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Автоматично inline измерване на цвета
при голямоформатния листов офсетов печат
Печатница Himmer Druck AG, Аугсбург, Германия, поръча първата в света машина с обръщателно устройство ROLAND 900, XXL, формат 8. Друга европейска печатница купи втора машина с обръщателно устройство
с формат 7B. Това беше главната новина за деня.
MAN Roland и Himmer Druck организираха в началото
на април симпозиум, на който представиха възможностите на новата система за цветово регулиране InlineColorPilot. На симпозиума присъстваха повече от 70
специалисти в областта на голямоформатния печат от
Франция, Италия, Португалия, Испания и Германия.
По време на симпозиума, проведен в музея на MAN в
Аугсбург бяха изнесени няколко доклада по темата.
MAN Roland разполага с продължителни традиции и
висока компетентност при производството на голямоформатни листови офсетови машини. Най–новата разработка, системата InlineColorPilot, която ще бъде предлагана на пазара след drupa 2008 първо за големия формат, повишава още повече ефективността на ROLAND
900, XXL. Дебелината на мастиления слой се измерва
inline и се поддържа автоматично постоянна, поради
което отпадат продължителните измервания, осъществявани от печатаря. Печатното качество също расте съответно. Това е особено важно за случаите, когато при
извеждането голямоформатните листове се разрязват
на две части с ROLAND InlineSlitter, при което още повече се удължава времето за оffline измерване.

На drupa 2008 InlineColorPilot за големия формат ще бъде
показан за пръв път пред широка публика
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InlineColorPilot има много стабилна конструкция – състои се от масивна измервателна шина, която е закрепена
здраво над последния натисков цилидър. За цялостно
измерване са нужни само три печатни листа. След 40
печатни листа се прави първата настройка. Системата
не е чувствителна към замърсяване и трябва да се почиства само веднъж на няколко месеца. За целта измервателната шина се изважда лесно от машината.

InlineColorPilot в печатница Himmer
От една година насам системата ROLAND InlineColorPilot е инсталирана върху две машини ROLAND 900,
XXL с формат 8 в аугсбургската печатница Himmer AG.
Участниците в симпозиума се запознаха на практика с
новия метод за inline измерване на мастилото. Специалистите от печатницата подчертаха предимствата на
бързото и прецизно регулиране. Г-н Ханес Айзеле,
член на Контролния съвет на печатница Himmer оповести пред гостите началото на строителството на нов
цех, където ще бъдат инсталирани голямоформатните
машини на MAN Roland.
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ройка не е необходимо вече издърпване на печатния
лист от стапела.
В съответствие с философията за печат с добавена
стойност, която обхваща и управлението на цвета,
системата InlineColorPilot подобрява производствената
ефективност и осигурява за големия формат постоянен
контрол и коректура на качеството при тиражния печат,
надеждност на процеса и удобство при отпечатване на
цялата поръчка – всичко това благодарение на автоматичното измерване.

Повече качество, по–малко време за настройка
За работещите на голямоформатните печатни машини
периодичното изтегляне на отпечатани листове за измерване на цвета с оffline система изисква доста време.
Освен това за изтеглянето и поставянето върху пулта за
измерване на печатни листове, които достигат ширина
от 1,85 м, се изисква много умение, опит, а също и определено усилие. При листове, разрязани с InlineSlitter, времето и усилията се удвояват.
InlineColor-Pilot измерва и регулира дебелината на мастиления слой в машината в процеса на печат, като при
това не е необходимо ръчно изваждане на отпечатан
лист за измерване. Предимствата са очевидни – еднакво
цветово качество при тиражния печат, пълно документиране на процеса и облекчаване работата на печатаря,
който може да се концентрира над други важни задачи.

В печатница Himmer

InlineColorPilot се инсталира зад натисковия цилиндър
на последната печатна секция. В зависимост от ширината на печатната машина, системата включва до 15
сензора, които са монтирани стабилно в цялостна система. Възможно е измерване и настройка на до седем
различни мастила. За първото измерване InlineColorPilot, която измерва всички зони едновременно, използва
само три печатни листа. След 40 отпечатъка е възможна
настройка. При печатници, където производствените
процеси са свързани в мрежа, настройките и оценката
на отпечатъците се осъществят във всяка точка от мрежата. InlineColorPilot може да се оборудва и със системата за регулиране на цвета okBalance® на System Brunner, която акцентира върху сивия баланс.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Inline регулиране на цвета с добавена стойност
Намаляване на разходите и съкращаване на времето за
производство са два важни аргумента в полза на използването на системата за inline измерване и управление
InlineColorPilot на MAN Roland. Повишаването на качеството при печата осигурява намаляване на макулатурите и повишаване на екологичната ефективност при
използването на поскъпващите печатни материали. Печатарят печели време, тъй като за измерване и за наст-
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Добавена стойност
при печата на опаковки
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Указател за drupa от PrintCity

MAN Roland на interpack 2008

PrintCity Alliance предлага на посетителите на drupa
указател за новостите, представени от членовете на
алианса, които са изложители в палата 6.

MAN Roland ще се представи на изложението interpack
в Дюселдорф от 24 до 30 април 2008 г. в рамките на
Иновационния парк Опаковки в палата 7a.

Указателят ще помогне на посетителите да намерят
лесно интересуващите ги теми и мястото, където те ще
бъдат демонстрирани.

MAN Roland ще участва съвместно с brandpack, COPACO, Korsnäs и PDA в компетентния център Imagination.
Заедно фирмите ще покажат, че при дизайна на опаковки и при производството на картон съществуват много
възможности, с които може да се привлече вниманието
на клиентите.

Безплатно ще получите указателя от всеки член на алианса PrintCity или по заявка на адрес:
Events@printcity.de.

Специално за изложението ще бъде разработена и произведена продуктова мостра – от идеята през творческата разработка, реализацията и до визуализацията.
И при печата на опаковки MAN Roland поставя печата с
добавена стойност в центъра на вниманието. Акценти
се поставят върху производствената ефективност и
производствената стойност, като при втората се използва лакиране на опаковките, нанасяне на мастило и
студено преговане с фолио с InlineFoiler Prindor.
На 25. 04. 2008 г. Саша Еренберг, производствен мениджър, MAN Roland, ще изнесе реферат на тема Облагородяване в процеса на печат с InlineFoiler Prindor.
С участието си на изложението interpack MAN Roland
подчертава подкрепата на съвместната дейност с фирмите, участващи в цялостния процес за изработване на
опаковки. Това коопериране е важно за повишаване
стойността на продукта чрез облагородяване, а също
при защита на марката и предпазване от фалшификации. Всички участници в процеса трябва да работят в
едно направление с цел затвърдяване позициите на картонената опаковка на пазара.
Прес–информация на MAN Roland Druckmaschinen AG

Златни и сребърни апликации, изработени с ROLAND InlineFoiler Prindor

Указателя ще намерите и във вид на PDF файл в интернет на адреси:
– на английски език
http://www.printcity.de/module/library/files/1070.pdf
– на немски език
http://www.printcity.de/module/library/files/1069.pdf
Соб. инф.

Новините от България
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KBA сменя представителството си
в България
Доминов-Консуматив, Пловдив,
ще продава печатните машини на KBA
Пловдивската фирма Доминов-Консуматив ООД, създадена през 1992 г., ще поеме от края на юни 2008 г.
представителството на реномирания германски производител на печатни машини Koenig & Bauer AG
(KBA) в България. Представителството включва както
листовите офсетови машини Rapida, произвеждани в
предприятието на KBA в Радебойл до Дрезден, така и
ролните машини за илюстрационен и вестникарски
печат, изработвани във Вюрцбург и Франкентал.

Инж. Симеон
Доминов, ръководител на фирмата ДоминовКонсуматив
ООД, Пловдив

Доминов Консуматив ще замести досегашното представителство – фирмата „Аримпекс“ ООД, с която KBA
работеше от 1996 г. до сега. И след смяната на представителството „Аримпекс“ ООД ще трябва да приключи
още няколко проекта в областта на ролните печатни
машини. От новото представителство фирмата KBA
очаква по–интензивна работа с клиентите в процеса
на продажбите и при сервизната дейност, както и доизграждане на пазарната позиция в България.

години си създаде добро име в отрасъла като сервиз за
печатарски машини. Освен машини за довършителна
обработка фирма Доминов-Консуматив е продала от
1992 г. до днес близо 1500 употребявани листови и ролни офсетови машини на почти всички познати производители. Много от тези машини са били демонтирани в
чужбина, ремонтирани и след това отново монтирани
при купувача.
Инж. Доминов и неговият екип от 25 квалифицирани
сътрудници са с голям опит в областта на техническото
сервизно обслужване и си поставят нови сериозни цели
с поемане представителството на модерните листови и
ролни печатни машини на KBA.
В Пловдив фирма Доминов-Консуматив разполага с голям склад за резервни части, нови цехове и офиси и с голяма демонстрационна зала. Фирмата има опит с лизингово финансиране на нови машини и добри контакти с
основните лизингови фирми.
Листовите машини от Радебойл са отдавна познати в
България и с тях работят много български печатници.
Инсталираните през последните години машини KBA
Rapida са високо ценени, благодарение на здравината и
на производствената им гъвкавост. След влизането на
България в Европейския съюз се очаква нарастване на
търсенето на ролни машини за печат на вестници и на
илюстрационна продукция. Инж. Доминов и неговият
екип ще се стараят все повече ролни машини на KBA да
работят в българските печатници.
Прес–информация на KBA

Новите офиси и демонстрационната зала на фирма Доминов-Консуматив ООД в Пловдив

От миналата година фирмата на инж. Симеон Доминов
представя също и производителя на книговезки машини Horizon.
Новото българско представителство на KBA вече 16
години търгува изключително успешно с материали
за печатарската промишленост, а през последните 10

Петцветната KBA Rapida 105 universal във военната печатница в Троян

Новините от света
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Представена е и немската фирма Edelmann GmbH, която от десетилетия получава европейски награди. На
примера на S. Silpa Co. читателят може да разбере как
висококачественият печат на опаковки осигурява в големи интернационални концерни сериозен ръст на производството.
Освен това в списанието се описва новия работен поток
Prinect Packaging Workflow, представят се подробно
техническите възможности за борба с пиратството при
марките и се представя машината Easygluer 100, с която
илюстрационни печатници могат ефективно да навлезат в областта на професионалното лепене на кутии за
опаковки.

Ново издание на Heidelberg Nachrichten
Печат на опаковки с глобален потенциал
Според всички досега проведени анализи и изследвания може да се каже, че при печата на опаковки се
очаква стабилен и дългосрочен ръст. Разходът на хартия и картон в Русия напр. ще се увеличи до 2020 г. с
повече от 150 %, в Китай – с около 100 %, а в Германия
– със 17,5 % на глава от населението.
Списанието за клиенти на Heidelberger Druckmaschinen AG разказва в най–новия си брой как някои печатници ще спечелят от съществуващия огромен световен
потенциал. Авторите на Heidelberg Nachrichten разказват за развитието на индийското предприятие Parksons
Packaging, което се специализира само преди 12 години в областта на печата на опаковки. Междувременно
печатницата има и клиенти от чужбина.

Представено е подробно интервю с председателя на Управителния съвет на Heidelberg г–н Бернхард Шрайер
по повод предстоящото изложение drupa 2008.
Heidelberg Nachrichten разглежда подробно и потенциала на опаковките за стимулиране на продажбите от
гледна точка на маркетинга и обяснява защо повечето
опаковки ще трябва да са в бъдеще много „по–учтиви“.
Брой 264 на Heidelberg Nachrichten може да поръчате на
адрес:
www.heidelberg-news.com,
по E-Mail: heidelberg.news@heidelberg.com
или по факс: +49 (0)6221 92 50 42.
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg на drupa 2008
Технология, ориентирана към потребностите на
клиента
Heidelberger Druckmaschinen AG ще се представи на
drupa 2008 в палати 1 и 2 със следните новости:

Heidelberg опростява структурата на Prinect
Prinect работният поток в печатницата, разработен от
Heidelberger Druckmaschinen AG, интегрира всички
процеси за управление и производство в печатницата.
Heidelberg представя новия високопроизводителен пулт за управление Prinect Press Center за
всички машини Speedmaster
От drupa 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG оборудва всички машини Speedmaster във всичките им формати с нов единен високопроизводителен пулт за управление, т. нар. Prinect Press Center.
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Heidelberger Druckmaschinen
AG представя листовата щанца Varimatrix 105 CS с нови
възможности и нов дизайн.

Heidelberg представя открития
JDF базиран Prinect Workflow
за печата на опаковки
Heidelberger Druckmaschinen AG разширява компетентността си като интегрира мениджмънт, предпечатен,
печатен процес и довършителна обработка в единен
работен поток за печата на опаковки.
Heidelberg представя високопроизводителната версия на устройството за измерване на
цвета Prinect Axis Control.
За drupa 2008 Heidelberg разширява конструкционния тип
машини Suprasetter с нови модели за големия формат.

Heidelber представя също и
листовата щанца Varimatrix
105 CSF .
Heidelberger Druckmaschinen AG предлага на клиентите си освен високи технологии и отлично сервизно
обслужване.
По–подробна информация ще намените на адрес:
http://www.heidelberg.com/www/html/de/content/article
s/press_lounge/pre_drupa
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberger Druckmaschinen
AG ще представи нов член на
класа машини Peak-Performance – Speedmaster XL 75.
Speedmaster XL 145 и XL 162:
Heidelberg разширява палитрата в областта на големия формат.
Heidelberg представя новата
Stahlfolder KH 82 с автоматична напречна гънка.
На drupa 2008 Heidelberger
Druckmaschinen AG ще покаже
лепилната система Eurobind
4000 с множество нови опции.
Heidelberger Druckmaschinen
AG представя новата Diana X
115. Машината за лепене на
опаковъчни кутии ще бъде с
нов дизайн.
Heidelberg представя новата
листова щанца Dymatrix 145
CSB .
Heidelberg представя листовата щанца Dymatrix 106 Pro CSB
за още по–висока производителност и гъвкавост.

Жените и печата
Среща на бизнес дами на drupa 2008
Print Media Academy кани на международна среща
Все повече ръководни постове в печатарската медийна
индустрия се заемат от жени. Тази тенденция на развитие ще отбележи Print Media Academy (PMA) на Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) по време на
drupa 2008.
На 5 юни PMA кани на международна среща, която ще
се проведе под мотото Жените и печата. Целева група
са всички жени на ръководен пост в печатарската медийна индустрия. Началото на срещата е в 9.30 часа.
Място на провеждане – Sternberg Lounge, в непосредствена близост до палати 1 и 2 на Heidelberg.
Заявки за участие се приемат до 21 май 2008 г. на адрес:
Www.print-media-academy.com/hd/women-in-print .
Прес–информация на Heidelberger Druckmaschinen AG

Тенденции за развитие на печата

Наследниците на Гутенберг
В търсене на новите тенденции за развитие,
представени на drupa 2008
Джон Парсонс, Seybold, САЩ
Всеки, който има нещо общо с печата, би трябвало да
посети световното изложение drupa в Дюселдорф. Както работещите в печатници и предприятия за довършителна обработка, така и класическите издатели, които
представляват всъщност една трета от клиентите на печатницата, са силно заинтересовани от развитието на
промишлеността и затова би трябвало да се запознаят
подробно с тенденциите и промените в отрасъла.
„Бъдещето на печата зависи от това, за какъв вид печат
става въпрос. Печатът обхваща не само едно, а множество направления и области. Затова печатарската
промишленост има не само едно бъдеще, а множество
възможности за развитие," отбелязва Франк Романо,
европейски специалист в областта на печата.
По–важно е да се разбере какво е бъдещето на печата,
независимо от ролята, която той играе за издателтвата.
Технологията за пренасяне и размножаване на информация върху хартия или други видове печатни материали има голямо и дългосрочно бъдеще, независимо
от това, как изглеждат отделните работни операции и
отделните предприятия. Печатниците трябва преди
всичко да разберат кои промени са действително необходими, за да осигурят дългосрочното съществуване на
предприятието. Естествено, не е лесно да се различат
временните модерни залитания от действително важните тенденции за развитие. На drupa печатарите и техните клиенти ще могат да се информират за всички важни факти и да получат още много голям обем необходима информация.

Автоматизацията се превръща
във всекидневие
Изложението drupa 2004 бе наречено JDF drupa, тъй като отбеляза навлизането на стандарта CIP4 за автоматизация на процесите.
През 2008 година ще бъдат показани още повече продукти с JDF 1.3 функции. Тази drupa ще отбележи ерата
на JDF 1.4 с разширени функции, между които най–
малко четири нови Interoperability Conformance Specifications (ICS) документа. Тези включват областите на
илюстрационния печат, печата на опаковки, ролния офсетов печат и на вестникарския печат. Печатарите би
трябвало да използват drupa 2008 за дългосрочно планиране на автоматизиционните стратегии като част от
JDF продукти или съответни необходими за целта решения. Предимно големите предприятия би трябвало
да предлагат на клиентите си ясно дефинирани и рационални процеси, намалявайки при това разходите за персонала.
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Все повече печатници заменят или поне допълват
предлаганите производствени решения с автоматизирани системи, свързани с интернет. Лесното и удобно
изработване на печатни продукти с използване на компютърната мрежа осигуряват сериозни икономии за печатаря.
През последните десет години Web-to-Print се разви от
тъй наречените e-Commerce-Websites към висококачествена среда за обработка на поръчките, която е интегрирана в големите поръчкови системи на предприятията. Въпреки това Web-to-Print не заменя успешната
производствена практика, а само разширява производствената платформа, която оптимизира производствените процеси.
Web-to-Print решенията се налагат вече като стандартни и изпробвани. При търсене на такава система би
трябвало да се видят тези, които предлагат множество
възможности извън изискванията на традиционната
поръчка. На drupa 2008 такива системи ще предлагат
принципно сложни решения, при това клиентите и техните IT системи ще се разглеждат като активни участници в печатния работен процес.

Печатарят като мениджър на данни
От самото начало на цифровата революция при предпечатните процеси печатните предприятия са склонни да
приемат данните на клиента за релевантни само при извеждането им за експонация върху филм, печатна пластина или директно за печат.
Благодарение на развитието на техниката и технологията през последните години вече почти не съществуват
проблеми при извеждането на данните. Това доведе до
приемане на цифровите данни на клентите за релевантни за работата на печатниците. Печатът с променливи
данни на цифрова печатна машина представлява само
една от възможностите на съвременния печатен процес. Работата с дигитална печатна машина само не може да осигури гаранция за успех. Онези печатници, които промениха ориентацията си и се превърнаха в маркетингови центрове и предприятия за управление на
данни (предлагащи между другото и печатни услуги),
често регистрират по–големи успехи от онези, които
останаха само печатни предприятия.
Към другите подобни технологии се отнасят и управлението на съдържанието и на самите печатни системи,
както и възможностите за предоставяне на юридически
услуги в областта на печата. Тези възможности не са
съвсем нови. Известно е, че клиентите решават дали да
доверят данните си на печатницата в зависимост от това, до каква степен печатарят е готов да въвежда нова
техника и да предлага допълнителни услуги. За много
печатници първата стъпка към нова инвестиция от този
род се заключава в закупуване на системи за обработка
на данни, които са вече на пазара и естествено, ще бъдат
представени в цялото си многообразие на drupa 2008.

Новините в навечерието на DRUPA 2008

Печат със социален ангажимент
Все по–голямо значение за промишлеността придобиват социалните и екологичните аспекти. От хартията и
химикалите до довършителната обработка и транспорта – непрекъснато расте изискването към социално
ангажирания печат. На drupa 2008 ще бъдат представени някои възможности, но трябва да се отбележи, че все
още няма достатъчно технологични решения в тази област. Все по–често се подчертава, че това, което е добро
за природната среда, е добро и за обществото.
Производители и специалисти са убедени, че печатът
има стабилно и сигурно бъдеще. Въпреки откриването
на нови медийни канали, печатът си остава важна съставна част от медийното присъствие. Известно е, че
всички добре подготвени маркетингови и рекламни
кампании съдържат печатни, интернет, радио и телевизионни компоненти. С новите технологии печатниците
ще могат да създават и доставят персонализирани продукти на читателите си, като по този начин ще комуницират още по–високо ниво от преди. Освен това напоследък се наблюдават нови възможности за растеж на регионалните, специфично развиващи се пазари. През
последната година в Индия на пазара се появиха например около 2000 нови вестника.
Г–н Пол Шмит, Quark, отбелязва: „С новите технологии печатниците ще изработват и доставят персонализирани продукти за читателя. Така контактът с читателя
ще е вече на много по–добро ниво отколкото преди.“
„Печатът не загива, печатът продължава да се развива
така, както е било от столетия насам. Днес печатниците
трябва да работят заедно с клиентите си, за да може информащията да намира приложение и в други области
– не само за печат, но и за новите медии“, подчертава
г–н Лон Лоренц, Adobe Systems.

Бъдещето на печатарската промишленост
Безспорно е, че онези печатници, които въвеждат нови
технологии и нови производствени модели, ще имат
много добро бъдеще. Обаче фактът, че малък брой печатници прибират максималната част от печалбите, показва, че твърде много предприятия се концентрират
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върху цени, тиражи и проявяват силно развит консуматорски манталитет, което съответно затруднява съществуването им. Истинските иноватори ще триумфират
независимо от това, дали се наричат печатници или не.
Г–н Франк Романо, един от големите специалисти в областта на печата, обобщава много точно бъдещето за
наследниците на Гутенберг. „Бъдещето на печата зависи от това, за какъв вид печат говорите. Винаги ще се
печатат опаковки (особено ако не са биологично разграждащи се). Някои видове издания се представят успешно в интернет и съответно вече не се отпечатват, а
продукти от типа на рекламни материали ще се печатат
винаги. Тиражите на печатните продукти ще са различни и ще зависят от социално–икономическите условия в съответната държава и от степента на внедряване
на новите технологии. Ще се печата и в чужбина, като
това ще зависи от разходите за работна ръка и за транспорт. Печатът включва не само един, а множество аспекти. Печатарската промшиленост има не само едно
бъдеще, а множество възможности за развитие.“

Заключение
Иновацията е била винаги емблемата на успешната печатна комуникация, въпреки че печатарите по правило
са консервативни и прекалено предпазливи.
drupa 2008 ще покаже със сигурност както новото, така
и проблемите за внедряване на нестандартни идеи.
Всички, които имат мечти и нестандартни идеи, ще могат да намерят интересни решения на изложението в
Дюселдорф.
Соб. инф.

Информация от Химико Технологичния
и Металургичен Университет (ХТМУ),
София

С решение на Академичния съвет, прието на заседанието от 20.02.2008 г. (Протокол № 3) бяха приети промени в Справочника за кандидат студенти 2008 г.
Сред специалностите, по които ще се обучават студенти за учебната 2008/2009 г. за степен бакалавър са:
Технология на полиграфията и
Целулоза, хартия и опаковки,
а за степен професионален бакалавър –
Целулоза, хартия и полиграфия.
Соб. инф.

