




Imaginaåia prinde formã!

Ce este Digital PRINT & SIGN?

Digital PRINT & SIGN este un
nou produs marca Euroexpo Trade
Fairs, care va avea loc în perioada 
22 – 25 septembrie în Pavilionul
Central al complexului expoziåional
Romexpo. Avem de a face cu o
expoziåie B2B, concentratã pe tot
ceea ce înseamnã tipar digital æi
semnalisticã, însumând software-uri
de ultimã generaåie, multimedia,
fotografie digitalã æi semnalisticã,
fãrã partea de offset æi flexografie.
Digital PRINT & SIGN este o
explozie de culoare, dinamism æi
comunicare, unde tot ceea ce pânã
acum era posibil doar prin puterea
imaginaåiei, acum prinde formã
graåie produselor existente aici.

Cui se adreseazã expoziåia?

Digital PRINT & SIGN se
adreseazã – pe de o parte –
companiilor producãtoare æi distri-
buitoare de software pentru
procesare de text æi imagini,
comunicare digitalã æi alte soft-uri æi
echipamente specializate; producã-
torilor æi distribuitorilor de materiale
consumabile, materiale æi accesorii

(cernealã, suporturi de imprimare
etc.); reprezentanåilor æi distribui-
torilor de echipamente pentru
comunicare, graficã, publishing,
tipar digital; producãtorilor de
materiale publicitare fizice æi
virtuale; prestatorilor de servicii de
promovare digitalã, interactivã – în
calitate de expozanåi. 

Pe de altã parte, expoziåia åinteæte
vizitatorii specializaåi din acest
domeniu, æi anume: tipografii;
ateliere de producåie publicitarã;
agenåii de publicitate æi agenåii
interactive; prestatori de servicii,
producãtori de materiale publicitare
fizice æi virtuale; prestatori de
servicii de promovare digitalã,
interactivã; producãtori de materiale
publicitare fizice æi virtuale;
reprezentanåi ai departamentelor de
marketing din companii medii æi
mari (clientul final).

Unde ne putem informa suplimentar
despre Digital PRINT & SIGN?

Tarife, discount-uri æi alte informaåii
suplimentare puteåi gãsi pe

www.printsign.ro 
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Finisarea produselor tipografice
Broºarea cãråilor - pag.4

- Pregãtirea copertelor - pag. 5

- Broºarea simplã - pag. 5

- Broºarea mecanicã - pag. 7

- Tãierea în trei pãråi - pag. 8

Finisarea produselor
tipografice

Broæarea cãråilor

(continuare din numãrul precedent)

Dupã cum am arãtat în numãrul
anterior, în funcåie de modul de
lipire, coperta poate avea douã sau
mai multe articulaåii, numite biguri,
adicã adâncituri în carton. Acestea
permit deschiderea cãråii fãrã a
deteriora coperta (fãrã ele, cartonul
poate plesni). 

În cazul copertei cu douã biguri,
distanåa dintre ele este egalã cu
grosimea cotorului cãråii. Când
lucrarea este adunatã prin
suprapunere æi este cusutã deasupra
cu clame de metal, pentru acoperirea
acestora, coperta va avea patru biguri
- douã la distanåa grosimii cotorului
æi douã care marcheazã locul pânã
unde se lipeæte coperta pe feåele
blocului, deci locul unde se deschide
coperta.

Copertele cãråilor broæate
trebuie biguite mai ales când sunt
groase sau rigide. Biguirea mai este
necesarã când direcåia longitudinalã a
fibrelor cartonului de copertã este

perpendicularã pe direcåia longitu-
dinalã a broæurii.

Unele cãråi broæate pot avea
clape, adicã marginile din faåã ale
copertei sunt îndoite în interior. În
acest caz, coperta se executã cu cant.

Carte broæatã cu copertã cu clape
1 - blocul cãråii; 2 - copertã; 3 - clapã

În cazuri mai rare, cartea broæatã
poate avea supracopertã.

Carte broæatã cu supracopertã
1 - blocul cãråii; 2 - copertã; 3 - supracopertã

Revistã æi buletin sunt denumiri
editoriale ale unor lucrãri periodice,
fiind în legãturã cu conåinutul,
prezentarea graficã etc. æi pot avea
coperte separate sau din coalã. Din
punct de vedere al finisãrii revistele æi
buletinele nu se deosebesc de cãråile
broæate, executându-se de cele mai
multe ori cusute caiet.
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În vederea broæãrii cãråii,
trebuie pregãtite cu mare atenåie atât
blocul cât æi coperta.

Pregãtirea copertelor constã
în primul rând în tãierea lor cu
ajutorul maæinii cu un cuåit. De
regulã, copertele se tipãresc mai
multe pe o coalã de carton.

Tãierea copertelor se face la
dimensiunile formatului blocului,
având în vedere ca acesta sã acopere
întregul bloc. Dupã tãiere, când este
cazul, se procedeazã la biguirea
copertelor pe maæini de biguit cu
motor sau cu pedalã de picior.
Biguirea are loc prin presarea
cartonului pe întreaga lungime a
acestuia cu ajutorul unui profil
adâncit în partea inferioarã.

Principiul biguitului
1 - corpul de presiune (profilul superior); 
2 - nervurã (cuåit); 3 - carton; 4 - vinclu; 

5 - masã inferioarã

Se procedeazã astfel: fixãm
locul cotorului cãråii, însemnând
lãåimea lui pentru articulaåie æi de-a

lungul clapelor (când coperta este cu
clape). Pentru mãsurarea copertei
luãm ca bazã o linie trasatã în lung
pe mijlocul cotorului. 

Pentru biguit, se ia mãsura pe
masa inferioarã, cu vinclul de
mãsurã îndoind coperta exact în
locul unde vrem sã cadã bigul. Se
coboarã cuåitul pe copertã æi se aduce
vinclul la linia marginii copertei,
fãcând primul big.

Deoarece la copertã sunt
necesare uneori douã, trei, patru sau
chiar æase biguri, se construieæte o
mãsurã în scarã, din fâæii de mucava
mai groasã, care se lipesc între ele æi
apoi pe masa maæinii de biguit.
Astfel se dã posibilitatea de a efectua
succesiv toate bigurile necesare,
deplasând coperta din treaptã în
treaptã (prin introducerea copertei o
singurã datã).

Vincluri în trepte folosite la biguit

Distanåele dintre treptele
vinclului trebuie sã coincidã cu
distanåele dintre biguri. Dupã
pregãtirea copertei se poate trece la
broæarea lucrãrii.

Pentru broæarea simplã (lipirea
copertei numai la cotorul lucrãrii)
executatã manual, blocurile se bat la
cap æi la cotor, se aæazã pe marginea
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mesei în topuri de 40-50 cm
înãlåime, cu cotoarele pe aceeaæi
parte. Cu ajutorul unei pensule de
legãtorie se ung cu adeziv, în aæa fel
încât acesta sã pãtrundã în file. Pe top
se aæazã o scândurã æi se preseazã cu
mâna stângã în timpul încleierii,
pentru a menåine alinierea blocurilor.

Încleierea broæurilor la marginea mesei

Copertele biguite cu douã biguri
ce sunt fãcute la dimensiunile cãråii
sunt aæezate alãturi. Din topul de
blocuri încleiate se ia o carte æi se
aæazã pe pagina a doua a copertei (cu
pagina unu a blocului), åinându-l în
poziåie corectã cu mâna stângã. Cu
mâna dreaptã se apucã marginea
pãråii libere a copertei, se îndoaie æi
se trage pe partea superioarã a
blocului. Apoi coperta se apucã cu
mâna stângã, iar cu degetele mâinii
drepte se freacã uæor pe cotorul
copertei (frecarea trebuie fãcutã

printr-o bucatã de hârtie sau pânzã
curatã, pentru a nu murdãri cotorul).
Cartea se pune deoparte æi se
continuã cu celelalte. Când întregul
top a fost broæat, se bate æi se freacã
cu fãlåuiala la cotor, pentru ca lipirea
copertei sã se facã bine æi fãrã
încreåituri.

La broæarea cãråilor cu lipirea

copertei, în patru biguri, pe prima æi
ultima filã a blocului, ungerea nu se
face pe cotorul blocului, ci se ung
copertele de la primul big la ultimul
(vezi figura de mai jos).

Ungerea copertelor aæezate în scarã

Ungerea copertelor între biguri
se poate face manual sau cu ajutorul
unor maæini de uns speciale.

Restul operaåiilor este la fel cu
cele descrise mai sus la broæarea
simplã.

Punerea în copertã       Frecarea cotorului
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Aæa cum s-a mai arãtat, la
broæarea cu cant blocurile sunt mai
întâi tãiate în trei pãråi iar în procesul
de broæare trebuie avutã în vedere
poziåia corectã a blocului în copertã,
pentru ca toate canturile sã fie egale.

Broæarea mecanicã se executã
cu ajutorul unor maæini special
concepute. Principiul de lucru al
maæinii de broæat constã în
depunerea unui strat de adeziv pe
cotorul blocului (cusut sau frezat)
prin intermediul cãruia este prinsã
coperta, susåinutã pânã la presarea pe
cotor. Priza adezivului trebuie sã fie
rapidã æi, la evacuarea cãråii din
maæinã, adezivul sã fie uscat iar
coperta bine fixatã de cotorul
blocului.

Din diversele tipuri de maæini,
cele mai folosite sunt agregatele de
broæat prin frezare la cotor ce
folosesc adeziv cald. Schema de
principiu a componentelor (secåiu-
nilor) a fost prezentatã când am
descris sistemele de fixare a blocului
de carte.

Un alt tip de utilaj ce lucreazã
cu depunerea unui strat de adeziv pe
cotorul blocului de carte cusut este
maæina carusel. Maæina este
compusã din:

- carusel cu opt staåii, care are o
miæcare de rotaåie intermitentã;

- dispozitiv de ungere cu adeziv
cald;

- dispozitiv de aplicare a coper-
tei;

- dispozitiv de presare a copertei
pe cotorul blocului æi lateral;

- dispozitiv de eliminare.

Schema de lucru a maæinilor de broæat
1 - dispozitiv de prindere a blocului; 

2 - dispozitiv de ungere; 3 - dispozitiv de
îndepãrtare a aåelor; 4 - dispozitiv de aplicare a

copertei; 5 - dispozitiv de preuscare; 
6 - dispozitiv de presare a copertei pe bloc; 

7 - uscãtor; 8 - eliminarea cãråii

Blocul de carte introdus în
dispozitivul de prindere trece apoi
prin dispozitivul de ungere, a cãrei
schemã o prezentãm mai jos:

Schema de ungere a blocului de carte
1 - cilindru de depunere a adezivului; 

2 - dispozitive de depunere a adezivului pe
pãråile laterale ale blocului; 3 - blocul de carte; 

4 - bazinul cu adeziv
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O carte broæatã trebuie sã
îndeplineascã niæte cerinåe minime
tehnice de calitate, cum ar fi:

- bigurile copertei sã fie bine
executate, astfel încât sã cuprindã
exact cotorul blocului de carte æi sã
acopere agrafele de sârmã (în cazul
cãråilor cusute cu sârmã strãpunse pe
deasupra);

- coperta sã fie bine lipitã de
cotorul blocului de carte, lipitura
copertei de prima æi ultima paginã a
blocului sã nu depãæeascã bigul de
articulaåie a copertei;

- cotorul cãråii sã fie neted, bine
lipit æi lipsit de deformãri.

Tãierea în trei pãråi. Blocurile
de carte ce urmeazã sã fie legate æi
blocurile cãråilor broæate cu cant sau
cu clape sunt supuse operaåiei de
tãiere în trei pãråi înaintea fixãrii
copertei. Aceeaæi operaåie o suferã æi
celelalte tipuri de cãråi broæate dar
dupã fixarea copertei. De regulã, se
taie din fiecare din cele trei pãråi ale
cãråii sau blocului câte 5 mm.

În figura de mai jos prezentãm
dispozitivul de presare a copertei pe
blocul cãråii:

Schema dispozitivului de presare
1 - coperta; 2, 3, 4, 5 - bacuri de presare lateralã;

6 - bac de presare a cotorului

Când coperta (1) se lipeæte doar
la cotor, bacurile (2) æi (3) produc
aceastã presare. Când lipirea se face
pe feåele blocului, presarea se face cu
ajutorul bacurilor (4) æi (5), ce sunt
diferite de bacurile (2) æi (3) din
figurã. Broæarea cãråilor prin acest
sistem se realizeazã folosind adezivi
calzi (clei animal, termoclei) sau,
eliminând încãlzirea cazanului de
adezivi, se poate folosi cu bune
rezultate dispersia de poliacetat de
vinil (aracet).

3

6

2

1

1

45

6


