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CONTROLUL
ELECTRICITÃÅII STATICE
ÎN SERIGRAFIE
Ce este electricitatea staticã ?
Când un material sau un obiect
este încãrcat cu o sarcinã electricã
pozitivã sau negativã se poate spune
ca materialul respectiv este încãrcat
cu electricitate staticã.
Termenul de static este relativ,
deoarece în timp, aceastã stare
electrostaticã
se
diminueazã.
Perioada de timp în care scade
sarcina electricã depinde de
proprietãåile electrice ale fiecãrui
material. Din punct de vedere al
proprietãåilor electrice se pot lua în
studiu cele douã materiale extreme
plastic æi metal. În general,
materialele plastice au o rezistivitate
ridicatã, ceea ce face ca sarcina
obiectului sã se pãstreze pentru o
perioadã mare de timp. Materialele
metalice au rezistivitate scãzutã, iar
în cazul în care metalul este legat la
pãmânt, sarcina electricã va fi
pãstratã un timp foarte scurt.
Unitatea de mãsurã pentru
electricitatea staticã este volt (V). În

timp ce o tensiune de 220 V în curent
alternativ este foarte periculoasã, în
cazul electricitãåii statice un voltaj de
100KV este ceva obiænuit.
Încãrcarea electricã depinde de
doi factori æi anume: sarcina
electricã (Q) æi capacitatea electricã
(C), respectând urmãtoarea relaåie
matematicã Q=CV. Se poate vedea
cã, pentru o sarcinã electricã datã,
capacitatea electricã scãzutã înseamnã un potenåial electric ridicat æi
invers. Adicã, materialele cu
capacitate electricã scãzutã nu pot sã
pãstreze sarcina electricã mult timp
æi se descarcã foarte repede, ceea ce
înseamnã un voltaj ridicat, pe când
materialele care au o capacitate
electricã ridicatã pot pãstra sarcina
electricã mai mult timp æi se vor
descãrca lent, ceea ce înseamnã un
voltaj scãzut.
Materialele plastice au capacitate electricã ridicatã în timp ce
materialele metalice au capacitate
electricã scãzutã.
Electricitatea staticã poate fi
atât de volum cât æi de suprafaåã.
Încãrcarea electrostaticã de volum
nu afecteazã procesele industriale æi
nici nu poate fi neutralizatã. În
schimb, electricitatea staticã de
suprafaåã influenåeazã procesele
industriale, dar poate fi neutralizatã.
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Cum se genereazã electricitatea
staticã?
Existã trei situaåii principale
care genereazã electricitatea staticã.
A. Frecarea – Dacã douã
materiale sunt lipite unul de altul,
electronii liberi ai atomilor din
stratul superficial al materialului
devin comuni celor douã materiale.
În aceastã situaåie, electronii se pot
miæca liber de la un material la altul..
Direcåia de miæcare a electronilor de
la materialul A spre materialul B sau
invers se va face în funcåie de
poziåionarea în seria potenåialelor
electrice.
Aer
Piele umanã
Sticla
Pãr uman
Nylon
Sarcinã pozitivã
Lânã
Mãtase
Aluminiu
Hârtie
Bumbac ---------------------Oåel
Lemn
Nichel, Cupru
Argint
Aur, Platinã Sarcinã negativã
Fibre acetat
Poliester
PVC
Silicon, Teflon
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Materialele situate în partea
superioarã în seria potenåialelor
electrice tind sã cedeze electroni
devenind astfel încãrcate cu sarcinã
electricã pozitivã, în timp ce
materialele situate în partea
inferioarã a seriei tind sã capteze
electroni, încãrcându-se astfel cu
sarcinã electricã negativã. În
momentul în care douã materiale cu
tendinåe diferite sunt puse în contact,
se va realiza schimbul de electroni
între suprafeåele lor æi astfel se va
crea un potenåial electric ridicat. Un
exemplu clasic pentru prezentarea
acestui fenomen este frecarea unei
bucãåi de polietilenã de nylon. Viteza
de frecare influenåeazã nivelul de
încãrcare electricã. Energia electricã
care se genereazã o datã cu acest
fenomen de electrizare permite
electronilor sã se rupã de atomii
respectivi æi sã se transfere la alåi
atomi.
B. Separarea – Aceastã metodã
de electrizare este similarã cu cea
prin frecare. Douã materiale lipite
unul de celãlalt, în momentul
separãrii vor avea tendinåa de a-æi
menåine contactul unul cu celãlalt în
funcåie de poziåia în seria
potenåialelor electrice. La o separare
bruscã æi rapidã a celor douã
materiale se va genera o încãrcare
electricã mai mare decât în cazul
unui process de separare lent. Un
3

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

exemplu clasic pentru ilustrarea
acestui fenomen îl reprezintã
separarea unei folii de PVC de pe o
rolã de teflon, când teflonul are
tendinåa de a capta electroni,
încãrcându-se astfel cu sarcinã
electricã negativã în timp ce folia de
PVC se va încãrca cu sarcinã
electricã pozitivã.
C. Inducåia – Aceastã metodã de
electrizare presupune situarea
materialului într-un câmp electric
foarte puternic. Din acest motiv,
pentru serigrafie, aceastã metodã nu
prezintã importanåã.
Ce factori influenåeazã electricitatea staticã ?
Factorii care influenåeazã
fenomenul de electrizare sunt:
1. Tipul de material – Unele
materiale sunt mai încãrcate electric
decât altele. De exemplu, acetatul
este deja încãrcat electric, în timp ce
sticla nu este încãrcatã electric. De
asemenea,
poziåia
în
seria
potenåialelor electrice a celor douã
materiale care vin în contact
influenåeazã starea de electrizare a
acestora. De exemplu, o gumã care
vine în contact cu nylon se va încãrca
cu sarcinã electricã negativã, în timp
ce dacã vine în contact cu o

polietilenã se va încãrca cu sarcinã
electricã pozitivã.
2. Umiditate – apa este consideratã un conductor electric mai bun
decât plasticele. Dacã se lucreazã
într-un mediu umed, o cantitate micã
de apã se va afla pe fiecare material,
ceea ce va influenåa starea de
electrizare a acestuia.
3. Repetare – repetarea unor
acåiuni cum ar fi frecarea sau
separarea cresc gradul de electrizare.
De exemplu, dacã o folie de PVC
este trecutã peste mai multe role de
Teflon, sarcina electricã a foliei va
creæte dupã trecerea peste fiecare
rolã.
4. Temperatura – dacã un
material se rãceæte, apare tendinåa de
a se electriza.
Pentru eliminarea electricitãåii
statice, ceea ce înseamnã eliminarea
fenomenului de atragere a prafului æi
creæterea calitãåii la imprimare, se
recomandã utilizarea rolelor æi
pad-urilor de descãrcare electrostaticã.
Prezentare realizatã de d-na. Cristina Calafeteanu
EDCG Bucureæti, pe baza documentaåiei furnizate
de MEECH.
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Pregãtirea formei de imprimare în
flexografie
(continuare din numãrul 83)

3XQFWGHUDVWHUSHLPSULPDW 

În figurile de mai jos sunt
prezentate diferite combinaåii de
benzi æi suporturi de montaj pentru o
valoare a punctului de raster de 10%
æi o presiune constantã.













         

3XQFWGHUDVWHUSHILOP 
Lãåirea punctelor de raster pe o placã durã de
2,54 mm, montatã pe o bandã spongioasã moale









         

3XQFWGHUDVWHUSHILOP 
Lãåirea punctelor de raster pe o placã durã de
1,14 mm, montatã pe un suport compresibil
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Flexografia
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3XQFWGHUDVWHUSHILOP 
Lãåirea punctelor de raster pe o placã moale de
1,14 mm, montatã pe un suport compresibil

Din cele arãtate mai sus, faåã de
efectul general asupra gradaåiei
înseæi, combinaåiile de plãci ar putea
sã neutralizeze presiunea de
imprimare folosind elasticitatea.
În concluzie, putem spune cã
rezultatele imprimãrii sunt diferite în
funcåie de combinaåia placã de tiparbandã montaj-suport montaj. Deci,
procesul de imprimare cere o
anumitã presiune de lucru ce depinde
de imagine æi suport. La imprimarea
fontelor sau a suprafeåelor rugoase
sunt necesare presiuni mari, cazuri în
care se obåin rezultate bune folosind
tehnici convenåionale. Dacã în
procesul de tipãrire se produc opriri
æi porniri frecvente, este necesarã
înlocuirea plãcii de imprimare cu una
mai moale (cu mai puåine grade
Shore A). Benzile de montaj
spongioase sau suporturile de montaj
5
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compresibile se folosesc în cazul
presiunilor mari.
În cazul imprimãrii fontelor æi a
liniarelor, la aceastã combinaåie este
posibilã utilizarea unui suport de
montaj special, cu bandã adezivã
compresibilã.
Imprimarea
semitonurilor,
lucrãri ce includ linii fine æi zone cu
puncte de raster, este necesarã o
examinare mai atentã a calitãåii
tiparului. Suportul montajului,
tehnologia de lipire æi tipul plãcii
ales sunt esenåiale pentru calitate
(mai ales în zonele de lumini).
În producåia de plãci, adâncimea
reliefului æi limita superioarã a
expunerii nu sunt fixate arbitrar dar
este necesar sã se obåinã un relief cât
mai adânc posibil.
Finisarea plãcii æi uscarea
influenåeazã, de asemenea, rezultatul. În tehnologia de imprimare, în
general, cilindrii anilox influenåeazã
æi ei calitatea imprimãrii.
Calitatea imprimãrii este foarte
mult influenåatã de gradul de duritate
al formei de imprimare. Presiunea de
Denumirea
plãcii
NOW 45
NOW 67
NOW 100
NOW 112
NEOS 45
NEOS 67
NEOS 100
NEOS 112

Grosime
(mm)
1,14
1,70
2,54
2,84
1,14
1,70
2,54
2,84

Duritate
(ºSh A)
76
68
55
54
72
60
49
48

imprimare necesarã obåinerii unei
calitãåi bune este legatã de
adâncimea reliefului imaginii. Cu cât
elementele sunt mai fine, cu atât mai
mare este deformarea lor. În cazul
folosirii unei forme de imprimare
moi, deformarea este mai mare decât
în cazul utilizãrii uneia dure.
Duritatea plãcii influenåeazã clar
rezultatul imprimãrii.
Cu cât elementele tipãritoare
sunt mai fine, cu atât ele trebuie
imprimate mai dur æi cu cât
imprimarea este mai durã, cu atât
elementele ce pot fi reproduse sunt
mai fine.
Combinaåiile de plãci, benzi æi
suporturi de montaj oferite pe piaåã,
ca æi aplicaåiile lor, sunt atât de
complexe încât nu este posibil un
sfat direct pentru o anumitã direcåie
de îmbunãtãåire a calitãåii la
imprimare.
În tabelul urmãtor, vom
prezenta caracteristicile principale
ale unor plãci de pe piaåa româneascã
Mãrimea rasterului Adâncimea reliefului
(linii/cm)
(mm)
54
0,6
54
0,7
48
1,0
48
1,0
48
0,6
48
0,6
48
1,0
48
1,0
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Denumirea
plãcii

Grosime
(mm)

Duritate
(ºSh A)

HIQS 30
HIQS 45
HIQS 67
DPU 45
DPU 67
DPU 100
DPU 112
DFH 45
DFH 67
DFH 100

0,76
1,14
1,70
1,14
1,70
2,54
2,84
1,14
1,70
2,54

85
76
70
76
67
63
60
75
70
66

oferite de firma americanã Du Pont
Cyrel.
Ofset anilox
O unitate anilox ofset include, în
linii mari: un rezervor de cernealã,
un cilindru perforat cu racletã care
preia cerneala din rezervor, un val
ductor, un cilindru port-formã învelit
în cauciuc æi un dispozitiv de
amortizare, care acåioneazã asupra
cilindrului port-formã. Existã de
asemenea un dispozitiv care serveæte
la reglarea distanåei dintre axa
cilindrului ductor æi a celui perforat
æi/sau distanåei dintre axa cilindrului
ductor æi a celui port-formã.
Ajustarea se efectueazã printr-un
dispozitiv de adaptare, în concordanåã cu o valoare de mãsurare
prestabilitã.
Pare simplu însã pentru a se
ajunge aici au fost necesari mulåi ani
de cãutãri æi încercãri. În literatura de
specialitate se aminteæte de mulåi
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Mãrimea rasterului Adâncimea reliefului
(linii/cm)
(mm)
54
54
54
60
60
54
54
60
60
54

0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,55
0,7
0,7-0,8

inventatori æi inovatori ai tehnicii de
imprimare flexo. Printre aceætia, H.
Dahlgren (Texas, SUA) a construit,
la sfâræitul anilor ‘60, o maæinã de
tipar ofset neobiænuitã, care prezenta
un sistem orizontal de transport al
benzii de hârtie ca la tiparul ofset cu
hârtia în bobinã æi un sistem de
aplicare a cernelii fãrã æuruburi
zonale, cu valuri de fricåiune pentru
ætergerea imaginilor fantomã. Astfel,
cu fiecare rotaåie se realiza o peliculã
de cernealã omogenã, æuruburile
zonale fiind inutile. Dahlgren aplicã
pentru prima datã principiul
alimentãrii cu cernealã fãrã æuruburi
zonale la tiparul de ziare (prin 1974).
Reglarea valurilor de fricåiune s-a
dovedit prea greoaie æi unele din
aceste valuri au ars.
În 1981, firma japonezã TKS a
prezentat o unitate de încercãri care
lucra atât pe principiul flexogafic cât
æi pe principiul anilox ofset. Pentru
7
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prima datã a fost introdus la tipar
ofset un val cu raster denumit „val
anilox” pentru dozarea grosimii
stratului de cernealã.
La IPEX 1984, firma Albert
Frankenthal a prezentat o maæinã de
încercãri cu 4 unitãåi de tipãrire care
în partea de sus lucra în tipar ofset
convenåional æi în cea inferioarã în
ofset anilox.
Firma Rockwell International
(SUA) a încercat o unitate de tipar
ofset
fãrã
æuruburi
zonale
transformatã dintr-o maæinã rotativã.
În urma acestor transformãri s-a
constatat cã un aparat de cernealã
mai lung, legat de sistemul de
umezire, reprezintã cea mai bunã
rezolvare în asigurarea fluxului de
cernealã.
TKS aduce o îmbunãtãåire prin
1986: pentru întâia datã era folosit
un val anilox îmbrãcat într-un strat
de carburã de wolfram æi cupru.
Pentru îndepãrtarea excesului de apã
de umezire s-a introdus un aæa-numit
val de împrospãtare, care transporta
cerneala înapoi, spre rezervorul de
cernealã, cu ajutorul unui filtru æi a
unui schimbãtor de temperaturã.
Aparatul de tipãrire funcåiona pe
baza procedeului convenåional.
În 1986, fabricantul japonez de
maæini de tipar Mitsubishi Heavy
Industries a creat o unitate de tipar
fãrã æuruburi zonale æi fãrã val cu
raster. Partea inferioarã a aparatului
de cernealã a rãmas, comparativ cu

construcåia originalã, aproape
neschimbatã, dar nu prezintã
æuruburi zonale pentru cernealã. În
acest mod, alimentarea cu cernealã
poate fi schimbatã pe întreaga lãåime
prin modificarea vitezei valului
ductor, acåionat separat. Pentru a
evita o supradozare sau o subdozare
sau chiar o æablonare a zonelor de
cernealã, pelicula de cernealã
folositã poate fi îndepãrtatã dinaintea
valurilor de alimentare de o racletã
de pe valul frecãtor, care la
Mitsubishi este numitã val-racletã.
Cerneala este apoi transportatã
înapoi cãtre rezervorul de cernealã
cu ajutorul valurilor de strivire, care
servesc la eliminarea excesului de
apã de umezire. Valul-racletã are un
strat de cupru æi este rãcit. Valul de
transmitere a cernelii are un strat de
cauciuc cu aspect de coajã de
portocalã, care permite luarea
cernelii de pe valul ductor æi asigurã
o repartiåie mai finã.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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