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Serigrafia în detaliu
(continuare din numãrul 65)

Imprimarea serigraficã
3. Maæini speciale. Maæina cu
cilindru cu sitã planã este folositã
pentru imprimarea obiectelor de
diferite forme geometrice. Astfel,
pentru a tipãri un flacon, acesta se
roteæte sub sitã (jucând deci rolul de
cilindru). Existã maæini pentru
imprimarea obiectelor de orice
formã: cilindricã, conicã, sfericã sau
cu o geometrie mai complexã.
Pe o maæinã cu sitã planã se pot
imprima mai multe culori, la o
singurã trecere, cu o singurã sitã. În
acest caz, sita este compartimentatã
cu ajutorul unor benzi de cauciuc
paralele iar racleta este decupatã,
pentru a depãæi obstacolele (benzi de
cauciuc). Prin compartimentarea
sitei, culorile nu pot fi imprimate
juxtapus ci vor fi separate de zone
albe (neimprimabile) de dimensiunea
benzilor de cauciuc lipite pe åesãturã.
Serigrafia este mult utilizatã la
imprimarea circuitelor integrate,
destinate echipamentelor electronice.
Pentru aceasta, sunt mai multe
metode:
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a) reåeaua conductoare este
imprimatã pe o placã izolantã cu o
cernealã bunã conducãtoare de
electricitate, ce conåine particule
metalice de argint sau nichel;
b) circuitul este realizat prin
gravare: o placã izolantã acoperitã
cu cupru este imprimatã cu un lac
protector, rezistent la soluåiile de
corodare, ce reprezintã circuitul;
c) prin galvanizare; în acest caz,
imprimarea corespunde pãråilor care
trebuie eliminate æi protejeazã cuprul
depus prin galvanizare.
Maæinile de format redus æi de
mare precizie, special concepute
pentru
realizarea
circuitelor
electronice, permit imprimãri de
înaltã fineåe æi acurateåe.
Imprimarea serigraficã permite
deci depunerea unui strat de cernealã
de 10-12 μm (în ofset, de cca. 2 μm),
ceea ce înseamnã 30-60 g cernealã
pe metru pãtrat. Se poate astfel
reproduce aspectul picturilor, al
emailurilor, al guaæei æi se pot obåine
efecte de metalizare.
Pentru obåinerea acestor efecte,
se imprimã un adeziv (în loc de
cernealã) peste care se disperseazã,
sub formã de pudrã, particule
metalice, textile, vegetale sau
minerale.
Se dispune de o gamã largã de
cerneluri pentru a obåine imprimate
mate, cu luciu, satinate (efect de
satin, irizat), fluorescente sau
fosforescente.
Pentru imprimatele ce se expun
în atmosferã (afiæe) se vor alege
cerneluri produse cu o bunã
rezistenåã la luminã æi intemperii.
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Uscarea imprimatelor
Deoarece reåeta cernelii este
astfel elaboratã încât aceasta sã nu se
usuce pe sitã, rezultã o prelungire
importantã a timpului de uscare a
imprimatului, în afarã de cazul când
se folosesc cerneluri speciale
polimerizabile UV æi surse UV de
uscare, care fac posibilã uscarea
instantanee a peliculei de cernealã
tipãritã.
Din cauza timpului lung necesar
pentru uscarea imprimatelor, cea mai
mare suprafaåã dintr-un atelier de
serigrafie este ocupatã cu rafturi
(stelaje) de uscare, din lemn sau
metal, unde imprimatele sunt depuse,
manual sau automat. Acest sistem de
uscare prezintã inconvenientul cã se
prelungeæte termenul de fabricaåie al
produselor æi ocupã mult spaåiu, mai
ales în cazul tirajelor mari.
Un alt sistem de uscare a
imprimatelor serigrafice este tunelul
încãlzit, ce eliminã aceste inconveniente dar prezintã alte dezavantaje:
variaåia dimensionalã a suportului
tipãrit sau chiar modificarea unor
culori.
Uscarea cu radiaåii UV sau IR
este costisitoare (necesitã cerneluri
UV, energie suplimentarã) dar se
obåin rezultate foarte bune.
Cu toate acestea, tipãritorii preferã
adesea uscarea în curent de aer (mai
mult sau mai puåin cald) ce traverseazã
un tunel de o anumitã lungime.
În toate cazurile descrise,
imprimatul este transportat pe un
covor rulant pânã la eliminarea pe
dispozitivul sau masa de recepåie.

Suporturi de imprimare
Suporturile de imprimare
serigraficã sunt la fel de numeroase
ca æi aplicaåiile posibile.
Pot fi imprimate serigrafic:
- hârtii (în general cu un gramaj
de 120 g/m2), cartoane;
- materiale plastice rigide, semirigide sau suple, de orice naturã;
- metale plane sau de forme geometrice diferite (toate tratate
împotriva coroziunii sau aliaje
uæoare pentru panourile rutiere).
Pentru orice suport nou, propus
de client tipãritorilor, sunt necesare
încercãri prealabile pentru a verifica
modul de acceptare æi fixare a
cernelii. Excepåionala putere de
acoperire a cernelurilor serigrafice
oferã posibilitãåi multiple pentru
imprimãri decorative de înalt efect
artistic æi pentru multe aplicaåii
practice.
Imprimarea prin transfer
(decalcomania) este o metodã de
aplicare, la temperaturi înalte, a unui
model sau decoraåiuni pe diferite
materiale substrat.
Decalcomania
derivã
din
sistemul de imprimare serigrafic. Ea
permite aplicarea mai multor culori
într-o singurã operaåie.
Imaginile transferabile, concepute pentru a fi aplicate pe suporturi
transparente sau opace, sunt realizate
diferit, în funcåie de posibilitãåile de
aplicare pe suport:
- decalcomanie umedã;
- decalcomanie uscatã;
- decalcomanie vitrifiabilã.
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Pentru a constitui o decalcomanie umedã, se suprapun pe un
suport de hârtie impermeabilã:
- un strat de adeziv solubil în
apã;
- un strat de lac;
- cerneluri tipãrite;
- un strat de lac.
O decalcomanie uscatã trebuie
sã fie adezivã æi nu poate fi aplicatã
decât pe verso-ul unei suprafeåe
transparente. Pe hârtia suport se
suprapun:
- un strat de lac;
- cerneluri de imprimare;
- un strat de lac;
- un adeziv;
- hârtie de protecåie, care se înlãturã în momentul utilizãrii.
Decalcomania vitrifiabilã este
destinatã decorãrii sticlei sau
ceramicii care va suferi un tratament
termic. Principiul este cel al
decalcomaniei umede, cu deosebirea
cã cernelurile sunt înlocuite cu
emailuri vitrifiabile.
O altã aplicaåie a imprimãrii
prin transfer la temperaturã înaltã
este în domeniul textil. Existã mai
multe tehnologii de transfer, cum ar
fi:
- sublimarea - utilizatã pentru
åesãturi sintetice albe folosite în
industria articolelor de îmbrãcãminte
sport;
- tradiåional - acele transferuri
ce se aplicã pe orice tip de substrat
textil, indiferent de culoare.
Alegerea corectã a cernelurilor
æi a pachetului de transfer potrivit
este condiåia esenåialã pentru
obåinerea celor mai bune rezultate.
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Pentru a constitui un tipar
pentru transfer trebuie sã respectãm
ordinea depunerii straturilor:
- stratul de protecåie sau de lac;
- cerneala æi culorile (desenul
sau grafica);
- albul de fond - ce permite realizarea transferului cu opacitate mare;
- adezivul - strat care intrã în
contact cu suportul textil.
În procesul de transfer, alegerea
hârtiei depinde de tipul de transfer.
Hârtiile cele mai utilizate sunt
hârtiile siliconate pentru cerneluri pe
bazã de solvenåi æi plastisol.
Stabilitatea dimensionalã a hârtiei
constituie o problemã majorã,
datoritã trecerii prin tunelul de
uscare sau cuptor.
La imprimare, o atenåie
deosebitã trebuie avutã la uscarea
imprimatelor de la o culoare la alta.
Imaginea imprimatã trebuie sã
fie în oglindã faåã de imaginea de
transfer care se realizeazã prin
presiune æi temperaturã ridicatã (cca.
170-185 ºC).
Ca în orice gen de imprimare, æi
în serigrafie apar unele defecte pe
produsele imprimate, ca de exemplu:
- neregularitatea fontelor - se
datoreazã fie lipsei de planeitate a
suportului, fie unei raclete defecte;
- reperaj nesatisfãcãtor - are
drept cauzã cel mai adesea
tensionarea inegalã a sitelor, variaåii
dimensionale ale suportului tipãrit,
defecåiuni de paralelism între sita
serigraficã æi suport, raclete de
dimensiuni diferite;
- margini franjurate (zdrenåuite)
ale desenului au drept cauze metoda
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de copiere incorectã, åesãtura sitei
necorespunzãtoare;
- imaginea fantomã se datoreazã
faptului cã sita pãstreazã urmele
lucrãrii anterioare.
În concluzie, serigrafia poate fi
consideratã un procedeu fãrã
concurent, uæor de aplicat æi
adaptabil producåiei de imprimare pe
suporturi de orice naturã.

Tampografia (tiparul tampon)
Tampografia este un tipar adânc
indirect, la care imaginea este
transferatã pe obiectul de tipãrit prin
intermediul unui tampon.
Începuturile acestui gen de tipar
trebuie sã fi fost în Elveåia, la tipãrirea
cifrelor pe cadranul ceasurilor.
Primul prototip acåionat mecanic,
considerat o maæinã de tipãrit prin
metoda tamponãrii, a fost creat prin
anii ‘60 ai secolului trecut.
Tiparul tampon utilizeazã o formã
de tipar adânc, cu elemente tipãritoare
situate în adâncime æi în planuri
diferite faåã de elementele netipãritoare, care sunt în relief æi în acelaæi
plan. Cerneala se depune atât pe
elementele active (tipãritoare) cât æi pe
cele neutre (netipãritoare) dar este
îndepãrtatã de pe suprafaåa neutrã cu
ajutorul unei raclete (lamã metalicã).
În timpul imprimãrii, în urma
contactului dintre forma de tipar æi
tamponul din cauciuc siliconic sub
presiune, cerneala care umple
elementele tipãritoare este preluatã
de acesta.

2
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Forma de tipar æi modul de imprimare
1 - elemente tipãritoare; 2 - elemente neutre;
3 - cernealã; 4 - racletã metalicã; 5 - tampon

Cerneala trebuie sã fie realizatã
chimic astfel încât, cu toate cã
tamponul are compuæi siliconici, sã
adere totuæi la acesta.
1
2
3
4
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6

Schema de principiu a imprimãrii tampografice
1 - element de fixare în maæinã; 2 - suport de
lemn; 3 - tampon de cauciuc siliconic; 4 - forma
de imprimare; 5 - obiectul de imprimat;
6 - dispozitiv de prindere a obiectului de
imprimat

Se cunosc douã sisteme de
tipãrire: deschis æi închis.
Sistemul deschis, ca metodã de
tipãrire, se referã la primele maæini
5
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de tipãrit, la care aparatul de cernealã
este deschis.
1
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racletã, æterge excesul de cernealã de pe
elementele neutre ale formei.
a

4

1
2
3

b
2

Schema de principiu a sistemului deschis
1 - racletã de întindere a formei; 2 - racletã
principalã; 3 - rezervor cu cernealã; 4 - formã de
imprimare; 5 - tampon de cauciuc siliconic

Cerneala se aflã într-un rezervor.
La deplasarea spre dreapta a
suportului de raclete (vezi figura de
mai sus), prima racletã (1) transportã
cerneala din rezervor peste forma de
imprimare æi o inundã. La cursa de
întoarcere a suportului spre stânga,
racleta de ætergere (2) înlãturã cerneala
de pe elementele neimprimabile ale
formei. Apoi tamponul coboarã peste
formã æi preia cerneala din elementele
tipãritoare, urmând a o depune pe
suportul de imprimat, dupã deplasarea
tamponului pe orizontalã.
Sistemul închis se referã la faptul
cã rezervorul cu cernealã este închis.
La acest sistem, cerneala este
conåinutã într-un rezervor (1) ca
într-o oalã aæezatã cu gura în jos.
Marginea este realizatã din metal dur æi
rectificatã cu mare precizie, ea jucând
æi rol de racletã. Când forma se
deplaseazã la dreapta (fig. a), cerneala
inundã iar la retragerea spre stânga (fig.
b) gura rezervorului, care joacã rol de

5
Schema de principiu a sistemului închis
1 - rezervor cu cernealã; 2 - racletã; 3 - formã de
imprimare; 4 - tampon de cauciuc siliconic;
5 - suport de imprimat

Tamponul de cauciuc siliconic,
dupã ce coboarã æi preia cerneala, se
deplaseazã
deasupra
obiectului
(suportului) de imprimat æi, coborând,
realizeazã contactul cu acesta,
executând imprimarea lui.
În imprimarea tampograficã
trebuie sã fie luatã în consideraåie
deformarea imaginii, atât datoritã
deformãrii tamponului, cât æi atunci
când imprimarea se face pe suprafeåe
neregulate.
Ca la fiecare gen de imprimare, æi
în tampografie avem tipar rotativ, care
s-a impus mai ales pentru imprimare pe
butelii de sticlã. Existã rotative care
asigurã o productivitate de 50.00080.000 sticle/orã. La aceste rotative,
forma de imprimare este cilindricã sau
planã (dar înfãæuratã pe suport
cilindric).
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Pregãtirea formei la tipar
tampografic este similarã cu
pregãtirea formei la tipar adânc.
Formele de tipar tampografic se
pot obåine prin gravarea manualã a
unor plãci, bine ælefuite, cu ajutorul
unor instrumente bine ascuåite. Pe
suprafaåa plãcii de metal (oåel, cupru
sau bronz) se executã un desen, care
apoi este gravat manual.
Forma de tipar tampografic se
poate obåine æi prin gravarea
chimicã a suprafeåei plãcii. Aceasta
este acoperitã cu un strat de cearã
sau lac rezistent la agentul chimic de
corodare. Se executã desenul pe
suprafaåa lãcuitã, îndepãrtând lacul
în locul ce devine imprimabil, apoi
se graveazã chimic.
Cel mai adesea se foloseæte
metoda de gravare chimicã, dupã ce
placa lustruitã este acoperitã cu un
lac (coloid) fotosensibil, pe care se
copiazã imaginea filmului, dupã care
se developeazã æi apoi corodeazã
placa în adâncime.
În unele cazuri se pot folosi æi
plãci de fotopolimer ce sunt
destinate tiparului adânc. Acestea au
avantajul cã dupã expunere
developarea se face cu apã. Plãcile
de polimer pot fi fixate fie cu
adezivi, fie magnetic, cu magneåi
permanenåi, în cazul în care suportul
plãcii de fotopolimer este din oåel.
Realizarea tamponului din
cauciuc siliconic. Forma tamponului

se realizeazã din aluminiu bine
ælefuit. Aceastã formã serveæte la
confecåionarea formei de turnare din
masã plasticã pentru tamponul
propriu-zis. În aceastã formã se
toarnã siliconul fluid, care se
acoperã imediat cu placa de prindere
din lemn, lipindu-se de ea. În placa
de lemn se fixeazã elementele de
prindere în maæinã. Cauciucul
siliconic are diverse densitãåi æi
compoziåii.
Cerneala folositã în tiparul
tampografic are un mare conåinut de
pigment (peste 30%) æi proprietatea
de uscare foarte rapidã, datoritã
solventului utilizat.
Tiparul tampografic este în
concurenåã cu tiparul serigrafic
privind domeniul de utilizare mai
ales pentru suprafeåele plane. Se
foloseæte la imprimarea pe sticle,
seringi, capsule, CD-uri, jucãrii,
tastaturi
pentru
calculatoare,
ceramicã, articole promoåionale,
pixuri, brichete etc.
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