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Flexografia
(continuare din nr. 94)

La rotativele pentru cãråi æi
reviste se întrebuinåeazã regleåi
înguæti de cauciuc, prinæi între saboåi
de oåel, formând astfel æanåul (vezi
figura de mai jos).

coboarã în corpul tamburului,
descoperind cuåitul, care taie banda
de hârtie pe toatã lãåimea sa. În
momentul tãierii, marginea benzii
este înåepatã de puncturi, care o
transportã de la dispozitivul de tãiere
la cel de fãlåuit.
Fãlåuirea benzii în direcåie
longitudinalã se realizeazã cu
ajutorul aæa-numitelor pâlnii (vezi
figura de mai jos).
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Schema tãierii longitudinale
1 - cuåit; 2 - tambur de tãiat; 3 - saboåi cu
arcuri; 4 - tambur opus; 5 - regleåi de cauciuc
întregi; 6 - regleåi de cauciuc înguæti; 7 æi 8 saboåi de oåel; 9 - puncturi

În spatele regleåilor, în lungul
generatoarei tamburului, este aæezat
un rând de puncturi acåionate de un
mecanism cu camã. Prin rotirea
tamburilor, saboåii cu arc preseazã
banda de hârtie pe regleåi, aæezând-o
pe ambele laturi ale æanåului æi

Schema pâlniei aparatului de fãlåuit
1 - pâlnie; 2 - ciocul pâlniei; 3 - valuri
conducãtoare; 4 - valuri de tragere

Pâlnia reprezintã un triunghi
metalic înclinat, cu vârfurile netede
æi rotunjite, pe care banda de hârtie o
îmbracã pe ambele pãråi, fiind
îndoitã pe jumãtate. Pâlnia se
terminã cu un cioc, pe care se
formeazã falåul longitudinal. La
maæinile rotative de mare vitezã,
acest cioc este prevãzut cu arcuri
pentru compensarea posibilelor
trepidaåii ale benzii de hârtie.
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Reglarea pâlniilor se realizeazã
prin schimbarea atât a unghiului α
dintre margini (poziåia fiecãruia
reglându-se individual), cât æi a
unghiului β de înclinare a pâlniei.
Pe ambele pãråi ale ciocului, în
partea de jos a pâlniei, se aflã valuri
conducãtoare, care îndoiesc banda de
hârtie. Aceasta este condusã spre
valurile de tragere care preseazã
îndoitura æi împing banda în
dispozitivul de tãiere.
Valurile conducãtoare pot fi
acåionate foråat, când se realizeazã
conducerea mai bunã a hârtiei æi
formarea mai corectã a falåurilor.
Valurile de tragere sunt formate
de obicei din douã perechi. Banda de
hârtie îndoitã este presatã între
acestea. Valurile sunt confecåionate
din oåel, fibrã sau cauciuc dur.
Fãlåuirea colilor imprimate æi
tãiate în coliåe de diferite dimensiuni
se poate face prin douã procedee:
- cu clape, când îndoitura se
realizeazã între doi tamburi, 1 æi 2
(vezi figura de mai jos).
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Pe tamburul 1, care prinde
marginile colii cu acele 3, se aflã
cuåitul 4, ieæit în afara suprafeåei
tamburului. Cuåitul este presat
permanent de niæte arcuri pe placa de
oprire 5, iar pe tamburul 2 se gãseæte
clapa 6, acåionatã de cama fixã 7.
Prin rotirea tamburilor, cuåitul 4
introduce coala în spaåiul dintre
clapa deschisã 6 æi sabotul 8, dupã
care se închide æi preseazã puternic
pe sabot îndoitura formatã a colii
împreunã cu lama cuåitului. Dupã
aceasta, cuåitul iese din îndoitura
hârtiei presate de placã, puncturile
elibereazã marginea anterioarã a
colii prin retragerea în interiorul
tamburului iar coala îndoitã este
antrenatã de tamburul 2.
- cu cuåite æoc (vezi figura de
mai jos):
1

b.

2

Schema de principiu a falåului cu cuåit
1 - cuåit; 2 - cilindri

Prin acest procedeu, fãlåuirea
colii se face prin împingerea acesteia
de cuåit în æanåul format de doi
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cilindri. Aceætia se rotesc cu vitezã
mare, preseazã îndoitura æi aruncã
coliåa fãlåuitã în dispozitivul de
eliminare al maæinii. Aceste
mecanisme sunt întrebuinåate atât
pentru fãlåuirea transversalã cât æi
pentru cea longitudinalã a colilor.
Pentru a înåelege mai uæor
modul de funcåionare al acestor
mecanisme, în figura de mai jos vã
prezentãm un aparat de fãlåuit cu
clape cu trei cilindri.

Schema de principiu a a aparatului de fãlåuit cu
clape
1 - tambur de adunat; 2 - puncturi; 3 - cuåit de
fãlåuit; 4 - reglete de cauciuc;
5 - cilindru de tãiat; 6 - cuåit de tãiat;
7 - tambur de fãlåuit cu clape; 8 - clapã de
fãlåuit; 9 - dispozitiv de eliminare; 10 - cilindru
pentru cusut cu sârmã; 11 - cap de cusut cu
sârmã; 12 - sistem de eliminare cu bandã;
13 - fascicul adunat; 14 - fascicul simplu;
15 - fascicul adunat æi fãlåuit

Prin tipar flexografic se
imprimã etichete, ambalaje, ziare,
reviste, cãråi, al cãror preå este mai
redus æi, în plus, nu polueazã mediul
cu produse petroliere.

Dupã imprimarea acestor
produse, este necesarã prelucrarea
benzii de hârtie. Materialul ce
urmeazã este o adaptare a articolului
dlui. ing. Ioan Ioanãæ apãrut în
revista „Tehnica în poligrafie”.
Banda tipãritã în maæina rotativã
va fi transmisã unui aparat de îndoit
(pliat/fãlåuit) în primul element al
aparatului, de regulã o pâlnie
(trichter), pe care se realizeazã, aæa
cum s-a arãtat mai sus, primul falå.
Banda respectivã este tãiatã la
diferite lungimi cu ajutorul unui cuåit
transversal (æi el descris), obåinânduse un semiprodus care ulterior este
fãlåuit transversal ori este transmis la
un cilindru de adunare a acestora, pe
care, cu ajutorul puncturilor, sunt
adunate mai multe semiproduse, care
vor fi apoi fãlåuite împreunã. Viteza
maæinii de imprimare este dictatã de
aparatele de fãlåuit care sunt perfect
sincronizate ca vitezã cu cea a
grupurilor de imprimare.
În aparatele de fãlåuit se pot
executa perforãri, tãieri æi chiar lipiri,
cu ajutorul unor dispozitive
specializate.
În figura de mai jos este
prezentat un aparat de fãlåuit
convenåional care realizeazã trei
tipuri de fãlåuire de diferite
dimensiuni, funcåie de banda de
hârtie utilizatã æi de construcåia
aparatului de fãlåuit.
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La a doua situaåie vom observa,
din figura de mai jos, cã la prima
eliminare superioarã obåinem un
produs cu un falå în pâlnie, un falå
transversal æi unul în lungime.

Aparatul de fãlåuit convenåional

La
eliminarea
inferioarã
obåinem un produs cu un falå în
pâlnie æi alte douã falåuri în cilindrii
de fãlåuire. Produsul obåinut este o
coliåã cu falå dublu paralel. Pentru o
mai bunã vizualizare a operaåiilor se
poate vedea trecerea benzii de hârtie
prin aparat, în figura de mai jos.

Schema de falå în pâlnie, falå transversal æi falå
longitudinal

Schema de falå în pâlnie æi douã falåuri paralele

Pe acelaæi tip de aparat de fãlåuit
se mai poate obåine, la o a doua
eliminare superioarã, un produs cu
un falå în pâlnie æi unul transversal.
Cele arãtate mai sus sunt în
general rotative de accidenåã,
concepute ca aparate simple de
fãlåuit æi, de regulã, sunt specializate
pe producåia de revistã sau carte,
putând avea posibilitatea de a tipãri
æi ziare, cu o bandã de hârtie.
Pentru rotativele de ziar, mai
ales la cele cu lãåime dublã a benzii
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de hârtie æi cu circumferinåa dublã a
cilindrului grupului de imprimare,
situaåia se complicã. La aceste tipuri
de maæini se prelucreazã simultan
mai multe benzi de hârtie ce se taie,
se suprapun æi apoi intrã în aparatul
de fãlåuit.
Aparatul de fãlåuit descris mai
sus are raportul diametrelor
cilindrilor 1:1. În schimb, la
rotativele mari de ziare sunt cilindri
cu un raport mare (2:3:3) pentru
ziare cu un numãr mediu de pagini.
La raporturi de cilindri de 5:5 se pot

executa ziare de 96 pagini format
mare, la viteze de 70.000
exemplare/orã.
În cazul în care revistele,
broæurile etc. urmeazã sã fie cusute
cu sârmã, la aparatul de fãlåuit se
anexeazã un aparat de cusut cu sârmã
a cãrui construcåie sã permitã
coaserea acestora sincronizat cu
viteza maæinii.
În figura de mai jos este ilustratã
fiecare fazã de lucru, de la calculul
necesarului de sârmã pânã la agrafa
de sârmã executatã.
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Coaserea cu sârmã se executã, la
colile nefãlåuite, în locul unde se va
forma acest falå, deci pe spatele
revistei.
Atunci când revistele sau
broæurile urmeazã sã fie lipite la
cotor, se folosesc dispozitive de
lipire. Aplicarea adezivului pe banda
de hârtie se realizeazã cu ajutorul
unor discuri care se rotesc în bazine
cu adeziv (vezi figura de mai jos).

Dispozitiv pentru lipirea longitudinalã

Maæini de tipãrit
În fluxurile de fabricaåie a
diverselor produse sunt incluse
utilaje de imprimare flexo. Procedeul
flexografic prezintã unele avantaje
remarcabile faåã de celelalte genuri
de tipar, cum ar fi: reducerea
consumului de hârtie, folosirea de
cerneluri cu uscare UV sau IR etc.,
posibilitatea de a fi imprimate
diverse suporturi, procesul de
imprimare este uæor de controlat,
durata de schimbare a lucrãrilor este
foarte scurtã, compatibilitatea bunã
cu mediul ambiant - în special la
cernelurile pe bazã de apã (este
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sustenabil ecologic), cliæeele de
imprimare æi cele de fotopolimer au
o duratã de viaåã mare.
Grupurile de imprimare prin
procedeul flexografic sunt folosite, fie
ca maæini independente, fie inserate
„în linie” în utilaje de fabricaåie ale
unei game largi de sortimente. Aceste
utilaje sunt fabricate pentru tipãrirea
suportului din:
- bobinã în bobinã;
- bobinã în coli;
- coli în coli.
La utilajele de tipãrit în mai
multe culori, grupurile de imprimare
sunt amplasate:
- pe acelaæi batiu, având fiecare
câte un cilindru de contrapresiune;
- pe acelaæi batiu, având un
cilindru unic de contrapresiune;
- modular, fiecare grup de
culoare independent.

Schema maæinii de imprimare flexograficã în
trei culori amplasatã pe acelaæi batiu, având
fiecare câte un cilindru de contrapresiune.
1 - grup de tipãrire; 2 - valåuri de tragere
reglabile; 3 - uscãtor
7
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Schema maæinii de imprimare flexograficã
în opt culori, cu cilindrul de contrapresiune
central

producã æi sã se imprime produse la o
singurã trecere, pornind de la bobina
nouã æi ajungând la produsul finit
aæezat în stivã. În timpul procesului
de tipãrire, operaåiile suplimentare de
lãcuire, gofrare, poleire, ætanåare etc.
se executã în linie, pe acelaæi utilaj.
Acest tip de rotative se bazeazã
pe o construcåie suplã æi modularã
destinatã sã ofere maximum de
flexibilitate în producåie pentru a
putea prelucra o mare varietate de
suporturi ca, de exemplu, cutii,
pliante, coperåi de carte, etichete în
coalã sau în bobinã. La aceste
rotative, banda suportului de
imprimat poate avea lãåimi diferite,
grupuri cu uscare UV iar calitatea
tiparelor care se obåin este apropiatã
de cea de la ofset.
Cernelurile cu uscare în UV
oferã avantajul reducerii timpului de
reglare a acesteia æi a maculaturii.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu

Schema de principiu a maæinii de imprimat
flexografic de tip modular pentru un grup de
culoare
1 - cilindru de contrapresiune; 2 - cilindru portformã; 3 - cilindru dozator (anilox); 4 - ductor;
5 - circuit de cernealã; 6 - valåuri de antrenare
a suportului de tipãrit

La ora actualã sunt realizate
utilaje ce îmbinã avantajele
imprimãrii flexo cu cele ale unei
producåii în linie, în aæa fel încât sã se
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