


2

AFACERI POLIGRAFICE de 12 ani lider

Târgul internaåional desfãæurat la
Munchen în perioada 22-26 iunie a
oferit celor aproape 40.000 de vizitatori
o varietate de soluåii inovative în
domeniul imprimãrii de format mare æi
industrial, soluåii ce pot reprezenta
pentru întreprinzãtori o alternativã
viabilã de dezvoltare æi creætere a
profiturilor.

FESPA 2010 este poate cel mai
important târg de imprimare large-
format din acest an, având ca expozanåi
companii de renume ale industriei
precum Hewlett-Packard, EFI sau
EskoArtwork.  HP, sponsor corporate
al evenimentului, a prezentat în standul
sãu o varietate mare de soluåii de
imprimare; noua imprimantã flatbed
HP Scitex FB700 a reprezentat unul
dintre principalele puncte de atracåie. 

Prezentatã în premierã la FESPA,
HP Scitex FB700 permite specialiætilor
din industria graficã æi de tipar
dezvoltarea afacerii lor oferind
posibilitatea de a imprima pe aproape
orice material rigid sau flexibil. Cu o
capacitate de imprimare pe materiale de
pânã la 6,4 cm grosime æi o lãåime de
maxim 2,5 m, noul echipament
deschide o serie de oportunitãåi prin
crearea de aplicaåii indoor æi outdoor
foarte variate: display-uri POP (point-
of-purchase), bannere, graficã pentru
târguri æi expoziåii, decorãri interioare,
mobilã sau ambalaje. FB700 are æi
opåiunea de a imprima cu cernealã albã
ca underprint, overprint æi spot pentru
aplicaåii speciale pe materiale precum
sticlã, lemn, carton ondulat etc.

Pentru a-æi respecta promisiunea
de a prezenta soluåii complete la
FESPA 2010, HP a gãzduit în standul
sãu una dintre renumitele mese de
tãiere, frezare æi biguire Esko
Kongsberg, XL24. Echipamentele
Esko Kongsberg sunt complementul
perfect pentru imprimantele flatbed æi
nu numai, oferind tãiere precisã pe
contur, automatizare maximã æi pro-
ductivitate record. Mesele Kongsberg
permit utilizarea unei game foarte largi
de materiale rigide, semi-rigide æi
flexibile iar uneltele specializate oferã
flexibilitate æi versatilitate pentru a crea
aplicaåii speciale.

Vizitatorii târgului de la Munchen
au apreciat totodatã portofoliul HP de
echipamente ce au la bazã tehnologia
revoluåionarã Latex, fiind prezentate
pentru prima datã toate cele trei
imprimante ce utilizeazã cernelurile pe
bazã de apã HP Latex: HP Designjet
L25500, HP Scitex LX600 æi HP
Scitex LX800. Diversitatea de aplicaåii
indoor æi outdoor realizate cu aceste
imprimante æi prezentate la târg a fost
impresionantã - de la tapet sau textile la
bannere sau colantãri de maæini - æi pot
reprezenta echipamentele ideale pentru
dezvoltarea unui business în aceastã
industrie.

Pentru mai multe informaåii
despre FESPA 2010 æi noile
echipamente HP sau Esko Artwork
accesaåi www.transilvae.ro

Diana Apan
coordonator marketing  

Grup Transilvae

VALUL DE INOVAÅII PREZENTATE LA FESPA 2010
ADUCE NOI OPORTUNITÃÅI DE AFACERI
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Consecventã misiunii pe care 
æi-a asumat-o de a fi un partener de
cursã lungã pentru industria graficã din
România, Euroexpo Trade Fairs va
lansa, cu prilejul târgului Digital Print
& Sign, o amplã acåiune menitã sã
susåinã relansarea industriei de profil.

Proiectul, care va fi dezvoltat de
Euroexpo Trade Fairs în parteneriat cu
importanåi furnizori din domeniul
echipamentelor de imprimare digitalã,
finisare æi al consumabilelor tipo-
grafice, æi nu numai, face parte dintr-o
strategie de lungã duratã care umãreæte
îndeplinirea a trei obiective majore:
stimularea investiåiilor în print,
sprijinirea micilor producãtori æi nu în
ultimul rând promovarea pe scarã
naåionalã a domeniului print-ului.

Un prim pas al ambiåiosului
proiect desfãæurat de Euroexpo Trade
Fairs împreunã cu partenerii din
industrie este acåiunea "Afacerea Ta
la Cheie", scopul ei fiind sã atragã noi
investiåii în domeniul grafic. O
premierã pentru industria de profil din
åara noastrã, "Afacerea Ta la Cheie"
va oferi atât oportunitatea de a demara
o afacere nouã în domeniul producåiei
grafice, cât æi æansa de a completa una
existentã. 

Proiectul "Afacerea Ta la
Cheie" are ca particularitate oferirea,
din partea firmelor expozante la Digital

Print & Sign, a unor pachete speciale
bazate pe soluåii complete sau paråiale
de producåie graficã, oferte valabile
doar pe perioada expoziåiei.

Fãrã a rãmâne o simplã acåiune
expoziåionalã, proiectul "Afacerea Ta
la Cheie" va beneficia de o campanie
de promovare intensivã, atât prin
intermediul emisiunilor TV æi al
publicaåiilor financiare æi de afaceri cu
acoperire naåionalã, cât æi prin nume-
roase alte vehicule de comunicare
folosite pentru Digital Print & Sign.
Concomitent, proiectul va fi mediatizat
æi în cadrul campaniei de susåinere a
comunicãrii tipãrite.

Fãrã a-i ocoli pe cei care au ales
deja afacerea în producåia graficã,
proiectul "Afacerea Ta la Cheie" se
adreseazã în principal acelor persoane
care au suficiente resurse pentru a
deveni independenåi financiar, dema-
rând o afacere într-un domeniu cu
potenåial. 

Gânditã pentru a sprijini eficient
investiåiile în producåia graficã,
"Afacerea Ta la Cheie" va încerca sã
ofere celor interesaåi nu doar pachete
foarte atractive ci æi modalitãåi concrete
de a porni o afacere profitabilã în
domeniu.

Complementar târgurilor organi-
zate anual de Euroexpo Trade Fairs, în
cei 8 ani de activitate expoziåionalã

EUROEXPO TRADE FAIRS SUSÅINE
REDRESAREA INDUSTRIEI GRAFICE
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neîntreruptã, pentru domeniul tipo-
grafic sau al producåiei publicitare,
Digital Print & Sign va fi un spectacol
dedicat producåiei æi comunicãrii
digitale, un spaåiu unic de confluenåã a
soluåiilor tehnologice de ultimã orã. 

Seminariile æi evenimentele
speciale, total regândite în parteneriat
cu industria æi în concordanåã cu
nevoile comunitãåii profesionale, vor
constitui "sarea æi piperul" expoziåiei
Digital Print & Sign. Astfel, veåi avea
ocazia sã participaåi la dezbateri pe
subiecte “fierbinåi”, seminarii tehnice
susåinute de specialiæti cu notorietate în
pre-press, print digital sau finisare,
concursuri æi nu în ultimul rând la o
searã de relaxare æi distracåie.

Ruxandra Preda,
Production Manager

www.euroexpo.ro

Finisarea produselor tipografice
Legarea cãråilor
- Rotunjirea cotorului - pag. 4
- Lipirea semnului de carte - pag. 5
- Lipirea capitalbandului - pag. 6
- Lipirea burdufului - pag. 6
II. Confecåionarea scoaråelor - 7
- Materiale pentru scoaråe æi pregãtirea lor - pag. 8

Finisarea produselor
tipografice
Legarea cãråilor
Rotunjirea cotorului

(continuare din numãrul precedent)

Mecanizat, rotunjirea cotorului
se executã cu ajutorul unor maæini, a
cãror schemã este redatã în
continuare:

Schema rotunjirii mecanizate
1 - bloc de carte; 2 - masa maæinii; 

3 - ciocan basculant cu rizuri

Blocul cãråii se aæazã pe masa
maæinii, care este prevãzutã cu rizuri,
fiind sprijinit cu mâna de marginea sa
din faåã. Ciocanul basculant cu rizuri
loveæte pe toatã lungimea cotorului,
în partea de sus a acestuia,
împingând fascicolele superioare
înainte. Apoi blocul este întors æi se
repetã operaåia pe a doua parte a
cotorului.

1

2

3



Nr. 55 / 6.07.2010

5
www.afaceri-poligrafice.ro

presã æi bãtându-l cu ciocanul pentru
a-i da cotorului forma de ciupercã.
Doar în legãtoria de asortiment se
mai executã manual aceastã operaåie.

Formarea falåului - manual

În cazul tirajelor mari, falåul la
cotor se executã mecanic, cu ajutorul
unor maæini de rotunjit æi formare a
falåului sau în cadrul prelucrãrii
blocului pe linii automate.

Principiul de formare a falåului  - mecanic

Lipirea semnului de carte se

executã la partea superioarã a

cotorului (la cap). Semnul de carte

este o panglicã subåire, albã sau

coloratã, de regulã din vâscozã sau

mãtase, de 5-10 mm lãåime æi

lungimea cu 3-5 cm mai mare decât

diagonala blocului. Lipirea acestui

semn se face manual, pe marginea de

sus a cotorului, în mijlocul acestuia.

Calitatea rotunjirii depinde de
aæezarea corectã a blocului pe masa
maæinii æi de distanåa dintre masã æi
ciocanul mecanic. Dupã rotunjire,
cotorul blocului trebuie sã fie
simetric faåã de o linie imaginarã din
mijlocul lui; forma rotunjirii trebuie
sã fie aceeaæi la toate blocurile
aceleiaæi lucrãri; pelicula de adeziv
de pe cotor nu trebuie sã fie distrusã.

Pentru a îmbunãtãåi calitatea
cãråii æi mãrirea rezistenåei ei se
procedeazã la formarea falåului, ce
constã în obåinerea unui cotor al
blocului de forma unei ciuperci.
Blocul cu falåul prelucrat se fixeazã
în scoaråã nu numai datoritã lipirii
forzaåului æi a marginilor de tifon dar
æi datoritã marginilor îndoite ale
cotorului, care se fixeazã de feåele de
mucava ale scoaråelor.

Cotorul sub formã de ciupercã, 
dupã formarea falåului

1 - cotor cu falå; 
2 - feåele din carton de legãtorie ale scoaråei

Operaåia de executare a falåului
la cotorul blocului este foarte
importantã, mai ales la cãråile cu
volum mare. Formarea falåului se
poate face manual, introducând
blocul rotunjit între douã scânduri în

1 2

2
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Lipirea semnului de carte

Lipirea capitalbandului. Capital-
bandul este o panglicã de bumbac
sau mãtase, împletitã (îngroæatã) pe
o parte æi apretatã. Se lipeæte la
ambele capete ale cotorului blocului
de carte.

Lipirea capitalbandului

Pe lângã rolul lui estetic,
capitalbandul fixeazã mai bine
fascicolele între ele la capãtul
blocului æi împiedicã paråial
pãtrunderea prafului între bloc æi
scoaråã. Culoarea capitalbandului, a
semnului de carte æi a ænitului trebuie
sã corespundã culorii forzaåului æi a
scoaråei.

Lipirea se poate face manual
sau mecanic. Pentru lipirea manualã,
capitalbandul se taie în bucãåi de
lãåimea cotorului blocului, dupã
care, ungând marginile cotorului cu

adeziv, se lipeæte de aceste margini,
cu partea îngroæatã în afarã.

Caæerarea cotorului cu hârtie.
Pentru a mãri rezistenåa de fixare a
fascicolelor între ele æi pentru a
obåine o formã stabilã a cãråii,
cotorul se acoperã cu fâæii de hârtie
(de pânzã, la cãråile foarte groase).
Lãåimea fâæiilor va fi egalã cu
lungimea arcului cotorului rotunjit
iar lungimea lor cu 6-10 mm mai
micã decât lungimea cotorului.
Hârtia folositã va fi rezistentã, slab
încleiatã, elasticã, de pânã la 
70 g/m2, tãiatã pe direcåia longi-
tudinalã a fibrelor.

Caæerarea cotorului

Caæerarea cotorului se poate
face manual sau mecanic (pe
agregate sau linii automate). Pentru
lipirea manualã, blocul se aæazã pe
marginea mesei, cotoarele se ung cu
adeziv, se lipesc fâæiile de hârtie
(pânzã) æi se preseazã cu o cârpã
moale.

Lipirea burdufului se face în
scopul mãririi rezistenåei formei
rotunjite a cotorului. Burduful are æi
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- caæerarea cotorului cu hârtie
sau eventual lipirea burdufului.

Dupã uscare (naturalã sau
artificialã), blocurile trec la operaåia
de introducere în scoaråe.
II. Confecåionarea scoaråelor

Scoaråa foloseæte ca înveliæ
exterior al cãråii æi are rolul de a o
proteja æi de a o pãstra timp
îndelungat într-o formã bunã. În
acelaæi timp, este æi un element
decorativ.

Construcåia æi materialele din
care se executã scoaråele pot fi
diverse. Cel mai des folosite sunt
scoaråele simple sau întregi (1/1
pânzã sau hârtie) executate din
mucava (carton de legãtorie) ca
material de bazã æi pânzã de
legãtorie sau material pentru
îmbrãcarea scoaråelor de mucava.

Scoaråã simplã (1/1 pânzã)

Scoaråele simple/întregi se
compun dintr-o bucatã de pânzã sau
hârtie, douã feåe de mucava æi
rãdãcina cotorului. Pe pânzã, în
mijloc, se lipeæte rãdãcina cotorului
(ricãn) iar în pãråi, la o distanåã de 
4-5 mm, feåele de mucava. Marginile
pânzei (einælag) se îndoaie æi se
lipesc pe spatele feåelor æi al
ricãnului.

rolul de a masca neregularitãåile
cotorului æi rãdãcinii (ricãnului) la
deschiderea cãråii. Este un tub de
hârtie lipit de cotorul blocului, dupã
lipirea capitalbandului. Aceastã
operaåie înlocuieæte operaåia de
caæerare a cotorului.

Schema lipirii burdufului pe cotorul 
blocului de carte

1 - burduf; 2 - cotorul blocului; 3 - scoaråa
cãråii; 4 - tifonul de pe cotorul blocului

Burduful se executã æi se lipeæte
manual. Se practicã la cãråile cu
volum foarte mare, folosite des æi un
timp îndelungat (cum ar fi
dicåionarele, tratatele etc.)

Fãcând o recapitulare, operaåiile
de prelucrare a blocului de carte
sunt:

- încleierea cotorului;
- uscarea blocurilor;
- presarea blocurilor încleiate;
- tãierea blocurilor în trei pãråi;
- colorarea tãieturilor (ænitul);
- rotunjirea cotorului;
- formarea falåului (în cazul

legãrii cu falå);
- lipirea semnului de carte;
- lipirea capitalbandului;

12
4
3
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Elementele unei scoaråe
1 - feåe; 2 - ricãn; 3 - articulaåii; 4 - marginile

pânzei (einælag); 5 - colåurile scoaråei

Scoaråele compuse sunt formate
dintr-o fâæie de pânzã pentru cotor,
douã feåe de mucava, rãdãcina
cotorului æi douã feåe de hârtie
pentru îmbrãcarea feåelor de
mucava. Fâæia de pânzã pentru cotor
uneæte cele douã feåe de mucava de
aceleaæi dimensiuni ca pentru scoaråa
întreagã.

În unele cazuri (agende, cãråi
æcolare, caiete de notiåe, lucrãri de
artã legate în piele etc.) se pot executa
dintr-o bucatã din orice material, cum
ar fi pânzã caæeratã pe carton, lemn,
masã plasticã, piele etc.

Materiale pentru scoaråe æi
pregãtirea lor. Pentru executarea
scoaråelor, atât 1/1 cât æi 1/2 pânzã,
se foloseæte: carton de legãtorie
(mucava) de diferite grosimi (în
funcåie de dimensiunea æi volumul
cãråii), carton mai subåire dar
rezistent pentru executarea ricãnului.
Ca materiale pentru îmbrãcarea
scoaråei se foloseæte pânzã
pergamoid, pânzã crudã, pânzã de
mãtase caæeratã pe hârtie, balacron

(peliculã de material plastic caæeratã
pe hârtie) etc. Pregãtirea acestor
materiale constã în tãierea (croirea)
lor la dimensiunile æi formele
necesare.

La tiraje mici, cartonul de
legãtorie (mucava) este croit cu
ajutorul papæerului (foarfecã
mecanicã) iar la tiraje mari cu
ajutorul craiæerului (maæinã de croit
mucava, cu cuåite circulare). În
craiæer, colile de mucava sunt trecute
o datã pentru tãiere în fâæii æi a doua
oarã pentru tãiere în feåe de scoaråã.
La maæinile moderne de croit
mucava, croirea se face atât în
direcåie longitudinalã cât æi
transversalã, printr-o singurã trecere
prin maæinã.

Schema maæinii de croit mucava

 




 



 


