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INFLUENÅA USCÃRII
ASUPRA REZULTATELOR
IMPRIMÃRII CU
CERNEALÃ UV
Tehnologia UV æi cernelurile cu
uscare UV au pãtruns din ce în ce mai
mult pe piaåa de imprimare în ultimii
ani. Posibilitatea de a usca cerneala în
câteva secunde este importantã mai
ales pentru echipamentele rapide de
imprimare de tip roll to roll sau pentru
seriile
mari
de
imprimare.
Imprimatorii pot mãri semnificativ
seriile graåie cernelurilor UV. Astãzi
pot fi întâlnite din ce în ce mai multe
produse
UV
în
domeniul
imprimãrilor de tip offset, flexo æi
serigrafice.
Tehnologia UV are un alt
avantaj important pentru serigrafi æi
anume stabilitatea nelimitatã a
ecranului. Cerneala nu se usucã pe
ecran æi de aceea cele mai fine detalii
pot fi imprimate în cursul întregului
proces de imprimare, ceea ce
reprezintã o caracteristicã importantã
pentru procesarea imprimãrilor mai
ales în cazul timpilor de oprire a
echipamentelor de imprimare.
Imprimatorii trebuie sã fie atenåi
la diferite probleme când proceseazã
cerneluri UV. Adeseori, uscarea
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acestor cerneluri într-un cuptor UV
este încã un factor necunoscut în
procesul de imprimare.
Imprimatorii se confruntã
adeseori cu întrebarea - cerneala
imprimatã este suficient uscatã?
Uscarea insuficientã are o influenåã
vitalã asupra proprietãåilor finale
cum ar fi aderenåa, luciul æi
rezistenåa chimicã.
În atelierul de lucru, adeseori se
întâmplã ca imprimãrile în serie sã
nu se potriveascã cu primele
încercãri de imprimare, chiar dacã
cerneala æi substratul au fost
aceleaæi. Adeseori se observã cã au
fost folosite cuptoare UV diferite
pentru teste æi imprimarea seriilor æi
aceasta este cauza diferenåelor la
imprimare. Pentru a explica detaliat
aceastã problemã mai întâi trebuie
descrisã teoria uscãrii UV.
CE SE ÎNTAMPLÃ ÎN TIMPUL
USCÃRII UV?
Din punct de vedere chimic,
uscarea cernelurilor serigrafice UV
este o polimerizare pe bazã de
radicali. Pe scurt, moleculele mici æi
medii (monomeri æi oligomeri) se
unesc în mase mai mari printr-o
reacåie în lanå. Dacã substanåele
folosite pot creæte doar într-o singurã
direcåie se formeazã lanåuri lineare
care au la bazã monomerii æi
oligomerii monofuncåionali. În
3

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

aceastã situaåie, filmul uscat de
cernealã va avea proprietãåi similare
cu cel al cernelurilor pe bazã de
solvent într-un singur component.
Ele sunt destul de flexibile, pot fi
termoformate æi au rezistenåa
chimicã scãzutã. Dacã substanåele
folosite pot creæte pe douã sau mai
multe direcåii (monomerii æi
oligomerii multifuncåionali) formeazã reåele mai mult sau mai puåin
reticulate. În acest caz, imprimãrile
UV rezultate au flexibilitate scãzutã
sau chiar devin casante ca sticla, nu
pot fi termoformate dar au o bunã
rezistenåã chimicã. Într-un sens mai
larg, astfel de cerneluri pot fi
comparate cu cernelurile pe bazã de
solvent în doi componenåi.
Toatã priceperea în fabricarea
cernelii UV este sã combini toate
materiile prime în aæa fel încât
cerneala sã întruneascã toate
proprietãåile finale necesare.
Uitându-ne mai îndeaproape la
procesul de uscare, adevãraåii
iniåiatori
ai
reacåiei
sunt
fotoiniåiatorii conåinuåi în cerneala
UV. Sub influenåa radiaåiilor UV, ei
se rup æi formeazã radicali. Aceæti
radicali reacåioneazã cu centrii de
reacåie
ai
monomerilor
æi
oligomerilor (aæa numitele legãturi
duble). În acest proces legãturile
duble se deschid æi formeazã radicali
liberi. În acest fel se formeazã un lanå
în continuã creætere sau o reåea

constant crescãtoare.
În acest proces cerneala iniåial
lichidã, se îngroaæã. La un anumit
punct reacåia se va opri din cauza
lipsei de mobilitate. Radicalii æi
legãturile duble nu se mai pot lega æi
devin staåionare. Cerneala se
solidificã. Aceastã cernealã uscatã
mai are încã duble legãturi care
oricum sunt imobile æi nu mai pot
reacåiona. Doar cca 70-80% din
legãturile duble conåinute pot fi
transformate dacã cerneala UV este
uscatã corespunzãtor.
De dragul exactitãåii trebuie sã
subliniem faptul cã suplimentar
polimerizãrii radicalice, existã æi o
polimerizare cationicã. În locul
legãturilor duble æi a radicalilor,
polimerizarea cationicã este realizatã
între grupãrile epoxi æi acizi.
EFECTELE ASUPRA FILMULUI
DE CERNEALÃ USCATÃ
Pentru a obåine proprietãåile
finale optime ale cernelii UV este
necesar sã reacåioneze cât mai multe
duble legãturi posibil. Acest lucru se
realizeazã cel mai bine dacã radiaåia
UV este direcåionatã cãtre cernealã
printr-o singurã trecere pentru a
iniåia reacåia. Dacã radiaåia UV este
în cantitate insuficientã, un numãr
prea mic de legãturi duble se vor
transforma æi cerneala nu va avea
proprietãåile finale cerute. Dacã o
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cernealã a fost preuscatã UV æi este
din nou supusã acåiunii radiaåiei UV,
grupãrile reactive sunt deja imobile
æi deci cerneala nu va mai reacåiona.
Figurat vorbind, când joci “încearcãåi puterea” este o mare diferenåã dacã
foloseæti trei lovituri uæoare de
ciocan în loc de o singurã loviturã de
trei ori mai puternicã.
MÃSURAREA ENERGIEI UV
Pentru a asigura procesarea
optimã a cernelurilor UV este crucial
controlul constant al cuptoarelor UV.
Cea mai bunã modalitate este
folosirea integratoarelor UV. Acestea
sunt în general discuri plane care sunt
trecute pe sub lampa UV cu ajutorul
benzii transportoare. Lumina UV
emisã cu o anumitã lungime de undã
este mãsuratã cu ajutorul unei celule
foto. Eficienåa lãmpii este indicatã
în mJ/cm2.
De fapt aceastã valoare în
mJ/cm2 se aplicã doar dacã
mãsurãtoarea s-a fãcut cu acelaæi
integrator æi la aceeaæi vitezã a benzii
transportoare. Sunt diferenåe mari în
construcåia diferitelor integratoare æi
cuptoare. În plus pentru diferite lãmpi
folosite în cuptoarele UV (100W/cm
sau 120W/cm) existã de asemeni o
varietate de reflectoare. Unele reflectã
radiaåia UV într-o plajã largã. Acestea
sunt aæa numitele reflectoare
nefocusate sau difuze. Rezultate mai
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bune se obåin folosind sistemele cu
reflectoarele focusate în care
fasciculul de luminã UV este
direcåionat în unul sau douã puncte.
Existã vârfuri ale eficienåei cu o
cantitate extrem de mare de radiaåie
UV care iniåiazã o polimerizare
optimã în uscarea cernelurilor UV. În
acest fel o cernealã se va usca într-un
cuptor UV folosind un reflector
focusat la o anumitã valoare de
mJ/cm2 în timp ce aceeaæi cernealã nu
se va usca într-un cuptor cu reflector
nefocusat (difuz). Valorile integratorului UV nu vor oferi informaåii
asupra eficienåei vârfurilor de emisie
ale lãmpii UV. În general, lãmpile de
putere mare vor conduce la rezultate
mai bune la uscare decât cele cu
putere mai micã.
De asemeni trebuie avut grijã
când se comparã valori mãsurate cu
diferite integratoare fabricate de
diferiåi producãtori. Nu existã un
standard æi fiecare producãtor
foloseæte diverse sisteme de mãsurare.
Tabelul de mai jos ne aratã diferenåele
dintre trei binecunoscuåi producãtori.
Acest tabel poate fi folosit ca un ghid
dacã doriåi sã comparaåi valorile
mãsurate de dvs. cu valorile altor
producãtori. Coates Screen Inks
GmbH foloseæte integratoare UV
Kuhnast. Acest lucru nu trebuie sã fie
considerat ca o ierarhizare deoarece
toate trei integratoarele sunt excelente
æi larg utilizate.
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MÃSURÃTORI COMPARATIVE CU DIFERITE INTEGRATOARE UV
Viteza benzii
(m/min)
5

KUHNAST
(mJ/cm2)
518

BELTRON
(mJ/cm2)
1083

TECHNIGRAF
(mJ/cm2)
1330

10

253

517

646

20

130

280

335

30
40

85
63

186
135

222
164

Mãsurãtori fãcute pe un uscãtor Technigraf 1 lampã 120W/cm

2

Valorile listate în tabelul de mai
sus aratã o diferenåã semnificativã a
valorilor în mJ/cm2 mãsurate cu
diferite integratoare UV, uneori
valorile variind de la simplu la
dublu. Aceasta aratã clar cât de
important este sã se ætie cu ce tip de
integrator s-au efectuat mãsurãtorile
atunci când sunt comparate
rezultatele mãsurãtorilor individuale.
Dacã doriåi sã folosiåi o anumitã
cernealã UV este important sã
verificaåi fiæa tehnicã pentru
informaåii despre energia UV
necesarã întrucât sunt diferite
sisteme de cernealã UV care necesitã
valori
diferite
de
energie.
Considerând tabelul de mai sus,
trebuie
valoarea
în
mJ/cm2
transferatã la integratorul UV folosit.
Încercãrile de imprimare pe
materialul original folosind energia
UV æi viteza benzii corespunzãtoare
trebuie fãcute pentru a evalua în ce

mãsurã cerneala este adecvatã.
Imprimatorii
trebuie
sã
foloseascã binecunoscutele metode
de testare a aderenåei cum ar fi
unghia sau zgârierea în cruce pentru
a evalua uscarea suficientã æi
aderenåa cernelii. Dacã filmul de
cernealã este polimerizat complet,
aceste teste vor demonstra întãrire
suficientã, aderenåã bunã æi rezistenåã
la zgâriere. Dacã cerneala este încã
moale ca o cearã, înseamnã cã
uscarea a fost insuficientã. Aceasta
se poate întâmpla în cazul nuanåelor
opace.
În final, am vrea sã evidenåiem
faptul cã este esenåial sã fie verificat
periodic cuptorul UV cu un
echipament de mãsurã cum ar fi un
integrator. Este singura metoda de a
detecta micæorarea eficienåei cauzate
de oboseala lãmpii sau contaminarea
reflectoarelor. Valorile mãsurate a
integratoarelor de la diveræi
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producãtori nu pot fi comparate æi
trebuie transformate în funcåie de
tipul utilizat. Parametrii de uscare
stabiliåi trebuie controlaåi în timpul
imprimãrii pentru a folosi la
maximum avantajele tehnologiei
UV.

Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Calafeteanu
EDCG srl
pe baza articolului lui
Martin Kremmeter de la
SUN CHEMICAL Coates Wiederhold GmbH
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Legãtoria de asortiment
(continuare din nr. 99/25.03.2014)

Dupã aceea se adaugã în cazan
restul de apã. Se agitã energic pânã
se obåine o pastã omogenã, fãrã
cocoloaæe.
Pentru a scurta timpul de
agitare, vasul se poate încãlzi la 5060 ºC. Soluåia obåinutã este alcalinã.
Pentru neutralizare se foloseæte o
soluåie de acid acetic sau oået
alimentar. Cantitatea de soluåie de
neutralizare se poate determina cu
ajutorul soluåiilor indicatoare de pH.
Se picurã soluåie de neutralizare sub
agitare continuã pânã ce se stabileæte
pH neutru.
Un adeziv foarte des folosit în
legãtorie este aracetul. Acesta este
un amestec de acetat de polivinil æi
apã, obåinut cu ajutorul unui
emulgator æi în prezenåa unui coloid
de protecåie, la temperatura de 40 80 ºC. Emulsia de aracet conåine de
obicei 9-10% alcool polivinilic, care
mãreæte priza iniåialã a adezivului.
Se prezintã sub formã de emulsie
omogenã
alb-lãptoasã,
de
consistenåa smântânii. Are pH 6-7 æi
viscozitatea de 20.000 CP, cu un
miros caracteristic de lapte acru sau
oået. Aceastã emulsie poate fi
diminuatã cu apã.
Aracetul este folosit la broæarea
fãrã coasere a blocurilor de carte cu
coperte flexibile dar æi la alte
7
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operaåii, deoarece se usucã repede în
urma absorbåiei apei de cãtre hârtie
sau prin evaporarea apei. Evaporarea
apei poate fi acceleratã cu ajutorul
cãldurii, dupã aplicare.
Pelicula de aracet este continuã,
incolorã, flexibilã æi rezistentã la
solicitãri mecanice. Este rezistentã æi
la acåiunea microorganismelor.
Prepararea
aracetului
în
legãtorie constã în aducerea acestuia
la viscozitatea æi concentraåia cerute
de procesul tehnologic, de operaåia la
care
se
aplicã.
Micæorarea
viscozitãåii æi a concentraåiei
emulsiei de aracet se realizeazã prin
diluarea cu apã.
Aracetul mai poate fi folosit æi
în amestec cu clei de oase, cu
amidon, cu Na-CMC, ceea ce
permite completarea proprietãåilor
sale.
Repararea unei cãråi
Dupã ce am aflat ce scule, ce
mobilier, ce materiale ne sunt
necesare, vom continua prin a
descrie procesul tehnologic de legare
æi reparare a cãråilor din bibliotecã.
Cartea, atât cea broæatã cât æi
cea legatã, are o anumitã viaåã din
punct de vedere fizic æi al calitãåilor
iniåiale. În biblioteci publice, unde ea
este folositã zilnic de mai multe
persoane, copertele sau chiar
scoaråele acesteia se deterioreazã
foarte repede. Pentru a fi folositã în

continuare, dupã un anumit timp ea
necesitã o reparaåie generalã în care
sã intre: fixarea unor fascicole sau
pagini rupte, schimbarea copertelor
sau a scoaråelor deteriorate,
completarea unor pãråi din pagini
rupte etc.
Legarea din nou a diferitelor
broæuri în scoaråe tari, îmbrãcate în
pânzã la cotor æi colåuri sau uneori
complet se face manual.
Pentru a fi reparatã, cartea
trebuie desfãcutã, adicã readusã la
starea de fascicule. Se îndepãrteazã
cu multã atenåie coperta sau scoaråa
cãråii, folosindu-se un cuåit cu lama
bine ascuåitã. În funcåie de modul
iniåial de coasere (cu sârmã sau aåã)
se procedeazã la desfãcutul
fasciculelor în mod diferit.
Dacã fasciculele cãråii au fost
cusute cu sârmã, capetele clamelor
se îndreaptã cu ajutorul unui cuåit
bont, dupã care se îndepãrteazã, fãrã
a presa puternic blocul de carte.
Aceastã operaåie se executã cu multã
atenåie, în special când clamele sunt
ruginite æi când se îndepãrteazã prin
tragere. Este necesar ca în decursul
acestei operaåii sã nu rupem cotorul
æi în special ultima fasciculã.
În cazul fasciculelor cusute cu
aåã, se procedeazã la deschiderea
acestora la mijlocul lor æi, cu ajutorul
foarfecelui sau cuåitului, se taie aåa în
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interior. Desfacerea individualã a
fasciculelor se face în felul urmãtor:
åinând cartea în palma dreaptã,
apucãm fascicula descusutã cu mâna
stângã æi o îndepãrtãm de corpul
cãråii, aæezând-o cu cotorul la
marginea mesei. Repetãm operaåia
cu fiecare fasciculã, pânã când
întreaga carte este desfãcutã æi
curãåatã.
Separarea fasciculelor una de
alta se face cu atenåie, cãutând exact
mijlocul acesteia, pentru a fi
descusutã æi apucând coala la semnul
de signaturã, pentru ca nu cumva sã
rãmânã vreo filã lipitã de coala
precedentã sau sã luãm vreo filã din
coala urmãtoare, deteriorând æi mai
mult cartea respectivã.
Dupã ce se terminã desprinderea
tuturor fasciculelor, acestea se aæazã
pe marginea mesei de lucru æi, cu
ajutorul unui cuåit neascuåit, se
îndepãrteazã uæor rãmãæiåele de
adeziv de pe cotorul fiecãrei
fascicule.
Fasciculele
trebuie
curãåate una câte una, cu mare
atenåie, ca sã se cureåe numai
adezivul, fãrã a se strica hârtia.
Curãåarea cotorului întreg prin
rãzuire nu este recomandat deoarece
provoacã ruperea fasciculelor, mai
ales a hârtiilor puåin rezistente.

b

a

c

22.04.2014

d

Desfacerea unei cãråi
a - desprinderea copertei; b - tãierea aåelor; c desprinderea fasciculelor; d - curãåarea
rãmãæiåelor de adeziv de pe cotorul fasciculei

Este important ca, odatã cu
desprinderea fasciculelor sã se
îndepãrteze firele vechi de aåã sau
sârmã din interiorul lor.
Dupã ce cartea a fost desfãcutã
æi
curãåatã,
se
controleazã
fasciculele. Dacã unele file prezintã
rupturi (la cãråile vechi sau la cele
foarte des folosite), le cârpim cu fâæii
de foiåã sau hârtie pelur transparentã.
Repararea se face astfel: ungem o
poråiune îngustã din marginile
rupturii cu vârful degetului muiat în
clei de amidon æi aplicãm un petic de
foiåã care, dupã ce se usucã, este rupt
uæor, urmând conturul lipiturii. Dacã
din filele cãråii lipsesc bucãåi, le
completãm din hârtie cât mai
asemãnãtoare ca sortiment (grosime,
culoare etc.). Dacã dispunem de un
exemplar asemãnãtor, se procedeazã
la completarea textului prin copiere.
În cazul când hârtia nu este
absorbantã, se recomandã folosirea
tuæului negru.
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În cazul când lipsesc file întregi,
se vor croi filele respective din
acelaæi sort de hârtie æi, cu ajutorul
unei benzi de hârtie pelur, se vor fixa
de cotorul filei urmãtoare iar
completarea textului se va face tot cu
tuæ negru.
În cazul când filele dintr-o
fasciculã sunt rupte la cotor, se
procedeazã la repararea, respectiv la
întãrirea acestora, cu ajutorul unei
fâæii de foiåã (hârtie pelur). Lãåimea
fâæiei de hârtie va fi egalã cu spaåiul
alb de la cotor al ambelor file (cca. 1
cm) iar lungimea va fi egalã cu
înãlåimea fasciculei.

Dacã la cotorul fasciculelor se
constatã cã ruptura este pe întreaga
lungime a acestuia æi la majoritatea
filelor, se procedeazã astfel:
fascicula se bate bine la cap æi la
cotor æi se taie (cu papæerul, cu
maæina de tãiat sau chiar cu un cuåit
bine ascuåit) la cotor o fâæie de 2-3
mm, cât e necesar pentru a îndepãrta
partea deterioratã a cotorului.
(continuare în numãrul urmãtor)
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