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Tehnica imprimãrii
Transferul ºi fixarea cernelii pe
suportul de imprimare
(continuare din numãrul precedent)

Influenþa hârtiei ºi a cernelurilor. Mãrimea presiunii specifice
optime depinde în mare parte ºi de
caracteristicile hârtiilor pe care se
imprimã. La imprimarea pe hârtii cu
netezime ridicatã ºi moi, presiunea
specificã este mai micã, deformaþiile
necesare obþinerii unui tipar
corespunzãtor fiind mai reduse.
La tiparul ofset deformarea
suportului de imprimat nu are o
valoare mare, ca la tiparul înalt sau la
tiparul adânc; prin tipar ofset se
tipãreºte tabla ºi alte materiale a cãror
deformare este micã, comparativ cu
deformarea cauciucului. Totuºi,
caracteristicile suprafeþei hârtiei, la
ofset, influenþeazã mãrimea presiunii,
identic ca la genurile de tipar înalt ºi
adânc, în sensul cã, folosind o hârtie
mai netedã, este necesarã o presiune
mai redusã. Vâscozitatea cernelii
influenþeazã presiunea la tipar, în
sensul creºterii acesteia cu creºterea
vâscozitãþii.

Pentru a obþine un tipar corect,
deformarea corespunzãtoare a hârtiei
ºi a aºternutului se poate realiza
numai printr-o presiune corespunzãtoare la tipar. Cu cât rigiditatea ºi
precizia mecanismului de imprimare
ºi a formei sunt mai ridicate, cu atât
în procesul de tipãrire se poate obþine
o presiune optimã.
Influenþa aºternutului. Mãrimea
presiunii
specifice
poate
fi
compensatã ºi depinde de caracteristicile acestuia. Prin deformarea
aºternutului, acesta poate prelua
neuniformitatea grosimii hârtiei,
neregularitãþile formei ºi ale mecanismelor maºinilor.
La imprimarea cu un aºternut
moale, va fi necesarã o presiune
specificã mai redusã decât la imprimarea cu un aºternut rigid.
Deformarea aºternutului depinde
de compoziþia acestuia ºi de starea lui
în procesul de lucru. De deformarea
lui ºi de solicitãrile mecanismului de
presiune ale maºinii depinde calitatea
tiparului. În timpul imprimãrii
aºternutul este periodic încãrcat ºi
descãrcat de tensiuni ºi are:
- deformaþii elastice, reversibile
(dispar imediat);
- deformaþii elastice lente
(dispar în timp);
- deformaþii plastice.
Deformãrile elastice reprezintã
50-80% din deformaþia totalã, în
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funcþie de rigiditatea aºternutului.
Deformãrile ce au loc în aºternut
depind în cea mai mare mãsurã de
presiunea folositã la imprimare.
În procesul de tipãrire, pe
mãsura
folosirii
aºternutului,
rigiditatea acestuia creºte cu deformaþiile elastice. Pe mãsura eliminãrii aerului dintre coli ºi porii colilor
(„s-a bãtut aºternutul”) acesta devine
mai compact, începând sã lucreze ca
un sistem unitar. O astfel de stare
poartã denumirea de stabilizare a
aºternutului.
Prin stabilizarea aºternutului se
observã ºi reducerea tensiunilor, deºi
deformaþiile rãmân constante. Se
spune cã „aºternutul se relaxeazã” ºi
se manifestã prin slãbirea întinderii
acestuia în procesul de lucru. Acelaºi
fenomen are loc ºi la cauciucul
imprimator la ofset, a cãrui întindere
slãbeºte în timp, înrãutãþind calitatea
tiparului. Pentru aceasta, aºternutul,
ca ºi cauciucul imprimator la ofset,
trebuie reîntinse periodic.
Presiunea P, cea mai mare
valoare a presiunii de imprimare, la
care se asigurã încã un tipar fãrã
deformaþii, este numitã presiune
criticã. Imprimarea trebuie executatã
cu o presiune cât mai apropiatã de
valoarea optimã.
Presiunea optimã de imprimare
depinde de genul de tipar folosit, de
natura formei de imprimare, de
caracteristicile hârtiei (suportului) pe
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care se imprimã ºi, în primul rând, de
netezimea acesteia. La tiparul înalt,
presiunea optimã are valoarea
cuprinsã între 30-60 kgf/cm2; ea va fi
cu atât mai mare cu cât netezimea
hârtiei va fi mai redusã, respectiv cu
cât suprafaþa acesteia este mai
neregulatã.
La tiparul plan (ofset), ca
urmare a imprimãrii indirecte
(cerneala de pe forma de tipar este
transferatã unui cilindru intermediar
cu aºternut de cauciuc, ºi de aici pe
hârtie) ºi a elasticitãþii ridicate a
cauciucului intermediar, presiunea
optimã este mult mai redusã, de
ordinul a 5-7 kgf/cm2. Tot datoritã
elasticitãþii cauciucului intermediar,
sunt mai reduse variaþiile de presiune
în funcþie de calitatea hârtiei,
contactul fiind asigurat prin deformarea elasticã a cauciucului ºi nu
prin netezirea hârtiei, ca urmare a
presãrii sale.
La tiparul adânc se folosesc cele
mai ridicate presiuni (90-100 kgf/cm2)
deoarece, pentru a veni în contact cu
cerneala din gravurã, ºi de a o scoate
din aceasta, hârtia trebuie sã fie bine
netezitã.
Fixarea cernelii pe imprimat
Cerneala transferatã de pe formã
pe hârtie trebuie sã se fixeze pe
suprafaþa acesteia, sã se „usuce”
rapid. În caz contrar, colile tipãrite se
vor murdãri reciproc, se vor copia,
3

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

devenind neutilizabile. Modul de
fixare a cernelii pe imprimat depinde
de genul de imprimare, de viteza
maºinii, de caracteristicile cernelurilor ºi, în special, de caracteristicile ºi posibilitãþile de absorbþie
ale hârtiei.
Fixarea prin absorbþie. În acest
caz, cerneala (inclusiv liantul ºi
pigmentul) este absorbitã în porozitãþile hârtiei cu care vine în contact.
Fixarea este foarte rapidã, dar
cantitatea de cernealã fixatã este
relativ redusã, nu se obþin saturaþii
ridicate ºi nici luciu pe imprimat. Un
asemenea sistem de fixare este
caracteristic cernelurilor fluide,
folosite pentru hârtii cu absorbþie
ridicatã, pe maºini rotative de mare
vitezã ºi, în special, la imprimarea
ziarelor.
Fixarea prin oxido-polimerizare.
Acest gen de fixare este caracteristic
pentru majoritatea cernelurilor ofset
ºi tipar înalt. La contactul cu
cerneala, hârtia absoarbe în porii sãi
o parte din liantul cernelii, iar o altã
parte a acesteia ºi pigmentul rãmân
pe suprafaþa hârtiei. Liantul cernelii,
care este un ulei sicativ, se oxideazã
la aer, polimerizeazã ºi formeazã o
peliculã elasticã ºi rezistentã, care
înglobeazã pigmentul ºi îl menþine pe
suprafaþa hârtiei. Pelicula este
lucioasã ºi cu aspect plãcut. Acest
proces dureazã timp mai indelungat
ºi, din aceastã cauzã, imprimatele la
care fixarea cernelii se realizeazã

astfel nu pot fi folosite imediat ci se
vor lãsa un timp de 8-24 ore pentru
uscare (în cazul cernelurilor cu
uscare rapidã, minim 3 ore).
Cernelurile cu acest tip de
uscare se pot utiliza numai la
maºinile la care viteza de imprimare
este suficient de redusã, pentru a
permite formarea la suprafaþa
stratului de cernealã a unui început
de peliculã, care sã împiedice
copierea colilor tipãrite.
Fixarea
prin
evaporarea
solventului. Acest tip de fixare este
caracteristic pentru tiparul adânc.
Cerneala de tipar adânc conþine, în
afarã de pigment ºi liant, un solvent
volatil, de obicei toluen. Dupã
imprimare, solventul cernelii se
evaporã rapid, pe suprafaþa hârtiei
rãmânând pelicula solidã, elasticã ºi
rezistentã de liant care înglobeazã
pigmentul. Maºinile de tipar adânc
sunt prevãzute cu instalaþii de
încãlzire, care reduc timpul de uscare,
permiþând folosirea unor viteze de
imprimare ridicate.
Am considerat necesar sã
detaliem, într-un capitol separat,
cunoºtinþele despre hârtie ºi cernealã.

Maºini de imprimat
Indiferent de tip ºi variantã
constructivã, aceste maºini se
compun din urmãtoarele subansamble principale.
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• Mecanismul de alimentare
cu hârtie: introduce hârtia în maºinã
ºi o transportã pânã la zona de
imprimare propriu-zisã, asigurând în
acelaºi timp intrarea corectã a hârtiei
în dispozitivul de imprimare;
• Aparatul de alimentare cu
cernealã: asigurã acoperirea permanentã a formei de imprimat cu un
strat subþire ºi uniform de cernealã;
• Dispozitivele de eliminare a
colii tipãrite: servesc la eliminarea
colii din maºinã, asigurând ºi fixarea
parþialã a cernelii pe coalã;
• Dispozitivul de imprimare
propriu-zisã: realizeazã contactul
dintre forma acoperitã cu cernealã ºi
hârtie ºi exercitã presiunea de
imprimare. Se numeºte grup de
imprimare.
Grupul de imprimare se compune
din douã elemente distincte:
- elemente port-formã, pe care
se aºeazã forma de imprimat;
- elementul de presiune, care
susþine hârtia pe care se imprimã,
exercitând o anumitã presiune asupra
formei.
În funcþie de forma ce o au cele
douã elemente care compun grupul
de imprimare, maºinile de tipar se
clasificã în urmãtoarele grupe
constructive:
I. Maºini pentru tipar înalt ºi
flexografic
a. Maºini plane (tighele) sau
maºini verticale la care, atât
elementul de presiune (3), cât ºi
elementul port-formã (1) sunt plane.
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Grupul de imprimare al acestor
maºini este construit dintr-un
fundament de presiune ºi un
fundament de formã.

Grup de imprimare la maºinile de tipar
înalt, plane

b. Maºini de imprimare planocilindrice, la care elementul portformã (1) este plan, iar elementul de
presiune (3), cilindric. Grupul de
imprimare al acestor maºini este
construit dintr-un fundament de
formã ºi un cilindru de presiune.

Grup de imprimare la maºinile de tipar
înalt, plano-cilindrice

c. Maºini de imprimare rotative,
la care atât elementul port-formã (1)
cât ºi elementul de presiune (3) au
formã cilindricã. Grupul de imprimare al acestor maºini este format
dintr-un cilindru de formã si un
cilindru de presiune.
5
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Grup de imprimare la maºinile de tipar
înalt, rotative

II. Maºini pentru tipar plan (ofset)
Datoritã multiplelor genuri de
produse ce se executã la acest gen de
tipar, se foloseºte o varietate mare de
maºini de imprimat. Ele se pot
clasifica dupã mai multe criterii.
Maºinile pentru tipar plan (ofset)
moderne au productivitate înaltã ºi
sunt echipate (în special cele în mai
multe culori) cu aparate electronice
pentru reglarea unor operaþii ale
procesului tehnologic (de ex. precizia
registrului ºi suprapunerii, grosimea
stratului de cernealã etc.). În afarã de
aceasta, la unele tipuri de maºini de
tipãrit în mai multe culori existã
aparate speciale de uscare, care
accelereazã procesul de fixare a
cernelii pe hârtie.
Maºinile de tipar plan (ofset) se
construiesc pe principiul rotativ ºi
mai puþin pe principiul plano-cilindric
(pentru tiparul litografic).
Maºinile plano-cilindrice, maºini
mai vechi, construite pe acest
principiu, aveau multe asemãnãri cu

maºinile plano-cilindrice de tipar
înalt, deosebindu-se de acestea prin
prezenþa cilindrului intermediar,
îmbrãcat în cauciuc. Alimentarea cu
hârtie se fãcea manual, la unele tipuri
chiar ºi alimentarea cu cernealã ºi
umezirea formei fãcându-se tot
manual. Productivitatea lor redusã
(600-700 tiraje pe orã) ºi calitatea
nesatisfãcãtoare a producþiei obþinute
au dus la înlocuirea lor cu maºini
ofset rotative. Astãzi ele se mai
folosesc la genul de tipar plan
aproape în exclusivitate ca maºini de
andruck, maºini litografice sau
fototipie.
Maºinile rotative sunt cele mai
rãspândite pentru acest gen de tipar.
Ca aspect exterior, ele sunt asemãnãtoare cu maºinile de tipar înalt. De
altfel, o serie de ansamble, ca:
aparatele de alimentare cu hârtie,
aparatele de eliminare a tipãriturilor,
aparatele de tãiere ºi fãlþuire sunt
similare cu cele folosite la maºinile
de tipar înalt. Ceea ce le deosebeºte
este cilindrul intermediar de cauciuc
ºi aparatul de umezire.
Dupã felul hârtiei pe care se
face imprimarea, maºinile rotative se
împart în douã grupe:
- maºini pentru imprimare pe
hârtie în coli;
- maºini pentru imprimare pe
hârtie în sul.
Dupã numãrul de culori, aceste
maºini se împart în:
- maºini pentru imprimare într-o
singurã culoare;
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- maºini pentru imprimare în
douã culori, pe o singurã faþã a hârtiei
sau câte o culoare pe ambele feþe;
- maºini pentru imprimarea în 4,
5, 6 sau mai multe culori, pe o faþã
sau pe ambele feþe ale hârtiei.
Dupã formatul hârtiei pe care
se imprimã sunt maºini:
- de format redus;
- de format mediu;
- de format mare.
Dupã felul producþiei ce se
realizeazã, maºinile se împart în:
- universale (pentru orice tip de
lucrãri);
- specializate (pentru cãrþi sau
reviste, cu aparate de fãlþuit, pentru
lucrãri de accidenþã, pentru imprimare
pe tablã etc.).
A. Maºini ofset pentru imprimarea hârtiei în coli
Maºina pentru imprimarea
hârtiei într-o singurã culoare este
formatã dintr-un aparat de alimentare
(1), aparat de imprimare (2), aparat
de cernealã (3), aparat de umezire
(4), aparat de eliminare (5) cu masã
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de eliminare ºi mecanismul de
acþionare (6).
Aparatul de umezire (vezi figura
de mai jos), a cãrui construcþie
principalã se regãseºte la toate
maºinile ofset, este compus dintr-un
jgheab pentru apã (1), un sistem de
transmitere a apei, val ductor (2), role
de presare (6), val alimentator (3),
cilindru de distribuire a apei (4),
valuri ungãtoare (5), valuri de
umezire îmbrãcate într-un material
textil. La maºinile actuale, umplerea
jgheabului se face automat, prin
intermediul unei pompe.

Schema de principiu a unui aparat de
umezire

Schema unei maºini de tipar cu un singur grup de culoare
7
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Aparatul de imprimare (mecanismul de tipãrire) al maºinilor într-o
culoare este format din trei cilindri de
acelaºi diametru, datoritã faptului cã
în acest fel se realizeazã o vitezã
sporitã la imprimare, o suprapunere
mai bunã a culorilor ºi o funcþionare
mai liniºtitã a maºinii. Cilindrul portformã are dispozitive pentru fixarea
formelor de tipar.
Cilindrul intermediar, pentru
fixarea cauciucului, posedã dispozitive
de prindere a aºternutului iar
cilindrul de presiune, spre deosebire
de tiparul înalt, nu se îmbracã în
aºternut. În procesul de imprimare
cilindrii se rotesc continuu.
Productivitatea maºinilor într-o
culoare variazã între 5.000 - 12.000
tiraje pe orã.
Tot dintre maºinile ofset într-o
culoare, de format redus, fac parte ºi
maºinile de tip „Rotaprint”, folosite
în special pentru multiplicarea
documentaþiei tehnice, imprimarea
lucrãrilor de formate mici ºi tiraje
reduse.
Maºinile ce imprimã într-o
culoare pe ambele feþe sunt folosite
pentru cãrþi ºi reviste monocrome,
obþinându-se coli tipãrite pe ambele
feþe. La majoritatea acestor maºini
nu existã cilindru de presiune. Imprimarea are loc prin trecerea colii
printre cilindrii îmbrãcaþi în cauciuc.

În acest caz, aparatul de tipãrire este
format din patru cilindri: doi cilindri
port-formã ºi doi cilindri ofset.
Coala este adusã sub clapele
fixate pe unul din cilindrii ofset (portcauciuc), fiind deplasatã între ei.

Amplasarea cilindrilor aparatelor de
imprimare ale maºinilor de tipar pe ambele
feþe într-o culoare

La alte tipuri de maºini,
aparatele de tipãrit sunt formate din
ºase cilindri, ºi anume: doi cilindri
port-formã, doi cilindri ofset ºi doi
cilindri de presiune. Coala de hârtie
este introdusã sub clapele primului
cilindru de presiune care o deplaseazã spre cilindrul ofset, unde se
executã imprimarea pe una din feþe.
Dupã aceasta, coala este introdusã
sub clapele celui de-al doilea cilindru
ofset, unde se realizeazã imprimarea
pe faþa a doua a colii. O astfel de
maºinã de acest tip este prezentatã în
figura urmãtoare.
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Maºina ofset pentru imprimarea pe ambele feþe ale hârtiei, într-o culoare
1 - aparat de alimentare; 2 - aparat de imprimare; 3 - aparat de cernealã;
4 - aparat de umezire; 5 - aparat de eliminare.

Maºina de tipãrit plan în douã culori, pe o faþã a colii de hârtie
1 - aparat de alimentare; 2 - aparat de imprimare cu cilindri de diametre egale;
3 - aparate de cernealã; 4 - aparate de umezire; 5 - aparat de eliminare.
9
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Schema maºinii de tipar plan în douã culori pe o faþã a hârtiei (cu cilindru de presiune de
diametru mare)
1 - aparat de alimentare; 2 - cilindru port-formã; 3 - cilindri ofset; 4 - cilindri de presiune;
5 - aparate de cernealã; 6 - aparate de umezire; 7 - aparat de eliminare.

Unele tipuri de maºini ofset se
construiesc astfel încât dau posibilitatea imprimãrii fie a douã culori pe
o singurã faþã a hârtiei, fie a douã

culori, câte una pe fiecare din cele
douã feþe ale hârtiei. Schema unei
astfel de maºini se vede în figura de
mai jos.

Heidelberg GTO-52-2P

În cazul tipãririi pe ambele
feþe, la aceste tipuri de maºini, traseul
colii de hârtie este prezentat
mai jos. Cu linie mai groasã este
indicat drumul hârtiei când se

imprimã pe ambele feþe. Dupã
imprimarea primei feþe, coala este
condusã peste cilindrul mare de
transmitere, pânã când capãtul ei
ajunge în punctul A.
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Drumul hârtiei pe ambele feþe la maºinile de tipar plan pentru imprimarea a douã culori pe
o faþã a hârtiei sau a câte unei culori pe ambele feþe ale hârtiei.
1 - cilindri port-formã; 2 - cilindri ofset; 3 - cilindri de presiune; 4 - cilindri de transport;
5 - cilindrul de transmitere; 6 - cilindrul intermediar; 7 - cilindrul de eliminare.

În acest punct, clapele cilindrului
de transmitere (întoarcere) prind
capãtul colii ºi o aduc în poziþia
de imprimare pe faþa a doua.
În acest fel, are loc schimbarea
marginii prinse de clape, fãrã însã

Schema de tipar plan pentru imprimarea a
douã culori pe o faþã a hârtiei sau a câte
unei culori pe ambele feþe ale hârtiei
1 - aparat de alimentare; 2 - aparate de
imprimare; 3 - aparate de cernealã;
4 - aparate de umezire; 5 - aparat de
eliminare.
(continuare în numãrul urmãtor)

sã influenþeze precizia registrului.
Când se imprimã douã culori pe o
singurã faþã, coala trece prin maºinã
în mod normal, fãrã schimbarea
marginii de prindere de cãtre clape.
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