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Tehnica imprimãrii
Maºini în mai multe culori
(continuare din numãrul precedent)

Imprimarea în mai mult de patru
culori ºi-a demonstrat capacitatea de
a reda fidel culorile unui original:
oferã imagini de calitate superioarã ºi
culoare de fontã plinã mult mai bunã.
Putem spune cã existã la ora
actualã trei posibilitãþi de reproducere a unei imagini color:
- tipãrirea cu patru culori;
- tipãrirea cu patru culori la care
se adaugã una sau douã culori, pentru
redarea unor tonuri speciale (suplimentare);
- tipãrirea cu ºase sau ºapte
culori.
Gama Pantone Hexachrome este
compusã din cyan, magenta, galben,
la care se adaugã negru, portocaliu ºi
verde.
Un sistem de ºapte culori a fost
realizat de grupul german Küppers
încã din 1981. Gama colorimetricã a
acestui procedeu prezintã unele
particularitãþi, cum ar fi: cyanul este

aproape de turcoaz, magenta de
violet, galbenul ºi verdele sunt mai
calde, portocaliul tinde cãtre negru,
albastrul este reflex. Au fost puse la
punct programe care folosesc
modelul cu ºapte culori: programul
MCS Eder-Repro, comercializat de
firma Linotype-Hell, programul
Resolut al firmei Scitex ºi altele.
Diferenþa care existã între
procedeul Hexachrome ºi MCS se
bazeazã pe fiºierele cvadricromiei
convenþionale ale imaginii pentru a
genera ºase sau chiar douãsprezece
culori fixate într-un spaþiu colorimetric
stabilit înainte.
Pentru realizarea unui lanþ de
producþie Hi-Fi color, (mãrimea
numãrului de treceri prin maºina de
imprimare) complet ºi standardizat
este necesar, în primul rând, accesul
la setul de cerneluri de bazã.
Cerneala utilizatã conþine cantitãþi
mari de pigmenþi fluorescenþi,
pigmenþi ce asigurã „prospeþimea”
culorilor. Aceastã caracteristicã vine
în detrimentul rezistenþei la luminã
a substanþelor chimice. Astfel,
înnobilarea tiparului cu lacuri acrilice
sau UV ºi în general peliculajele sunt
de evitat.
Este necesar sã se dispunã de
biblioteca de culori (format electronic) care foloseºte aceste cerneluri
exploatabile în programele de desen
sau de paginare pentru elementele
lineare.
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Se impune necesitatea unui
program de retuº capabil sã converteascã un document RVB într-un
format Hi-Fi adecvat (cu o separaþie
de paginare).
Scannerul trebuie sã fie în
mãsurã sã furnizeze o scanare brutã
într-un format iniþial RVB sau CIEL
Lab, dispunând de un spaþiu
colorimetric pentru o imprimare în 6
sau 7 culori.

08.07.2008

Se impune necesitatea unui
sistem de probã capabil sã redea
nuanþele specifice setului de
cerneluri folosit.
Este necesar sã se verifice
nivelul de repetabilitate pentru 6 sau
7 selecþii, atât la prelucrarea imaginii
cât ºi la copierea pe placã.
Putem spune cã, la ora actualã,
singurul sistem care se apropie de
acest model, deci de un standard, este
Hexachrome de la Pantone.

a

b

c
Schema de principiu a aparatelor de tipãrit în patru culori la maºinile cu hârtie în coli
a - agregat din grupa de imprimare într-o culoare;
b - agregat din grupa de imprimare în douã culori cu cinci cilindri;
c - agregat construit pe principiul planetar.
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Maºinile ofset cu hârtia în coli
sunt prevãzute cu aparate de
alimentare pneumaticã, cu transmiterea colilor în cascadã. În afara
aparatelor de alimentare la care, dupã
terminarea topului de coli, maºina se
opreºte pentru introducerea unui nou
top, mai sunt aparate de alimentare
cu lanþ, la care aºezarea noului top se
face în timpul mersului maºinii ºi
aparate de alimentare „non-stop”.

a

b

La punerea colilor, maºinile sunt
prevãzute cu forgraifere care asigurã
transmiterea colilor de pe toba maºinii
pe cilindru, în funcþie de formatul
hârtiei ºi de viteza de imprimare, în
fracþiuni de secundã. Semnele frontale
sunt de regulã inferioare (aºezate sub
tobã ºi ridicându-se deasupra acesteia
la o anumitã înãlþime).
Cilindrii de presiune sunt netezi,
turnaþi de regulã din fontã, rectificaþi,
ºi au clapele pe o barã ce se gãseºte
în adâncitura cilindrului. Cilindrii de
ofset au dispozitive de prindere a
aºternutului de cauciuc, iar cilindrii
de formã, dispozitive de fixare a
plãcilor de formã. Cilindrii de ofset ºi
cei de formã sunt astfel construiþi
încât pot fi rotiþi la un anumit unghi
sau deplasaþi axial pentru realizarea
suprapunerii ºi registrului.
Aparatele de cernealã ºi cele de
umezire au construcþii similare la
toate maºinile ofset, diferind doar
numãrul valorilor ºi al cilindrilor.
Eliminarea colilor se face cu
ajutorul unui transportor cu lanþ.
Unele maºini sunt prevãzute cu
aparate anticopiative.
Componentele maºinilor de tipar
plan (ofset)

c

Schemele aparatelor de alimentare la
maºinile cu hârtia în coli
a - aparat de alimentare normalã;
b - aparat de alimentare cu lanþ;
c - aparat de alimentare non-stop.

A. Aparatul pentru alimentarea cu
hârtie
a. Aparate de alimentare a
maºinilor de tipar cu hârtie în coli.
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Maºinile de tipar sunt prevãzute cu
aparate automate de alimentare. Rolul
acestora este separarea colilor din
stiva aºezatã pe masa de alimentare ºi
conducerea lor, una câte una, spre
semnele frontale ºi laterale ale maºinii.
Ele se clasificã dupã procedeul
folosit pentru desprinderea colii din
stivã: cu fricþiune ºi pneumatice.
La aparatele cu fricþiune, coala
este separatã din stivã datoritã forþelor
de frecare ce se formeazã între
suprafaþa colii ºi role, respectiv
valurile de fricþiune ale aparatului.
Aceste aparate lucreazã numai pe
principii mecanice ºi sunt tot mai rar
folosite la maºinile de fãlþuit.

Schema mecanismului de alimentare cu
fricþiune
1 - masa superioarã de transport;
2 - masa inferioarã de transport;
3 - toba maºinii; 4 - cilindru; 5 - riglã de
ghidaj; 6 - mecanism de împingere a colii;
7 - role de fricþiune; 8 - rolã de cauciuc;
9 - val metalic; 10 - cilindru de presiune.

08.07.2008

Colile sunt separate de cele de
sub ele prin rotirea rolelor care coboarã
periodic pe hârtie, împingând-o înainte.
În felul acesta, colile se aºeazã dupã
desprindere în evantai. Singurul
avantaj al acestor aparate constã în
aceea cã, având o masã superioarã de
transport, permit alimentarea permanentã în timpul imprimãrii, fãrã
întreruperea funcþionãrii maºinii.
Aceste aparate au gabarite mari, sunt
dificile în exploatare, ceea ce a fãcut
sã fie folosite din ce în ce mai rar.
La aparatele pneumatice se
deosebesc douã tipuri:
- cu preluarea colii frontale;
- cu preluarea colii din spate ºi
transportul ei pe pernã de aer.
Aparatul
pneumatic
de
alimentare cu hârtie prin preluarea
colii frontale funcþioneazã astfel:
colile de hârtie sunt separate din stivã
(1) cu ajutorul ventuzelor (2), care
coboarã pe suprafaþa colii de hârtie, o
aspirã ºi o transportã pe masa
înclinatã (3).
Dupã ce coala atinge poziþia
necesarã pe masã, vacuumul este
întrerupt, ventuzele elibereazã coala
ºi apoi revin în poziþia iniþialã pentru
a prelua o nouã coalã. Transportul
ulterior pânã la grupul de imprimare
este asigurat de transportorul 4.
5
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Schema de principiu a alimentãrii pneumatice cu preluarea colii frontale.

Cel de al doilea tip este reprezentat în figura de mai jos.

7

1

Schema de principiu a mecanismului de alimentare pneumatic
1 - stivã de hârtie; 2 - dispozitive de suflare; 3 - sorburi; 4 ºi 6 - dispozitive de transmitere a
colii; 5 - masã de alimentare; 7 - transportor; 8 - role de cauciuc; 9 - dispozitiv pentru
nivelarea colilor.

Coala este separatã din stivã (1)
de cãtre dispozitivele de suflare (2) ºi
de sorburi (3), montate în capul
aparatului. În afarã de cap, aparatul
mai este format din masã de
alimentare (5), dispozitive de
transport al colii (4 ºi 6),
transportorul de pe toba maºinii (7) ºi
dipozitivul de nivelare a colilor (9).

Maºina este dotatã cu un
dispozitiv automat de ridicare
periodicã a mesei, care se regleazã în
funcþie de grosimea hârtiei sau a
cartonului de imprimat.
Modul de desprindere a colii
din stivã ºi impingerea acesteia
înainte spre dispozitivul de transmitere
ºi mai departe spre toba maºinii se pot
urmãri în figura de mai jos.
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Mecanismele de fixare a sulului
pot fi: simple ºi în stea.
Mecanismele simple permit
fixarea unui singur sul. Ele sunt
prevãzute cu dispozitive de fixare
care acþioneazã fie pe suprafaþa
perifericã a sulului, fie asupra axului
pe care este montatã bobina de hârtie.

Desprinderea colii din stivã la aparatele
pneumatice de alimentare
1 - stivã de hârtie; 2 - dispozitive de suflare;
3 - sorburi de desprindere a colii; 4 - coalã
de hârtie; 5 - ajutaj-palpator pentru reþinerea
colilor din stivã ºi suflarea de aer;
6 - sorburi de conducere a colii

b. Aparate de alimentare a
maºinilor cu hârtie în sul. Acest tip
de aparate este compus din
mecanismul de fixare a sulului ºi
dispozitivele de conducere a benzii
de hârtie prin maºinã.

Schema mecanismelor simple de fixare a
sulurilor în maºinile rotative, cu dispozitive
de frânare
a - dispozitiv de frânare care acþioneazã
asupra suprafeþei periferice a sulului;
b - dispozitiv de frânare care acþioneazã
asupra axului pe care este montat sulul;
1 - bandã metalicã; 2 - punct de fixare a
benzii; 3 - contragreutate; 4 - ºaibã pe axul
sulului; 5 - dispozitiv de reglare a întinderii
benzii metalice.

Mecanismul în stea permite
fixarea concomitentã a trei suluri,
astfel încât, la terminarea unui sul, se
roteºte doar steaua, sulul nou este
adus rapid în poziþia de lucru, se face
lipirea benzii noi de cea veche ºi
maºina îºi continuã tirajul.
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Grupul de alimentare se
compune din jgheabul (cãlimara) de
cernealã, care are o lamã elasticã ºi în
pereþii cãruia se aflã lagãrele
cilindrului ductor. Prin rotirea sa, o
cantitate de cernealã din jgheab trece
prin spaþiul format între cilindru ºi
lamã, rãmânând pe suprafaþa
ductorului. De aici cerneala este
preluatã de valul alimentator ºi
transmisã grupului de frecare.

Mecanismul în stea de fixare a sulului în
maºinile rotative
1 - batiul mecanismului; 2 - axul stelei;
3 - braþul stelei; 4 - con de fixare a sulului;
5 - bandã fãrã sfârºit de antrenare a sulului;
6 - banda de hârtie.

B. Aparate pentru alimentarea cu
cernealã
Aparatele de cernealã ale
maºinilor de tipar plan sunt formate
din urmãtoarele grupuri funcþionale:
- grupul de alimentare cu
cernealã;
- grupul de frecare a cernelii,
care asigurã frecarea ºi omogenizarea
acesteia precum ºi întinderea într-un
strat de grosime uniformã;
- grupul de ungere, care transmite
cerneala
pe
suprafaþa
elementelor imprimabile ale formei
de tipar.

Grupul de alimentare cu cernealã
1 - jgheab de cernealã; 2 - lamã elasticã;
3 - cilindru ductor; 4 - cernealã;
5 - val alimentator; 6 - punct de basculare;
7 - ºuruburi de reglaj.

Odatã cu creºterea vitezei
maºinilor de imprimare au fost
necesare noi instalaþii care sã asigure
acestora consumul mãrit de cernealã.
În prezent, existã opþiuni pentru
a asigura permanent cantitatea
de cernealã necesarã imprimãrii, cum
ar fi:
- sistem cu pompe de cernealã
acþionate pneumatic ºi aparate de
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cernealã clasice, cu jgheab, lamelã de
oþel ºi ºuruburi zonale pentru dozaj
acþionate de micromotoare (vezi
figura de mai jos).

- sistem cu pompã de cernealã
acþionat pneumatic ºi distribuitorul
de cernealã direct pe ductor prin
pulverizare controlatã digital, sistem
a cãrui funcþionare este arãtatã în
figura de mai jos.

08.07.2008

La acest sistem, aparatului de
cernealã i s-a eliminat jgheabul de
cernealã ºi ºuruburile zonale de
reglaj pentru filmul de cernealã.
Sistemul asigurã o distribuþie
uniformã a cernelii pe toatã lãþimea
rezervorului de cernealã, care este
presurizat ºi al cãrui nivel este
permanent monitorizat. Închiderea ºi
deschiderea duzelor se realizeazã cu
ajutorul electromagneþilor montaþi pe
fiecare ac obturator al duzei.
Pulverizarea se face pe un val
ductor acoperit cu o masã plasticã
rezistentã la coroziunea compuºilor
din cernealã.
- sistem de micropompe controlate digital - se compune în principal
din senzorul de proximitate ºi pompa
cilindricã.
Senzorul de proximitate transmite computerului un impuls la
fiecare trecere a braþului prin dreptul
lui, monitorizându-se cantitatea de
cernealã pompatã.
Pompa este conectatã la
conducta de alimentare cu cernealã.
Pistonul ei cilindric are secþiunea
modificatã în dreptul orificiului de
alimentare ºi astfel lasã cerneala sã
intre în cilindrul pompei.
Viteza de rotaþie a pistonului
este de 120 rot/minut. Pistonul are o
configuraþie specialã, care-i permite
sã joace ºi rolul de supapã de admisie
ºi refulare.
Presiunea de pompare a cernelii
este de cca 5 kgf/cm2 . La rotativele
9
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de ziare, unde o paginã are în medie
8 coloane, s-a prevãzut câte o pompã
pe fiecare coloanã. Informaþiile
culese de la senzorul de proximitate
pot conduce atât la aprecierea
stratului (filmului) de cernealã ºi a
densitãþii tiparului în timpul tirajului,
cât ºi la pãstrarea constantã a acestuia
în condiþii de variaþie de vitezã a
maºinii.
Grupul de frecare a cernelii
diferã în funcþie de tipul constructiv
al maºinii, în special din punct de
vedere al numãrului ºi diametrelor
cilindrilor ºi valurilor frecãtoare.
În componenþa grupului de
frecare, pe lângã cilindrii elastici din
cauciuc (valuri) avem ºi cilindrii
metalici, care au de obicei la
suprafaþã un strat de cupru (în cazul
diametrelor mai mici, un strat de
polietilenã contractibilã): fiind
oleofil, în timpul funcþionãrii maºinii
reþine bine cerneala pe suprafaþa
cilindrilor.

Grup de frecare a cernelii cu alimentator (1)
cilindri (3) ºi valuri frecãtoare (2).

Grupul de ungere preia cerneala
de pe cilindrii frecãtori ºi o transmite
pe formã într-un strat uniform. Un
numãr suficient de valuri ungãtoare
(minim 3-4) asigurã o bunã ungere a
formei. Valurile ungãtoare sunt
elastice - cu îmbrãcãminte din
cauciuc.
Aparatele de cernealã ale
maºinilor ofset, cu hârtia în coli sau
în sul, sunt mai dezvoltate din punct
de vedere constructiv decât la tiparul
înalt, dar corespund în general cu
acestea.
Deoarece imprimarea se face cu
ungerea formei, valurile elastice ale
maºinilor de tipar ofset se executã
din cauciuc. Duritatea cauciucului
din care sunt confecþionate trebuie sã
fie cuprinsã între 27-30 o Sh A pentru
valurile ungãtoare, 30-40 o Sh A
pentru valurile frecãtoare ºi de
30-37 o Sh A pentru valul de
alimentare.
La maºinile de tipar ofset,
calitatea stratului de cernealã depus
pe forma de imprimare ºi apoi pe
imprimat depinde de cantitatea de
apã de umezire care pãtrunde în
aparatul de cernealã de pe forma
umezitã. Dacã apa pãtrunde în
aparatul de cernealã, formeazã o
emulsie ce va duce la schimbarea
intensitãþii culorii ºi imprimatul va
apãrea spãlãcit. Unele maºini
moderne au un dispozitiv montat
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deasupra grupului frecãtor, numit
Acvatrol, care trimite un jet de aer
cald, împiedicând, cel puþin parþial,
emulsionarea cernelii.

Cilindru

Aparat de

de form`

umezire

Schema unui aparat de cernealã de la o
maºinã ofset

Reglarea mecanismelor de
cernealã
Reglarea jgheabului de cernealã
începe din momentul când se
schimbã cerneala în jgheab. În acest
caz, ºuruburile zonale se deschid la
maximum, iar cuþitul (lama) se
poziþioneazã cu ºuruburile de fixare,
la aproximativ 0,5-0,7 mm de ductor,
uniform pe întreaga sa lungime.
1

2

2

08.07.2008

În jgheab, în locurile unde nu
trebuie transmisã cernealã se aºeazã
limitatoare laterale de plumb. Se
introduce apoi cerneala între
limitatoare ºi se trece la reglarea
definitivã a jgheabului cu ajutorul
ºuruburilor zonale de reglaj. Cu
ajutorul mecanismului cu clichet se
regleazã ºi unghiul de rotire
periodicã a ductorului.
Reglarea valurilor. Funcþionarea
normalã a aparatului de cernealã
depinde de reglarea corectã a
valurilor maºinii. O reglare corectã
constã în fixarea tuturor valurilor
elastice faþã de cilindrii metalici în
aºa fel încât sã preseze uniform pe
întreaga lor lungime ºi cu o asemenea
putere încât sã se poatã roti liber sub
acþiunea forþelor de frecare. O reglare
incorectã a valurilor duce la o frecare
ºi o ungere neuniforme ale cernelii,
deci la o calitate necorespunzãtoare a
tiparelor obþinute.
Valurile aparatului de cernealã
se fixeazã în lagãrele lor, care sunt
prevãzute cu dipozitive de reglare.
(continuare în numãrul urmãtor)
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Jgheab de cernealã cu numerotarea
ºuruburilor zonale
1 - ºurub de reglaj; 2 - ºurub de fixare;
3 - ºuruburi zonale; 4 - tãbliþã cu
numerotatea ºuruburilor zonale.

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”
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