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Computer to plate cu
plãci convenåionale
În 2006, la IPEX, Lüscher AG a
lansat un nou Computer to Plate capabil
sã expunã plãci offset convenåionale,
noua serie XPose UV! Lansarea noilor
diode laser cu puterea de 120 mW, cu
lungimea de undã de 405 nm, a permis
Lüscher sã grupeze 32, 64 sau 128 diode
într-un cap laser capabil sã expunã plãci
convenåionale UV.
Decizia de a utiliza noua
tehnologie a adus clienåilor Lüscher
economii majore în costurile de achiziåie
a plãcilor offset. Clienåii sunt entuziaæti,
atât în ceea ce priveæte calitatea plãcilor
expuse, cât æi a fiabilitãåii plate-setterelor
Lüscher.
În acelaæi timp, vedem cum unii
dintre competitorii noætri încearcã pe
orice cale sã aducã argumente împotriva
utilizãrii plãcilor convenåionale. Douã
din cele mai utilizate astfel de argumente
sunt:
1.Plãcile convenåionale au o tehnologie
“învechitã”;
2. Preåul plãcilor convenåionale se va
mãri.
Dupã trei ani de comercializare a
noilor platesettere Xpose!UV æi
aproximativ 450 de instalãri putem
spune:
1. Plãcile convenåionale sunt bune, uæor
de utilizat iar preåul lor continuã sã
scadã. Teste complexe ale companiilor
UGRA æi SYSTEM BRUNNER au
confirmat cã plãcile convenåionale au
acelaæi nivel calitativ ca æi cele termice,
din punctul de vedere al rezoluåiilor de
lucru, al calitãåii expunerii æi al
stabilitãåii în utilizare.
2. Evoluåia preåurilor în ultimii trei ani
a fost de scãdere pentru plãcile
convenåionale æi de stabilitate pentru

cele termice. Astfel, diferenåa de preå
dintre cele douã variante a crescut de la
2,5-3,0 euro în urmã cu trei ani la cca 4
euro în prezent. Avem acum
certitudinea cã multitudinea de
producãtori de plãci convenåionale va
face în continuare ca preåurile sã
rãmânã la un nivel redus, în timp ce
piaåa de tip oligopol a plãcilor termale,
cu puåini producãtori care dicteazã
preåul, va avantaja marjele mari de
profit ale producãtorilor în detrimentul
clienåilor.
Avantajele principale ale seriei
Lüscher Xpose! sunt uæurinåa în utilizare,
flexibilitatea,
fiabilitatea
æi
productivitatea utilajelor. Tehnologia de
drum intern oferã avantajul unei plãci
statice în timpul expunerii care nu
necesitã balans dinamic, nu are probleme
cauzate de vibraåii, încãrcare/eliminare
rapidã a plãcii fãrã sisteme de prindere,
flexibilitate sporitã în ceea ce priveæte
formatele, nu necesitã un drum magnetic
æi, cel mai important, asigurã registru
perfect. Datoritã modelului constructiv,
fascicolul laser este situat mereu la
aceeaæi distanåã de placã, punctele de
raster au întotdeauna constanåã iar
maæina se auto-calibreazã.
Rezoluåiile disponibile sunt
2400, 2540, 4000, 5080, 8000 pânã la
9600 dpi. Rezoluåiile foarte mari pot fi
uæor asociate cu lasere termice (830 nm),
IR (940 nm) sau UV (405 nm). Numãrul
diodelor laser poate varia între 16 æi 128.
XPose! este cel mai bun CTP în
aplicaåiile de tipar securizate æi poate
satisface cele mai exigente cerinåe de
securitate în aplicaåii precum bancnotele,
cardurile de credit æi paæapoartele.
Lüscher a lucrat în parteneriat
cu cele mai mari companii pentru a
dezvolta produsul pentru aplicaåii cum ar
fi tiparul pentru ambalaje, pentru etichete
sau pentru tiparul securizat, culminând
cu noul XPose!Flex pentru gama de
produse flexo.
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Este un fapt cert, dovedit la
nivel mondial, cã noul XPose!Flex
combinã progresul tehnologic cu
design-ul unic, construcåia la înalt nivel
calitativ cu fiabilitatea neegalatã,
proprie tuturor utilajelor XPose!
În
configuraåia
standard,
2FLEX poate recunoaæte plãcile digitale
flexo æi întreaga gamã de plãci
“letterpress” æi dry-offset. Neavând
nevoie de ajustãri sau modificãri fizice,
3FLEX poate fi utilizatã pentru a
expune toate plãcile pe care fluxul
dumneavoastrã de tipar îl cere: plãci
termice, flexo, letterpress, plãci pentru
lãcuire æi chiar filme.
În XPose!4Flex – Lüscher a
reuæit sã îmbine douã tehnologii de
expunere: laserul IR de mare putere
pentru LAMS LAYER æi laserul UV
pentru expunerea directã pe placã.
Astfel, rezultatul obåinut este
unic, Lüscher putând sã ofere cel mai
flexibil æi uæor de utilizat CTP de pe
piaåã. O singurã investiåie, capabilã sã
expunã plãci pentru flexo, letterpress,
plãci dry-offset, convenåionale, plãci
pentru lãcuire, filme æi chiar site
serigrafice.
Când luaåi decizia de a investi
într-un CTP, nu trebuie sã luaåi în
considerare doar caracteristicile tehnice,
ci mai ales posibilitatea de a expune cu
acel tip de CTP toate tipurile de plãci.
Cu Lüscher XPose! veåi pune
piatra de temelie în departamentul
dumneavoastrã pre-press, economisind
spaåiu, eliminând investiåiile în
echipamentele suplimentare, reducând
costurile cu materialele consumabile æi
cu contractele de mentenanåã pe care le
presupun aceste echipamente.
Dr. Srecko Prnjat
Area Sales Manager
Lüscher AG Maschinenbau
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TRANSPROMO
- o oportunitate
în vremuri de crizã
De curând, pe data de 25 martie,
compania Kodak, lider al pieåei de soluåii
grafice integrate, alãturi de dealerul sãu
pentru România, Primatehnic Service
SRL, au prezentat conceptul Transpromo
în cadrul seminarului “Transpromo.
Putting brands in customer hands”, care
s-a desfãæurat la hotelul Howard
Johnson.
Denumirea “TRANSPROMO”
provine de la cuvintele “tranzacåie” æi
“promoåional” æi se referã la mesajele
publicitare inserate în diferite documente
precum facturile sau extrasele de cont pe
care le gãsim în cutia poætalã.
Acest instrument de marketing
direct este larg utilizat în åãri precum
SUA, Germania, Franåa sau Marea
Britanie. Conform studiilor fãcute în
aceste åãri, rata de rãspuns pozitiv al
consumatorului la o astfel de promovare
este foarte mare în comparaåie cu alte
metode de promovare directã.
Existã teoria care spune cã
vremea promovãrii prin intermediul
materialelor tipãrite a trecut æi cã mediul
de promovare on-line îi va lua locul. Dar
trebuie sã åinem cont de câteva aspecte:
În contextul actual când suntem
bombardaåi de reclame, pe care le gãsim
fie în cutia poætalã (pliante, reviste,
felicitãri etc.), fie le primim pe email, rata
de rãspuns pozitiv la acestea este foarte
micã, practic primul lucru pe care îl
facem este sã aruncãm la coæ materialele
publicitare tipãrite sau în cazul email-ului
sã le trecem în SPAM fãrã a le fi citit sau
deschis.
Acest lucru se schimbã într-un
procent
semnificativ
în
cazul
Transpromo.
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Astfel, conform studiilor,
consumatorii petrec destul de mult timp,
în medie între patru æi æapte minute
pentru a-æi citi facturile printate pentru
anumite taxe, extrasul de cont, detaliile
din factura de telefon mobil ori cea de
utilitãåi. Pentru facturile on-line la
utilitãåi ori emailul de la diferite
companii, aceætia petrec în medie între
unu æi patru minute pentru a le citi. De
asemenea, aceleaæi studii au relevat cã
facturile sunt deschise imediat (83%),
citite cu atenåie (65%) æi pãstrate în
arhivele personale (72%) de cãtre
consumatori, aceætia amintindu-æi mai
curând mesajele tipãrite pe aceste
documente decât, de exemplu,
materialele promoåionale adãugate
împreunã cu acestea în plic.
Normal, cei ce lucreazã în
marketing nu puteau sã nu profite de un
asemenea instrument de transmitere a
mesajului publicitar.
Au fost câteva etape de
dezvoltare a acestui instrument de
reclamã.
Iniåial au fost tipãrite reclame
monocrome pe facturi, în urmãtoarea
etapã s-a remarcat faptul cã, în cazul
mesajelor care apar pe documentele
fiscale, culorile au un rol important în
reamintirea mesajului, în identificarea
brandului æi în înåelegerea conåinutului
acestuia iar în final, datoritã faptului cã
documentele fiscale sau facturile de
utilitãåi au ca punct de plecare o bazã de
date bine structuratã, s-au putut realiza
campanii publicitare bine direcåionate
cãtre grupuri de consumatori.
Foarte importantã este structura
bazei de date pe care o folosim. Acest
lucru ne poate ajuta la reducerea
costurilor campaniilor de publicitate prin
direcåionarea reclamei cãtre acei
consumatori care pot fi interesaåi de
produsul sau serviciile oferite.
De exemplu, o bancã poate face
reclamã prin intermediul extraselor de

cont care sunt trimise clienåilor bãncii,
punând alãturi de acestea în plic pliante
sau fly-ere. Cu siguranåã procentul celor
care vor pãstra æi citi aceste materiale
publicitare æi nu le vor arunca direct la
coæ, pãstrând doar extrasul de cont va fi
foarte mic. Însã, dacã va pune aceeaæi
reclamã, tipãritã color, direct pe spaåiile
libere ale extrasului de cont va avea
impactul dorit. Având la dispoziåie o
bazã de date bine structuratã, se pot
trimite unor clienåi reclame pentru credite
pentru locuinåe, celor care au deja acest
tip de credit li se pot trimite oferte de
carduri etc.
Alt exemplu ar fi cel al unei
companii de telefonie care poate trimite
cãtre anumiåi clienåi, pe facturi, reclamã
cu un nou telefon sau, în cazul în care
aceætia deja æi-au achiziåionat un astfel de
produs, reclamã la un nou serviciu oferit.
Pe lângã toate acestea, acest
instrument poate face ca un centru de
costuri - trimiterea extraselor sau a
facturilor - sã devinã un centru de profit
prin vânzarea spaåiului publicitar cãtre
teråi.
În România acest concept nu
este încã utilizat dar cu siguranåã, în
încercarea lor de a ajunge la
consumatori/client într-un mod eficient,
cei ce lucreazã în marketing vor face æi
acest pas, deschizând noi oportunitãåi de
afaceri în piaåa de tipar. Cei ce vor dori sã
tipãreascã acest produs trebuie sã åinã
cont de volumul mare de facturi de
utilitãåi, extrase de cont bancare, facturi
telefonice
sau
de
abonamente
TV/internet; sã åinã cont de necesitatea
de a tipãri date variabile într-un timp
scurt; va trebui sã se uite cãtre soluåiile de
tipãrit digitale, color, de volum mare,
precum cele oferite de Kodak.
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Finisarea produselor tipografice
Realizarea fixãrii blocului de carte - pag. 5

- Fixarea fãrã coasere (prin lipire) - pag. 5
Broæarea cãråilor - pag. 7

Finisarea produselor
tipografice
Realizarea fixãrii blocului de carte
Fixarea fãrã coasere (prin lipire)
(continuare din numãrul precedent)

Pentru obåinerea unei legãturi
puternice æi durabile între filele
blocului, deci pentru a mãri
durabilitatea cãråii, adezivul trebuie
sã pãtrundã între filele blocului pe o
fâæie de 0,2-0,3 mm. Pelicula de
adeziv ce se formeazã pe cotorul
blocului de carte trebuie sã fie de
80-120 microni. Mãrirea grosimii
peliculei de adeziv duce la o
micæorare a legãturilor dintre file
datoritã creæterii foråelor de întindere
care acåioneazã în zona de contact a
filelor cu pelicula.
Pelicula trebuie sã rãmânã
constantã, chiar dacã variazã
cantitatea de adeziv (aceastã variaåie
se poate datora proprietãåilor
absorbante ale hârtiei æi copertei,
calitãåii frezãrii, suprafeåei cotorului).
Dupã
ungerea
cotorului
fascicolelor, broæura este transportatã
pe masa cu copertã (ce poate fi
aæezatã manual sau automat).
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Dupã poziåionarea copertei pe
masã, aceasta executã o miæcare de
translaåie pe verticalã, pentru a realiza
contactul dintre cotorul blocului æi
îndoirea cotorului copertei corespunzãtor cu grosimea blocului de
carte. Apoi, bacurile se deschid æi
cartea (sau blocul de carte cu tifon
sau hârtie la cotor) este eliminatã.
Aceste maæini de fixare a
blocului de carte fãrã coasere sunt, de
regulã, incluse în linii automate
pentru finisarea cãråilor broæate, ce
pot executa prelucrarea fascicolelor
având fixate pe ele planæe sau
forzaåuri (în cazul executãrii de
blocuri pentru cãråi legate).
Linia
automatã
executã
urmãtoarele operaåii:
- adunatul fascicolelor;
- broæarea fãrã coasere;
- uscarea (în cazul folosirii de
adezivi reci);
- stivuirea cãråilor broæate;
- transportul æi tãierea în trei
pãråi.
Linia este prevãzutã cu utilaje
necesare, astfel cã semifabricatele
trec de la o operaåie la alta fãrã
intervenåia manualã a lucrãtorilor.
În figura de mai jos redãm
schema de fixare a blocului de carte
pe tifon sau hârtie cu adeziv rece
(aracet).
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æanåuri cu adâncime de 0,5-0,75 mm,
în care se introduc ulterior aåe.
3
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Schema fixãrii blocului de carte prin frezare la
cotor, pe tifon sau hârtie
1 - bloc de carte adunat prin suprapunere;
2 - frezare la cotor; 3 - bloc frezat; 4 - bazin de
adeziv; 5 - ungerea cotorului cu adeziv;
6 - rolã de tifon (sau hârtie); 7 - presarea pe cotor a
tifonului; 8 - tãierea fâæiei de tifon (sau hârtie)

Redãm în figura urmãtoare un
detaliu al mecanismului de ungere la
cotor a blocului de carte:
1

2
4

2

1

Fixarea cotorului cu ajutorul unor
aåe de întãrire
1 - blocul de carte; 2 - cotorul frezat; 3 - æanåuri
în cotorul frezat; 4 - aåe de întãrire

În continuare, cotorul se unge cu
adeziv, se introduc aåele, se unge din
nou cu adeziv æi se preseazã. Astfel,
rezistenåa fixãrii creæte.
Un alt procedeu constã în aceea
cã frezarea fascicolelor se face numai
pe mijlocul cotoarelor lor, lãsându-se
la margini nefrezat pe o distanåã de
1-2 cm pe fiecare parte.

3
2
3

Detaliu al mecanismului de ungere
1 - adeziv; 2 - manæon; 3 - orificiu; 4 - carte

2

4
5

1

În afara proceselor de fixare cu
frezarea cotorului blocului în
totalitate se cunosc æi alte procedee.
Unul dintre procedee constã în aceea
cã dupã frezarea cotoarelor
fascicolelor, se frezeazã pe cotor niæte

Întãrirea cu tifon a cotorului frezat incomplet
1 - fascicola blocului de carte;
2 - margini nefrezate ale cotorului blocului de
carte; 3 - tifon de întãrire; 4 - strat de adeziv;
5 - blocul de carte
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Pe poråiunea frezatã se aplicã
adeziv, dupã care se depune tifon sau
alt material textil care fixeazã,
împreunã cu adezivul, filele între ele.
Rezistenåa unui astfel de bloc
prelucrat (cu aåe sau material textil)
este mult sporitã faåã de fixarea fãrã
coasere în care se face doar frezarea
æi încleierea fascicolelor.
Dupã operaåia de fixare a
blocului de carte, prin unul din
procedeele descrise, se procedeazã la
presarea acestuia, cu scopul
eliminãrii aerului dintre file æi cu
consecinåa
reducerii
grosimii
blocului, pentru a obåine cãråi
compacte.

Diferite sisteme de frezare la cotor

Pentru a putea obåine diversele
modele de frezare a cotorului unui
bloc de carte, se procedeazã la
eliminarea unor cuåite din placa portfrezã.
În figura de mai jos se poate
vedea aranjarea cuåitelor pentru
frezarea pe lungime a întregului cotor
sau numai anumite poråiuni pe care
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se fixeazã tifon sau æireturi, cu
adeziv.

Broæarea cãråilor
Cartea broæatã este o lucrare
tipãritã, formatã din unul sau mai
multe fascicole, coli tipãrite æi
fãlåuite, fixate între ele, constituind
blocul cãråii, bloc care se îmbracã
într-o copertã flexibilã din carton sau
hârtie tipãritã.
Cartea broæatã poate fi:
- cu fascicole intercalate una în
cealaltã (coperta îmbracã toate
fascicolele æi este cusutã cu clame de
sârmã, dupã care este tãiatã pe trei
laturi; acest mod de legare este
cunoscut sub denumirea de carte
cusutã caiet).
1

2

Carte broæatã cu fascicole intercalate una în alta,
cusutã caiet
1 - copertã; 2 - bloc de carte
7

www.afaceri-poligrafice.ro

- cu fascicole adunate prin
suprapunere (fascicolele adunate prin
suprapunere se fixeazã între ele,
formând blocul; la copertã se executã
mai întâi douã biguri, dupã care se
lipeæte pe cotorul blocului, apoi se
executã tãierea pe trei laturi).
1

- cu canturi la copertã, adicã
coperta depãæeæte mãrimea blocului
cu 3-4 mm pe fiecare laturã (cu
excepåia cotorului); în acest caz se
taie blocul pe trei laturi înainte de
lipirea copertei.
3

2

1

2

3

4
Carte broæatã cu fascicole adunate prin
suprapunere, cu douã biguri
1 - copertã; 2 - bloc de carte; 3 - big

- cu patru biguri la copertã
(coperta se lipeæte pe cotorul
blocului, adunat prin suprapunere æi
cusut, pe o distanåã de 5-10 mm pe
prima æi ultima filã a blocului; cele
douã biguri suplimentare au drept
scop mascarea agrafelor cu care s-a
cusut blocul de carte; æi în acest caz
tãierea în trei pãråi se face dupã
lipirea copertei).

Carte broæatã cu canturi la copertã
1 - copertã; 2 - bloc de carte; 3 - big; 4 - cant

La cartea broæatã, cotorul este
drept. Ca la orice carte, blocul poate
conåine planæe, tabele, hãråi, ce sunt
plasate la sfâræitul cãråii sau în
interiorul sãu.
Dupã cum am arãtat mai sus,
coperta poate avea douã sau mai
multe articulaåii, numite biguri, adicã
adâncituri în carton.
(continuare în numãrul urmãtor)
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Carte broæatã cu patru biguri
pe copertã
1 - copertã; 2 - bloc de carte; 3 - big
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