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Intrebari interviu ALL PACK
În perioada 31 octombrie - 04
noiembrie 2012, Centrul Expoziåional ROMEXPO, Pavilionul A, va
gãzdui cea mai importantã expoziåie
internaåionalã din România adresatã
furnizorilor de materiale, ambalaje,
maæini æi echipamente specifice ALL PACK 2012.
Interviu cu Domnul Leonard
Stãncescu,
D i r e c t o r
E x e c u t i v
I M A R K
S I S T E M ,
participant la
ALL
PACK
2012
IMARK
SISTEM este una dintre cele mai
importante companii ce oferã soluåii
de marcare, ambalare æi dozare
moderne, flexibile, eficiente æi de
calitate adaptate pieåei din România.
Alãturi de firme de renume cu
profil de activitate similar,
reprezentanåii IMARK SISTEM au
ales sã participe în acest an la târgul
ALL PACK, eveniment pentru care
se vor pregãti cu seriozitate æi
profesionalism, dupa cum insuæi
Domnul
Leonard
Stãncescu,
Director Executiv IMARK SISTEM,
povesteæte în urmãtorul interviu
acordat organizatorilor târgului ALL
PACK:

16.10.2012

1. Ce fel de produse
comercializeazã compania IMARK
SISTEM æi cine sunt clienåii ideali
pentru echipamentele importate de
firma Dumneavoastrã?
IMARK SISTEM este o
companie specializatã pe livrarea de
soluåii flexibile, inovatoare, de
etichetare, marcare industrialã,
ambalare, asigurarea calitãåii,
senzoristicã-automatizãri, culegere
de date, furnizarea de servicii de
înaltã calitate pentru mediul
industrial, în special pentru
domeniul producåiei, dar æi pentru
sectoare
precum
logistica,
depozitare, distribuåie, retail.
Clienåii cãrora ne adresãm cu
precãdere provin din sectoare
industriale cum ar fi: food, bãuturi,
automotive, cabluri æi electronicã,
åevi æi tuburi, farmaceutice æi
cosmetice, industria chimicã, retail.
2. Ce caracteristici ale
echipamentelor IMARK SISTEM le
fac diferite æi interesante pentru
clienåii din industria de ambalaje,
etichetare æi marcare?
IMARK SISTEM a pus
întotdeauna accent pe calitate æi
performanåã.
În
acest
sens
parteneriatele noastre sunt solide æi
stabile, încheiate cu producãtori de
top din Europa, precum: MARKEMIMAJE, CEIA, K-TRON, PRECIA
MOLEN, ISHIDA EUROPE, SOCO
SYSTEM, ca sã amintesc numai pe
cele mai importante. De altfel, în
ultimul timp, efectele recesiunii
mondiale au adus în atenåie concepte
noi æi diferite de eterna bãtãlie a
preåurilor, precum Total Cost of
Ownership, concept care aduce în
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actualitate
argumente
precum
reducerea consumurilor, impactul
prietenos
asupra
mediului
înconjurãtor, prelungirea duratei de
viaåã a echipamentelor, garanåie
extinsã, reducerea substanåialã a
timpilor moråi din producåie.
3.
Care
este
percepåia
Dumneavoastrã faåã de piaåa de
profil din România?
La o atentã analizã, dacã luãm în
considerare cã absolut orice articol
care iese din producåie trebuie
marcat / etichetat / verificat din punct
de vedere al calitãåii / ambalat,
descoperim cã în ciuda regresului
economic, producåia a continuat sã
funcåioneze. În special dacã ne oprim
asupra producåiei alimentare æi de
bãuturi, practic, în ciuda crizei
oamenii trebuie totuæi sã se
hrãneascã. Bun, consumul poate cã
nu a mai vizat într-o mãsurã
considerabilã articole din gama
premium, dar în orice caz
producãtorii din domeniul food æi al
bãuturilor au continuat sã producã la
niveluri relativ normale.
4. Ce noutãåi veåi prezenta anul
acesta vizitatorilor târgului ALL
PACK? Vor fi oferte cu discount-uri
speciale?
Noutãåile vor consta din
echipamente de generaåie nouã, care
pun accent pe conceptul de Total
Cost of Ownership, noua gamã de
consumabile cu impact foarte redus
asupra mediului înconjurãtor, noua
gamã de echipamente pe zona de
feeding æi transport pneumatic, dar æi
altele care vor putea fi vãzute în

cadrul târgului. Evident cã discuåiile
care vor fi finalizate pe parcursul
târgului vor putea fi concretizate în
contracte la preåuri speciale, cu
avantaje concrete substanåiale pentru
clienåi.
5. Cum vã veåi pregãti anul
acesta pentru participarea la târgul
ALL PACK?
Aæa cum ne-am obiænuit clienåii
æi colaboratorii noætri de ani buni,
vom avea un stand personalizat,
realizat dupã o idee originalã, având
expuse o serie de echipamente
reprezentative, mare parte funcåionale, pe care vom putea efectua
teste æi demonstraåii.
6. Care este mesajul cãtre
viitorii participanåi la targul ALL
PACK?
În condiåiile de nesiguranåã
economicã ce guverneazã perioada
pe care o traversãm, ar fi poate de
bun augur ca interesul clienåilor sã se
mute din zona “preåului cu orice
preå” æi sã realizeze cã un echipament
performant poate aduce beneficii
substanåiale pe un termen mediu,
beneficii care se traduc fireæte în
reduceri de costuri, reduceri ale
timpilor moråi din producåie, într-un
cuvânt beneficii care înseamnã bani.
În lumina acestui mesaj, invitãm
viitorii participanåi la ALL PACK sã
ne viziteze standul nostru, situat în
Pavilionul Central, la numarul 06.
Pentru mai multe detalii, vizitați
www.all-pack.ro.

4

AFACERI POLIGRAFICE de 14 ani lider

Nr. 82 /

16.10.2012

INTINDEREA SITEI
primul pas spre o imprimare de calitate
Cele mai bune rezultate în
serigrafie se pot obåine plecând de la
un ecran bine realizat. În acest articol
vã vom prezenta câteva din cele mai
frecvente greæeli ce pot fi fãcute în
timpul operaåiei de întindere.
Urmele de adeziv pe feåele
clamelor pot deteriora åesãtura æi pot
provoca ruperea acesteia. De aceea,
clamele trebuie sã fie perfect curate.
Suprafaåa ramelor trebuie sã fie
curatã, în special la întinderea
pneumaticã, deoarece åesãtura se
freacã de suprafaåa ramei. Nu vor fi
folosite materiale abrazive pentru
curãåarea ramelor deoarece lasã o
suprafaåã prea rugoasã. Urmele de
adeziv se îndepãrteazã cu soluåii
speciale de curãåat. Este foarte
important ca suprafaåa sã fie curatã æi
muchiile netede.
Chiar dacã sita va fi aæezatã pe
ramã sub un anumit unghi,
materialul va fi tãiat pe fir, în unghi
drept
pentru
prinderea
în
echipamentele de întindere. Nu tãiaåi
materialul sub un unghi, deoarece
sita va da rezultate proaste la
imprimare, datoritã distorsionãrii.
Modul corect este sã se întindã sita
pe direcåia firelor æi sã se aæeze rama
la unghiul dorit.
Datoritã modului de åesere a
sitei serigrafice se recomandã
ruperea pe fir a åesãturii.
Prinderea åesãturii în clame sub un
anumit unghi, provoacã o întindere
neuniformã æi poate duce la ruperea

åesãturii. De aceea, este foarte
important ca åesãtura sã fie prinsã în
clame de-a lungul firelor.
Dacã echipamentul folosit
pentru întinderea sitei este unul
mecanic, în colåurile ramei, clamele
se vor suprapune æi åesãtura va fi
supra-întinsã. În acest caz, clama de
prisos se va îndepãrta æi colåul va
rãmâne liber.
Pentru a obåine o întindere
uniformã a sitei pe ramã, toate
clamele trebuie distribuite uniform
pe laturile ramei æi sã fie în contact
cu aceasta.
Cutele în åesãturã pot duce la
sfâæierea ei, de aceea se va evita
formarea acestora. Dacã åesãtura este
prea întinsã, tensiunea în colåurile
ramei va fi prea mare. De aceea, se
va forma un buzunar mai larg în
colåuri.
Verificaåi cã prinderea s-a fãcut
corect, clamele sunt bine aæezate de
jur împrejur æi verificaåi presiunea de
contact a clamelor de prindere.
Trasând o linie cu un creion dea lungul liniei de prindere a
clamelor, vã puteåi da seama de
pierderea de presiune de contact a
acestora. O astfel de pierdere poate
duce chiar la ruperea åesãturii.
Tensiunea de întindere a sitei
trebuie verificatã continuu, dar nu cu
mâna… Tensiunea de întindere a
sitei se va mãsura cu un tensiometru
calibrat. Citirea se face în N/cm.
Chiar dacã aveåi un termen fix
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pentru o lucrare sau sunteåi din fire
foarte rapid, nu vã grãbiåi în timpul
operaåiei de întindere. Întinderea cu
echipamentele mecanice este dificilã
æi sacadatã.. Nu vã grãbiåi; lãsaåi
åesãtura sã se odihneascã din când în
când. Este foarte important ca
întinderea sã se facã în etape
succesive. Procesul de întindere
trebuie sã dureze între 10 si 20
minute. Întinderea cu echipamentele
pneumatice este uniformã æi uæor de
controlat. Dar æi în acest caz,
întinderea se va face în etape
succesive. Dacã rezultatele unei
mãsurãtori pe ambele direcåii sunt
diferite, înseamnã cã întinderea este
neuniformã. Ceea ce poate duce la
rupere. Orice tip de echipament
folosiåi, pentru a obåine o întindere
de calitate, este esenåial sã aveåi o
întindere egalã pe ambele direcåii.
Materialul este lipit pe suprafaåa
ramei. Asiguraåi-vã de contactul sitei
cu marginea ramei, aæezând dacã
este necesar greutãåi suplimentare.
Dupã decuparea completã a
ecranului, acesta trebuie lãsat încã
24 ore înainte de utilizare, deoarece
va urma o uæoarã scãdere a tensiunii
de întindere, indiferent de materialul
utilizat.
Doar
atunci
când
tensiometrul aratã o stabilizare a
întinderii, ecranul este gata de
utilizare.
Prezentare realizatã de
d-na. Cristina CALAFETEANU
EDCG Bucureæti pe baza documentaåiei
furnizate de SEFAR AG Elvetia.

Flexografia
Pregãtirea formei de imprimare în
flexografie
(continuare din numãrul 80/21.08.2012)

Sisteme de gravare directã.
Aplicarea acestei tehnologii acceptã
plãcile pe care este depus un strat
foarte subåire negru opac („stratul
negru”, denumit æi „mascã” sau „de
grafit”).

Structura plãcii de fotopolimer
pentru gravare directã
1 - folie protectoare; 2 - strat negru;
3 - strat pentru formarea reliefului;
4 - folie stabilizatoare

Avantajul acestui strat negru
constã în faptul cã nu are nevoie deloc
de adeziv, sursã de difracåie parazitã a
luminii în timpul expunerii.
Modul de lucru în acest sistem a
fost descris mai sus, la capitolul
„Plãci din fotopolimeri”.
Acest procedeu are avantajul
dispariåiei filmului în favoarea mãætii.
Nu necesitã nici punerea sub vid æi,
datoritã contactului intim între
polimer æi mascã, dispar toate sursele
parazite de difracåie a luminii, care
erau la folosirea unui film tradiåional.
Acesta este progresul realizat de
procedeul flexografic în raport cu
tiparul adânc sau ofset.

6

AFACERI POLIGRAFICE de 14 ani lider

Nr. 82 /

Datoritã calitãåii punctului de
raster æi, în consecinåã, imaginii care
asigurã o reproducere bunã a
originalului, se pot obåine puncte de
raster de 18 microni în procedeul
digital, faåã de 35 microni în cel
tradiåional.
Este de menåionat cã, la aceste
cliæee, raza laser nu graveazã
fotopolimerul ci numai îl expune. În
continuare, procesele de developareuscare, expunere suplimentarã,
decurg normal.
Cliæeele moderne utilizate astãzi
în flexografie sunt fãcute din rãæini
fotosensibile depuse pe un suport din
poliester de 0,13 pânã la 0,22 mm
(vezi figura de mai jos).

16.10.2012

Gravura laser pentru valuri
cauciucate, pentru tipar fãrã sfâræit, a
fost posibilã încã din anii ‘70. Prin
dezvoltarea tehnicii computerelor, de
la începutul anilor ‘80, este la
dispoziåie computer-to-plate.
O bunã gravare flexo trece
printr-un proces tehnologic adaptat,
cu respectarea unor margini
suficiente æi a ordinii de suprapunere
a culorilor. De altfel, adânciturile
trebuie sã fie adaptate capacitãåii de
acoperire a cernelurilor lichide ce
caracterizeazã
procedeul.
De
asemenea, procedeul în relief,
specific flexografiei, ca æi supleåea
naturalã a cliæeului de fotopolimer
duc la un fenomen de lãåire a
punctului de raster la imprimare.

Structura cliæeului
1 - strat de poliester; 2 - rãæinã fotosensibilã;
3 - folie de protecåie

Plãcile de fotopolimer sunt
livrate cu folia de protecåie de
0,13 mm, destinatã a fi înlocuitã cu
negativul în momentul expunerii în
mod obiænuit sau într-un sistem cu
laser.
Pentru realizarea formelor moi
de cauciuc, poråiunile neimprimabile
adâncite ale formei sunt eliminate
prin energie laser. Particulele
desprinse sunt absorbite.

Deformarea punctului de raster
în timpul imprimãrii
1 - punctul de raster deformat; 2 - punctul de
raster; 3 - suportul de imprimare;
4 - punctul de raster;
5 - presiunea exercitatã în timpul tipãririi

Deformarea punctului de raster
la imprimarea flexograficã este mai
mare decât ceea ce se face la ofset.
Curbele de gradaåie sunt deci mai
mari decât la ofset, din cauza a ceea
ce
caracterizeazã
imprimarea
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flexograficã, adicã o presiune care
duce la o lãåire de 25-30% faåã de
15% la ofset.
Prelucrarea filmelor necesitã un
tratament diferit faåã de ofset, cu
curbã de gradaåie æi balanåã de gri
specifice.
O altã diferenåã faåã de tiparul
ofset sau adânc este folosirea în
flexografie a filmului mat negativ.
Avantajele
procesului
de
imprimare flexograficã:
- se poate imprima o mare
varietate de materiale absorbante æi
nonabsorbante;
- cu ajutorul cliæeelor se pot
realiza milioane de imprimãri;
- se pot imprima lucrãri în peste
6 culori (câte unitãåi de imprimare
are utilajul);
- realizarea unei productivitãåi
ridicate, datoritã vitezelor mari de
imprimare;
- realizarea unor selecåii de culoare
cu rezoluåie mare (150-175 lpi), ceea ce
conferã o înaltã calitate imprimãrii,
similarã ofsetului sau rotogravurii;
- aplicarea de cerneluri
fluorescente æi metalizate, realizarea
de finisãri on-line/off-line, cum ar fi:
laminare, aplicare de folio aur (la
cald sau rece), embosare, înseriere,
aplicare de holograme etc.;
- posibilitatea de realizare
profitabilã de lucrãri cu tiraj mare, în
timp foarte scurt.

Forma de imprimare
Flexografia se aflã azi în
competiåie permanentã cu celelalte
procedee de imprimare. Din aceastã
cauzã, calitatea tiparului obåinut
trebuie îmbunãtãåitã constant.
Din multitudinea factorilor ce
influenåeazã imprimarea, trebuie
avutã în vedere combinaåia placãbandã adezivã-suportul montajului.
Un grup de cercetãtori de la Centrul
Tehnologic DFTA (Asociaåia Germanã de Imprimare Flexograficã)
din Stuttgart a realizat o formã-test
astfel încât sã poatã rãspunde
diverselor condiåii:
- sã se traseze o curbã
caracteristicã pentru evaluarea
rezultatelor imprimãrii;
- sã conåinã scale cu raster de
diferite liniaturi;
- sã determine cantitatea de
cernealã transferatã.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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