuta
firmele, indiferent de tip, sector de
afaceri, mãrime sau de produsul
furnizat, sã proiecteze, sã implementeze
ºi sã conducã eficace sistemele de
management al calitãþii.
Implementarea cu succes a SMC
necesitã o revizuire atentã a metodelor
de desfãºurare a activitãþii, introducerea
schimbãrilor necesare pentru respectarea cerinþelor sistemului ºi apoi
elaborarea de proceduri care sã indice
cum se abordeazã fiecãrei cerinþe QMS
în cadrul firmei. Personalul firmei va
trebui instruit cum sã lucreze în noul
sistem, înainte de a începe utilizarea
efectivã a noilor practici de lucru.
Întotdeauna este loc pentru
îmbunãtãþirea calitãþii într-o firmã, atât
timp cât din procesul de producþie
rezultã deºeuri ºi rebuturi, iar testele ºi
inspecþiile necesare pentru controlul
calitãþii sunt costisitoare.
În etapa urmãtoare, firma poate
chema un organism de certificare
acreditat, pentru a audita sistemul.
Pentru IMM acest audit poate dura
probabil un interval scurt de timp, iar
rezultatele vor fi în general disponibile
imediat. Dacã auditul a avut succes ºi
firma este conformã standardului SMC,
aceasta devine Certificatã ISO 9001, i
se emite un certificat de conformitate ºi
este înregistratã într-o bazã de date
globalã.
Pentru a se asigura de faptul cã
firma îºi desfãºoarã în continuare
activitatea conform sistemului SMC,
15
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organismele de certificare vor proceda
în mod regulat la reauditarea lor (la
fiecare 6-12 luni). Firmele care nu
respectã cerinþele sistemului îºi pierd
certificarea ºi sunt ºterse din registru.
ISO 9001 nu este singurul
standard pentru SMC în uz, însã este
de departe cel mai folosit, ºi nu
trebuie confundat cu SMC 9000, care
este un standard creat pentru
industria automobilelor. SMC 9000
este similar în multe privinþe
standardului ISO 9001, dar prezintã
câteva cerinþe procedurale specifice.
Pentru firmele care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul industriei
automobilelor, este posibilã satisfacerea ambelor cerinþe folosind
aceleaºi proceduri, dar nu ºi acelaºi
sistem de management.
Certificare, înregistrare ºi
acreditare
Certificarea se referã la
emiterea unei asigurãri scrise
(certificat) de cãtre o organizaþie
independentã, (deseori denumitã
„Organism de Certificare sau
Verificare”) care a auditat sistemul ºi
a verificat dacã acesta respectã
cerinþele specificate de ISO 9001.
Înregistrarea se referã la faptul
cã acest organism de certificare
înregistreazã certificarea în registrul
sãu de clienþi.

Pentru ca standardele ISO 9001
sã funcþioneze în mod satisfãcãtor în
întreaga lume a afacerilor, este
nevoie ca aplicarea lor sã fie
controlatã. Orice firmã, indiferent de
þara de rezidenþã aplicã, standardele
în acelaºi mod. Pentru a se asigura
aplicarea corectã este nevoie de un
organism de evaluare ºi control
permanent
care
sã
verifice
organismele de certificare care
efectueazã auditurile ºi care
elibereazã certificate firmelor în care
standardele
ISO
9000
sunt
implementate cu succes.
În
România,
organismul
competent este Asociaþia de
Acreditare din România (RENAR),
organism naþional de acreditare,
non-guvernamental, membru al
Cooperaþiei
Europene
pentru
Autorizare (EA), al Cooperaþiei
Internaþionale de Acreditare a
Laboratoarelor - ILAC ºi al
International Accreditation Forum
(IAF). În contextul ISO 9001,
acreditarea se referã la faptul cã
existã un organism specializat
(RENAR) - organism de acreditare care are capacitatea de a recunoaºte
oficial unui organism de certificare
competenþa sã elibereze certificate
ISO în anumite domenii.
Este important sã se înþeleagã cã
un organism de certificare nu poate
audita firme în orice domeniu de
activitate. RENAR „acrediteazã”
organismele de certificare sã auditeze
firme din anumite sectoare de
activitate în scopul certificãrii,
eliberãrii certificatelor ISO 9001 ºi
înregistrãrii în bazele lor de date.
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Obþinerea certificãrii
Pentru orice firmã care doreºte
sã obþinã certificarea ISO 9001,
primul pas pe care trebuie sã-l facã
este sã obþinã o copie a standardului
(pentru a înþelege ce implicã acesta),
ºi sã desemneze un manager pentru
calitate care sã fie responsabil cu
definirea ºi implementarea SMC
(Sistemul de Management al
Calitãþii).
Urmãtorul pas este estimarea
modului
în
care
cerinþele
standardului pot fi puse în aplicare în
cadrul firmei.
Acest lucru face parte dintr-un
proces care presupune patru etape:
• definirea procesului în cadrul
organizaþiei (firmei), care sã îndeplineascã cerinþele standardului;
• întocmirea documentelor aferente
acestui proces, pregãtirea personalului
conform
condiþiilor
specificate, formularea procedurilor
corespunzãtoare;
• punerea în aplicare ºi auditarea
procedurilor pânã când folosirea lor
este corespunzãtoare, iar rezultatele
sunt satisfãcãtoare;
• înaintarea unei cereri cãtre un
organism de certificare autorizat în
vederea obþinerii „certificãrii”
(auditarea la sediul firmei a
documentelor ºi a procedurilor
implementate).
ISO 9001 conþine cinci secþiuni
care trebuie aplicate de orice firmã
care doreºte sã fie certificatã.
Acestea sunt:
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• Sistemul de Management al
Calitãþii;
• Responsabilitatea managerului;
• Managementul resurselor;
• Realizarea produsului;
• Mãsurare, analizã ºi îmbunãtãþire.
Aceste secþiuni conþin un numãr
de sub-secþiuni sau clauze iar pentru
ca o firmã sã se conformeze total
standardului trebuie sã aplice fiecare
secþiune în parte. Unele dintre clauze
sunt relativ uºor de aplicat, altele pot
cere multã muncã pentru a se asigura
implementarea lor cu succes.

Unitech Electronics a
organizat vineri, 11 mai 2007,
„Ziua utilajelor tipografice”
Bucureºti 11 mai 2007 Unitech Electronics a organizat a
doua ediþie a „Zilei utilajelor
tipografice”, eveniment destinat
tuturor profesioniºtilor din industria
tiparului. Pentru Unitech Electronics
evenimentul, ce se doreºte a fi anual,
a reprezentat un moment de întâlnire
cu clienþi tradiþionali ºi potenþiali ºi a
avut scopul de a prezenta portofoliul
de produse, soluþiile pe care le oferã
pentru realizarea de linii complete de
utilaje tipografice, furnizate de
producãtori internaþionali renumiþi.
Într-o atmosferã plãcutã ºi
prietenoasã oferitã de showroom-ul
propriu, situat la sediul firmei,
conferinþa a fost compusã din trei
sesiuni: prima sesiune a fost dedicatã
prezentãrii firmei Unitech Electronics, a activitãþii desfãºurate, a
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valorilor promovate ºi a portofoliului
de produse; a doua a fost dedicatã
maºinilor de tipar offset Adast iar
ultima sesiune a fost dedicatã
ehipamentelor de finisare Horizon.
Gazdele evenimentului au fost dl.
Mircea Sibianu - Directorul
departamentului vânzãri utilaje
tipografice ºi dl. Ioan Cotea - Inginer
vânzãri din cadrul firmei Unitech
Electronics. Au fost de asemenea
prezenþi
reprezentanþii
producãtorului ceh de maºini de tipar offset
Adast, respectiv dna. Andrea
Cachová - Area sales manager ºi dl.
Antonín Karásek - Research and
development director, ce au captat
atenþia celor prezenþi cu prezentarea
evoluþiei maºinilor Adast, modernizãrile fiecãrei clase ºi îmbunãtãþirile pe care acestea le aduc în
funcþionarea respectivelor maºini.
Cei prezenþi au putut vedea
tipãrind maºina Adast 757, în cinci
grupuri de culoare, ºi maºina de tãiat
Apos Maxima 80 BP.
Realizarea unui astfel de
eveniment cu titlul „Ziua utilajelor
tipografice” are ca motivaþie faptul
cã Unitech Electronics poate asigura
realizarea de linii de utilaje
tipografice
complete
datoritã
relaþiilor pe care le dezvoltã cu
producãtori internaþionali consacraþi,
respectiv de: echipamente pre-press,
echipamente de tipar offset ºi
echipamente de finisare, ºi de a

semnala clienþilor ºi potenþialilor
clienþi cât de importantã este
productivitatea asiguratã de o linie
tehnologicã integratã. În cadrul
prezentãrii dl. Mircea Sibianu a
punctat un aspect deosebit de
important, acela cã politica de vânzãri
a firmei permite o eºalonare a plãþilor,
fiind de asemenea prima firmã din þarã
care a livrat echipamente tipografice
acordând finanþãri.
Unitech Electronics va organiza
anul viitor o nouã ediþie a „Zilei
utilajelor tipografice”, în care vor
fi prezentate utilajele tipografice
promovate în paralel cu demonstraþii
ale funcþionãrii acestora.
Pânã atunci vom rãspunde la
orice solicitare ºi vã vom þine la
curent cu realizãrile din domeniul
utilajelor tipografice promovate de
Unitech Electronics în calitate de
distribuitor naþional de echipamente
tipografice.
Mihaela Barbu Departamentul Marketing
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