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Calitate ºi productivitate
Etichete albe ºi la o culoare
Anii de experienþã ºi un drum,
spre businessul din ce în ce mai
aglomerat de competitori, sunt
dovada cã azi, mai mult decât ieri, e
necesar a raþionaliza la maxim toate
costurile de producþie a etichetelor: o
piaþã în care calitatea este ceva
fundamental (ºi clienþii care se
"mulþumesc uºor" se pare cã au
dispãrut complet) ºi cautã diferenþa
(între furnizori), prin preþurile
aplicate, serviciile garantate ºi
capacitatea de a oferi ceva nou.
Sunt þãri în Europa care, chiar
dacã au costuri pentru mâna de lucru
mai mari decât în România, reuºesc,
totuºi, sã fie competitive ºi sã exporte
oriunde etichetele pe care le produc
(Italia ºi Germania, de exemplu).
Aceasta înseamnã cã sunt
costuri de producþie mai scãzute
(decât în România, de exemplu) chiar
dacã costurile pentru mâna de lucru
sunt mai ridicate. Acest lucru se
explicã numai prin utilizarea unei
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tehnologii capabile sã taie aceastã
componentã, graþie productivitãþii.
În general, acest raþionament
este desigur ºi mai evident atunci
când producem etichete albe sau la o
singurã culoare, pentru cã sunt cele
mai ieftine.
Pentru a produce economic
etichete albe, este necesar sã
dispunem de o maºinã capabilã sã
producã la viteza realã de cel puþin
150-200 m/min cu un roluitor care va
reînfãºura în mod automat etichetele,
la terminarea unei role.
Important: sã fie vorba de
viteza realã, nu de o vitezã teoreticã.
Maºina de ºtanþat trebuie
echipatã cu dispozitive care garanteazã precizia ºi o muncã fluidã chiar
ºi în caz de probleme (numai aºa
vom micºora costurile de producþie):
senzori care controleazã dacã sunt
rupturi pe matriþã, un computer care
comunicã tot timpul cu muncitorul
(depistarea eventualelor probleme ºi
localizarea lor rapidã, astfel încât sã
nu se piardã timp cu cãutarea lor
etc. ...), un sistem de tãiere extrem de
precis (capabil sã taie un rebut lateral
de 1-2 mm) ºi care permite sã se
schimbe poziþia cuþitelor într-un timp
cât mai scurt posibil (un sistem de
tãiere care dã posibilitatea de a
scoate un grup cu cuþite ºi contracuþite atunci când trebuie reglatã
poziþia lor ar fi ideal, pentru cã ar
permite multã economie de timp).
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O maºinã de ºtanþat trebuie sã
fie ceva solid, sã nu se piardã din
precizia ei dupã câþiva ani de
utilizare ca o consecinþã a vibraþiilor
(deci a evita "maºinuþe", mai ales
dacã avem o producþie mare: chiar
dacã sunt ieftine, calitatea lor este
adesea mai scãzutã decât preþul lor).
În final, încã o datã, dacã vrem
sã fim siguri cã vom avea o maºinã
de calitate, trebuie ca aceasta sã fie
echipatã cu motoare brushless ºi
frâne cu praf magnetic (despre asta
am vorbit în alte articole).
Aceasta
este
tehnologia
folositã în alte þãri din Vest. Dupã
câþiva ani în care în România exista
tendinþa sã se cumpere produsul cel
mai ieftin, azi multe firme preferã sã
facã o investiþie mai consistentã, mai
sigurã ºi de calitate.
Un ultim sfat: în ultima vreme
au apãrut maºini de produs etichete
care oferã posibilitatea de a introduce
1 sau 2 grupuri de culoare, aceasta
reprezentând o posibilitate interesantã de a rãspunde cerinþelor unei
pãrþi a pieþei care devine din ce în ce
mai importantã, fãrã sã fim nevoiþi sã
cumpãrãm aceste grupuri flexo odatã
cu maºina: sunt module care pot fi
adãugate mai târziu, la nevoie. Ca de
obicei … mare atenþie la calitate, în
acest caz însemnând precizia
mecanicã a maºinii.
David Benerecetti
Prati Company

Tehnologia tiparului
Fotoreproducerea
(continuare din numãrul precedent)

Culorile albe ºi negre nu sunt
aceleaºi la toate negativele de
selecþie: pentru selecþie de cyan,
culorile albe sunt roºu, azuriu ºi
purpuriu, iar culorile negre sunt
indigo, verde ºi azuriu, în timp ce
pentru selecþia de galben, culorile
albe sunt indigo, azuriu ºi purpuriu,
iar culorile negre sunt verde, roºu ºi
galben.
Într-o selecþie teoreticã a
culorilor, toate culorile albe trebuie
sã aparã pe negativ cu aceeaºi
densitate cu care apare ºi albul —
densitate zero.
În realitate, pe negativele de
selecþie nu apar asemenea densitãþi,
valorile obþinute pentru culorile albe
fiind mai reduse decât densitatea
câmpului alb, iar valorile obþinute
pentru culorile negre, mai ridicate
decât densitatea câmpului negru.
Aceste abateri se vor vedea mai
uºor privind curbele de absorbþie ale
coloranþilor reali cu care sunt
realizate originalele.
Culorile primare ale originalelor
se vor considera ca fiind realizate
prin sinteza substractivã a culorilor
secundare, ale cãror curbe de
absorbþie sunt prezentate.
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Apariþia defectelor pe selecþiile de culoare

În concluzie, se poate afirma cã
selecþiile reale de culoare prezintã
densitãþi insuficiente în culorile albe
ºi densitãþi parazite în culorile negre,
defecte ce duc la scãderea saturaþiei
culorilor pe tipar, acestea apãrând
mai puþin vii ºi mai întunecate.
Punerea la punct a procedeelor
de selecþie electronicã ºi corectare a
defectelor selecþiilor de culoare a
determinat un salt calitativ al acestor
reproduceri, prin eliminarea retuºului
manual.
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În fotoreproducerea clasicã,
mascarea de culoare face parte
integrantã
din
procesul
de
fotoreproducere, urmãrindu-se o
reproducere fidelã a originalelor
policrome.
Fotoreproducerea acestor originale se realizeazã prin selecþia
fotograficã a culorilor, cu ajutorul
filtrelor.
Prin procedeul clasic, retuºul
fotomecanic de culoare (mascarea)
urmãreºte sã se reducã sau sã se
elimine defectele selecþiilor de
culoare, folosind mãºtile.
Mascarea de culoare are deci
sarcina de a mãri densitãþile insuficiente ale culorilor albe pânã la
densitatea albului ºi de a reduce
densitãþile parazite din culorile negre
pânã la densitatea negrului.
Mãºtile pentru corecþia culorilor
se obþin printr-un proces de
fotografiere. În funcþie de momentul în
care se obþin mãºtile ºi se realizeazã
corecþia, metodele de retuº fotomecanice de culoare pot fi împãrþite în
douã grupe:
- metode de mascare în procesul de
copiere a negativelor;
- metode de mascare în procesul de
fotografiere a originalului.
Metoda de mascare care se
foloseºte în procesul de copiere a
negativelor porneºte de la negative de
selecþie necorectate, obþinute prin
fotografierea directã a originalelor prin
filtre.
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Cea mai veche metodã de mascare
este mascarea încruciºatã. Dupã
fotografierea originalului, se copiazã
negative de cyan ºi de magenta ºi se
obþin pozitivele slabe ale acestor culori
(circa 30% din densitatea unui pozitiv

normal), care folosesc mãºti pentru
corectarea negativelor de magenta ºi
galben. Negativul de cyan nu se
corecteazã. Schema procesului este
prezentatã în figura de mai jos.

N cyan

P cyan

Schema mascãrii încruciºate

Mascarea încruciºatã este
principala metodã de mascare a
originalelor opace. Dar, aceastã

metodã are dezavantajul cã cele trei
negative de selecþie trebuie obþinute
în mod diferit.

– DA

–
Mecanismul corecþiei culorilor prin mascare încruciºatã
4

Publicaþie distribuitã lunar gratuit în 5.000 exemplare

DN

Nr. 21 /

Masca de culoare, fiind o
imagine pozitivã, poate micºora
contrastul negativului pe care se
aplicã. La mascarea încruciºatã, însã,
numai douã din negativele de selecþie
se mascheazã, negativul de cyan
copiindu-se direct. Aceasta înseamnã
cã negativul de cyan trebuie
realizat la un contrast inferior
negativelor de magenta ºi de galben,
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în aºa fel încât, dupã mascare, toate
negativele sã aparã în acelaºi
contrast. Deoarece mãºtile au
intervale de densitãþi diferite, pentru
diferite originale, se impune ca
realizarea negativului de cyan sã se
desfãºoare în condiþii diferite, de la
un original la altul. Pentru eliminarea
acestui neajuns se foloseºte mascarea
compensativã.

N cyan

P cyan

P cyan

M cyan

M cyan

P cyan
Mascarea negativelor de selecþie — schema mascãrii compensative
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În principiu, se executã o mascã
prin copierea unei combinaþii negativpozitiv a selecþiei. Masca astfel
rezultatã este folositã împreunã cu
negativul de selecþie pentru a obþine
un pozitiv corectat.
Combinaþiile la care se poate
recurge sunt:
- negativ de cyan + pozitiv de
magenta = mascã pentru magenta;
- negativ de magenta + pozitiv
de galben = mascã pentru galben;
- negativ de magenta + pozitiv
de cyan = mascã pentru cyan.
Mascarea originalelor este o
metodã ce duce la obþinerea directã a
unor negative de selecþie corectate.
În toate aceste metode, masca se
obþine prin fotografierea originalului
ºi apoi se aºeazã între original ºi
filmul pe care se executã selecþia.
Suprapunerea mãºtii peste filmul
pe care se executã negativul de selecþie
este dificilã din punct de vedere tehnic,
de aceea în procesul de fotografiere
mascarea este folositã aproape exclusiv
pentru originalele transparente,
deoarece în asemenea caz masca se
monteazã direct peste original.
În practicã, în funcþie de filmul
folosit, sunt: mãºti colorate obþinute pe
film în culori ºi mãºti argentice
obþinute pe filme cu emulsie obiºnuitã
de bromurã de argint.

Particularitãþile fotoreproducerii
originalelor policrome
La tipar, imaginile policrome
sunt obþinute prin imprimare, pe
aceeaºi coalã de hârtie, a celor patru
imagini parþiale de culoare realizate
cu raster. La imaginea obþinutã se vor
observa fenomene secundare care
trebuie eliminate.
Astfel, prin suprapunerea a douã
sau mai multe imagini constituite din
sisteme de linii sau puncte, vor apãrea
figuri geometrice secundare, acestea
repetându-se la intervale egale, ce
modificã
imaginea
obþinutã.
Fenomenul se numeºte moaraj ºi
rupe continuitatea imaginii propriuzise, iar figurile de moaraj sunt mai
vizibile decât imaginea propriu-zisã.

Efecte de moaraj prin
suprapunere de benzi colorate
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Figura de mai sus reprezintã cel
mai simplu caz, când suprapunerea a
douã linii paralele se face sub un
anumit unghi. Se observã cã ele se
întretaie la intervale egale, creânduse astfel benzi de tonalitãþi diferite
de-a lungul dreptelor AB faþã de CD.
În acelaºi mod apare efectul de
moaraj în cazul imaginilor formate
din puncte echidistante.
La prima vedere, s-ar crede cã
moarajul se poate evita prin
suprapunerea exactã a celor douã
imagini cu raster, în aºa fel încât
unghiul dintre ele sã fie zero. În
practicã, însã, o coincidenþã atât de
riguroasã a celor douã rastere este
imposibil de realizat, aºa cã aceastã
încercare conduce la cel mai
supãrãtor efect posibil.

Efecte de moaraj prin suprapunera
punctelor de raster

În vederea reducerii efectelor
moarajului singura soluþie constã în
alegerea unor unghiuri convenabile
între liniile de raster ale imaginilor
care se suprapun.
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În figura de mai jos sunt
reprezentate câteva posibilitãþi de
orientare a rasterelor cu scopul de a
asigura un moaraj minim. Deºi
numãrul acestor posibilitãþi este
destul de mare, este foarte
important ca, în fiecare atelier,
orientarea rasterelor sã fie bine
precizatã ºi sã nu se modifice.

Posibilitãþi de rotire a rasterului

Pentru reproducerea corectã a
unui original policrom nu este
suficient ca fiecare selecþie de
culoare sã reprezinte o imagine
fotograficã corectã, ci aceste
imagini trebuie sã se afle într-un
anumit raport una faþã de cealaltã,
într-un anumit echilibru.
Modul în care este reprodusã
pe tiparul policrom o scalã de gri
este cel mai simplu mod de
apreciere a echilibrului selecþiilor
de culoare. Se poate considera cã,
dacã rezultatul sintezei celor trei
culori fundamentale ale sistemului
(griul rezultat prin imprimarea
celor trei culori fundamentale) este
corect, toate culorile rezultate prin
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sinteza celor trei culori fundamentale luate douã câte douã vor fi
de asemenea corecte.
Ca ºi imaginile monocrome,
corecþia selecþiei de culoare se
realizeazã prin retuº fotomecanic
sau manual.
Retuºul fotomecanic a devenit
parte integrantã în procesul de
fotografiere, fiind de neconceput
executarea unei selecþii nemascate.
Alegerea metodei de mascare de
culoare se face pe baza considerentelor economice ºi de productivitate.
Retuºul manual al selecþiilor
de culoare este mai complicat,
necesitã o calificare înaltã a
executantului ºi un simþ deosebit
al culorii. Retuºorul trebuie sã
aprecieze ce densitãþi optice sunt
necesare pentru fiecare imagine de
selecþie pentru fiecare culoare a
originalului ºi sã realizeze aceste
densitãþi cu mijloacele aflate la
dispoziþia lui.
Creºterea volumului de ilustraþii
policrome ºi necesitatea unei
reproduceri cât mai fidele a
originalului au dus la apariþia unei
largi game de programe de selecþie ºi
corecþie a culorilor pe calculator.
Scanarea sau citirea imaginii se
realizeazã cu o unitate specializatã,
care asigurã iluminarea succesivã a
fiecãrei porþiuni din imagine ºi
înregistrarea acesteia la un senzor

fotosensibil al semnalului luminos
reflectat sau transmis de imagine cu
ajutorul unor circuite videocaptatoare, CCD. Acest principiu
este aplicabil atât pentru scannerele
plane cât ºi pentru cele rotative
2

Citirea originalelor pe scanerele rotative (a) ºi
plane (b):
a — citirea originalelor opace ºi respectiv
transparente pe scannerele rotative;
b — citirea originalelor la scannere plane;
1 — port-originalul; 2 - sursã de luminã;
3 – senzor fotoelectric
(continuare în numãrul urmãtor)
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