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Serigrafia în detaliu
Metoda serigraficã se deosebeæte de celelalte metode de
imprimare prin simplitate, accesibilitate æi posibilitãåi artistice diverse.
Putem spune cã apariåia serigrafiei se
regãseæte în istoria æablonului, ale
cãrui începuturi se aflã în antichitate.
Æablonul este o bucatã de
material plastic, metal, carton etc. din
care se decupeazã anumite pãråi. Prin
aceste decupaje se aplicã cerneala,
permiåând obåinerea unor semne
grafice, simboluri etc. Pentru a
executa un æablon, pãråile componente ale acestuia trebuie fixate
într-un anumit mod. Spre exemplu, la
confecåionarea unui æablon al
cuvântului OPEN se observã cã
literele O æi P sunt diferite de literele
de tipar (vezi figura).

OPEN
litere de tipar

OPEN
[ablon

Pentru a împiedica desprinderea
pãråilor interne ale acestor litere, ele
trebuie susåinute prin fâæii înguste,
lucru foarte vizibil. Yuzensai
Miyasaki (Japonia), lovindu-se de
asemenea situaåii la imprimarea
chimonourilor, a gãsit o metodã a
fixãrii pãråilor „dezlegate” din
desenele ce urmau sã le împodobeascã. El a realizat un æablon fãrã
legãturi, ce permite conectarea
pãråilor separate aproape invizibil.
Aceste æabloane fãrã legãturi erau
fãcute din mai multe straturi (2 sau 3)
de hârtie impregnate cu ulei, pentru a
fi mai rezistente la apã. Peste aceste
straturi de hârtie era aæezat modelul
(desenul) care era sculptat cu un
cuåit. Piesele separate erau aæezate la
locul lor pe matriåa principalã.
Aæezând cele douã hârtii una peste
alta se obåinea matriåa stabilã. Acest
procedeu este cunoscut sub
denumirea de imprimare Yuzen.
Procedeul de tipar serigrafic se
foloseæte cel mai des în industria
textilã, în industria electronicã (circuite integrate), industria ceramicã
(gresie, faianåã, veselã personalizatã
etc.), publicitate (personalizare
echipamente sportive, tricouri,
costume de baie, ochelari etc.),
industria cosmeticã (cutii de cremã,
sticle/flacoane de æampon etc.),
inscripåionare cadrane de ceas,
semne de circulaåie, bord autovehicule æi multe altele asemenea.
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Precizare. În lucrãrile traduse æi
publicate în România se va întâlni
uneori cuvântul „ecran”, în loc de
„sitã serigraficã”. Aceasta se
datoreazã faptului cã nu s-a ales
corect sensul cuvântului englezesc
„screen”, care înseamnã paravan,
ecran, perdea, sitã. Noi vom folosi
denumirea de „sitã serigraficã”,
deoarece considerãm cã „ecran” nu
defineæte corect forma de tipar
(DEX: ECRÁN = suprafaåã matã, de
obicei albã, de pânzã, de hârtie etc.,
întinsã vertical, pe care se
proiecteazã imagini produse de
aparate de proiecåie, folositã în
cinematografie ...).
În numerele anterioare am
definit serigrafia ca fiind un
procedeu direct, în care se foloseæte
o sitã ca formã de tipar, elementele
tipãritoare permiåând trecerea
cernelii prin ochiurile sitei. Sita este
din mãtase, plastic sau metal æi
întinsã pe o ramã. Elementele
netipãritoare sunt acoperite cu un
strat de substanåã care nu permite
trecerea cernelii, elementele tipãritoare rãmânând deschise.
Pentru ca în cursul imprimãrii
cerneala sã treacã prin elementele
tipãritoare, aceasta este împinsã, cu
ajutorul unei raclete, prin ochiurile
sitei, ajungând astfel pe suportul de
imprimat. Imaginea de reprodus
rãmâne într-un strat de cernealã de
grosime uniformã.
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Imprimarea serigraficã este
relativ lentã însã este convenabilã
atât pentru efectele artistice realizate
cât æi pentru diverse marcaje
industriale. Faåã de celelalte procedee de imprimare, în serigrafie se
poate tipãri folosind un echipament
simplu, manual, ce necesitã o
investiåie micã.

Serigrafia artizanalã

Pentru tiraje foarte mici,
serigrafia este rentabilã æi accesibilã
amatorilor. Valoarea investiåiilor
depinde direct de productivitate,
calitate æi format.
Întoarcerea racletei
Raclet`
Cadru
Ecran textil

Cerneal`

Suport de imprimare

Principiul de imprimare serigraficã

Forma de tipar este obåinutã
astupând porii åesãturii sitei
serigrafice cu un lichid adecvat,
obåinând astfel zone netipãritoare ale
desenului. Partea tipãritoare, rãmasã
neacoperitã, lasã sã treacã cerneala,
aplicatã cu o racletã, pânã la suportul
de imprimat aflat sub sitã.
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Caracteristicile procedeului
Grosimea stratului de cernealã
depus pe suportul de imprimare este
proporåionalã cu grosimea materialului ce constituie sita.
Viteza de imprimare variazã de
la câteva sute la câteva unitãåi pe orã
(în serigrafia manualã, câteva zeci de
exemplare pe orã).
Sita serigraficã este formatã
dintr-o åesãturã întinsã pe un cadru.

Detaliu al formei de imprimare (sita)

Aceastã åesãturã trebuie sã
prezinte anumite caracteristici, cum
ar fi:
- umiditate;
- elasticitate controlatã;
- stabilitate dimensionalã faåã de
umezealã æi modificãrile
temperaturii ambiante;
- rezistenåã la agenåii chimici;
- rezistenåã la frecare æi
abraziune.
Pentru fiecare tip de åesãturã
este necesar sã se indice:
- dimensiunea ochiurilor;
- coeficientul de deschidere;
- diametrul firelor;
- volumul de cernealã
transferabil în cm3/m2.

Aceste date sunt necesare pentru
alegerea corectã a åesãturii în funcåie
de felul imaginilor ce urmeazã a fi
reproduse. Grosimea firului de
åesãturã æi numãrul de fire/cm
definesc deschiderea ochiurilor sitei
(åesãturii) æi sunt foarte importante
pentru calitatea reproducerii.
În imprimarea serigraficã
trebuie avutã în vedere æi capacitatea
de spãlare a fibrelor, întrucât sitele
sunt recuperate æi pot fi refolosite
dupã fiecare utilizare. Uæurinåa
spãlãrii sitei æi, deci, refolosirea ei
influenåeazã mult criteriile de alegere
a unui anumit tip de åesãturã.
Sita poate fi confecåionatã din
mãtase, poliamidã, poliester, metal
sau mixtã.
Mãtasea naturalã prezintã mai
multe inconveniente: este scumpã,
fragilã, se umflã puternic prin
absorbåia umiditãåii atmosferice,
ceea ce duce la neuniformitãåi ale
diametrelor firelor. Din acest motiv,
în prezent se folosesc aproape în
exclusivitate åesãturi din fibre
sintetice.
Sita din poliamidã (nylon,
orlon, perlon etc.) este åesutã cu 29
pânã la 200 fire/cm. Aceste fire sunt
suple, rezistente, de diametru
uniform, uæor de spãlat dar nu au o
bunã stabilitate dimensionalã, ceea
ce este un inconvenient la imprimarea policromã.
Poliesterul, în åesãturã de 29
pânã la 200 fire/cm, este materialul
sintetic cel mai utilizat, datoritã unei
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mari rezistenåe mecanice, stabilitãåii
dimensionale æi posibilitãåii operaåiilor de spãlare æi curãåare.
Sitele cu pânze sintetice permit
tiraje mari. Se pot obåine fonte cu o
grosime importantã a stratului de
cernealã, ce au åesãtura de 29-100
fire/cm. Pentru texte æi desene se
folosesc site cu 100-120 fire/cm. La
imprimarea rasterelor æi a policromiilor cu o peliculã subåire se
folosesc site a cãror åesãturã este de
120-200 fire/cm.
Åesãturile metalice (oåel, inox,
nichel, bronz fosforos) se fabricã cu
29-200 fire/cm. Dintre acestea, cu
toatã fragilitatea la æocuri, bronzul
fosforos este cel mai adesea utilizat,
datoritã unei bune rezistenåe la
cãldurã.
Sita metalicã asigurã un reperaj
(potrivire) perfect æi permite
imprimarea cu cerneluri abrazive.
Sita este folositã uneori ca rezistenåã
de încãlzire, pentru aplicarea de
emailuri la rece. Acest tip de email
prezintã particularitatea cã se
solidificã pe suprafaåa rece a
suportului de imprimat.
Åesãturile mixte (de exemplu
nylon-cupru) au o bunã stabilitate
dimensionalã æi o elasticitate
convenabilã dar preåul lor este destul
de ridicat.
Cadrul (rama) sitei, din lemn
sau metal, reprezintã elementul
constructiv al formei de tipar
serigrafic. Este important ca el sã nu
se deformeze sub acåiunea foråei de
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întindere a åesãturii æi sã reziste timp
îndelungat. Pentru formate mici
(pânã la 30x40 cm) este construit, în
general, din lemn. Åesãtura este
întinsã æi fixatã manual (prin lipire
cu adeziv) sau mecanic (cu cuie).
Cadrele mecanice sunt concepute dupã douã principii:
- cadrul simplu, care necesitã
folosirea unei maæini speciale de
întins åesãtura;
- cadre cu posibilitatea de
autoreglare pentru formate mari, la
care se poate obåine o tensiune
controlatã æi uniformã cu ajutorul
unor dispozitive pneumatice sau
mecanice.
Pentru asigurarea unei bune
imprimãri, uniformitatea tensionãrii
åesãturii este obligatorie. La reperajul
unei policromii (4 sau mai multe
culori) prin juxtapunere sitele sunt
riguros identice.
Menåionãm cã formatul cadrului
nu corespunde cu formatul imprimãrii. La formatul util al imprimãrii
trebuie adãugat 10-20 cm la fiecare
laturã pentru a obåine formatul
teoretic al sitei serigrafice (suprafaåa
imprimabilã). Asigurând aceastã
distanåã, zona tipãritoare are suficientã
distanåã de la marginile de prindere ale
åesãturii pe cadru æi prezintã o
elasticitate uniformã sub racletã.
Pregãtirea formei de imprimare
serigraficã
Pregãtirea formei cu elemente
liniare se poate efectua manual sau
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printr-un procedeu fotochimic, dar
imprimarea unei policromii poate fi
efectuatã corect folosind un set de
site pregãtit prin metode specifice.
Ansamblul de site destinat
aceleiaæi reproduceri trebuie sã
prezinte caracteristici strict identice în
ceea ce priveæte natura æi întinderea
åesãturilor.
Pregãtirea manualã a formei
- Decuparea constituie o metodã
simplã æi rapidã, aplicabilã oricãror
imagini grafice care nu conåin detalii
prea fine. Ea necesitã îndemânare æi un
minim de material.
- Se poate folosi o folie de
poliester transparent, acoperitã cu o
peliculã adezivã coloratã. Se
suprapune aceastã folie cu desenul
original æi se urmãreæte desenul prin
transparenåã cu ajutorul unei lame
metalice fine, bine ascuåitã, pentru a
tãia net numai pelicula, fãrã a atinge
suportul.
În acest caz, grosimea acestei
pelicule, aplicatã ulterior pe faåa
superioarã a sitei, influenåeazã
grosimea stratului de cernealã care va
fi depus. Adezivul folosit pentru
aplicarea peliculei æi pelicula însãæi
trebuie sã fie compatibile cu
compoziåia cernelii de imprimare.
Pregãtirea formei prin aceastã
metodã se încheie prin transferul
peliculei pe sitã, cu ajutorul unui
solvent sau la cald, în funcåie de tipul
acesteia.

Forma astfel realizatã este gata de
imprimare.
- O altã metodã manualã constã
în desenarea direct pe åesãturã, cu un
lichid care astupã porii sitei,
ghidându-se dupã un traseu dispus
sub sitã. Înainte se folosea guma
arabicã sau cleiul de peæte; acum,
aceste materiale sunt înlocuite cu
alcool polivinilic, firniæ celulozic sau
creion litografic. Contururile realizate
cu pensula sunt nete iar la desenul cu
creion litografic sunt difuze. Pentru a
trasa linii drepte, se lipeæte o bandã
autoadezivã pe sitã, se trece pe
deasupra fluidul apoi, când acesta este
uscat, se scoate banda.
Produsul de astupare a porilor
trebuie sã fie fluid æi sã nu se usuce
prea repede pe pensulã, sã se dizolve
cu uæurinåã în cazul terminãrii
tirajului æi recuperãrii sitei în vederea
unei noi utilizãri.
Metoda aceasta constã deci în a
proteja zonele imprimante, astupând
pãråile albe ale imaginii.
- Metoda inversã constã în a
desena imaginile direct pe sitã în
poziåia (forma) finalã. În acest caz,
ghidându-se dupã un traseu prealabil, plasat sub sitã, se deseneazã cu
creion litografic sau cu o pensulã cu
un „lichid de rezervã” (alcool
polivinilic, gumã arabicã etc.). Dupã
uscare, se aplicã pe toatã suprafaåa
unul sau douã straturi de lac
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celulozic de umplere. Lacul nu
rãmâne aplicat decât pe suprafaåa
netipãritoare, dupã dizolvarea „lichidului de rezervã”, care reprezintã
imaginea de imprimat.
O variantã a metodei inverse
constã în a depune pe sitã un lichid
de umplere a porilor. Apoi se aplicã
un strat de cearã pe fiecare faåã. Se
graveazã ceara superioarã cu un
instrument potrivit, se dizolvã lacul
cu un solvent adecvat (acetonã) în
zonele gravate, apoi se eliminã cu
benzinã cele douã straturi de cearã.
Stratul al doilea de cearã are rolul de
protecåie a sitei faåã de lacul dizolvat
ce se poate depune pe sitã, pe
suprafeåe ce trebuie imprimate.
1
2
3
4

Schema procedeului metodei inverse
1 - cearã; 2 - lac; 3 - sitã; 4 - cearã

Pregãtirea fotochimicã a
formei
Pregãtirea formei cu elemente
liniare fine æi de raster (alb-negru sau
policromie) se realizeazã prin
metode fotochimice, folosind åesãturi suficient de fine, pentru a nu
distruge detaliile.
- Procedeul direct. Se aplicã pe
åesãtura sitei o emulsie de coloid
fotosensibilã, care apoi este expusã
la luminã printr-un film pozitiv al
imaginii de reprodus. Lumina, care
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trece prin pãråile transparente ale
filmului, toneazã coloidul în locurile
netipãritoare. Se face apoi developarea sitei (îndepãrtarea coloidului
netonat).
1
2
Gelatin` nesensibilizat`
3
4
Expunere

5

6

Schema procedeului direct
1 - cadru; 2 - sitã; 3 - sitã sensibilizatã;
4 - film imagine pozitivã; 5 - sticlã;
6 - sursã de expunere

Sitele astfel obåinute rezistã la
tiraje destul de mari.
Metoda este economicã, fãrã a
limita formatele, dar este destul de
dificil sã se depunã gelatina într-un
strat uniform.
- Procedeul indirect. Acest
procedeu oferã posibilitatea reproducerii rasterelor fine.
Se foloseæte un film fotografic
compus dintr-o emulsie coloratã pe
un suport de hârtie sau material
sintetic. Este indicatã folosirea
filmului de PVC cu strat presensibilizat colorat, deoarece suportul
asigurã stabilitatea dimensionalã
indispensabilã unei reproduceri
policrome.
Tehnica de preparare este relativ
simplã: filmul sensibil este expus sub
originalul translucid sau un film
7
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pozitiv, apoi este developat æi spãlat.
Sita astfel obåinutã este aplicatã pe
film (exteriorul sitei pe stratul
sensibil al filmului).
Expunere 5
1
2

æi fineåea reproducerii detaliilor
oferitã de procedeul indirect. Prin
procedeul mixt se executã æi sitele
serigrafice pentru imprimarea
policromã.
1
2
3

Desprindere de suport
Îndep`rtarea suportului de poliester

3
4

4
5
6

Schema procedeului indirect
1 - film imagine pozitivã; 2 - film strat (gelatinã
pe suport de poliester); 3 - film cu strat tratat;
4 - sitã serigraficã; 5 - sursã de expunere

Aceastã metodã de pregãtire a
sitei asigurã un contur net perfect al
marginilor imaginii, care nu mai este
influenåat de ochiurile åesãturii,
fiindcã acestea se aflã sub sitã, în
contact direct cu suportul de
imprimare.
- Procedeul mixt (directindirect). Procedeele anterioare au
anumite carenåe: procedeul direct
este imperfect pentru reproducerea
imaginilor cu mai multe detalii iar
procedeul indirect nu permite
obåinerea unei forme imprimante
capabilã sã suporte un tiraj lung sau
imprimarea pe obiecte cu forme
diverse.
S-a cãutat deci aplicarea avantajelor acestor metode, æi anume:
rezistenåa mare a procedeului direct

Expunere 7

Schema procedeului mixt
1 - emulsie sensibilizare; 2 - sitã serigraficã;
3 - film strat; 4 - sitã serigraficã sensibilizatã;
5 - film imagine pozitivã;
6 - sticlã; 7 - sursã de expunere

La tipar, imaginile policrome
sunt obåinute prin imprimarea, pe
acelaæi suport, a celor patru imagini
paråiale de culori realizate cu raster.
(continuare în numãrul urmãtor)
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