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Algernon prezintã: Realizarea semnelor rutiere cu ORALITE 5500 Engineer
Grade ºi ORACAL 8300 Transparent Cal

Cu puþin timp în urmã, Orafol Europe GmbH a anunþat cã folia reflectorizantã
5500 Commercial Grade a devenit 5500 Engineer Grade. Folia a fost îmbunãtãþitã
astfel încât sã respecte coeficienþii de retroreflexie aferenþi clasei I de reflectivitate,
prilej cu care ºi durabilitatea sa a fost extinsã de la 5 la 7 ani, fãrã a se aduce însã nici o
modificare asupra preþului.

Folia adezivã reflectorizantã 5500 ENGINEER GRADE are agrement tehnic
în România, iar la nivel internaþional îndeplineºte urmãtoarele standarde: EN 12899-1
(Europa), DIN 67520 si DIN 6171 (Germania), BS 873: Partea a 6-a (Marea
Britanie), NFP 98-520 (Franþa), SN 640878 (Elveþia), ASTM D 4956 (SUA),
JIS Z 9117 (Japonia).

Folia are o mare rezistenþã la intemperii ºi un foarte bun comportament la agenþii
de coroziune sau la contactul cu solvenþii. Adezivul acesteia este permanent,
poliacrilic pe bazã de solvent, special creat pentru a respecta cerinþele internaþionale
în domeniul semnelor pentru traficul rutier. Având în vedere aplicaþiile pentru care
sunt create aceste folii (realizarea semnelor pentru traficul rutier), adezivul este foarte
puternic ºi cu aderenþa iniþialã mare, îndepãrtarea foliilor de pe suprafeþele pe care au
fost aplicate fiind foarte dificilã, acestea rupându-se în bucãþi mici. Din acest motiv
foliile reflectorizante pentru traficul rutier nu sunt recomandate pentru aplicaþii în
publicitate.

Folia adezivã reflectorizantã seria 5500 Engineer Grade este alcãtuitã din bile
reflectorizante catadioptrice din sticlã, înglobate într-un strat transparent de material
plastic. Suprafaþa netedã conferitã de rãºina alchidicã prezintã un grad înalt de
rezistenþã la zgârieturi ºi lovituri ºi asigurã o foarte bunã imprimabilitate. Coeficienþii
de reflexie ridicaþi asigurã o bunã vizibilitate chiar ºi în cele mai slabe condiþii de
luminozitate sau în condiþii meteorologice dificile. 

Pentru crearea de semne rutiere, pe culoarea albã a foliei 5500 se pot aplica
urmãtoarele culori din seria ORACAL 8300 Transparent Cal:

- 216 - Traffic yellow (Galben trafic);
- 034 - Orange (Portocaliu);
- 032 - Light Red (Roºu deschis);
- 057 - Traffic blue (Albastru trafic);
- 619 - Traffic green (Verde trafic).
Foliile transparente reprezintã o alternativã la serigrafie, mai ales când se doreºte

realizarea unui numãr limitat de semne rutiere.

Recomandãri: 
Pentru fabricarea semnelor de circulaþie, marcajelor de îndrumare ºi avertizare,

dar ºi pentru aplicaþii grafice reflectorizante pe diverse suporturi (litere, numere ºi
simboluri reflectorizante), pe plãcuþe indicatoare, pentru perioade de timp de pânã la
7 ani în exterior. Olivia Jipa

Marketing Manager
Algernon



Europapier România este prezent la Print Show 2009

Ca la oricare ediþie, Europapier profitã de oportunitatea oferitã de Print Show
pentru a aduce în atenþia consumatorilor ºi a utilizatorilor de hârtie cele mai noi
elemente din industrie.

Anul acesta, în cadrul târgului expoziþional Print Show, Europapier se prezintã ca
fiind prima firmã din România certificatã FSC ºi PEFC pe piaþa de desfacere a
hârtiei. Aceste certificate prestigioase sunt bine-cunoscute de o mare parte din
utilizatorii de hârtie ºi existenþa lor aratã firmele care aduc un aport întregii
comunitãþi sociale. Ce înseamnã aceasta, în câteva cuvinte? Europapier are grijã de
viitor ºi participã la susþinerea unui consum raþional de materii prime necesare
producerii hârtiei.

Un alt element important este noul parteneriat cu Mohawk, una dintre cele mai
importante fabrici de hârtie din America de Nord. Avem o gamã complet nouã de
hârtii ºi cartoane speciale produse în proporþie de 100% din materii prime ce
protejeazã mediul: energie eolianã, fibrã reciclatã, soluþii chimice care nu conþin clor,
utilizând tehnologii ce nu au emisii de carbon.

Tot în cadrul Print Show vom prezenta o serie de instrumente noi de lucru, printre
care ºi primul catalog de hârtie din România lansat în aceastã varã ºi care a fost primit
cu mare succes în rândul utilizatorilor ºi chiar al consumatorilor de hârtie.
Specialiºtii noºtri prezenþi la stand vã vor aduce în atenþie toate noutãþile ºi vã vor
explica în detaliu calitãþile hârtiilor ºi ale cartoanelor pe care noi le distribuim, cum
funcþioneazã sistemul nostru, cum putem sã aducem un plus de valoare clienþilor
noºtri.

Vã aºteptãm sã ne vizitaþi, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie, la Print Show,
în pavilionul 17, de miercuri pânã vineri între orele 10:00 – 18:00 ºi sâmbãtã între
orele 10:00 – 16:00.
Europapier este liderul pe piaþa de distribuþie de hârtie în Europa Centralã ºi de Est.
În România, Europapier este prezent de peste 10 ani ºi aduce în atenþia utilizatorilor
o gamã largã de hârtii ºi cartoane tipografice, cu design special sau hârtii pentru
utilizãri birotice. Printre cele mai cunoscute branduri de hârtie pe care le distribuie pe
piaþã sunt: UPM Finesse, Chorus Style, Masterprint, Masterboard, HP –
everyday paper, Color Copy, IQ – ideal paper, Vanguard, Galaxy Metallic,
Fancy Emboss, Consort Royal etc.

Monalisa Tudor, 
Marketing Manager, 

Europapier Romania srl
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Finisarea produselor tipografice
Operaþiuni de deformare a materialelor - 
Fãlþuirea 
- Fãlþuirea  cu casete - pag. 4
- Fãlþuirea combinatã casetã-cuþit - pag. 6
Elemente suplimentare ale colilor fãlþuite
- Forzaþul - pag. 8

Finisarea produselor
tipografice
Fãlþuirea

(continuare din numãrul precedent)

Fãlþuirea cu casete. Sistemul,
aºa cum s-a arãtat mai sus, se bazeazã
pe rotaþia cilindrilor de transport ºi
fãlþuit ºi pe limitatoarele din
interiorul casetei.

În timpul operaþiei de fãlþuit,
marginea colii de hârtie atinge
limitatorul din casetã, astfel valurile
de transport, acþionând în continuare,
formeazã o buclã care permite
cilindrilor de fãlþuire sã prindã coala
de hârtie ºi sã formeze un pliu.

Calitatea hârtiei, dimensiunea
interioarã a casetei ºi viteza perife-
ricã a cilindrilor de transport au
influenþã asupra calitãþii plierii.

Hârtiile cu gramaj mare ºi cu
rigiditate micã se deformeazã mai
uºor, se fãlþuiesc mai uºor în casetã

decât hârtiile subgramate sau foarte
rigide, ce pot prezenta unele
imprecizii la pliat.

Lipsa necesitãþii sincronizãrii
anumitor componente la maºina de
fãlþuit cu casete (spre deosebire de
maºina de fãlþuit cu cuþite, care
necesitã sincronizarea acestora cu
alinierea în semne a colii) permite, în
funcþie de calitatea hârtiei, viteze de
pânã la 150 m/minut.

Formatul (dimensiunea) colilor
determinã, de asemenea, randamentul
fãlþuirilor. Astfel, la formatele mici ºi
mijlocii randamentele sunt mai mari,
fãrã sã fie necesarã creºterea vitezei
maºinii.

La maºinile moderne de fãlþuit
toate grupurile componente sunt
concepute modular ºi dispun de
acþionare individualã, ceea ce
permite combinarea dupã necesitate a
acestor elemente sau întrebuinþarea
ca un grup de pliat independent. Un
exemplu de pliere la un grup cu 4
casete (2 superioare ºi 2 inferioare)
este redat în figura de mai jos. Astfel
se obþine plierea a 32 pagini în formã
de acordeon.
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Formarea primului pliu
1 - val de transport ºi fãlþut; 2 - val transportor;

3 - val de fãlþuit; 4 - limitator

Model de pliere
1 ºi 3 - casete superioare; 2 ºi 4 - casete
inferioare; 5 - intrarea colilor; 6 - ieºire
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În funcþie de numãrul de fãlþuiri
(pliuri), eliminarea coliþei poate fi
fãcutã dupã fiecare grup de fãlþuit.

Atunci când asupra hârtiei se
executã trei sau patru fãlþuiri sau
când gramajul este mai mare, se
foloseºte cuþitul circular perforator,
care executã mici orificii în coala de
hârtie în direcþia penultimei fãlþuiri, în
scopul eliminãrii aerului dintre file,
pentru evitarea fãlþuirilor nedorite ºi
mãrirea preciziei de plieri succesive.

Pe maºinile de lucru cu casete se
pot executa îndoiri paralele, perpen-
diculare ºi combinate, în funcþie de
dispunerea grupurilor de fãlþuit, unul
faþã de celãlalt.

Maºinile de fãlþuit cu casete au
ca pãrþi principale:

- aparatul de alimentare cu coli
(care poate fi de diferite tipuri, ce au
fost descrise la capitolul de
alimentare a maºinilor ofset cu hârtie
în coli);

- casete cu gradaþii pentru fãcut
formatul lucrãrii pe maºinã;

- compresor pentru aer comprimat;
- valþuri pentru executarea îndoi-

turii (pliului);
- benzi pentru transportul ºi elimi-

narea colilor fãlþuite;
- guri de evacuare a colilor fãlþuite.
Executarea fiecãrei fãlþuiri

presupune existenþa a trei valþuri ºi a
unei casete care formeazã un grup de
fãlþuire.

Coala de hârtie adusã de
transportor este deplasatã prin
intermediul valþurilor 1 ºi 2 în caseta 3
pânã în opritorul 4, a cãrui poziþie se
regleazã în funcþie de formatul de
fãlþuit. Datoritã opritorului 4, coala 
de hârtie se îndoaie la marginea 
inferioarã a casetei, formând o buclã,
care este introdusã între cilindrii 
2 ºi 5. Prin intermediul cilindrilor,
coala formatã se deplaseazã la o a
doua casetã, care va efectua cea 
de-a doua îndoiturã, paralelã cu prima.

Perforatoare pentru maºini de fãlþuit Grup de la maºina de fãlþuit cu casetã; schemã
de funcþionare
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Apoi coliþa se deplaseazã la

urmãtorul grup de fãlþuire.

Fasciculele obþinute sunt presate

pentru eliminarea aerului dintre file

ºi apoi se leagã în pachete.

Avantajele acestui tip de maºinã

de fãlþuit cu casete sunt urmãtoarele: 

- combinând numãrul ºi poziþia

staþiilor de fãlþuit se pot obþine

diferite feluri de îndoituri;

- datoritã posibilitãþilor de re-

glare a poziþiei opritorului se pot

obþine îndoituri ºi la alte dimensiuni

ale colii, nu numai la mijloc;

- au o productivitate superioarã

maºinilor de fãlþuit cu cuþite.

Au însã urmãtoarele dezavantaje:

- nu pot fãlþui decât hârtie cu

grosime uniformã, deoarece valþurile

de la grupul de fãlþuire se regleazã în

funcþie de grosimea hârtiei;

- nu pot fãlþui hârtii rigide sau cu

gramaj mare sau hârtii subgramate

deoarece, în aceste situaþii, îndoitura

nu ar corespunde calitativ.

Fãlþuirea combinatã casetã-
cuþit. Fãlþuirea combinatã reuneºte pe
o singurã maºinã sistemul de casetã cu
cel al cuþitului.

Maºinile de acest tip sunt relativ
compacte, au un reglaj rapid ºi un
randament bun. În general, falþurile
paralele sunt fãcute în casetele
primului grup ºi pliurile se încru-
ciºeazã succesiv prin grupul cu cuþit
ce cade vertical.

Pentru obþinerea unui falþ paralel,
dupã primul falþ încruciºat se foloseºte
o casetã.

Transportul colilor pliate de la un
grup la altul se face cu ajutorul
valþurilor, la care sunt montate bare de
ghidaj ºi ºireturi, pe care sunt aºezate,
în cãsuþe speciale, bile de metal sau
plastic în funcþie de calitatea hârtiei ºi
grosimea colilor fãlþuite.

În cazul unui grup cu cuþit de
fãlþuit bine sincronizat ºi al unei
comenzi electronice, viteza de
introducere a colilor permite, practic,
un avans continuu. Cuþitul cu
comandã electronicã nu necesitã
reglãri de interval între coli.

La toate tipurile de maºini de
fãlþuit, cilindrii aflaþi în partea
superioarã ºi în cea inferioarã a
grupului de pliere pot fi dotaþi cu
dispozitive de perforare, biguire sau
cuþite circulare.



Nr. 45 / 15.09.2009

7
www.afaceri-poligrafice.ro

Pentru desfãºurarea normalã a
operaþiei de fãlþuire mecanicã a colilor,
este necesar ca în apropierea maºinii sã
se gãseascã masa de bãtut ºi pregãtit
colile imprimate, masa de numãrat
colile fãlþuite ºi presa pentru
împachetat ºi legat pachetele cu
coliþe.

Coliþele trebuie sã corespundã
urmãtoarelor cerinþe:

- sã fie corect fãlþuite în ceea ce
priveºte aºezarea succesivã a
paginilor;

- oglinzile paginilor sã se suprapunã;
- sã fie curate ºi fãrã falþuri nedorite;
- fiecare pachet sã conþinã aceeaºi

coliþã.
Maºinile de fãlþuit vor fi dotate

cu apãrãtori corespunzãtoare care sã
protejeze sistemele de transmisie ºi
pãrþile mobile expuse ale meca-
nismelor ºi sã atenueze zgomotul
produs. Se va controla starea
ºireturilor de la sistemul de transport
al colilor pentru a nu se rupe ºi a nu
provoca în acest fel accidente. În
timpul funcþionãrii maºinii nu este
admis sã se îndrepte colile. Scoaterea
colilor cãzute sub maºinã se va
executa numai când maºina este
opritã ºi circuitul electric întrerupt de
la întrerupãtorul general. Acestea
sunt numai câteva sugestii de
prevenire a accidentelor.

În concluzie, fãlþuirile de tip
curent ºi principalele plieri sunt
grupate schematic astfel:

coala tipãritã

variante posibile de
executat

fãlþuire încruciºatã la 
8, 16 ºi 32 pg

sistem de fãlþuit în cruce

coala tipãritã

variante posibile

fãlþuit încruciºat 8,
16 ºi 32 pg

fãlþuit paralel
normal

fãlþuit combinat rulat
ºi în acordeon

sistem de fãlþuit în casete ºi cu cuþite

fãlþuit rulat ºi în
acordeon

fãlþuit în paralel ºi
încruciºat la 12 ºi 24 pg

fãlþuire încruciºatã la 
12 ºi 24 pg
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interioarã a scoarþei. Astfel, se
realizeazã o legãturã rezistentã între
cele douã elemente. În afarã de
aceasta, prin caºerarea lui pe
suprafaþa scoarþei, forzaþul are ºi
rolul de a realiza o finisare elegantã ºi
curatã a cãrþii.

Forzaþurile se confecþioneazã, în
general, din hârtie albã, coloratã sau,
de multe ori, din hârtie tipãritã.
Forzaþurile tipãrite pot fi individuale,
cu o singurã figurã sau temã sau pot
sã reprezinte elemente grafice
decorative, reflectând imagini din
conþinutul cãrþii sau un fond
decorativ tipic, fãrã referire la
conþinut.

Dimensiunea forzaþului este cea a
formatului paginii cãrþii obþinut, în mod
obiºnuit, prin îndoirea unei coli de
hârtie la mijloc. Formatul colii de hârtie
trebuie sã fie dublu faþã de formatul
paginii (pentru forzaþul simplu).

Elemente suplimentare ale colilor
fãlþuite

De multe ori, la pregãtirea
colilor fãlþuite pentru a fi apoi
asamblate trebuie adãugate elemente
suplimentare, necesare blocului de
carte legatã sau broºatã ºi care nu
sunt cuprinse în coala imprimatã.
Aceste elemente sunt forzaþul ºi
planºele.

Forzaþul. Cãrþile legate au ca
element de bazã forzaþurile. Rolul lor,
prin aplicarea la începutul ºi la
sfârºitul cãrþii, este de a face legãtura
(unirea) blocului de carte cu scoarþa.
Forzaþul se aplicã pe blocul de carte,
apoi, prin caserarea filei exterioare, se
lipeºte întreaga suprafaþã pe suprafaþa

coala tipãritã

posibilitãþi de fãlþuire

sistem de fãlþuire cu casete

fãlþuit rulat sau în
acordeon

fãlþuit paralel
normal

fãlþuit în paralel ºi
încruciºat la 12 ºi 24 pg

fãlþuit combinat paralel,
rulat ºi în acordeon

fãlþuit încruciºat
la 8, 16 ºi 32 pg


