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Tehnica imprimãrii
Maºini pentru imprimarea 

pe hârtie în sul - Pag. 2
Maºini în mai multe culori - Pag. 8

Tehnica imprimãrii

Maºini pentru tiparul plan
(continuare din numãrul precedent)

B. Maºini pentru imprimarea pe

hârtie în sul

Data apariþiei rotativelor ofset
poate fi consideratã ca fiind anul
1912, când firma VOMAG (mai
târziu Plamag din Planen -
Germania) a produs o rotativã ofset
faþã/verso, cu 4 cilindri ºi care avea o
vitezã de 6000 de rotaþii/orã. Pânã în
anul 1939 a avut loc o dezvoltare
destul de lentã datoritã concurenþei
tiparului înalt. Al doilea rãzboi
mondial a întrerupt totul ºi abia prin
anul 1960 interesul pentru rotativele
ofset a crescut, la început pentru
ziare ºi apoi pentru reviste.

Avantajele maºinilor ofset erau
foarte clare din punct de vedere al
productivitãþii, însã explozia nu s-a
produs decât odatã cu progresul altor
tehnologii, precum cele de producere
a plãcilor de formã, a aºternuturilor
de cauciuc, a noilor tipuri de hârtie ºi
cernealã, a electronicii etc.

Maºinile ofset cu hârtia în sul se
construiesc pentru imprimarea

lucrãrilor în mai multe culori ºi sunt
prevãzute, dupã imprimare, cu
aparate de fãlþuit sau aparate de
eliminare a hârtiei în sul.

Maºinile ofest cu hârtia în sul se
folosesc pentru reviste, afiºe,
ambalaje, etichete etc. în mai multe
culori ºi bogat ilustrate. De
asemenea, se mai folosesc pentru
imprimarea ziarelor, cãrþilor,
suplimentelor ilustrate în culori etc. 
Maºinile de acest tip imprimã pe
format fix, în sensul de avans al
benzii de hârtie, putând fi folosite, în
anumite limite, doar lãþimi diferite
ale sulurilor.

Principiile constructive ale
acestor maºini sunt foarte diferite:
agregarea unor grupuri de imprimare,
formate din câte trei, patru sau cinci
cilindri la fiecare grup ºi maºini pe
principiul planetar, la care împrejurul
unui cilindru de presiune sunt aºezaþi
câþiva cilindri de formã ºi de ofest.

Marea problemã rãmâne însã
prisoasele tehnologice de hârtie care,
în funcþie de tiraj, sunt de 12-22%.
Aceste pierderi de hârtie se
datoreazã, în primul rând, faptului cã
între derulator ºi falþaparat este o
distanþã destul de mare, iar în al
doilea rând, pentru cã o bobinã nu
poate fi folositã pânã la capãt. La
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toate acestea se poate adãuga faptul
cã de multe ori se foloseºte o hârtie
neadecvatã, cu rezistenþã micã la
tracþiune, ce conduce la întreruperi
dese.

Între timp s-au gãsit diverse
variante constructive pornind de la
rotativele cu trei cilindri sau de la
cele cu patru cilindri.

La rotativele cu trei cilindri
(placã, cauciuc, presiune) se poate
tipãri doar pe o parte a benzii de
hârtie; la cele cu patru cilindri
(placã/cauciuc, placã/cauciuc) se
poate tipãri simultan pe ambele feþe
ale benzii de hârtie. În aceste douã
variante este posibil ca hârtia sã
circule fie pe orizontalã, fie pe
verticalã.

În figura de mai jos este
prezentat drumul hârtiei într-o
rotativã în care bobina de hârtie
circulã pe orizontalã.

Banda de hârtie din derulor trece
prin grupul de tensionare, care are
rolul de a menþine constant echilibrul
dintre forþa de tracþiune ºi cea de
frânare a bobinei de hârtie. Dacã nu

existã acest sistem de tensionare,

hârtia poate sã penduleze sau sã se

rupã.
În continuare, banda de hârtie

trece prin cele patru grupuri de

imprimare faþã/verso, prin uscãtorul

de aer cald ºi prin grupul de rãcire.

Grupul de rãcire nu trebuie sã aibã

temperatura mai micã de 40 oC

deoarece apare efectul de rouã.

Trebuie menþionat cã lângã sau

în grupul de rãcire se aflã un aparat

de siliconare peste banda de hârtie

tipãritã. Rolul siliconãrii este de a-i

conferi tiparului strãlucire ºi de a

evita murdãrirea tiparului în

falþaparat. În falþaparat banda de

hârtie este pliatã ºi tãiatã conform

produsului proiectat (ziar, revistã,

carte etc.).

În figura de mai jos este

prezentat schematic un grup de

imprimare faþã/verso cu 4 cilindri, în

care banda de hârtie circulã pe

verticalã.

Acest sistem este regãsit atât la

rotativele mari de ziare, cât ºi la

maºinile ofset mici, organizate în

sisteme turn, câte patru grupuri, unul

peste altul.

Derulor Uscãtor Rãcire Falþ-
aparat

4 Grupuri dubleTensio-
nare



BULETIN INFORMATIV

4

AFACERI POLIGRAFICE de 10 ani lider

Necesitatea organizãrii pe
verticalã a decurs din urmãtoarele
motive:

- ocupã suprafaþã micã;
- hârtia, din cauza soluþiilor de
umezire, nu se alungeºte, grupurile
fiind foarte apropiate.

Multe maºini conþin un grup
satelit cu patru cilindri port-placã,
patru cilindri port-cauciuc ºi un
singur cilindru de presiune, grup ce
este prezentat în figura de mai jos.

În acest grup se tipãresc
simultan 4 culori pe o faþã, cu mare
precizie de suprapunere a acestora.
Pentru a tipãri faþa a doua, trebuie ca
banda de hârtie tipãritã pe faþa întâia
sã treacã prin uscãtor.

Pentru a rãspunde cerinþelor
pieþei, s-au realizat maºini în sistem
modular, care permit configurarea
maºinii prin combinaþii de grupuri de
imprimare pentru a obþine produse
special proiectate.

Dãm în figura de mai jos schema
unor astfel de rotative care permit
mai multe combinaþii:

Aceastã variantã constã dintr-un
grup satelit pentru patru culori pe o
faþã, un grup de trei cilindri care
tipãresc pe verso o culoare (text) ºi
un grup faþã/verso pentru a doua
bandã de hârtie. Vom obþine un ziar
cu prima ºi ultima paginã policrome,
iar restul pagini de text, la culoare.

În schema de mai jos este
prezentatã cea mai simplã rotativã de
ofset cu 4 cilindri. Ea se compune
dintr-un derulor, grup de imprimare
cauciuc/cauciuc ºi un falþaparat.
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Comanda se realizeazã de la un
pupitru central pe tot parcursul benzii
de hârtie, adicã în grupul de
imprimare sistem turn, în supra-
structura grupului de imprimare, la
barele de inversare ºi în falþaparat.

În domeniul aparatelor de
alimentare cu hârtie, trebuie spus cã
existã deruloare simple ºi eficiente
care asigurã ºi lipirea din mers a
benzii de hârtie.

Grupurile de imprimare ale
rotativelor nu au avut probleme grele
de trecut privind viteza, datoritã
faptului cã ele sunt compuse din
elemente care au o miºcare de rotaþie
continuã ºi nu pun problema de
inerþie. Aºa se explicã faptul cã
asupra cilindrilor port-formã ºi port-
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Producþia pe aceastã rotativã este
de o culoare pe faþã, ºi alta pe verso.
Se pot tipãri ziare, cãrþi de
beletristicã. Falþaparatul, de regulã,
poate produce coliþe cu falþ în cruce
sau dublu paralel. Totodatã, poate
produce ziar în 4 pagini sau revistã în
funcþie de reglarea falþaparatului.

Un alt model de rotativã este
dotat cu douã deruloare ºi douã
grupuri de imprimare. Ambele benzi
de hârtie din cele douã deruloare sunt
prelucrate într-un falþaparat.

Productivitatea se dubleazã faþã
de varianta rotativei descrise mai sus,
prin dublarea numãrului de coliþe. La
aceastã maºinã, dacã se lucreazã cu
un derulor (o bandã de hârtie), se pot
obþine 2 culori faþã/verso.

Derulorul este un ansamblu în
care se monteazã sulurile de hârtie,
acesta putând fi cu douã sau trei port-
suluri, în funcþie atât de viteza
maºinii ºi de lãþimea sulului de
hârtie, cât ºi de sistemul de aducere a
acestuia la rotativã.

La rotativele moderne, sulurile
de hârtie se aduc automat din
magazie cu motoare lineare ºi stau în
aºteptare pânã la comanda intro-
ducerii lor în maºinã.

În figura de mai jos, este
prezentat un exemplu de alimentare,
cu dispozitive electronice de pãstrare
constantã a tensiunii din banda de
hârtie.

Drumul hârtiei prin rotativã
1 - derulor; 2 - valþ pendular; 3 - valþ de

tensionare; 4 - valþ de tracþiune; 5 - rolã de
presiune; 6 - valþ de tensionare dinaintea
barelor de inversare; 7 - valþ de trichter

(pâlnie); 8 - valþuri de tracþiune.



cauciuc s-a intervenit doar la
sistemul de închidere a plãcilor de
formã ºi a celor din cauciuc.

Pentru schimbarea plãcilor, de
exemplu, la o rotativã cu patru
grupuri de imprimare, respectiv 8
plãci, executatã manual, ar fi necesar
30-50 minute. La o rotativã ce are o
vitezã de 45.000-60.000 rot./orã 
s-ar pierde cca 25-30.000 CHTC.
Necesitatea eliminãrii acestui incon-
venient a condus la proiectarea unui
dispozitiv de scos placa folositã de pe
cilindru ºi de introdus placa nouã.

Acest dispozitiv de schimbare
automatã a plãcilor la maºinile
rotative ofset faþã/verso a fost realizat
ºi se numeºte „Autoplate”. Trebuie
menþionat cã prinderea plãcii pe
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Schema de principiu a maºinilor de tipar în mai multe culori, cu hârtia în sul
a - agregat din grupa de imprimare într-o culoare, cu câte trei cilindri;

b - agregat din grupa de imprimare în douã culori, cu câte patru cilindri;
c - agregat din grupa de imprimare în douã culori, cu câte cinci cilindri;

d - agregat pe principiul planetar.

cilindrul port-formã se face automat
prin comandã pneumaticã.

Aparatul de cernealã al
rotativelor ofset moderne a pus
problema existenþei unui numãr mai
mare sau mai mic de valuri pentru ca
stratul de cernealã sã fie cât mai
omogen ºi cât mai bine dozat, atât ca
grosime cât ºi ca dispunere zonalã.

Aparatul de umezire este de
un tip mai special la rotativele
moderne. S-a recurs la umezirea prin
pulverizare. Acest lucru impune un
control riguros, atât al vitezei
ductorului cât ºi al instalaþiei de
pompare ºi dozare a lichidului de
umezire.

a

c d

b



Tipãrirea într-o culoare faþã ºi
într-o culoare verso, cu debit dublu
(fig. a); tipãrirea a douã culori faþã ºi
douã culori verso, de pe un singur
sul, cu debit simplu sau douã culori
numai pe faþã cu debit dublu, de pe
douã suluri (fig. b); tipãrirea a douã
culori numai pe faþã, una din culori
fiind imprimatã direct dupã formã
(tipar direct, deci pe aceastã formã
imaginea trebuie sã fie oglinditã) în
care caz, folosind douã suluri, se
poate obþine debit dublu (fig. c) ºi
tipãrirea a trei culori pe faþã ºi o

culoare pe verso, cu folosirea unui
singur sul (fig. d).

Caracteristic pentru maºinile
ofset cu hârtia în sul este viteza mare
de imprimare. Chiar la o vitezã de
600 m/min, maºina poate executa o
producþie de bunã calitate, posibilã
prin folosirea cenelurilor cu uscare
rapidã, a mecanismelor de schimbare
a sulurilor din mers ºi a unor aparate
de uscare eficiente. Se folosesc pe
scarã largã aparatele de uscare în IR
(infraroºu) cu UV (ultraviolet) etc.

www.afaceri-poligrafice.ro
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Variante de imprimare la o maºinã de tipar plan cu grupuri de imprimare din patru cilindri

În funcþie de drumul pe care îl
parcurge banda de hârtie, la maºinile
rotative ofset cu hârtia în sul se pot
obþine diferite variante de tipãrire.

De exemplu, la o maºinã cu grupuri
de imprimare cu patru cilindri, se pot
imprima mai multe variante, astfel
(vezi figura de mai jos):
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Dupã uscare, banda de hârtie
încãlzitã ajunge peste cilindrii de
rãcire, prin care trece permanent aer
sau apã rece. Uneori, rãcirea cu aer
este însoþitã de reumezirea benzii de
hârtie, ceea ce permite sã se refacã,
într-o oarecare mãsurã, umiditatea ei,
pierdutã în procesul de uscare.

Uneori, banda de hârtie trece
printr-un dispozitiv de eliminare a
electricitãþii statice; aceasta apare
prin frecarea hârtiei uscate de
cilindrii maºinii.

Dupã imprimare ºi uscare,
banda de hârtie trece în aparatele de
tãiere, fãlþuire (îndoire) etc.

Viteza maºinilor de tipar plan cu
hârtia în sul variazã între 4-10 m/sec.
În funcþie de construcþie, format,
cernealã ºi hârtia folositã poate
ajunge la 15 m/sec.

Maºini în mai multe culori

Dintre aceste maºini, cele mai
folosite sunt încã cele în patru culori.
Din ce în ce mai mult însã, s-au
dezvoltat maºinile cu mai multe
grupuri de 4 culori ºi care au,
neapãrat, un grup suplimentar pentru
înnobilarea în linie (lãcuire, tipar cu
bronz etc.). Ca ºi în cazul maºinilor
în una sau douã culori, în majoritatea
cazurilor ºi maºinile în mai multe
culori au aparatele de tipãrit
construite pe principiul cilindrilor de
acelaºi diametru.

Dupã principiul de construcþie al
aparatelor de tipãrire, maºinile de
ofset în mai multe culori, ce imprimã
coli se pot împãrþi în trei categorii:
agregate din grupuri de imprimare
într-o singurã culoare, cu câte trei
cilindri; agregate din grupuri în douã
culori cu câte cinci cilindri; agregate
construite pe principiul planetar, la
care în jurul unui cilindru de presiune
sunt amplasaþi cilindrii port-formã ºi
de ofset.

Colile sunt transmise între
grupurile de imprimare cu ajutorul
unor dispozitive de transport, fie
compuse din cilindri de transmitere
având acelaºi diametru cu cilindrii
aparatului de imprimare, fie compuse
din transportoare cu lanþ, care asigurã
o mai precisã transmitere a colilor,
datoritã faptului cã în acest caz coala
este trecutã de mai puþine ori din
clape în clape, ceea ce duce la o mai
bunã suprapunere a culorilor.

Tendinþa de a construi maºini în
mai multe culori decurge din
necesitatea de a executa tipare cât
mai fidele originalului, care sã redea
tonuri precum oranjul, turcoazul,
albastrul marin ºi roºul aprins, care
prin cele trei culori cyan, magenta ºi
galben plus negru se pot reda mai
greu.

Sã ne amintim (din numerele
anterioare referitoare la pregãtirea
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formelor de ilustraþie) cã, pentru
tipãrirea unei imagini policrome,
care conþine un numãr mare de
culori, prin procedee speciale de
fotoreproducere ºi de tipãrire a sute
de nuanþe, sunt necesare numai trei
cerneluri colorate. Acest lucru se
realizeazã cu ajutorul selecþiilor de
culoare ºi a punctului de raster.

Se ºtie cã lumina albã este
formatã dintr-un amestec complex de
radiaþii monocromatice, cu lungimi
de undã diferite, al cãror interval este
cuprins între 400 ºi 700 nm, ce
reprezintã partea vizibilã din domeniul
radiaþiilor electromagnetice. Deoarece
numãrul culorilor spectrului este
imens, pentru aplicaþii practice este
necesar ca ele sã fie împãrþite pe
grupe, în cadrul cãrora senzaþia de
culoare variazã puþin. Se considerã
cã spectrul luminii albe este format
din ºapte culori. Între culorile
respective nu existã limite nete,
trecerea de la o culoare la alta
fãcându-se lent ºi continuu.

Senzaþia de luminã ºi culoare se
datoreazã unui proces care cuprinde
elementele: sursã de luminã, obiect
iluminat, ochi, nerv optic, creier.
Nervul optic dispune de douã tipuri
de celule nervoase: bastonaºe, care
sunt sensibile la variaþia de intensitate
a luminii ºi conurile, ce sunt de trei
tipuri ºi sunt sensibile la culorile

albastru, verde ºi roºu. Senzaþia de
culoare rezultã din impresionarea
diferenþiatã a celor trei tipuri de conuri.

Pe baza teoriei tricromatice a
vederii, se considerã cã lumina albã
este formatã din trei domenii
spectrale, corespunzãtoare celor trei
tipuri de centri nervoºi existenþi în
ochi.

Culoarea unui obiect colorat
este senzaþia produsã la nivelul
ochiului de radiaþii difuzate
(neabsorbite) de obiect. Fiecare
obiect colorat poate fi caracterizat
printr-o curbã de absorbþie. Ea indicã,
pentru fiecare lungime de undã,
fracþiunea (în %) absorbitã din
intensitatea radiaþiilor incidente. În
naturã, niciunul dintre corpurile
colorate, coloranþii sau pigmenþii
cunoscuþi nu atinge procentul de
absorbþie ideal - 100%.

Curbele de sensibilitate ale ochiului

În figurile de mai jos sunt
prezentate curbele de absorbþie ale
unor corpuri colorate în culori
primare, respectiv secundare.
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Curbele de absorbþie ideale sunt
redate cu linie continuã, iar cu linie
întreruptã sunt redate curbele de
absorbþie pentru coloranþii reali.

O culoare poate fi sintetizatã fie
mãsurând douã sau mai multe lumini
colorate - sintezã aditivã - fie
reþinând din lumina albã anumite
radiaþii cu ajutorul straturilor colorate
suprapuse - sintezã substractivã.

Curbe de absorbþie pentru culori primare

Curbe de absorbþie pentru culori secundare

G

V R

MgCy A

N

R

alb

V

A

G Cy

Mg

Schema sintezei aditive a culorilor

Schema sintezei substractive a culorilor

S-a arãtat în numerele anterioare
ale Buletinului Informativ cã selecþia
de culoare se realizeazã cu ajutorul
filtrelor colorate în culori primare,
care transmit într-un singur domeniu
spectral ºi absorb radiaþiile din
celelalte douã. Cu ajutorul punctului
de raster, ce redã gradaþia
tonalitãþilor de la detaliile cele mai



Nr. 30 / 10.06.2008

11

www.afaceri-poligrafice.ro

Preluarea conþinutului publicaþiei
Revista Afaceri Poligrafice, respectiv a
Buletinului Informativ cu acelaºi nume -
integralã sau parþialã, prelucratã sau nu - în
orice mijloace de informare, este permisã ºi
gratuitã, cu condiþia obligatorie sã se
menþioneze ca sursã a acesteia: 

“www.afaceri-poligrafice.ro”

COPYRIGHT 2002
¨

(continuare în numãrul urmãtor)

luminoase pânã la cele mai
întunecate, ºi prin tipãrirea celor trei
selecþii de culoare cu cernelurile Cy,
Mg, G (cyan, magenta, galben), se
realizeazã un numãr mare de
combinaþii în care raportul dintre
suprafeþele punctelor de raster
colorate în Cy, Mg, G va defini
nuanþa de culoare obþinutã.

Putem spune cã reproducerea
culorilor unui original se realizeazã
prin suprapunerea celor trei imagini
parþiale, de culori diferite, deci
reproducerea tipograficã a culorilor
se realizeazã prin sintezã substrac-
tivã. Cernelurile folosite pentru
tiparul policrom vor fi aºadar
magenta, cyan ºi galben.

Imposibilitatea reproducerii cu
numai trei culori a tonurilor
întunecate ale originalului (datoritã
imperfecþiunilor date de filtre pentru
selecþie ºi de pigmenþi pentru
cerneluri) ºi, în special, a tonurilor de
negru, a impus folosirea la
imprimarea policromã a unui tipar
suplimentar cu cernealã neagrã.

Se poate spune cã sinteza
culorilor, în tiparul policrom
obiºnuit, nu este o sintezã tricomaticã
a culorilor, ci o sintezã tetracro-
maticã, sintezã caracteristicã pentru
reproducerea culorilor pe cale
tipograficã.

În ultimul timp existã o
preocupare legatã de extinderea
numãrului de culori în policromia
ofset.

Au existat mai multe propuneri
însã, în final, soluþia reþinutã constã
în adãugarea a douã sau trei culori
suplimentare ale celor patru culori de
bazã.

Diferenþa dintre tetracromie ºi
hexacromie este cã pentru a
reproduce o imagine avem nevoie, pe
lângã cele patru culori (cyan,
magenta, galben ºi negru) ºi de altele
pentru tipãrirea în ºase culori. În
acest caz, policromia se compune din
cele patru culori clasice ºi douã
suplimentare: oranj ºi verde.

Din cele arãtate mai sus rezultã
cã sunt necesare ºase filme de
selecþie pentru reproducerea unei
imagini.

În faza de imprimare, la maºina
de ºase grupuri de culoare ordinea de
tipar va fi: negru, cyan, magenta,
galben, orange apoi verde. Cerne-
lurile folosite sunt speciale pentru
acest tip de imprimare. Ele au o
putere de acoperire mai mare ºi se
pot aplica într-un strat mai subþire.
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