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Productivitatea ºi Calitatea =
VEGA PLUS
Piaþa ne aratã din ce în ce mai des
cât de important este sã fim flexibili ºi,
cu siguranþã, cât de important este sã
reducem la maxim costurile de
producþie, mai ales într-o piaþã care
începe sa fie foarte competitivã.
Soluþia este: o singurã maºinã,
capabilã sã îndeplineascã mai multe
funcþii, mai ales funcþii care necesitã sã
fie desfãºurate “in economy”.
Aceasta este descrierea lui Vega Plus,
o maºinã capabilã sã producã etichete
albe, etichete cu 1 sau 2 culori, capabilã
sã inspecteze ºi sã ºtanþeze, în acelaºi
timp, materialul deja tipãrit, în fine …
capabilã sã reînfãºoare material
folosind o turetã … fãrã lipire.
De obicei clienþii de etichete albe
sunt foarte pretenþioºi la capitolul
“preþ”. Astfel devine foarte important
sã fii capabil a furniza acest produs la
costuri foarte bune, cu o maºinã care
munceºte în continuu (turetã) la vitezã
mare (200 m/min), fãrã probleme
(maºina este echipatã cu un display
care aratã starea ei în timp real), ºi cu
dispozitive care permit sã economisim
timp.
Pentru etichete cu 1-2 culori, în
loc sã folosim o maºinã de tipar (care ar
putea fi folositã pentru etichete în

policromie, mai bine plãtite) mai bine
am folosi o maºinã specializatã, foarte
productivã (tipãreºte la vitezã de 150
m/min, tot cu o turetã). ªi pentru
etichete în policromie Vega Plus oferã
o soluþie: posibilitatea de a ºtanþa
etichete deja tipãrite înseamnã
posibilitatea de a le tipãri la vitezã
foarte mare pe maºina de tipar.
Dacã am vrea sã controlãm
produsul ... ºi în acest caz Vega Plus ne
oferã o soluþie: un modul special poate
sã controleze lipsa etichetelor sau chiar
calitatea tipãriturii, doar cu o camerã.
Cu alte cuvinte, maºina rãspunde
la necesitatea, foarte actualã, de a
raþionaliza timpii ºi costurile de
producþie: ea ne permite sã adãugãm
modulele de care avem nevoie când
vrem, aºa încât, de exemplu, dacã
cumpãrãm azi maºina cu o singurã
ºtanþã, putem mai târziu sã adãugãm o
altã ºtanþã, unul sau douã grupuri de
tipar sau un modul de control.
Fiabilitatea - ca de obicei - este
fiabilitate "Prati":
1) motoare brushless
2) frâne cu praf magnetic
3) motor specializat pentru fiecare
funcþie
4) structurã extrem de rezistentã - lucru
foarte important - pentru a absorbi
vibraþiile
5) role metalice care conduc hârtia
special construite pentru a garanta
tensiunea ºi poziþia hârtiei în timpul
lucrului.
David Benerecetti
Praty Company – Italia
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Tehnica imprimãrii
Defecþiuni - cauze - remedii
(continuare din numãrul precedent)

Defecþiuni în procesul de imprimare ofset cauzate de cernealã
Defecþiunea
1.

Distribuþia cernelii
nesatisfãcãtoare

Cauza defecþiunii

Remediul

a.-b. Se dilueazã cerneala cu firnis
este a. Cerneala este prea consistentã
b. Cerneala este prea lipicioasã pentru
hârtia respectivã
c. Reglarea valurilor de cernealã este c. Se regleazã valurile de cernealã
defectuoasã
d. Pe valurile de cernealã a ajuns apã
d. Se alimenteazã cu o cantitate mai
micã de apã
e. Cantitatea de cernealã este prea mare e. Se alimenteazã cu cantitate mai
micã de cernealã

De obicei, aceasta se întâmplã când se Se reduce cantitatea de cernealã ºi
benzi radiale de cernealã în lucreazã cu prea multã cernealã sau prea se mãreºte cantitatea de apã de
umezire
puþinã apã
porþiunile netipãritoare

2. Formarea de ton sub forma unei

3.

4.

Cerneala este uscatã dar se a. Cantitate insuficientã de liant
ºterge uºor prin frecare b. Liantul este prea fluid
c. Hârtia este prea poroasã
(„prãfuire”)
d. Cerneala nu este compatibilã cu suprafaþa
hârtiei
e. Liantul pãtrunde prea mult în hârtie
f. Umiditate mare

Depunerea unui strat gros de
cernealã (porþiunile cu raster ºi
detalii fine se încarcã cu
cernealã)

a. Se adaugã firnis în cernealã
b. Se adaugã firnis gros ºi sicativ
c. Se adaugã firnis consistent
d.-e. Se înlocuieºte cerneala cu una
adecvatã
f. Se usucã hârtia în secþia de
imprimare; se foloseºte o cantitate
mai redusã de apã de umezire

a. Cantitatea de cernealã este prea mare a. Se tipãreºte cu mai puþinã
cernealã sau se foloseºte o cernealã
mai consistentã
b. Cerneala este prea diluatã
b. Se foloseºte cernealã mai puþin
sau deloc diluatã
c. Cerneala este prea fluidã
c.-d. Se mãreºte consistenþa cu
d. Existã prea mult sicativ
firnis extragros
e. Se dilueazã cerneala cu diluanþi
transparenþi
f. S-a lucrat cu prea multã apã sau cu f. Se reduce cantitatea de apã sau de
cernealã ºi se ajusteazã echilibrul
prea multã cernealã
între ele
e. S-au utilizat pigmenþi prea opaci

g. Cerneala este insuficient de hidrofobã, rezultatul fiind cã cerneala devine
pãstoasã ºi se depune în strat gros
h. Hârtia este neaclimatizatã
i. Încleierea hârtiei s-a realizat cu un
adeziv neadecvat
j. La hârtiile necretate, încãrcarea se
produce când materialul de umplere
mineral nelegat este smuls de cauciuc
de pe suprafaþa hârtiei

g. Se adaugã puþin alcool în soluþia
de umezire din jgheab
h. Se aclimatizeazã hârtia
i. Se schimbã hârtia
j. Se adaugã pastã de tipar
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5.

Pigmenþii sunt parþial solubili în apã

Întinderea cernelii

Se înlocuieºte cerneala

a. S-a utilizat prea multã apã de umezire a. Se reduce cantitatea de apã

6. Cerneala din jgheab se
îndepãrteazã de valul ductor

7.

Tiparul este lãþit ºi încãrcat

8. Uscarea este prea rapidã; valurile

b. Soluþia de umezire este prea acidã
(dacã cerneala din jgheab este mai fluidã
decât cerneala din cutie înseamnã cã se
lucreazã cu prea multã apã sau cu soluþie
prea acidã)
c. Cerneala este neamestecatã sau prea
vâscoasã

b. Se reduce aciditatea soluþiei de
umezire sau atât apa cât ºi
aciditatea

a. Se lucreazã cu cernealã prea multã
b. Se lucreazã cu presiune prea mare

a. Se reduce cantitatea de cernealã
b. Se reduce presiunea de imprimare

Cantitatea de sicativ este prea mare

Se introduc antisicativi

c. Se freacã cerneala cu ºpaclul sau
se adaugã liant

de cernealã devin lipicioase; se
poate produce smulgerea; tiparul
este slab, inegal ºi, pe mãsura
progresãrii operaþiei de tipãrire,
se înrãutãþeºte

9.

Uscarea este prea inceatã; a. Existã prea puþin sicativ în cernealã
tiparele „mânjesc”; cerneala este b. Existã în compoziþia cernelii corpuri
umedã la pipãit
care nu se usucã
c. Cantitatea de cernealã este prea mare
d. Cerneala primeºte apã
e. Existã prea mult acid în soluþia de
umezire
f. Hârtiile cu pH mic (acid) sau cu un
conþinut mare de umiditate influenþeazã
de asemenea uscarea normalã a cernelii

a. Se adaugã sicativi
b. Se consultã producãtorul de
cernealã
c. Se reduce cantitatea de cernealã
d. Se adaugã firnis gros
e. Se foloseºte mai puþin acid în
soluþia de umezire
f. Se consultã producãtorul de
hârtie

g. Presiunea prea mare

g. Se reduce presiunea de la
cilindrul de presiune; se reduce
cantitatea de cernealã; se încearcã
o cernealã mai consistentã
h. Placa de cauciuc este prea moale, h. Se întinde cauciucul sau se înneegalã sau insuficient întinsã
locuieºte cu unul mai dur
plãcilor de cauciuc a. Compoziþia plãcii de cauciuc nu are o
(dupã executarea unui anumit
rezistenþã suficientã la ulei
numãr de tiraje porþiunile
acoperite cu cernealã ale
cauciucului tind sã se umfle)
b. Cerneala conþine prea mult solvent

10. Bombarea

c. Cerneala conþine prea mult sicativ

a. Se trateazã placa de cauciuc cu un
amestec de sulf ºi sulfurã de carbon,
pentru a reduce absorbþia de ulei ºi
de substanþe grase
b. Se reduce cantitatea de solvent
c. Se reduce cantitatea de sicativ

d. O parte din rãºinile sintetice din d. Se modificã reþeta cernelii,
folosind un vehicul mai puþin
cernealã au fost absorbite de placa de
penetrant; se consultã producãtorul
cauciuc
de cernealã
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11.

Formarea de ton: pe placã se
formeazã un ton general;
porþiunile netipãritoare primesc
cernealã

12. Transferul

cernelii

este

nesatisfãcãtor

13.

Pãtarea
(porþiunile
în
acoperire completã sunt
neuniforme - cerneala apare
cu pete ºi cu granule;
marginile
literelor
sunt
murdãrite ºi neuniforme)

14. Pãtarea sub formã de nisip se vãd puncte albe pe stratul
de cernealã

15.

Claritatea imaginii,
contururile imaginii nu sunt
precise (liniile ºi punctele fine
tind sã disparã, tiparul devine
slab ºi pe el apar dungi)

a. Cerneala este prea fluidã
b. Cantitatea de cernealã de alimentare
este prea mare
c. Soluþia de umezire nu are un pH
neutru
d. S-a folosit o cantitate prea mare de
aditiv sau de ulei în cernealã
e. Placa (forma de tipar) este de
calitate necorespunzãtoare, dacã
formarea de ton apare numai dupã
câteva tipare
f. Presiunea este prea mare
g. Reglarea valurilor de cernealã este
incorectã
h. Valurile de umezire nu sunt curate

05.12.2008

a. Se adaugã firnis gros
b. Se reduce cantitatea de cernealã
c. Se adaugã acid sau gumã pentru
a obþine un pH neutru
d. Se eliminã aditivii sau
componenþii slabi din cernealã
e. Se reface placa de tipar

f. Se reduce presiunea
g. Se regleazã valurile de cernealã
ºi cele de umezire
h. Se curãþã sau se îmbracã valurile
de umezire
i. Existã prea mult sicativ în cernealã i. Se reduce cantitatea de sicativ; se
modificã cerneala cu un liant mai
puþin gros
a. Cerneala poate fi grea sau uºoarã, a. Trebuie corectat deranjamentul
ºi tratat în consecinþã; adausul unei
provocând dificultãþi la distribuþie
cantitãþi corespunzãtoare de firnis
remediazã dificultatea
b. Cerneala poate avea o rezistenþã la b. Se schimbã cerneala
apã
c. Cerneala poate fi de tipul de uscare c. Se adaugã antisicativ
prea rapid
a. Cantitatea de apã de umezire este a. Se reduce alimentarea cu apã de
prea mare
umezire
b. Cantitatea de apã de umezire a fost b. Se usucã hârtia înainte de tipar
prea mare la tirajul precedent

a. Cantitatea de apã de umezire prea
mare
b. Imaginea pe placã nu este suficient
de hidrofobã (grasã) sau este parþial
neacoperitã cu cernealã
c. Placa are un granulaj prea mare

a. Se reduce cantitatea de apã de
umezire
b. Se utilizeazã o cernealã mai
grasã; se greseazã placa sau se
reface
c. Se foloseºte o altã placã, cu
granulaþie mai micã

a. Cerneala este prea lipicioasã
b. Soluþia de umezire este prea acidã

a. Se reduce lipiciozitatea cernelii
b. Se reduce aciditatea ºi/sau
cantitatea de soluþie de umezire
c. Cerneala este prea puþin hidrofobã c. Se adaugã în cernealã firnis
hidrofob
d. Presiunea este prea mare
d. Se reduce presiunea
e. Reglarea defectuoasã a valurilor de e. Se regleazã valurile
cernealã
f. Slãbeºte cantitatea de cernealã de pe f. Se mãreºte cantitatea de
placã
cernealã
g. În cernealã existã pigmenþi (corpuri) g. Se înlocuieºte cerneala
abrazive
h. Placa de tipar este necorespun- h. Se înlocuieºte placa
zãtoare
5
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16. Precizia imaginii: marginile

a. Cerneala este prea slabã (lipseºte
tiparului sunt murdãrite, lipsesc pigmentul)
detalii iar desenele fine sunt
b. Desenul s-a ºters din cauza cernelii
înecate
necorespunzãtoare
c. Aºternutul de sub formã sau de sub
placa de cauciuc este necorespunzãtor
a. Presiune mare la cilindri

17.„Stivuirea” tiparului

b. Placa de cauciuc (cauciucul
imprimator) este prea moale, neegalã
sau insuficient de întinsã

a. - b. Se schimbã cerneala

c. Se verificã ºi se înlocuieºte
aºternutul
a. Se reduce presiunea; se reduce
cantitatea de cernealã
b. Se corecteazã placa de cauciuc

a. Se reduce cantitatea de cernealã
a. Cantitatea de cernealã prea mare
b. Cerneala este prea „scurtã”, fãrã b. Se va utiliza o cernealã mai
aderentã
aderenþã

18.Transfer de cernealã
necorespunzãtor

a. Se adaugã firnis în cernealã,
pentru a îmbunãtãþi distribuþia
b. S-a tipãrit cu o cantitate prea micã de b. Se mãreºte cantitatea de
cernealã necesarã tiparului
cernealã
c. S-a transferat o cantitate prea mare de c. Se reduce debitul de apã de
umezire
apã de umezire pe placa de tipar
d. Se reduce corespunzãtor
d. Soluþia de umezire este prea acidã
cantitatea de acid
e. Cilindrii metalici nu sunt receptivi la e. Se spalã bine cilindrii ºi se
aciduleazã cu alaun; se freacã
cernealã
cilindrii cu piatrã ponce ºi se
usucã bine înainte de a-i încãrca
din nou cu cernealã
f. Se schimbã cerneala
f. Cerneala primeºte prea multã apã
g. Se neutralizeazã apa de umezire
g. Cerneala este sensibilã la acid
a. Cerneala este lipsitã de firnis gros

19. Formarea de dungi pe
valurile de cernealã (oxidarea
valurilor); valurile metalice
nu primesc cernealã în mod
uniform

20. Aderenþa

a. Prea multã apã când se tipãreºte a. Se reduce cantitatea de cernealã
peste un tipar anterior reprezentând o
suprafaþã plinã
b. Prea mult sicativ în cerneala b. A doua cernealã imprimatã se
anterioarã
preparã pentru a se fixa mai puþin
prin absorbþie sau penetraþie

21.Cristalizarea (culorile

a. Primele culori s-au tipãrit cu prea a. Se foloseºte o cantitate mai micã
de sicativ la primele culori ºi mai
mult sicativ
mare la ultimele culori

între peliculele de
cernealã este nesatisfãcãtoare
(în stare uscatã): culoarea
urmãtoare nu aderã bine la
culoarea tipãritã anterior

succesive nu aderã bine la
culorile precedente)

b. Tipãrirea cu cerneala urmãtoare s-a b. Se va tipãri imediat dupã ce
cerneala culorii anterioare s-a fixat
fãcut dupã un timp îndelungat
pe hârtie

22. Aderenþã nesatisfãcãtoare la
tipãrirea „umed pe umed”

a. Succesiunea gradelor de aderenþã nu a. Succesiunea corectã este ca
este suficientã (cerneluri insuficient primele douã culori sã aibã adesicative)

renþã mai mare

b. Cantitate prea mare de cernealã la b. Se fac primele culori cât mai
primele douã culori

intense ºi se tipãresc în strat subþire
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a. Cerneala a fost frecatã necorespunzãtor

a. Se înlocuieºte cerneala

b. Presiune excesivã

b. Se verificã aºternutul

c. Soluþia de umezire prea acidã

c. Se micºoreazã aciditatea

d. Cerneala este prea slabã sau prea grea

d. Se adaugã firnis

e. Prea mult sicativ

e. Se înlãturã cauza

f. Prea puþinã cernealã

f. Se mãreºte debitul de cernealã

g. Valuri nereglate

g. Se verificã ºi se regleazã valurile

a. Valurile de umezire sunt murdare,

a. Se curãþã sau se schimbã

periferia

neuniforme sau reglate incorect

îmbrãcãmintea valurilor de umezire

cilindrului ºi de-a

b. Placa de cauciuc nu este suficient de întinsã

sau se reface reglajul lor

lungul cilindrului

sau are joc

b. Se întinde bine placa de cauciuc

23.În timpul tipãririi se
pierde claritatea,
tiparul este spãlãcit,
lipsit de intensitate,
pãrþile fine ale
desenului dispar
complet (prin uzura
plãcii de tipar)

24.Tipar cu dungi, pe

25.Cerneala nu se
roteºte în
cãlimarã

26.Cauciucarea
cernelii

Tixotropie accentuatã, consistenþã prea ridicatã Corectarea cernelurilor cu accesorii de
sau temperaturã joasã a atelierului, adezivitate tipãrire
prea mare a cernelii
Lianþi prea acizi folosiþi în fabricaþie sau cu un Se înlãturã cauzele
grad de polimerizare exagerat, concentraþie
mare în pigmenþi sau pigmenþi cu caracter
bazic; temperaturã prea mare la frecarea ºi la
pãstrarea cernelii

27.Ciupirea sau
smulgerea hârtiei

Rezistenþa slabã a suprafeþei hârtiei (eventual

Schimbarea hârtiei, micºorarea

diminuatã prin treceri repetate prin maºinã);

consistenþei cernelii, înlãturarea

aderenþã prea mare a cernelii, vitezã ºi
presiune de imprimare ridicate, cauciuc ofset

celorlalte cauze

lipicios, temperaturã scãzutã, cantitate prea
mare de cernealã

28.Pulverizarea
cernelii
(împrãºtierea
cernelii sub formã
de particule foarte
mici în jurul
maºinii de
imprimare sub
formã de ceaþã, la
viteze mari ale
maºinii de tipar)

Valuri de cauciuc uzate; umiditate ºi
temperaturã ridicate; încãrcare cu sarcini
electrostatice

Se adaugã în cernealã firnis gros sau
extragros, în cantitate de 1-3%
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Defecþiuni la maºinile rotative cu hârtia în sul
Defecþiunea

Cauza defecþiunii

Remediul

1.

Registru
necorespunzãtor:
a. al benzii de hârtie
faþã de forma de
imprimare
b. al tiparului de pe
faþã ºi verso

c. faþã de semnul de
control de la cotor

deplasarea sulului de hârtie în dreapta sau în
stânga

fixarea corectã a sulului dupã forma
de imprimare

a. întinderea incorectã a benzii de hârtie
b. bobinarea incorectã a sulului de hârtie

a. reglarea frânei sulului de hârtie
b. schimbarea sulului; reducerea
vitezei de imprimare

a. întinderea incorectã a hârtiei

a. reglarea valurilor de registru,
reglarea frânei
b. reglarea arcurilor amortizorului
c. reglarea frânei; reducerea vitezei de
imprimare

b. amortizoare nereglate
c. sulul de hârtie „bate”

2.

Fãlþuirea incorectã
a fasciculelor:
a. diferenþã la prima a. distanþã prea mare între valurile de presare
îndoiturã
b. deplasarea pâlniei

b. diferenþã la a
doua îndoiturã

a. dereglarea funcþionãrii mecanismului cu
puncturi

a. reglarea funcþionãrii mecanismului
de coborâre a puncturilor

b. dereglarea funcþionãrii mecanismului
cilindrilor cu cuþite ºi clape

b. schimbarea cuþitului ºi reglarea
funcþionãrii acestuia; reglarea
funcþionãrii clapei
c. reglarea nivelului cuþitului; reglarea
limitatorului cuþitului

c. oblicitate în capul c. schimbarea nivelului cuþitului de fãlþuit
fasciculei
a. schimbarea poziþiei cuþitului la cea de-a
doua îndoiturã
b. tragerea neuniformã a hârtiei de cãtre
valurile de presare ºi rolele de cauciuc; rolele
de cauciuc „au bãtaie”

3.

a. reglarea forþei de presare a valurilor
b. reglarea poziþiei pâlniei; reglarea
unghiului de rotire a valurilor conice

a. reglarea poziþiei cuþitelor
b. reglarea presiunii rolelor faþã de
valurile striate; ºlefuirea rolelor pentru
îndepãrtarea „bãtãii” acestora

d. ruperea în
locurile îndoiturilor

funcþionarea incorectã a clapelor

reglarea funcþionãrii clapelor la a doua
îndoiturã

Tãierea incorectã a
hârtiei ºi a

a. folosirea unui cuþit circular tocit
b. fixarea incorectã a cuþitului circular
c. nutul cuþitului circular s-a umplut de praf,
scame de hârtie
d. defectarea sau tocirea cuþitului de tãiere
transversalã a hârtiei
e. presarea slabã a hârtiei în timpul tãierii

a. schimbarea cuþitului
b. reglarea cuþitului circular
c. curãþirea nutului

fasciculelor

f. întinderea slabã a benzii de hârtie

d. înlocuirea cuþitului; reglarea
poziþiei cuþitului
e. reglarea bacurilor de presare în
timpul tãierii; schimbarea arcurilor de
sub bacuri; schimbarea garniturilor de
cauciuc
f. reglarea frânei sulului de hârtie
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4.

Gãurile de la
puncturi rupte

a. puncturi rupte, îndoite sau tocite
b. dereglarea mecanismului de funcþionare a
puncturilor

5.

Intensitate prea
micã de cernealã
de tipar

a. prea puþinã cernealã în jgheab
b. cerneala nu se roteºte în jgheab

c. valuri de cernealã murdãrite cu ulei
d. modificarea netezimii ºi absorbþiei la o parte
din hârtia de tiraj (alt sul)
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a. fixarea de noi puncturi
b. reglarea funcþionãrii camelor
mecanismului puncturilor
a. umplerea jgheabului cu cernealã
b. amestecarea cernelii în jgheab,
diluarea
cernelii
ºi
mãrirea
lipiciozitãþii acesteia
c. spãlarea valurilor maºinii
d. mãrirea/micºorarea unghiului de
rotire al ductorului

6.

Intensitate prea
a. reglarea necorespunzãtoare a cuþitului elastic a. micºorarea spaþiului dintre cuþitul
elastic ºi ductor cu ºuruburile laterale;
mare de cernealã de al jgheabului
oprirea învârtirii ductorului la 8-10 m
tipar
bandã; spãlarea sau scoaterea de
cernealã de pe valuri
b. imprimarea cu cernealã dintr-un alt lot sau b. oprirea învârtirii ductorului la
8-10 m bandã; micºorarea spaþiului
sort
dintre cuþitul elastic ºi ductor
c. mãrirea netezimii la o parte din hârtia de tiraj c.-d. micºorarea unghiului de rotire al
d. reducerea capacitãþii de absorbþie la o parte ductorului
din hârtia de tiraj

7.

Repartizare
neuniformã a
cernelii de tipar

a. ulei sau murdãrie pe valurile ungãtoare
b. pe valuri s-au înfãºurat bucãþi de hârtie

8.

Tipar neclar,
incomplet

a. presiune insuficientã
b. presiune excesivã
c. valurile ungãtoare sunt murdare
d. valurile ungãtoare nu sunt în poziþie corectã

a.-b. reglarea presiunii

e. distribuþia redusã a cernelii

e. se va mãri unghiul de rotire al
ductorului
f. completarea numãrului de valuri
necesar

a. spãlarea valurilor ungãtoare
b. scoaterea hârtiei de pe valuri;
spãlarea valurilor
c. reglarea necorespunzãtoare a valurilor c. reglarea corespunzãtoare a valurilor
ungãtoare
d. valurile ungãtoare nu sunt cilindrice
d. schimbarea valurilor
e. valul alimentator necorespunzãtor reglat faþã e. reglarea valului alimentator
de cilindrul ductor
f. umplerea jgheabului cu cernealã
f. prea puþinã cernealã în jgheab

f. numãrul de valuri este incomplet

9.

Murdãrirea
elementelor de
albiturã la
imprimare

c. spãlarea valurilor ungãtoare
d. reglarea poziþiei valurilor ungãtoare

a. acumulare de cernealã pe rolele de conducere
a hârtiei
b. acumulare de cernealã pe pâlnie
c. acumulare de cernealã pe valurile de transport

a. spãlarea rolelor

d. murdãrirea cu cernealã a valurilor de presare

d. întoarcerea ºireturilor; pudrarea
ºireturilor cu tole;
înlocuirea ºireturilor

b. spãlarea pâlniei
c. spãlarea valurilor de presare
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10. Lãþirea ºi
dublarea
tiparului; apariþia
de dungi sau
murdãrii pe tipar

11. Ruperea benzii de
hârtie

12. Cute pe hârtie;
mototolirea hârtiei

a. joc prea mare între roþile dinþate ale cilindrilor a. reglarea jocului între roþile dinþate
de presiune ºi port-cauciuc
b. grosimi diferite ale aºternuturilor la grupurile b. aducerea aºternuturilor la aceeaºi
de imprimare
grosime la toate grupurile de
imprimare
c. la unul din cilindri existã „bãtaie”
c. reglarea funcþionãrii grupului
respectiv de imprimare
d. joc axial prea mare al valurilor ungãtoare
d. repararea lagãrelor valurilor
ungãtoare
a. fixarea puternicã a sulului în conuri
b. îndepãrtarea urmelor de adeziv de pe
pãrþile laterale ale sulului
c. reþinerea prea puternicã a sulului de cãtre c. reglarea frânei sulului
frânã
d. reducerea vitezei de imprimare
d. bobinarea necorespunzãtoare a hârtiei
e. trecerea necorespunzãtoare a hârtiei prin e. se va trece banda de hârtie pe calea
de rulare corespunzãtoare
maºinã
a. fixarea slabã a hârtiei în conuri
b. porþiuni lipite pe pãrþile laterale ale sulului

a. bobinarea necorespunzãtoare a sulului

a. reglarea frânei sulului; reducerea
vitezei de imprimare
b. frânarea necorespunzãtoare a sulului
b. reglarea frânãrii sulului
c. întinderea neuniformã a benzii de hârtie pe c. reglarea arculurilor amortizorului
margini
d. remedierea întinderii cauciucului
d. întinderea slabã a aºternutului de cauciuc
conform tehnologiei

Finisarea produselor tipografice
Procesul de finisare reprezintã o
sumã de operaþii complexe, de
prelucrare ºi înnobilare a colilor
tipãrite, pentru obþinerea unui produs
finit gata de întrebuinþare în
domeniul pentru care a fost destinat.
Produsele care se executã în legãtorie
ºi cu ponderea cea mai mare sunt:
cãrþile broºate sau legate ºi revistele.
Legãtoria este o subramurã a
finisãrii ºi împreunã mai au un
partener, tânãr ºi modern: expediþia.
Produsul tipãrit într-o formã graficã

ºi tipograficã atrãgãtoare ajunge
astfel rapid la destinatarii sãi ºi, mai
nou, la un anumit destinatar cãruia i
se adreseazã în mod special.
Lucrãrile personalizate sau adresate
nu mai sunt demult o raritate.
Acum utilajele de finisare
folosesc lanþuri cinematice de o nouã
concepþie. Inovaþiile se datoreazã în
primul rând progresului spectaculos
al informaticii, care vizeazã atât
utilajele tradiþionale cât ºi liniile cele
mai sofisticate, de la buna ºi vechea
maºinã de tãiat pânã la cele mai
perfecþionate linii de broºare.
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De la reglajele care trebuie
efectuate, la montare ºi pornire, la
gestionarea globalã a producþiei ºi
trecând prin centralizarea coliþelor
sau memorarea parametrilor care
corespund unui anumit tip de produs
existã acelaºi principiu: niciun utilaj
fãrã sistemul sãu informatic ºi fãrã
ecranul sãu. În lumea tipograficã,
precum ºi în alte domenii, apariþia
micropieþelor care corespund unui
grup precis de consumatori a redus
mãrimea seriilor ºi le-a multiplicat
numãrul. Rezultatul: utilajele de
finisare au fost adaptate tirajelor mici
ºi medii, informatizate în acelaºi
timp, procedeele de reglare/pornire
devenind tot mai rapide. În paralel,
apariþia noilor sisteme denumite „de
imprimare la cerere” au oferit noi
ocazii producãtorilor de utilaje de a
realiza linii performante.
Împreunã cu necesitatea de a
personaliza imprimatul, obligaþia de
a-i da acestuia o valoare adãugatã din
ce în ce mai mare seduc un
consumator avizat în privinþa calitãþii
ºi îi îndeamnã pe producãtorii de
utilaje sã gândeascã sisteme tot mai
sofisticate, modulare ºi polivalente,
pentru a fi mai bine adaptate la
profilul destinatarului. Se lucreazã la
sisteme de finisare selectivã
(selective binding), care permit
realizarea unui periodic, catalog etc.
ºi, în majoritatea cazurilor, în ele sã
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poatã fi adãugate unul sau mai multe
mesaje personalizate. Îi revine
informaticii rolul de a revoluþiona
acest domeniu, care este tot mai
frecvent denumit „post-press”.
Gestionarea finisãrii, începând
de la primele faze ale procesului
poligrafic (de la pre-press) va fi cu
siguranþã posibilã curând. Dupã
lectorul de plãci „computer to plate”
ºi gravarea directã pe cilindru, de ce
sã nu se prevadã stãpânirea deplinã a
întregului proces tehnologic, încã de
la proiectarea unei lucrãri?
Au fost înfiinþate grupuri de
cercetare ºi reflecþie asupra
dezvoltãrilor care sunt posibile la o
interfaþã pentru a preregla diferitele
utilaje de finisare. Adobe a lansat
programul „Supra” - o arhitecturã
multi-RIP Post Script bazatã pe
formatul PDF. Acesta îºi propune sã
integreze mai strâns fazele pre-press
ºi de finisare cu cea de imprimare.
(continuare în numãrul urmãtor)
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