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Badanie czynników wpływających na jakość złamywania odbitek 
 

The analysis of the factors influencing the quality of folding process. The structure of 

paper after folding is investigated. 

Złamywanie jest operacją bardzo często stosowaną w procesach introligatorskich. Polega 

ono na zgięciu arkusza lub wstęgi pod kątem 180° i złamaniu tego arkusza lub wstęgi z 

wytworzeniem trwałego śladu. W wyniku tej operacji uzyskuje się odpowiednie zmniejszenie 

formatu arkuszy lub szerokości wstęgi. 

Proces złamywania może być wykonywany ręcznie, ale ze względu na powszechność jego 

stosowania najczęściej wykonuje się go maszynowo. Najpierw dokonuje się w obszarze 

złamywania złożenia arkusza lub wstęgi pod kątem 180° z wytworzeniem fałdy. Następnie fałdę tę 

ściska się w odpowiednim miejscu i powstaje wtedy trwały ślad (trwałe odkształcenie) zwany 

złamem. Produktem operacji złamywania jest składka[2-4]. 

Maszynowe złamywanie arkuszy wykonuje się na maszynach zwanych złamywarkami. Są 

różne sposoby wytwarzania fałdy przez złamywarki w złamywanym materiale. W złamywarkach 

kasetowych poruszający się arkusz zostaje wprowadzony do kasety, dochodzi do jej dna i tam 

początek arkusza zostaje zatrzymany. Tylna część arkusza jest dalej pchana do przodu. Powoduje to 

powstanie fałdy poza kasetą. Fałda ta jest chwytana przez walce i przez nie ściskana. Schemat 

złamywania w złamywarce kasetowej pokazano na rysunku 1, a etapy złamywania arkusza na 

rysunku 2. 

                                        
 

Rys.1. Schemat złamywania w złamywarce kasetowej: 1- kaseta, 2- walce podające, 3- 

walce złamujące, 4- złamywany arkusz, 5- przesuwany opór w kasecie (dno kasety) 

 

1  2  3 4 5  

 

Rys.2. Etapy złamywania arkusza 
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W złamywarkach nożowych arkusz uderza tępy nóż. Wprowadza on arkusz w szczelinę 

znajdującą się pod nim i dalej między walce chwytające i ściskające. Schemat działania złamywarki 

nożowej pokazano na rys.3. 

 
Rys. 3. Schemat złamywania arkusza w złamywarce nożowej:1- nóż, 2 - wałki złamujące, 3-

opór ustalający położenie arkusza przy złamywaniu, 4- złamywany arkusz. 

 

Jakość złamywanych arkuszy zależy od wielu czynników: dokładnośći złamów, deformacji 

złamywanych arkuszy; techniki złamywania oraz  liczby złamów,właściwości papieru, konstrukcji 

maszyny złamywarki, ej stany technicznego; warunków klimatycznych. 

Właściwości strukturalno-wymiarowe określają kształt, strukturę, wymiar i masę papieru 

[1,5]. Gramatura jest to masa jednostki powierzchni papieru wyrażona w g/m
2
. Gramaturę papieru 

określa się przez precyzyjne ważenie próbek o odpowiedniej powierzchni. Papier przed 

oznaczeniem gramatury musi zostać poddany klimatyzacjiSpoistość powierzchni znana również 

odpornością papieru na odrywanie cząstek z jego po-wierzchni lub częściej odpornością na 

zrywanie powierzchni ma istotne znaczenie dla papie-rów poddawanych zadrukowaniu. Zrywanie 

powierzchni jest zjawiskiem bardzo dokuczliwym przy złamywaniu powlekanych papierów, 

powlekanych tektur warstwowych i czasami papieru niepowlekanego. Dwustronność papieru to 

różnice pomiędzy stronami papieru spowodowane technologią for-mowania papieru w maszynie o 

sicie płaskim. Podczas formowania wstęgi papieru na sicie maszyny papierniczej włókna oraz 

dodatki masowe rozkładają się niejednakowo po stronie dolnej oraz górnej papieru. 

Papier jako podłoże drukowe narażony jest na działanie różnych sił zewnętrznych. Z tego 

powodu wytrzymałość należy do jego najważniejszych cech warunkujących przydatność do 

przetwarzania i zadrukowywania. Wytrzymałość na rozciąganie charakteryzowana jest przez 

obciążenie zrywające, czyli siłę, jaka jest potrzebna do zerwania paska wyrobu papie-rowego w 

warunkach statycznych. Wyraża się ją w niutonach na jednostkę szerokości badanego papieru N/m. 

Właściwość ta charakteryzuje przydatność papieru do większości zastosowań. Wpływa ona na 

wiele właściwości takich, jak odporność na przedarcie, odporność na zginanie, wytrzymałość na 

przepuklenie. Wytrzymałość papieru na rozciąganie jest zależna od wilgotności papieru [18]. 

Rozciągliwość stanowi miarę odkształcenia papieru pod wpływem naprężenia 

rozciągającego, aż do chwili zerwania. Rozciągliwość ma również wpływ na inne właściwości 

mechaniczne takie, jak odporność na zginanie i odporność na naddarcie. 

Odporność na zginanie, czyli wytrzymałość papieru na wielokrotne zginanie określa się za 

pomocą liczby podwójnych zgięć, które wytrzymuje papier jednocześnie zginany i rozciągany w 

znormalizowanym aparacie (Schoppera). Za pomocą liczby podwójnych zgięć charakteryzuje się 

przydatność papierów podlegających w czasie użytkowania licznym manipulacjom i częstemu 

zginaniu. Liczbę podwójnych zgięć można określić dla papierów o grubości do 1,4 mm. 

Papier offsetowy to najczęściej papier celulozowy, mocno zaklejony, niepowlekany, który 

cechuje się dużą nierozciągliwością (rozciągliwość uniemożliwia prawidłowe pasowanie na 

kolejnych agregatach drukujących maszyny offsetowej). Papier offsetowy produkowa-ny 
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najczęściej o gramaturze 70-90 g/m². Typowym przeznaczeniem tego papieru to druk książek, 

broszur, czasopism, plakatów, etykiet i nalepek na opakowania. 

Celem pracy  jest opracowanie mikroskopowej metody badania zmiany struktury papieru w 

odbitkach  drukarskiech po złamywaniu. Do badań było zastosowano różne rodzaje papieru (G-

Print, Ecco Book Cream, Multi Art Silk). Złamywanie  przeprowadzono na  maszynie Heidelberg 

Stahlfolder Ti 52/36 (format maksymalny : 52 x 84 cm, format minimalny :10 × 15 cm, 

maksymalna liczba cykli :45 000 /h, prędkość :10 – 200 m /min, średnica rolek złamujących : 40 

mm, cyfrowy system kontroli : DCT 500). 

Papier G-print matt jednokrotnie powlekany z wysoką jakością druku ilustracji. Ze względu 

na dużą zawartość włókien oraz bardzo nieznaczne kalandrowanie, zachowuje pulchność i 

sztywność pomimo gładkiej powierzchni. Matowe wykończenie papieru nie odbija światła i nie 

ograni-cza czytelności. Praktycznie nieograniczona możliwość zastosowania papieru np. książki, 

mapy, czasopisma, przewodniki, katalogi, broszury, albumy, plakaty, kalendarze, pocztówki, 

opakowania itp. [5]. Papier Papier Ecco-Book jest niepowlekanym, drzewnym papierem o 

kremowym kolorze, wyprodukowanym w 100% z masy termo-mechanicznej. Charakteryzuje się 

dużą grubością w stosunku do gramatury oraz bardzo wysoką nieprzeźroczystością. Doskonały w 

zastosowaniu do: książek, podręczników oraz broszur. Świetny do tworzenia szkiców ołówkiem. 

Wykorzystywany w druku: offsetowym, sitodruku, typografii oraz UCR. Nie nadaje się do 

lakierowania. Papier Multi Art Silk  powlekany, bezdrzewny, biały, wykończenie silk. Na 

rysunkach 4 - 6 pokazano zdjęcia mikroskopowe złamywanych składek wybranych papierów. 

 

        
a                                                                          b 

 

Rys. 4. Zdjęcia mikroskopowe złamywanych odbitek papierowych: a- kierunek wzdłużny, b 

- kierunek poprzeczny  (papier  G-print) .                                                                

         

          
a                                                                                                   b 

Rys. 5. Zdjęcia mikroskopowe złamywanych odbitek papierowych: a- kierunek wzdłużny,  b 

- kierunek poprzeczny ( papier Ecco Book Cream).                                                                
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a                                                                                                   b 

 

Rys.  6. Zdjęcia mikroskopowe złamywanych odbitek papierowych: a- kierunek wzdłużny,  

b - kierunek poprzeczny ( papier Multi Art Silk ).                                                                

 

Jak widać na zdjęciach, w kierunku wzdłużnym i w kierunku poprzecznym struktura papieru 

zostaje zniszczona inaczej. Fakt ten należy uwzględnić przy wyborze metody złamywania odbitek 

drukarskiech. 

 

References   

1. Drzewińska E., Rogaczewski Z.: „Technologia celulozy i papieru. Powierzchniowe   

uszlachetnianie papieru‖, WSiP Warszawa 1997.                                                                           

2. Haftmann H. „ Podstawy techniki pomiarowej dla poligrafów‖, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne Warszawa 1983. 

3.   Panak J., Poligrafia – procesy i technika, COBRPP, Warszawa 2009, s. 280 

4. Tedesco T. J., Clossey D., Hershey J., Procesy introligatorskie i wykończeniowe 

współczesnej poligrafii, COBRPP, Warszawa 2008, s.326  

5. Jakucewicz S.: Paper do drukowania właściwości i rodzaje, Zakład Poligraficzno-        

Wydawniczy POZKAL s. 71, 81, 120, 141, 143, 18 -195, 283, 288, Inowrocław (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Part_9
	Part_10
	Part_11
	Part_12

