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Al IV-lea Forum Tipografic Balcanic a avut loc în România,
în perioada 22 – 23 octombrie 2009
FTB are ca scop sã reuneascã în fiecare
an toåi actorii industriei grafice din zona
Balcani, prin asociaåiile æi federaåiile
tipografice ale celor 11 state membre ale
Forumului, sub înaltul patronaj al
manroland AG Germania.
Participanåii la lucrãrile acestui forum,
respectiv ediåia a IV-a, desfãæurat în perioada
22-23.10.2009 în România la Bucureæti, au
fost: tipografiile, furnizorii acestora, æcolile
æi universitãåile de arte grafice, organizatorii
de târguri æi expoziåii de profil, presa de specialitate, asociaåiile
de profil, managerii
æi specialiætii din
domeniul tipografic
din 8 åãri din zona
Balcani.
Ancoraåi puternic în situaåia economicã a anului 2009,
vorbitorii celui de al
IV-lea FTB, care au
fost æi cosponsorii
acestui eveniment,
au oferit perspective
acestui domeniu pânã în anul 2020.
Cuvântul de deschidere l-a avut, în
calitate de gazdã, preæedintele Asociaåiei
Tipografilor “Transilvania”, dl. Alexandru
Galoæ, care a punctat situaåia dificilã în care
se aflã æi acest domeniu. Dar, constatând cu
bucurie numãrul mare de participanåi la
aceastã ediåie a FTB, æi-a exprimat
optimismul cã aceastã breaslã poate sã
strângã rândurile æi sã-æi ia un rãgaz pentru a
se informa æi a-æi diversifica relaåiile în
folosul final al tipografilor, care au fost
vãzuåi la lucru în a doua zi a forumului, cu
ocazia vizitãrii tipografiilor Elixir Press din
Bucureæti æi EDS din Braæov.
În acest spirit, membrii alianåei
PrintCity, respectiv manroland, UPM æi
Sun Chemical, simåind direcåia clientului
final, tipografia, au oferit cadrul
angajamentului lor cãtre specializare,
standardizare, cooperare, pentru servicii
rapide în slujba creæterii eficienåei, a calitãåii

foarte înalte prin aplicaåii diferite æi cu
valoare mare adãugatã, în slujba protejãrii
mãrcii æi a cerinåelor ecologice actuale, care
sã fie atinse cu cât mai puåine compromisuri.
Intergraf Belgia a oferit dimensiunea
mondialã æi europeanã a industriei grafice,
aæa cum se prezintã ea în acest an, în timp ce
Agressione Group România a dat imaginea
concretã æi completã a industriei grafice
româneæti, spre satisfacåia tuturor participanåilor la aceastã ediåie a FTB.
Euroexpo a expus rezultatul târgului
Print&Sign, dedicat
acestui domeniu, care a
avut anul acesta rezultate peste manifestãrile
similare din zona
Balcani.
Dna Dr. Rossitza
Velkova, în calitate de
coordonator al FTB, a
catalizat schimbul de
experienåã între æcolile
æi universitãåile de arte
grafice din Balcani,
mijlocind contactele
acestora cu Colegiul Tehnic Media æi
Universitatea Politehnicã Bucureæti, care au
rãspuns mesajului transmis de ATT æi
celelalte asociaåii din domeniu, privind
necesitatea reînfiinåãrii
învãåãmântului
superior dedicat industriei grafice în
România.
Nu în ultimul rând, a avut loc un foarte
bun contact æi un schimb fructuos de
experienåã între reprezentanåii presei de
specialitate din Balcani. Pentru aceætia FTB
militeazã ca toåi actorii industriei grafice din
cele 11 åãri membre ale forumului sã susåinã
cu informaåii presa de specialitate din
regiune.
Ediåia a V-a a Forumului Tipografic
Balcanic va avea loc în a doua jumãtate a
lunii octombrie 2010, la Budapesta.
Mirela Marica
Asociaåia Tipografilor “Transilvania”
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Finisarea produselor tipografice
Elemente suplimentare ale colilor fãlåuite
- Forzaåul - pag. 3
- Planæele - pag. 4

Finisarea produselor
tipografice
Elemente suplimentare ale colilor
fãlåuite
Forzaåul
(continuare din numãrul precedent)

Forzaåul cusut cu ætraif de
hârtie este folosit pentru fixarea
materialelor (mucavalei) din care se
confecåioneazã scoaråele. Aceastã
æuviåã de hârtie suplimentarã ajutã la
montarea scoaråelor direct pe blocul
lucrãrii. Se poate utiliza pentru orice
tip de forzaå confecåionat dupã una
din metodele descrise anterior.
Se folosesc fâæii de hârtie mai
plinã, nu prea rigide, de obicei din
maculaturã, cu lãåimea de 15-20 cm.
4

3

2

1

Forza] cu [traif de hârtie
1 - fascicul`; 2 - forza];
3 - fâ[ie de pânz` de înt`rire; 4 - [traif de hârtie

Peste forzaå, pe faåa blocului
lucrãrii, se lasã liberã o poråiune de
cca 10 cm din aceastã fâæie; atunci
când se executã scoaråele de carte
direct pe bloc, pe aceastã fâæie se va
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fixa prima scoaråã de mucava, croitã
în funcåie de înãlåimea lucrãrii.
Lãåimea scoaråei se croieæte ceva mai
mare decât lãåimea lucrãrii (lãåimea
finitã fiind definitivatã dupã fixarea
scoaråei pe blocul lucrãrii). Scoaråa
se taie în funcåie de stabilirea locului
articulaåiei prin lipirea pe fâæia de
hârtie.
Acest tip de forzaå se executã la
lucrãrile voluminoase, cu articulaåia
scoaråei foarte pronunåatã, ca de
exemplu în cazul registrelor cu æanå.
Forzaåul cãptuæit este un forzaå
special, care se caæereazã suplimentar cu o filã de hârtie, pentru îngroæarea æi mãrirea consistenåei filei
interioare.
Uneori, între cele douã file
caæerate se mai introduce una, mai
subåire, toate trei fiind croite la
formatul paginii lucrãrii respective.
Faåã de cele arãtate mai sus am
putea spune cã, la croirea oricãrui tip
de forzaå, pentru hârtie este indicatã
utilizarea maæinilor de tãiat cu un
cuåit iar pentru æuviåele de pânzã
utilizarea papæerului.
La croirea hârtiei trebuie sã se
respecte sensul fibrelor de hârtie,
care trebuie sã fie întotdeauna paralel
cu direcåia cotorului. Astfel, la
încheierea filelor cu ajutorul
æuviåelor de întãrire din pânzã,
operaåiile de lipire vor putea fi
realizate în condiåii mai bune.
Încheierea unor file de hârtie pe
direcåia transversalã a fibrelor
produce încreåirea hârtiei æi
deformarea marginilor ei.
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La croirea filelor de hârtie pentru
forzaåele din mai multe bucãåi, trebuie
sã se stabileascã cât mai exact formatul
final al forzaåului, prin calcularea
dimensiunilor lipiturilor sau forzaåurilor
æi prin croirea elementelor cu mare
precizie.
Croirea filelor de hârtie la
maæinile de tãiat cu un cuåit asigurã
obåinerea de unghiuri drepte (90º).
Dacã aceasta se executã la papæer
trebuie acordatã o deosebitã atenåie
reglãrii vinclurilor æi stabilirii
formatului corespunzãtor.
Pentru realizarea întãriturilor
forzaåelor din pânzã, croirea acestora
se realizeazã, de asemenea, pe
direcåia firelor de urzealã, adicã
acestea trebuie sã fie, ca æi în cazul
hârtiei, paralele cu direcåia cotorului
lucrãrii.
Operaåiile de lipire a hârtiei pe
pânzã se fac cu adeziv, cum ar fi
aracet mai diluat sau clei de oase.
Caæerarea colilor de hârtie, una peste
alta, pe suprafeåe întinse, se executã
cu clei de amidon fiert. Ungerea
suprafeåelor întinse pentru caæerare
sau, în cazul fâæiilor de întãrire care
se ung în scarã, se face cu pensule
rotunde de legãtorie. Suprafeåele vor
fi unse uniform cu un strat subåire de
adeziv, pe o singurã parte.
În cazul filei sau suprafeåei
pentru caæerat, ungerea se face radial,
pornind cu pensula de la centrul

suprafeåei care se încleiazã spre
marginea ei. Dupã întinderea stratului
de adeziv, se aæteaptã câteva secunde,
apoi suprafeåele se suprapun. Astfel se
produce o relaxare a hârtiei unse, ea
aplicându-se mai uæor.
În unele operaåii de lipire, care
se executã pe placa de zinc, adezivul
se întinde uniform pe toatã suprafaåa
plãcii, cu ajutorul pensulei de
legãtorie, prin tamponãri.
Prin lipirea forzaåului pe prima
æi ultima coalã a cãråii se obåine
legãtura dintre blocul de carte æi
scoaråã. Pentru aceasta, forzaåul
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
cerinåe:
- trebuie tãiat numai pe sensul
de fabricaåie al hârtiei;
- trebuie sã fie suprapus la colå,
fãrã fãlåuiri æifonate sau urme de
murdãrie;
- se foloseæte hârtie care nu
prezintã tendinåa de absorbåie,
alungire sau modificare a transparenåei în contact cu adezivul.
Planæele sunt elemente întâlnite
mai rar în cãråi. Ele au rol tematic,
sunt formate din douã, patru sau mai
multe pagini æi cuprind ilustraåii sau
desene mono- sau policrome. În
general, se ataæeazã la interiorul sau
exteriorul coliåelor fãlåuite. Planæele
pot avea formatul cãråii iar dacã sunt
mai mari se pliazã la formatul finit al
acesteia.

4

AFACERI POLIGRAFICE de 11 ani lider

Nr. 47 /

Ataæarea planæelor la coliåe se
face prin: lipirea în exteriorul lor, la
cotor; lipirea la mijloc sau la oricare
din file, tot la cotor; intercalarea în
mijlocul fasciculei (când planæa are
cel puåin patru pagini); îmbrãcarea pe
deasupra fasciculei (când planæa are
cel puåin patru pagini).
Dupã tipul de fixare a
planæelor, acestea sunt:
- planæe de douã sau patru
pagini, lipite pe exteriorul fasciculei.
3-4 mm

1

2
3
Plan[` de dou` pagini,
lipit` pe exteriorul fasciculei
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

1-2 mm

2
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pliazã o datã, de douã ori sau de trei
ori.
1

2
3
Plan[` mai mare
decât l`]imea fasciculei
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

În cazul când planæele au æi
înãlåimea mai mare decât înãlåimea
fasciculei, se pliazã cu îndoituri
perpendiculare între ele. Pentru ca
dupã lipire aceste planæe sã poatã fi
deschise în carte, ele se decupeazã pe
rama albã. Dupã fãlåuire ele trebuie
sã aibã formatul mai mic decât al
blocului, pentru a nu fi tãiate
îndoiturile lor când blocul se taie în
trei pãråi.

1
2

3
Plan[` de patru pagini,
lipit` pe exteriorul fasciculei
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

Lipirea acestora se poate face
manual sau mecanic, pe maæini
semiautomate sau automate de lipit
planæe æi forzaåuri.
- planæe mai mari decât lãåimea
fasciculei care, înainte de lipire, se

1
Plan[` mai mare decât
formatul blocului,
f`l]uit` cu trei îndoituri
1 - decuparea la cotor a plan[ei;
2 - marginea de lipire

Lipirea unor astfel de planæe nu
se poate face mecanic ci doar
manual.
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- planæe lipite pe un suport
(paspartu).
Suportul este croit, de regulã,
dintr-un carton subåire. Pentru
pãstrarea uniformitãåii tirajului este
indicat ca pe acest suport sã se dea
semne în locurile de lipire a planæei
(se poate imprima o ramã cu cernealã
sau o presare seacã sau semne de
colåar). De asemenea, cartonul-suport
se biguieæte la o oarecare distanåã de
marginea care se va lipi, pentru ca
îndoirea lui sã se facã mai bine.
4

1
2

5
3

- planæe intercalate în interiorul
fasciculei:
2

1
1 - plan[`; 2 - fascicul`

Lipirea planæelor intercalate
peste fasciculã sau introduse în
fascicule se executã manual.
În cazul când planæa trebuie
introdusã în mijlocul fasciculei, se
procedeazã doar la deschiderea
fasciculei æi lipire.
2

3
1

Plan[` lipit` pe paspartu
1 - suport;
2 - ram` tip`rit` cu cerneal` sau tipar sec;
3 - plan[`;
4 - marginea de lipire a plan[ei;
5 - marginea de lipire a suportului pe fascicul`.

Lipirea se face numai manual.
- planæe intercalate peste
fasciculã:
1

2
1 - plan[`; 2 - fascicul`

1 - plan[`; 2 - strat de adeziv; 3 - fascicul`

În cazul când lipirea se face pe
oricare altã filã din interiorul
fasciculei, este necesarã tãierea
îndoiturilor fasciculei în locul unde
se va face lipirea. Aceastã operaåie se
face doar manual.
- planæele lipite cu întãriturã de
pânzã sau hârtie la cotor sunt acele
planæe la care este necesarã o mai
mare rezistenåã a fixãrii acestora de
fasciculã.
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2-3 mm

4

1

2
3
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv;
3 - fascicul`; 4 - înt`ritur` de pânz` sau hârtie

- planæe biguite la cotor - se
foloseæte biguirea când suportul pe
care sunt lipite este gros sau rigid.
4

1

2
3
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv;
3 - fascicul`; 4 - big

- planæe trase peste cotor - sunt
planæele la care marginea pe care se
depune adezivul se îndoaie (tras)
peste cotorul fasciculei.
1

2

3
1 - plan[`; 2 - strat de adeziv;
3 - fascicul`

Pentru a fi introduse în lucrare
prin lipire, planæele, tãiate la formatul
brut al paginii, sunt aduse la masa de
prelucrare, fie direct de la maæina de
tãiat (în cazul când au douã pagini),
fie de la maæina de fãlåuit (în cazul
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când au patru pagini sau sunt pliate,
biguite sau cu întãriturã de pânzã sau
hârtie, fiecare dupã tipul de planæe
descris).
Când planæele de douã sau patru
pagini trebuie lipite în exteriorul
colii, operaåia se executã în acelaæi
mod ca la forzaå.
În cazul când planæele se lipesc
la mijlocul colii fãlåuite, fiecare
coliåã este deschisã la mijloc. Cu
mâna stângã se deschide fascicula, se
lipeæte planæa, apoi se închide coliåa
æi se lasã sã se usuce complet, 1-2
ore.
Când planæele urmeazã sã fie
lipite între diverse pagini, coliåele se
taie la cap æi lateral cu cuåitul (dupã
caz) æi se lasã deschise pentru lipire,
aæezându-se unele peste altele. Dupã
lipire æi uscare, coliåele se bat la cap
æi la cotor, se numãrã æi se fac
pachete.
La lucrãrile de artã, planæele se
lipesc prin punctare cu adeziv la
colåurile superioare, orientându-se
dupã semnele tipografice (colåare,
tipar cu cernealã sau tipar sec) sau
dupã simetria paginii. Operaåia se
executã în coalã sau la lucrarea finitã.
La fel se procedeazã æi cu planæele cu
mai multe îndoituri, lipirea fãcânduse pe toatã înãlåimea planæei.
Dupã lipire, se controleazã
poziåia planæelor faåã de coliåe.
La operaåia de lipire a planæelor
nu se admite:
7
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- lipirea cu oblicitate;
- lãåimea marginii cu adeziv mai
mare de 4 mm;
- coli lipite între ele;
- nerespectarea distanåei de la
linia de îndoire;
- lipirea greæitã a planæelor în
coalã faåã de machetã (se controleazã
poziåia planæelor dupã machetã).
În timpul lipirii planæelor trebuie
observatã calitatea tiparului æi
eliminarea paginilor defecte.
Lipirea mecanicã, mult mai
productivã decât cea manualã, se
executã pe o maæinã special construitã.
Lipirea mecanicã a planæelor se poate
realiza numai când acestea se fixeazã
în exteriorul fasciculelor, la cotor æi au
dimensiunea filelor fasciculei.
Maæinile semiautomate, cu
punere manualã, funcåioneazã astfel:
planæele æi fasciculele se aæazã pe douã
mese, de unde lucrãtorul le ia æi le
aæazã între clapele maæinii cu cotorul
în jos; apoi sunt transportate printre
niæte role spre aparatul de încleiere.
Adezivul este depus pe fasciculã
printr-un disc ale cãrui margini trec
printr-un rezervor cu adeziv. Rolele de
oåel preseazã planæele pe fascicula
unsã, obåinându-se lipirea. Fasciculele
cu planæele lipite sunt dispuse pe masa
de primire.
Maæina automatã executã lipirea
planæelor cu alimentare automatã.
Maæina are douã margini (casete)
pentru planæe æi, respectiv, pentru
fascicule. Magaziile sunt alimentate
manual. Alimentarea maæinii se face
automat, cu ajutorul unor sorburi æi
cleæti.

2
1
5

3
4

Principiul de func]ionare
a aparatului de alimentare
1 - ventuz` (sorb); 2 - cle[te; 3 - opritor;
4 - transportor; 5 - clapet` de sprijin

Sorbul separã fiecare planæã de
restul planæelor din casetã. Cleætele
apucã fascicula sau planæa, o scoate
din magazie æi o depune pe
transportorul maæinii. Transportorul
deplaseazã planæa pânã în dreptul
celei de-a doua magazii. Clapeta de
sprijin åine planæa într-o poziåie fixã
pe masa maæinii iar o plãcuåã de
ungere, printr-o miæcare basculantã,
depune o peliculã de adeziv pe
lungimea cotorului, la o distanåã de
2-3 mm de el.
(continuare în numãrul urmãtor)
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