2

AFACERI POLIGRAFICE de 15 ani lider

Nr. 91 /

BULETIN INFORMATIV

9.07.2013

3

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV
ALL-PACK 2013

- pag. 3

Imprimarea hibridã în serigrafie

- pag. 4

Flexografia
Aparate de alimentare cu cernealã

- pag. 7

IMPRIMAREA HIBRIDÃ
O abordare mai puåin riguroasã a
imprimãrii grafice este combinarea
cernelurilor
convenåionale
cu
cernelurile UV. De aceea mi-am
permis – æi nu numai eu – sã numesc
acest tip de imprimare - IMPRIMARE
HIBRIDÃ.
Combinarea
nu
înseamnã
amestecarea celor douã tipuri de
cerneluri, ci imprimarea succesivã a
acestora. Utilizarea cernelurilor astfel,
permite realizarea unor imprimãri
dificile pe substrate care ar necesita
cerneluri speciale.
În unele aplicaåii, combinaåiile
hibride permit realizarea unor
imprimãri care egaleazã sau depãæesc
calitativ rezultatele posibile cu
cernelurile dedicate, având æi avantajul
costurilor reduse.
Utilizând experienåa mai bogatã a
altor firme, vã prezentãm câteva
posibilitãåi de aplicare a imprimãrii
hibride, cu avantajele prezentate mai
sus.
Dacã prezentarea de faåã vã va
interesa æi veåi dori sã încercaåi sã
aplicaåi metoda, trebuie sã subliniem de
la început cã testarea foarte atentã æi
completã este cheia reuæitei. Cele

descrise nu sunt niæte noutãåi absolute
æi pentru mulåi poate au devenit o
rutinã, dar nu fãrã desfãæurarea unor
teste bine conduse æi fãrã o
documentare corespunzãtoare.
Nu toate combinaåiile hibride pe
diverse substraturi vor reuæi, deoarece
procesul este condiåionat de o serie de
variabile pe care chiar æi prin teste
repetate nu le controlaåi:
• factorii de mediu, cum ar fi
temperatura, umiditatea, presiunea
atmosfericã;
• caracteristicile substraturilor
achiziåionate din diverse surse;
• caracteristicile
cernelurilor
provenind de la furnizori diferiåi;
• performanåe diferite ale echipamentelor de imprimare æi uscare/
polimerizare;
Datoritã acestor variabile este
imposibil de descris un procedeu care
sã funcåioneze garantat în orice atelier
de serigrafie. Procedeele descrise
trebuie înåelese ca un punct de plecare
pentru punerea la punct a unei
tehnologii proprii, bazate pe condiåiile
atelierului dvs., cu materialele æi
echipamentele de care dispuneåi.
Combinaåiile de cerneluri au fost
utilizate de mult în încercarea de a face
faåã cerinåelor clienåilor. Pe când
cernelurile serigrafice nu prezentau
variante cu rezistenåã la intemperii, se
utiliza în mod frecvent acoperirea lor
cu lacuri transparente de protecåie
„marina” , utilizate la finisarea bãrcilor
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din lemn. În prezent, utilizarea lacurilor
UV pentru acoperirea imprimãrilor
realizate serigrafic sau offset, pentru a
le conferi un luciu pe care niciun alt
procedeu nu îl poate oferi, este
frecventã, iar pentru unele ateliere, este
activitatea de bazã.
Acetatul de celulozã
Una dintre aplicaåiile acestei
tehnici este imprimarea reclamelor pe
materiale transparente pentru expunere
în vitrine sau pe geamurile magazinelor
(windows display). Dintre materialele
cu excelentã transparenåã æi foarte
economice, acetatul de celulozã este
foarte des utilizat. Din nefericire,
acetatul este foarte uæor atacat de
solvenåii din cernelurile convenåionale
ca æi de monomerii conåinuåi în
cernelurile UV.
Solvenåii înmoaie foliile de acetat
cu riscul lipirii acestora, unele de altele
în timpul depozitãrii (stocãrii) acestora.
În jurul imaginii imprimate, solvenåii
determinã apariåia unui halou care
deformeazã imaginea. În alte cazuri,
imaginea poate trece de pe o folie chiar
pe faåa celeilalte, ca o „umbrã” difuzatã
prin grosimea foliei. Pentru a evita
aceste efecte neplãcute, se pot produce
reclame transparente pe acetat, astfel:
• Prima culoare imprimatã este alb
opac pentru fond, imprimat cu o sitã de
110-34 sau mai finã; albul este o
cernealã convenåionalã diluatã cu un
solvent foarte puåin agresiv.
• Imprimarea se usucã în jet de aer
cald la o temperaturã care sã nu fie mai
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mare de 50 ºC. Deoarece albul acoperã
o suprafaåã relativ mare, cerneala
trebuie imprimatã destul de rapid
pentru a nu se usca în ochiurile sitei.
• Urmãtoarele culori de proces,
inclusiv negru, se imprimã cu o sitã de
150-31 sau mai finã, utilizând cerneluri
UV pentru plastice.
• Imprimarea este uscatã cu
cantitatea minimã de energie necesarã
pentru cerneala UV dintr-o gamã de
cerneluri obiænuitã, aceasta ar însemna
90-110 mJ iar pentru negru 135-155mJ.
Cerneala pe bazã de solvent
formeazã o insulã pe care se dezvoltã
imprimarea propriu-zisã. Ea protejeazã
substratul de atacul monomerilor din
cerneala UV mai ales în zonele de
suprapunere a culorilor; fãrã acest strat
folia de acetat riscã sã devinã casantã.
Apoi, prezenåa urmelor de solvent în
stratul de cernealã convenåionalã
previne tensiunile interne ce pot apare
prin uscare æi polimerizare în cerneala
UV, difuzând în straturile de cernealã
UV, pe care le „înmoaie” fãcându-le
mai flexibile.
Banner din vinil pe suport textil
Folia de banner din åesãtura
impregnatã cu rãæinã de policlorurã de
vinil este un material foarte flexibil æi
rezistent la rupere. Materialele de bunã
calitate pãstreazã aceste proprietãåi æi la
temperaturi joase. Pentru aceasta,
rãæina de PVC conåine unul sau mai
mulåi plastifianåi. În general, aceætia
sunt sursa problemelor pentru serigrafie
deoarece în timpul uscãrii sau utilizãrii,
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temperatura mai ridicatã poate cataliza
migrarea plastfiantului la suprafaåa
foliei determinând desprinderea
stratului de cernealã. Prezenåa
plastifianåilor afecteazã æi nivelul de
luciu, determinând un contrast nedorit
între zonele imprimate æi cele
neimprimate, care rãmân mai lucioase.
Abordarea hibridã foloseæte æi
cerneala standard UV urmatã de o
lãcuire cu cernealã convenåionalã pe
bazã de solvent.
Dacã este necesar, cerneala
convenåionalã poate fi modificatã prin
adaos de 2-3 % solvent agresiv.
Modificarea mãreæte aderenåa la
cerneala UV aplicatã anterior. De
asemenea, ajutã la detensionarea
stratului de cernealã UV uscatã,
dându-i elasticitatea necesarã pe
suportul de banner.
S-a lucrat astfel:
• imprimare cu culori, inclusiv negru,
cu o cernealã UV cu aplicaåie generalã,
nemodificatã dar foarte bine
amestecatã, utilizând o sitã de 150-34;
• cerneala a fost polimerizatã la 135mJ
pentru culori æi 145 mJ pentru negru;
• s-a lãcuit cu cerneala conventionalã
transparentã lucioasã pentru PVC pe
toatã suprafaåa bannerului;
• cerneala a fost uscatã în jet de aer la o
temperaturã care sã nu depãæeascã
50 ºC;
• combinaåia a asigurat imprimãrii
rezistenåa la abraziune necesarã æi o
finisare uniformã cu o flexibilitate
deosebitã;

În testele comparative fãcute prin
împachetare æi menåinere în frigider 8
ore æi despachetare bruscã, combinaåia
de cerneluri a dat rezultate la fel de
bune ca æi imprimarea cu cerneluri
special formulate pentru substrate cu
flexibilitate mãritã.
Concluzii:
Combinaåiile hibride sunt la
îndemâna oricui æi deschid o infinitate
de posibilitãåi.
Fãrã testare, ele sunt comparabile
cu aruncarea cu capul înainte într-o
prãpastie.
Între tipul de serigraf care nu
lucreazã decât conform fiæelor æi cel
care nu åine seamã deloc de
recomandãrile producãtorilor, calea de
mijloc îmbinatã cu rãbdarea necesarã
testelor este singura care convine
utilizãrii sistemelor hibride. Iar
beneficiile sunt de aæteptat dacã testele
repetate sunt bune, în condiåiile în care
cerneala UV este o gamã universalã cu
preå moderat.

Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG Bucuresti, pe baza articolului
lui Frank Greenway
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Flexografia
(continuare din nr. 90)

Aparate de alimentare cu cernealã.
Cerneala este transmisã grupului
frecãtor
cu
ajutorul
valului
alimentator, care executã o miæcare
oscilatorie æi vine în contact,
alternativ, cu cilindrul ductor æi cu
cilindrul receptor al grupului frecãtor.
Necesarul de cernealã pentru
imprimare este transmis grupului
frecãtor în cadrul unui ciclu de lucru
al maæinii æi depinde de grosimea æi
lãåimea stratului de cernealã preluat
de valul alimentator de pe cilindrul
ductor, precum æi de numãrul de
curse active ale acestuia. Pentru
reglarea cantitãåii necesarului de
cernealã este necesar:
- sã modificãm unghiul de rotire
al valului ductor;
- sã mãrim fanta dintre cilindrul
ductor æi lama jgheabului de cernealã
(este un reglaj local).
Grupul frecãtor al aparatului de
cernealã are funcåia de a întinde
cerneala într-un strat subåire æi de a o
transmite grupului de valuri
ungãtoare. Acest grup de valuri este
alcãtuit din cilindri metalici æi valuri
elastice. În cazuri speciale, acest
grup poate avea în compoziåia sa æi o
masã frecãtoare.
În timpul procesului de lucru al
maæinii, cilindrii metalici au o
miæcare de rotaåie æi, în vederea unei
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mai bune uniformizãri a stratului de
cernealã, acestora li se dã æi o
deplasare axialã. Valurile elastice
executã o miæcare de rotaåie
imprimatã de miæcarea cilindrilor
metalici.
Aparatele de cernealã care au un
numãr mai mare de cilindri æi valuri
frecãtoare pot asigura o transmitere
mai bunã a stratului de cernealã,
uniform, valurilor ungãtoare.
Grupul ungãtor al aparatului de
cernealã serveæte la depunerea
stratului uniform pe suprafaåa formei
de tipar. El este alcãtuit numai din
valuri elastice. În funcåie de tipul
aparatului de cernealã æi de destinaåia
maæinii de imprimat, numãrul
valurilor ungãtoare poate fi între 2 æi 6.
Cu cât este mai mare numãrul de
valuri ungãtoare, cu atât este mai
uniformã grosimea stratului de
cernealã.
În funcåie de sistemul de
alimentare cu cernealã, la maæinile de
tipar înalt cu hârtia în coli deosebim
urmãtoarele tipuri de aparate:
- aparate la care alimentarea cu
cernealã se face continuu: (vezi figura
de mai jos)
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La acest aparat, caracteristic
este contactul permanent dintre
grupul valurilor frecãtoare æi cel al
valurilor ungãtoare.
- aparate la care alimentarea cu
cernealã se face intermitent: (vezi
figura de mai jos)

Acest aparat nu are contact
permanent între grupurile valurilor
frecãtoare æi ale valurilor ungãtoare.
Aparatele de cernealã întrebuinåate la maæinile de tipar ofset se
aseamãnã foarte mult cu cele folosite
la tiparul înalt æi îndeplinesc funcåia de
frecare suplimentarã a cernelii æi de
ungere a formei de tipar cu un strat cât
mai uniform de cernealã.
La maæinile de tipar ofset,
aparatele de cernealã au un numãr mai
mare de cilindri æi valuri frecãtoare
deoarece cerneala trebuie sã fie întinsã
sub forma unui strat subåire.

Întrucât imprimarea se face cu
umezirea formei, valurile elastice la
maæinile ofset se executã din cauciuc.
Duritatea cauciucului din care se
confecåioneazã valurile trebuie sã fie:
27-30º Shore A pentru valurile
ungãtoare; 35-40º Shore A pentru
valurile frecãtoare; 30-37º Shore A
pentru valul alimentator.
Cilindrii metalici ai aparatului de
cernealã au o suprafaåã acoperitã cu un
strat de cupru care, fiind oleofil, reåine
bine cerneala pe suprafaåa lor în timpul
funcåionãrii.
La maæinile de tipar flexografic,
sistemul de alimentare cu cernealã este
mai simplu: (vezi figura de mai jos)

Grup de imprimare flexografic
1 - jgheab de cernealã; 2 - cilindru ductor de
cauciuc; 3 - racletã; 4 - cilindru anilox
(dozator); 5 - cilindru port-formã; 6 - suport de
imprimat; 7 - cilindru de presiune
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
COPYRIGHT 2002
¨

Schema unui aparat de cernealã
de la o maæinã ofset
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