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Sfârșitul lunii octombrie va prilejui la 
ROMEXPO organizarea celei de a 15-a ediții 
a ALL-PACK -  Expoziția internațională 
pentru ambalaje, materiale, mașini 
și echipamente specifi ce. Pentru încă 
un an, Pavilionul Central ROMEXPO se 
va transforma într-un spațiu destinat 
reprezentanților industriei ambalajelor și 
benefi ciarilor direcți.
În condițiile în care cele mai multe dintre 
produse sunt foarte asemănătoare din punct 
de vedere calitativ, odată ajuns în fața rafturilor 
cumpărătorul este infl uențat semnifi cativ de 
aspectul ambalajului.
De aceea, luând în considerare tendințele 
economice actuale, dinamica pieței 
și permanenta adaptare la cerințele 

cumpărătorilor, comercianții trebuie 
să ia în considerare cele mai atractive 
modalități prin care ambalajul să 
marcheze pozitiv decizia de achiziție. 
Astfel, ROMEXPO vine în sprijinul 
mediului de afaceri, prin organizarea 
unei noi ediții a ALL-PACK. Și de această 
dată vom reuni cea mai variată ofertă de 
utilaje și tehnologii care să contribuie 
la creșterea calității ambalajelor și să 
conducă, în fi nal, la realizarea unui 
comerț profi tabil.

Tematica ALL-PACK 2013 cuprinde: materiale 
pentru producerea ambalajelor, materiale de 
împachetare, fi tinguri, mașini de împachetat, 
echipamente pentru etichetare și marcare, 
soluții pentru reciclarea ambalajelor, soluții 
pentru procesarea împachetării, logistica 

ambalajelor, securitatea industrială și 
protecția mediului și echipamente de testare 
și împachetare. 
Vă așteptăm la ALL-PACK 2013 pentru a 
vă alătura celei mai importante manifestări 
destinate pieței ambalajelor.
Pentru mai multe detalii vizitați: 

www.all-pack.ro. 

ALL-PACK 2013 
Locul de întâlnire al profesioniștilor din industria ambalajelor
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ALL-PACK - pag. 3

Flexografia - pag. 4

Dispozitive pentru alimentarea maæinilor ro -

tative cu hârtie din bobine sau suluri 

(continuare din nr. anterior)             - pag. 4 

Fixarea bobinelor fãrã ax. 
Bobina de hârtie se fixeazã între
douã conuri care se rotesc în mod
liber în capetele pârghiilor ce se aflã
pe un ax. Axul poate fi rotit pentru
ridicarea bobinei de hârtie dupã ce
aceasta a fost fixatã în conuri.
Deplasarea axialã pentru menåinerea
registrului lateral se realizeazã cu
dispozitivul ce conåine un æurub æi o
roatã de mânã (vezi figura).

Schema de principiu a fixãrii bobinei fãrã ax
1 æi 2 - conuri; 3 - pârghii; 4 - ax; 5 - æurub; 
6 - roatã de mânã; 7 - sector dinåat; 8, 9 æi 

10 - roåi dinåate; 11 - manetã

Rotirea axului împreunã cu
pârghiile (pentru ridicarea sau
coborârea bobinei de hârtie) se face
manual, prin intermediul sectorului
dinåat al roåilor dinåate æi al manetei.

Numãrul dispozitivelor de
alimentare cu hârtie æi amplasarea
lor depind de schema de construcåie
a maæinilor rotative. Aceste
dispozitive pot fi:

- la acelaæi nivel cu aparatele de
tipãrit;

- la nivelul inferior al maæinii.
Soluåiile constructive ale

utilajelor fac posibil ca hârtia sã
circule fie pe orizontalã, fie pe
verticalã. Spre exemplu, în soluåia
din figura de mai jos, hârtia circulã
pe orizontalã.

Schema rotativei în care hârtia circulã pe
orizontalã

În acest caz, din derulor banda de
hârtie trece prin grupul de tensionare,
care are rolul de a menåine un produs
constant între foråa de tracåiune æi cea
de frânare a bobinei de hârtie. Astfel,
indiferent de viteza maæinii, hârtia stã
perfect întinsã în maæinã. Altfel hârtia
se poate rupe sau poate pendula în
maæinã.

În continuare, banda de hârtie
trece prin cele patru grupuri de
imprimare faåã-verso (patru grupuri
în cazul acestei scheme dar pot fi
mai multe - de ætanåare, de presare,
de lãcuire) prin uscãtorul de aer cald
æi prin grupul de rãcire (nu la o
temperaturã mai joasã de 40º C,
deoarece apare efectul de rouã).

În falåaparat, banda de hârtie este
pliatã în funcåie de construcåia acestuia.
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Derulorul este un ansamblu în
care se monteazã bobinele de hârtie.
Deruloarele pot fi cu douã sau trei
port-bobine, în funcåie de viteza
maæinii æi de lãåimea bobinei de
hârtie æi, nu în ultimul rând, de
aducerea acesteia la rotativã.

În figura de mai jos este
prezentat un aparat de alimentare cu
hârtie, care circulã pe verticalã, cu
dispozitive electronice de pãstrare
constantã a tensiunii din banda de
hârtie.

Aparat de alimentare cu hârtie
1 - derulator; 2 - val pendular; 3 - val de

tensionare; 4 - val de tracåiune; 5 - rolã de
presiune; 6 - val de tensionare fix sau reglabil;

7 - val de la pâlnie; 8 - valuri de tracåiune

Comanda aparatului de alimen -
tare se realizeazã de la un pupitru
central pe tot parcursul benzii de
hârtie, adicã în grupul de imprimare
sistem turn, în suprastructura grupului
de imprimare, la barele de inversare æi
în falåaparat.

Vãzând cinematica acåionãrii, se
poate constata un circuit închis al
întregului sistem care asigurã benzii
de hârtie o tensionare constantã,
indiferent de vitezã.

În figura de mai jos este
prezentat un derulor încastrat în
structura de rezistenåã a grupurilor de
imprimare. El dispune de douã braåe,
unul port-bobinã în lucru æi altul
port-bobinã în aæteptare.

Derulor cu douã braåe
1 - cãrucior; 2 - bobinã în aæteptare; 3 - curea
latã ce asigurã accelerarea bobinei; 4 - braå cu
perie de presare; 5 - rest de bobinã în lucru; 6 -

cuåit de tãiere a benzii de hârtie; 7 - valå
pendular

Bobina ce urmeazã a fi lipitã de
restul de bobinã în curs de tipãrire este
adus într-un loc fix cu ajutorul unui
cãrucior. Cureaua latã asigurã
accelerarea bobinei pânã la viteza egalã
cu a bobinei în lucru. În momentul
lipirii capãtului bobinei epuizate cu
începutul bobinei noi, vitezele lor
trebuie sã fie egale. În caz contrar,
hârtia s-ar rupe sau ar face „burtã”.
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Corelarea vitezelor celor douã
bobine se face cu ajutorul unui val
pendular care comandã, printr-un
sistem pneumatic, o frânã-disc fixatã
în axul bobinei de hârtie. Aceasta
asigurã æi tensionarea corectã a
benzii de hârtie încã de la derulor.

Dupã lipirea celor douã benzi cu
ajutorul braåului de presare æi
cuåitului de tãiere a benzii de hârtie
de pe bobina epuizatã, rotativa
funcåioneazã cu noua bobinã.

Rotativele moderne, care au
aparate de alimentare cu hârtie  cu
autopaster (lipirea benzii de hârtie
din mers) au viteze de peste 40.000-
50.000 rotaåii/orã.

În cazul rotativelor ce au viteze
mici (6.000-10.000 rotaåii/orã)
frânarea bobinei de hârtie se
realizeazã printr-un sistem de frânare
cu saboåi (gen auto) pe care îl
regleazã permanent maæinistul.
Totuæi, au dezavantajele cã
tensionarea nu este perfect constantã
iar maæina trebuie opritã la
schimbarea bobinei.

Din aceastã cauzã, vom avea un
tipar de calitate slabã, maculaturã
suplimentarã la fiecare început de
bobinã æi productivitate scãzutã.

La maæinile rotative mai vechi
se întâlnesc æi alte sisteme de frânare,
cum ar fi:

- frânarea axului bobinei -
acesta este cel mai simplu dispozitiv,

cuplul de frânare fiind creat de saboåi
sau o bandã de oåel care acåioneazã
asupra æaibei montate pe ax sau pe
conul de fixare al bobinei.

Frânarea axului bobinei de hârtie

- frânarea perifericã cu benzi
fixe - se realizeazã frânarea bobinei
cu ajutorul unei benzi care cuprinde
o parte din periferia acestei bobine.

Frânarea perifericã cu bandã fixã
1 - bandã fixã; 2 - suport fix; 

3 - bobinã de hârtie

- frânarea electromecanicã 
- frânele sunt acåionate prin variaåia
sarcinii maæinilor electrice ca urmare
a introducerii în circuit a unor
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rezistenåe de diferite mãrimi æi
permit reglarea automatã a foråei de
întindere a bobinei, în funcåie de
viteza maæinii rotative.

În figura a): pe axul benzilor de
frânare este aplicat cuplul de rotaåie
al unui motor electric asincron, cu
rotorul bobinat care funcåioneazã în
regim de frânare. Rotorul motorului,
pe care este fixat pinionul de lanå (3)
de la transmisia cu lanå spre axul
benzilor, se roteæte numai pe mãsura
descreæterii razei bobinei, menåinând
astfel benzile întinse tot timpul.

În figura b): pe axul benzilor de
frânare este aplicat cuplul rezistent al
statorului unui motor asincron
special, cu statorul rotativ. Rotorul
motorului este legat de un generator
prin intermediul unui cuplaj. Sarcina
generatorului æi cuplul rezistent al
motorului se regleazã cu ajutorul

unui reostat, în timpul funcåionãrii
motorului. Pinionul cu lanå (3) este
fixat pe stator care, rotindu-se,
întinde benzile de frânare. 

În figura c): pentru întinderea
benzilor de frânare se utilizeazã
cuplul rezistent al generatorului, care
este transmis axului benzilor prin
intermediul pinionului cu lanå (3)
fixat pe corpul mecanismului
diferenåialului, care uneæte rotorul
generatorului cu motorul electric.

- frânarea perifericã cu benzi cu
miæcare continuã. În figura de mai
jos, curelele fãrã sfâræit pot avea o
miæcare liberã sau foråatã.

Frânarea perifericã cu bandã cu miæcare
continuã

Pentru cazul când curelele fãrã
sfâræit au o miæcare liberã, desfãæurarea
benzii de hârtie de pe bobinã se face la
fel ca la frânele cu benzi fixe, sub
acåiunea foråei cu care cilindrii
aparatelor de tipãrit deplaseazã banda
de hârtie iar frânarea este realizatã de
mufele de fricåiune (unite cu æaibele
curelelor) sau de maæini electrice.
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În cazul deplasãrii foråate a
curelelor, viteza de miæcare a
acestora va fi mai micã cu 3-5% faåã
de viteza de rotaåie perifericã a
cilindrilor de presiune. Frânarea
bobinei se poate realiza pe seama
foråelor de frecare care se formeazã
între bobinã æi curele când acestea
din urmã alunecã iar efectul de
frecare se creeazã prin întinderea
elasticã a hârtiei, ca urmare a
diferenåei dintre vitezele periferice
de rotaåie ale bobinei æi ale
cilindrilor aparatului de tipãrit.

- frânarea benzii de hârtie cu
ajutorul dipozitivului electromeca -
nic. Acest dispozitiv, prezentat în
figura de mai jos, funcåioneazã
astfel: bobina de hârtie este frânatã
prin intermediul curelelor. Un capãt
al fiecãrei curele este întins cu
ajutorul arcului (2) iar celãlalt este
înfãæurat în jurul roåii de curea (3).

1 - curele; 2 - arc; 3 - roåi cu curea;
4 - arborele æaibelor; 5 - transmisie cu lanå; 

6 - diferenåial; 7 - motor; 8 - generator electric;
9 æi 10 - roåi dinåate; 11 æi 12 - roåi dinåate

conice; 13 - axe

Arborele æaibelor (4) este
cuplat  prin transmisie cu lanå (5) cu
corpul diferenåialului (6), care se
roteæte liber pe axele motorului (7)
æi ale generatorului electric (8),
servind la alimentarea cu curent
continuu.

În corpul diferenåialului, la
extremitãåile axelor motorului æi ale
generatorului sunt montate roåile
dinåate (9 æi 10). Miæcarea este
transmisã de la motor la generator
prin intermediul roåilor dinåate
conice (11 æi 12) care se rotesc
libere pe ax (13).

La reducerea diametrului
bobinei, corpul diferenåialului æi
axul roåilor de transmisie se rotesc
cu un anumit unghi, curelele se
înfãæoarã pe roåile de transmisie dar
efortul de întindere a benzii de
hârtie se menåine neschimbat,
deoarece acesta depinde numai de
sarcina generatorului.

(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã 

de dl. ing. Gheorghe Savu


