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(continuare din numãrul precedent)

Prelucrarea originalelor de
reprodus pe cale electronicã
Scannerul este un aparat de
explorare ºi înregistrare pentru
imagini ºi texte ºi serveºte la prelucrarea mai departe în diferite
programe ºi aplicaþii.
Scannerul realizeazã analiza
imaginii cu ajutorul captatorului
CCD (Charge Cupled Device), element esenþial de care depinde
calitatea digitalã a imaginii.
Un avantaj al acestui echipament este simplitatea de folosire,
pentru cã reglajele se fac din ce în
ce mai automatizat. Cu programe
speciale de prelucrare a imaginii,
nu mai este nevoie sã fii un specialist fotoreproducãtor pentru a da
imagini de bunã calitate cromaticã ºi
selecþii de culoare.
În practicã se folosesc scannere
plane ºi scannere rotative. Vom
prezenta pentru început scannerele
plane.

Deci, scannerul este un dispozitiv dotat cu un geam plan pe care
sunt plasate originalele care trebuie
digitizate. Digitizarea este liniarã.
Originalul este plasat pe geamul
scannerului, apoi acesta este baleiat
(explorat) liniar de o sursã luminoasã
care remite imaginea prin oglinzi
printr-un obiectiv identic obiectivului aparatului de fotografiat.
Reflexia este apoi transmisã cãtre
captatorul CCD, care permite conversia analogic-digitalã. Între captatorul CCD ºi sticla pe care se pune
originalul se gãseºte blocul optic al
scannerului. Rolul acestuia este
esenþial: el va regla mãrimea
fasciculului de luminã cu ajutorul
unui set de lentile, pentru ca
imaginea originalului de scanat sã fie
transmisã, la mãrimea potrivitã, pe
captatorul CCD.
În cazul unui original A4, blocul
optic va trebui sã reducã o imagine
cu lãþimea de 21 cm la una cu lãþimea
de 2-3 cm (de fapt la lãþimea baretei
CCD). Blocul optic al scannerului
joacã un rol destul de asemãnãtor cu
cel al unui obiectiv fotografic, despre
care s-a vorbit, care reduce imaginea
subiectului fotografic la mãrimea
doritã.
Existã o relaþie foarte strânsã
între lãþimea zonei de scanare ºi
rezoluþia care se poate obþine pe
scannerul respectiv. Bareta CCD,
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situatã în interiorul aparatului,
dispune de un numãr fix de elemente
(6.000, 8.000 sau 10.200 elemente)
în funcþie de model. Dacã scannerul
capteazã o zonã mare a originalelor
(A4 sau A3) rezoluþia maximã este
mai scãzutã decât pentru o zonã mai
micã (ex. 4 x 5 cm) unde, pe unitatea
de lãþime, se concentreazã un numãr
mare de elemente CCD.
Unele modele de scannere sunt
dotate cu un obiectiv cu focalizare
fixã. Un astfel de obiectiv baleiazã
o zonã de lãþime invariabilã.
Rezoluþia rãmâne fixã pentru toate
dimensiunile originalelor.
Alte modele de scannere sunt
echipate cu mai multe lentile interºanjabile, cu focalizare diferitã.
Astfel, printr-o singurã schimbare de
lentilã (asiguratã de sistemul mecanic
al scannerului) se va putea digitiza o
zonã mai mare, la o rezoluþie
standard, sau se va digitiza la o
rezoluþie mai mare, dar pe o lãþime
mai micã.
Existã ºi o altã grupã de
scannere, echipatã cu obiective
zoom, capabile sã varieze continuu
compromisul lãþime/rezoluþie. Cu
acest tip de scanner nu mai este
necesarã limitarea la anumite
rezoluþii.
Sunt douã tipuri de aparate:
- cele care necesitã trei treceri
(pentru R, G, B - roºu, verde ºi
albastru) pentru o primire de imagine;

- cele care realizeazã digitizarea
printr-o singurã trecere.
Primele sunt mai rapide ºi sunt
utilizate pentru operaþii specifice,
mai ales pentru lucrãri de foarte
înaltã calitate sau eliminarea
rasterului de pe original.
Sistemele cu o singurã trecere
sunt echipate cu trei CCD, care
permit scanarea simultanã a celor trei
culori.
O datã digitizatã, imaginea
este accesibilã direct pe un calculator. Imaginea transmisã pe
calculator va fi tratatã cu ajutorul
unui program „de achiziþie”. Acest
program, integrat în general sub
forma unei extensii pe Photoshop, va
permite operatorului sã vizualizeze ºi
implicit sã controleze calitatea
scanãrii ºi sã efectueze corecþii
(retuºuri) pentru obþinerea unei
lucrãri de bunã calitate.
Astfel, se permite efectuarea
selecþiilor de culoare pentru policromii, în scopul obþinerii filmelor
sau plãcilor. Pentru a mãri productivitatea acestei etape, au fost
lansate aplicaþii privind corecþii
automate de culoare.
Aceste programe realizeazã, fãrã
intervenþia omului, sarcinile de
corecþie cromaticã ºi de selecþie
pentru policrome. În tehnologia
clasicã, aceste operaþii necesitã o
vastã experienþã ºi serioase
cunoºtinþe profesionale.
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Când au fost lansate primele
scannere plane, tehnologia CCD nu
era destul de performantã. Baretele nu
dispuneau decât de un CCD, ceea ce
fãcea ca scannerul sã „citeascã” cele
trei culori (R, G ºi B) una dupã alta.
Astãzi scannerele pentru marele
public ºi semi-profesionale dispun de
barete tri-CCD capabile sã analizeze
în acelaºi timp toate cele trei
culori. Digitizarea este astfel mult
mai rapidã. Totuºi sistemele denumite „în trei treceri” fac parte din
grupul celor mai performante
utilaje (zona superioarã a gamei).
Faptul cã se poate scana fiecare
dintre culori, independent una de
alta, permite obþinerea unei
rezoluþii mult mai bune.
De fapt, un scanner nu valoreazã
nimic fãrã o aplicaþie care sã-i
permitã producerea unei imagini
perfect echilibrate.
Controlarea expunerii sau a
densitãþii, eliminarea rasterului,
corecþia, digitizarea, mascarea sau
chiar separarea revin astãzi în sarcina
programelor de intrare a datelor.
Aceste date înlocuiesc operaþiile
realizate artistic altãdatã de fotoreproducãtori ºi retuºori. Precizia
ochiului, experienþa ºi cunoºtinþele
acumulate, în timp, de muncitori sunt
înlocuite de sistemele informatice de
înaltã performanþã.

Printre numeroasele programe
dezvoltate de fiecare constructor ºi
disponibile, Photoshop este sistemul
cel mai rãspândit. De la lansarea sa,
acest program a fost deschis adaptãrii
cerinþelor profesionale.
Captatorii CCD pentru scannerele plane sunt montaþi pe baretã ºi
ei transformã intensitatea luminoasã
în impulsuri electronice.
În aparatele de fotoreproducere
numerice, tehnologia de referinþã a
scannerului plan este CCD (Charge
Cupled Device). Dupã caz, CCD
sunt matriciali (originalul este fix)
sau liniari (lampa se deplaseazã
progresiv pe original). Rolul acestei
tehnologii este fundamental, doarece
captatorii sunt cei care analizeazã
intensitatea luminoasã a originalului
pentru a o transforma în semnal
electric.
Capacitatea de a identifica
diferitele tonuri în zonele de
densitate mai mare (3,2-3,4 µD) este
cea care dã calitatea unui scanner
pentru originale transparente. Se ºtie
cã prin mãrire se poate extinde
densitatea maximã a unui captator. O
astfel de ameliorare a raportului
semnal/bruit, dã capacitatea CCD de
a distinge clar tonurile în zonele
întunecate.
Principiul este aplicat la telescoapele de observaþii spaþiale.
5
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În timp ce sursa luminoasã
baleiazã imaginea, lumina reflectatã
este condusã pânã la baretã prin
reflexie la oglinzi. Componentele
imaginii (culoarea ºi intensitatea) vor
„impresiona” proporþinal captatorii,
creând astfel o descãrcare electricã
variabilã. Valoarea analogicã încãrcatã este apoi transmisã la un
convertizor care transformã informaþiile sub formã de date digitale. O
datã liber de aceste informaþii,
captatorul este gata pentru descãrcarea urmãtoare.
Captatorii integraþi pe o baretã
pot ajunge la un numãr de 18.000
faþã de 1.200-1.700 câþi erau în urmã
cu câþiva ani. Aceastã multiplicare a
elementelor accelereazã precizia
densitometricã a scannerelor. Deci,
capacitatea de recunoaºtere ºi digitizare, atât a zonelor întunecate cât ºi
a celor luminoase, se face cu mult
mai multã precizie.
Ca trepte de densitate, rezoluþia
depinde în egalã mãsurã de CCD,
deoarece densitatea punctelor este
cea care o determinã. Cu cât sunt mai
multe puncte, cu atât este mai bunã
calitatea imaginii. În practicã, se
folosesc modele cu rezoluþii care
depãºesc 8.000 pixeli/inch.
Prelucrarea imaginii.
Pentru obþinerea imaginilor albnegru, în niveluri de gri sau culori,
utilizând 16 milioane de nuanþe,

numãrul de biþi pe pixel este foarte
important. În tehnologia digitalã, o
imagine este compusã din coloane ºi
ºiruri de puncte. Cu cât sunt mai
mulþi pixeli, cu atât vor fi mai bine
nuanþate imaginile. Mai sunt în
producþie scannere care utilizeazã o
rezoluþie de calibrare de 8 biþi pe un
punct, iar utilajele mai performante
care oferã 32 sau 36 biþi permit
performanþa unei calitãþi mai fine a
nuanþei.
Desigur, o imagine în alb-negru
va putea fi realizatã de un singur bit
pe pixel. În acest caz, utilizatorul va
fi departe de calitatea profesionalã.
Majoritatea scannerelor utilizate
curent în tipografie au o codificare
minimã de 16 biþi pe culoare.
Cu toate progresele din ultimii
ani ale tehnologiilor de scanare
(selecþie de culoare), trebuie sã
recunoaºtem cã o maºinã este „un
nimic” fãrã prezenþa, atât intelectualã
cât ºi fizicã, a omului, dar ºi unui
tehnician, fãrã cunoºtinþe de poligrafie, îi va fi dificil sã obþinã scanãri
bune. Pentru unii dintre noi,
scannerele sunt utilaje simple,
„apãsare pe buton”, însã pentru alþii,
ele sunt un mijloc de a obþine cât mai
mult ºi de calitate superioarã.
În practicã, doi operatori,
dispunând de acelaºi utilaj ºi în faþa
aceleiaºi imagini, obþin douã lucrãri
(selecþii) diferite. Aceasta dovedeºte
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cã intervenþia omului are un rol
hotãrâtor în aceastã activitate.
Deci competenþa operatorului este
indispensabilã.
De fapt, îndemânarea tradiþionalã a fotoreproducãtorilor, apoi a
retuºorilor (cu simþul lor artistic) este
necesarã pentru a nu cãdea într-o
capcanã care ar duce la scãderea
calitãþii.
Este recunoscut faptul cã în
procesele de poligrafie competenþa
merge de la digitizarea pânã la
tipãrirea/finisarea lucrãrii. Cunoaºterea proprietãþilor maºinilor de
expunere, ale maºinilor de tipar, ale
hârtiei ºi chiar ale cernelurilor va
permite prevederea obþinerii unui
tipar de calitate.
Pentru a obþine calitate, o prioritate pentru operatorul ce executã
scanarea trebuie sã fie cunoaºterea
atât a colorimetriei cât ºi a întregului
proces de realizare a tiparului.
Oricare ar fi programul utilizat,
ar fi greºit sã creezi numai nuanþele
care apar pe ecran sau pe ieºirea de
control. Oricare ar fi scannerul
utilizat, o imagine digitizatã de un
amator va fi repede recunoscutã,
dintr-o singurã privire.
Nu se pune la îndoialã competenþa, dar în general operatorul este
format pentru alt gen de activitate
ºi nu are totdeauna timp pentru
perfecþionarea lucrãrilor. În general,

cei ce decid integrarea digitizãrii la
pregãtirea formelor de ilustraþie
realizeazã pânã la urmã un veritabil
atelier de fotoreproducere.
În cazul în care o tipografie
decide sã-ºi realizeze singurã policromiile, primele lucrãri luate în
calcul se vor referi la cunoaºterea
noþiunilor elementare de fotoreproducere. Cunoaºterea culorilor,
obþinerea acestora, modul de lucru,
obþinerea unei luminozitãþi (strãluciri) mai bune nu trebuie sã þinã
în mod exclusiv de domeniul intuiþiei (de „feeling”), ci ºi de cel al
cunoaºterii.
Cele mai multe probleme care se
întâlnesc frecvent în reproducerea
originalelor realizate þin de incompatibilitatea între diferite moduri de
prelucrare. Se ºtie cã pentru a obþine
filme, sistemul RGB (roºu, verde,
albastru) este nefolosit. Pentru tipãrirea unei reproduceri este necesarã
suprapunerea a patru culori C, M, Y,
K (cyan, magenta, yellow ºi black).
Fotoreproducerea unui original
constã deseori în utilizarea de opt
ºi chiar mai multe tonuri Pantone.
ªi aceasta, nu numai când se
executã tipãrituri de lux (reproduceri
artistice, ambalaje etc.) care necesitã
utilizarea de tonuri deosebite, dar
ºi pentru multe alte originale
policrome.
Un avantaj al lucrãrilor care au
imagini digitizate este cã se pot
7
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prezenta lucrãri finalizate înainte de
tipãrire.
În acest caz, un mic scanner
color, dotat cu un program bun, poate
ajunge sã producã fotografii de
calitate într-un interval de timp scurt.
În producþie, imaginea scanatã,
prelucratã, retuºatã etc. este transmisã prin intermediul calculatorului
unei maºini de expus pe film.
Prelucrarea imaginilor color
prin intermediul calculatorului
determinã crearea unui sistem
format din: dispozitivul de intrare
(scannerul), dispozitivul de prelucrare
ºi afiºare a imaginii (calculatorul +
monitorul color) ºi dispozitivul de
ieºire (imprimanta laser sau maºina
de expunere pe film).
Fiecare din aceste elemente are
un sistem propriu de reprezentare a
culorii, determinat de procesul aditiv
sau substractiv de sintezã a acesteia.
Pentru scanner ºi monitorul
calculatorului culoarea este reprezentatã în sistemul RGB (roºu, verde,
albastru) - sinteza aditivã - iar pe
imprimanta laser sau maºina de
expunere pe film în sistemul CMYK
(cyan, magenta, galben, negru),
sistem impus de procesul substractiv
de obþinere a culorii la imprimare sintezã pentru reflexia luminii.
În afara celor douã spaþii de
reprezentare a culorii prezentate mai
sus mai existã: HSB (hue = culoare,

saturation = saturaþie, brightness =
strãlucire), HSL (hue, saturation,
lightness) etc. Trecerea de la un
sistem la altul se face printr-o opþiune
din meniul programului de editare a
imaginii.
Mai utilizate în prezent sunt
programele: PhotoStyler 2.0 al firmei
Aldus, Picture Publisher 4.0 (Micrografix) ºi Photoshop 2.5 (Adobe
Co.), opþiunile de lucru fiind asemãnãtoare. În continuare ne vom referi
la Photoshop 2.5. Aceste programe
sunt specializate pentru imagine ºi
fac parte din grupul de programe
dedicate DTP (Desk Top Publishing)
care includ editoare de graficã
(CorelDRAW, Adobe Illustrator etc.)
sau paginare complexã (Page Maker,
QuarkXPress etc).
Pentru a putea reda cât mai
corect culorile ce urmeazã a fi
procesate, monitorul trebuie sã poatã
afiºa imagini cu un conþinut de
informaþie cât mai mare.
Reprezentarea de 24 de biþi
(8 biþi pe culoare - în sistemul RGB,
deci 256 nuanþe), adicã imagini cu
16,7 milioane culori este suficientã
pentru redarea celor mai complexe
imagini.
Monitorul ce poate reda acest
numãr de culori, are nevoie de o
placã graficã ºi o memorie RAM
video de minim 1 MB.
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Calibrarea monitorului constã
în reglarea punctelor de alb ºi de
negru ca referinþe, precum ºi scala de
gri a monitorului.
Pentru a asigura o persistenþã a
reglajului este necesar ca acesta sã
se facã dupã cel puþin o jumãtate de
orã de la punerea în funcþiune a
calculatorului.
Se va urmãri ca nivelul de
iluminare a încãperii sã fie astfel
stabilit încât acesta sã poatã fi
menþinut constant cât mai mult timp.
Apoi se regleazã strãlucirea ºi
contrastul monitorului. Stabilitatea
iluminãrii externe a monitorului
poate afecta foarte mult calitatea
calibrãrii. Modificãrile intervenite
ulterior calibrãrii vor implica
reluarea reglajului.
Scala de gri serveºte la reglarea
monitorului, evitând influenþarea
subiectivã a percepþiei de culoare a
operatorului în timpul reglajului.
Scala de gri constã într-un numãr de
10 trepte de gri între alb ºi negru.
Se va urmãri redarea distinctã a
tuturor treptelor ºi eliminarea nuanþelor de culoare prin balansarea celor
trei culori primare RGB (roºu, verde,
albastru).
Programul de selecþie a culorii
trebuie sã þinã cont de gradul de
alb al hârtiei ce va fi folositã la
imprimare. În acest scop se va folosi

un eºantion din aceastã hârtie
pentru reglajul punctului de alb prin
compararea acesteia cu cea generatã
din mediul de calibrare.
Prin reglajul punctului de negru
se cautã eliminarea oricãrei nuanþe
de culoare din tonurile umbrite ale
scalei de reglaj.
Informaþiile legate de aceastã
calibrare sunt folosite de program la
conversia imaginilor din format
RGB la format CMYK. În format
RGB calibrarea nu va afecta afiºarea
pe monitor a imaginii respective.
În cadrul procesului de conversie de la formatul RGB la
CMYK, se realizeazã, cu ajutorul
unor tabele de conversie, o adaptare
la condiþiile de imprimabilitate
implicate în procesul de separaþie
de culoare CMYK astfel încât,
la afiºarea pe monitor a imaginii,
unele nuanþe de culoare pot diferi
uºor faþã de reprezentarea RGB a
aceleiaºi imagini. Prin revenirea la
reprezentarea RGB, aproximãrile
efectuate la prima conversie vor
rãmâne efectuate, aºa încât se
recomandã pãstrarea fiºierului de
imagine ºi în formatul RGB iniþial,
conversiile ulterioare la formatul
CMYK bazându-se pe acest fiºier.
Informaþiile legate de tipul
cernelii ºi al hârtiei ce vor fi folosite
la imprimare se vor specifica în
meniul de calibrare prin opþiunea
9
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Printing Ink Setup. De exemplu,
pentru cerneluri importate din Europa
sau fabricate în þarã se poate alege
opþiunea Eurostandard, iar în funcþie
de hârtie Coated sau Uncoated dacã
hârtia este cretatã sau nu.
Prin stabilirea tipului hârtiei ºi
cernelii ce vor fi utilizate la
imprimare programul va echilibra
selecþiile de culoare ce se vor obþine
în final în aºa fel încât ceea ce am
vrut sã fie, de exemplu cyan, sã arate
ca atare pe hârtie.
De corectitudinea stabilirii
tipului cernelii folosite precum ºi de
gradul de absorbþie al hârtiei va
depinde în final calitatea imprimãrii.
În cazul în care cerneala ºi
hârtia ce vor fi folosite în mod
concret la imprimare nu se regãsesc
în lista furnizatã de program, se pot
adãuga în listã aceºti parametri, prin
alegerea din aceastã listã a opþiunii
Custom, pe baza unor teste proprii.
În funcþie de cerneala folositã
se va stabili ºi procentul de mãrire a
punctului de raster în cadrul
procesului de imprimare. Acest
parametru este folosit sub numele
de dot gain, cu valori uzuale între
18-20%.
Mãrirea sau micºorarea punctului de raster reprezintã schimbãri
ale dimensiunii punctului de raster
specifice procesului de tipãrire. Un

raster de 50%, de exemplu, poate sã
arate ca unul de 55% la mãsurarea cu
densitometrul. Aceasta poate fi
urmarea unei decalibrãri a maºinii de
expunere pe film care poate produce
o mãrire sau o micºorare a densitãþii
filmului în timpul expunerii. Mãrirea
punctului de raster se poate produce
ºi datoritã gradului de absorbþie a
cernelii al unui anumit sortiment de
hârtie.
Prin aprecierea corectã a factorilor de mai sus se poate determina
alegerea corectã a procentajului de
mãrire a punctului de raster încã din
faza de editare a imaginii.

Serigrafia
(continuare din numãrul precedent)

Cerneluri
Investiþia iniþialã în echipamentele speciale pe care folosirea acestor
cerneluri le reclamã se amortizeazã
prin productivitate ºi calitatea imprimãrilor. Deºi preþurile cernelurilor
UV sunt mai mari, costurile finale ale
imprimãrii sunt mai mici datoritã
productivitãþii mai bune ºi obþinerea
unor imprimãri mai durabile, cu luciu
consistent ºi rezistenþã mai mare la
acþiunea factorilor de mediu sau a
agenþilor chimici.
Un alt avantaj se referã la spaþiul
necesar echipamentelor ºi care, în
acest caz, este cu mult mai mic,
nefiind necesare rastele sau cuptoare
de uscare ºi nici echipamente
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speciale de ventilare. În acelaºi timp,
consumul de energie electricã specific este cu mult mai redus prin
eliminarea dulapurilor uscãtoare, a
rastelelor ventilate cu aer cald sau a
cuptorului tunel.
Cernelurile UV constau dintr-un
lichid prepolimeric, monomeri, coloranþi ºi iniþiatori sensibili UV; sub
acþiunea razelor UV se produce polimerizarea, cerneala întãrindu-se.
Curãþarea sitelor se face cu
solvenþi organici care dau emisii
volatile cu toxicitate relativ scãzutã.
Cernelurile pentru imprimarea
serigraficã sunt suspensii care au în
compoziþie un liant (lichid polimeric
cu vâscozitate mare) ºi un colorant
sau pigment (solid) care dã coloritul
ºi puterea de acoperire.
Liantul este specific fiecãrui tip
de cernealã ºi este un polimer. El
trebuie sã aibã o bunã aderenþã la
suprafaþa pe care se tipãreºte, sã se
usuce repede, sã permitã stocarea
cernelurilor pentru un timp îndelungat fãrã degradãri, sã nu reacþioneze
chimic cu pigmenþii sau cu substratul
pe care se imprimã, sã nu aibã o
culoare închisã.
Pigmenþii folosiþi la fabricarea
cernelurilor sunt substanþe chimice
anorganice sau organice granulate în
particule de foarte mici dimensiuni ºi
sunt insolubili în liant ºi dispersaþi
uniform în acesta.

Pigmenþii anorganici de sintezã
sunt oxizi sau sãruri ale metalelor
(zinc, titan, plumb, fier etc.) ºi se
caracterizeazã prin culori vii, mare
rezistenþã la luminã, o foarte bunã
putere de acoperire ºi, în cele mai
multe cazuri, au o bunã rezistenþã la
baze, acizi, uleiuri ºi cãldurã.
Dintre pigmenþii anorganici
sintetici amintim: albul de zinc
(ZnO), albul de titan (TiO2) care are
cea mai bunã putere de acoperire
dintre toþi pigmenþii albi, galbenul
de crom este un cromat neutru de
plumb (PbCrO4) sau cromat bazic de
plumb (PbCrO4(OH)2) având nuanþe
de la galben-verzui pânã la
portocaliu, albastrul de fier (cu
variantele: albastru de Paris, de
Milori, de Berlin, de Prusia), verde
de crom (sau verde de mãtase sau
verde Milori), negrul de fum,
metalici (aliaje de cupru ºi zinc, zinc
ºi staniu, aluminiu).
Pigmenþii organici de sintezã
se folosesc pe scarã foarte largã
la fabricarea cernelurilor datoritã
paletei largi de culori, rezistenþei la
luminã, bunei puteri de acoperire,
rezistenþei la acizi ºi alcali ºi a unui
preþ de cost scãzut.
În afara celor douã componente,
în compoziþia cernelurilor mai intrã
solvenþi ºi o serie de alte substanþe
care ajutã la obþinerea luciului,
uscãrii rapide ºi la pãstrarea stabilitãþii chimice.
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Viteza de uscare, puterea de
acoperire ºi capacitatea de umectare
a suprafeþelor cu care intrã în contact
depind ºi de tipul ºi concentraþia de
pigmenþi conþinuþi de cernealã.
Astfel, douã cerneluri care au
aceeaºi compoziþie, dar conþin pigmenþi diferiþi se comportã diferit în
procesul de imprimare.
Atunci când cerneala este adusã
în contact cu substratul, liantul ºi o
parte din pigment penetreazã în
microporii acestuia, iar atunci când
acesta are suprafaþa lucioasã ºi
microporii sunt mult mai mici, o
parte a liantului pãtrunde în aceºtia,
pigmenþii rãmânând la suprafaþã
(fenomenul se numeºte filare).
La cele mai multe cerneluri
uscarea se produce prin polimerizarea liantului ºi evaporarea solvenþilor. În acest scop, produsele
imprimate se supun unui ciclu termic
în cuptoare tunel sau dulapuri de
uscare. Acestea spalã produsele cu
aer încãlzit la temperatura prescrisã
de fabricantul cernelurilor (uzual
30-55 qC).
Este ideal ca desprinderea
cantitãþii de cernealã care a penetrat
prin suprafaþele imprimatoare ale
mãºtii sã se facã uniform. În acest fel,
cantitatea de cernealã care a ajuns pe
substrat va crea un strat de grosime
constantã pe acesta.
Constanþa desprinderii este
dependentã de constanþa proprietãþilor reologice ale cernelurilor.

În realitate, desprinderea se face
parþial, numai o parte din cantitatea
de cernealã care a trecut prin sitã
ajunge pe suprafaþa substratului.
Aceasta se datoreazã forþelor de
adeziune care apar între cernealã,
suprafaþa inferioarã a mãºtii ºi
substrat. Din acest motiv, cerneala se
va alege astfel încât forþele de
adeziune dintre cernealã ºi substrat sã
fie mai mari decât forþele de adeziune
dintre moleculele cernelii ºi mascã.
Fabricanþii livreazã cerneluri care
îndeplinesc aceastã condiþie pentru
fiecare tip de material din care
este construit substratul. Astfel,
sunt disponibile cerneluri pentru
hârtie, ceramicã, sticlã, metale,
diverse materiale plastice, þesãturi
textile etc.
Caracteristicile principale ale
cernelurilor, de care se va þine seama
la alegerea lor, sunt:
a. culoarea este determinatã de
culoarea pigmenþilor folosiþi ºi
depinde de radiaþiile spectrului
vizibil reflectat de aceºtia; de
exemplu, o cernealã roºie reflectã
radiaþiile roºii absorbindu-le pe
celelalte. Culoarea cernelurilor poate
fi albã, neagrã, roºie, galbenã, verde
etc. ºi se determinã prin metode
spectrofotometrice.
În practica curentã culoarea se
determinã prin comparaþia culorii
cernelii depuse pe suportul pe care se
tipãreºte cu un probar de culori care
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conþine eºantioane colorate ale
tuturor culorilor practic utilizate.
b. nuanþa reprezintã variaþia
coloristicã a unei culori. Astfel, roºu
poate avea nuanþe galbene, verzi,
albastre etc.
c. intensitatea de colorare este
proprietatea cernelurilor de a modifica într-o anumitã mãsurã culoarea
cernelurilor cu care se amestecã; o
cernealã cu intensitate mare, adãugatã într-o proporþie micã într-o altã
cernealã, modificã esenþial culoarea
acesteia din urmã.
d. capacitatea de acoperire
(opacitatea) este proprietatea cernelurilor de a acoperi mai mult sau
mai puþin suprafaþele pe care se
depun. Cernelurile se numesc acoperitoare dacã puterea de acoperire
este mare, semitransparente dacã
acoperirea este mijlocie ºi transparente dacã acoperirea este micã.
Capacitatea de acoperire este determinatã de indicii de refracþie ai
pigmenþilor ºi ai liantului folosit.
Dacã aceºti indici au valori
apropiate, cerneala va fi transparentã,
deoarece raza de luminã care trece
prin stratul de cernealã este foarte
puþin refractatã ºi ajunge la suprafaþa
pe care este aplicat stratul de cernealã fãrã a fi deviatã; dacã indicii de
refracþie sunt diferiþi, raza de luminã
ce trece prin stratul de cernealã va fi
refractatã ºi reflectatã de mai multe
ori, neajungând la suprafaþa pe care

este depusã cerneala. Datoritã stratului gros de cernealã, în serigrafie
acoperirea suprafeþelor imprimate se
realizeazã mult mai bine decât prin
orice alt procedeu de imprimare.
e. consistenþa este rezistenþa pe
care cerneala o opune forþelor externe care provoacã curgerea sau
deformarea sa ºi este determinatã de
vâscozitatea ºi plasticitatea sa.
f. aderenþa este rezistenþa pe
care cerneala o opune forþei de desprindere de pe suport.
Aderenþa cernelurilor depinde
de proprietãþile liantului ºi de caracteristicile suprafeþei suportului pe
care sunt depuse (rugozitate, tensiune
superficialã).
g. uscarea cernelurilor se face
prin polimerizarea la suprafaþã ºi în
profunzime a stratului depus. Durata
acestui proces este determinatã de
calitatea polimerului folosit ca liant,
de pigment, de calitatea suprafeþei
substratului pe care se imprimã, de
condiþiile de temperaturã, ventilaþie
ºi grosimea stratului de cernealã
depus.
Cernelurile serigrafice se livreazã
cu o anumitã vitezã de uscare în
condiþii de ventilare ºi temperaturã
date.
h. rezistenþa la luminã este
determinatã de calitatea pigmenþilor
folosiþi care pot avea rezistenþã foarte
mare, mare sau micã. Aceastã
caracteristicã se exprimã prin gradul
13
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în care culoarea cernelii se modificã
sub acþiunea razelor luminoase,
modificarea fãcându-se, pentru cele
mai multe cerneluri, în sensul
decolorãrii.
i. rezistenþa la substanþe
alcaline sau acizi este determinatã
de rezistenþa la degradarea culorii,
a aderenþei sau consistenþei stratului
de cernealã uscat sub acþiunea
substanþelor alcaline sau acide.
j. rezistenþa termicã este
capacitatea cernelurilor de a nu-ºi
modifica aderenþa, culoarea ºi nuanþa
prin încãlzire pânã la o temperaturã
datã.
Probleme generate de cerneluri
în procesul de imprimare:
a. cerneala nu pãtrunde în
cantitatea necesarã prin ochiurile
sitei sub acþiunea racletei dacã este
prea vâscoasã. Vâscozitatea se micºoreazã numai prin adãugarea de
solvenþi. Aceastã corecþie se va face
în condiþiile în care temperatura
mediului în care se lucreazã este
normalã (20-23 qC).
b. distribuirea neuniformã pe
suprafaþa mãºtii se datoreazã temperaturii de lucru scãzute, sau vâscozitãþii prea mari.
Remediul constã în corectarea
temperaturii sau, dacã aceasta este
normalã, se va corecta vâscozitatea.
Corectarea vâscozitãþi se va face cu
solvenþi adecvaþi sau cu firnisurile
indicate de fabricant.

c. încãrcarea ochiurilor sitei
se produce, în primul rând, datoritã
dimensiunilor particulelor din componenþa cernelurilor care sunt comparabile sau mai mari decât dimensiunea
ochiurilor sitei. Remediul constã în
spãlarea mãºtii ºi înlocuirea cernelii
care a produs efectul. Dacã acest lucru
nu este posibil se va confecþiona o
nouã mascã cu o sitã mai puþin finã.
În cazul în care încãrcarea s-a
produs prin uscarea cernelii se va
proceda la spãlarea mãºtii ºi reluarea
procesului de imprimare. Spãlarea se
va face ori de câte ori calitatea
imprimãrii rezultate o reclamã.
d. uscarea cernelurilor pe
mascã sau racletã se produce la
opririle mai lungi ale procesului de
imprimare. Remediul constã în pãstrarea unei temperaturi normale a
mediului ºi spãlarea mãºtii ºi a
anexelor maºinii care intrã în contact
cu cerneala ori de câte ori imprimarea se opreºte un timp comparabil
sau mai mare decât viteza de uscare a
acesteia.
e. cerneala nu aderã la substrat
datoritã incompatibilitãþii sale cu
proprietãþile acestuia, fiind aleasã
greºit. Remediul constã în înlocuirea
cernelii cu sortimentul adecvat
aplicaþiei.
Înainte de înlocuire, masca ºi
racleta vor fi curãþate; nu se admite
amestecarea diverselor sortimente de
cernealã chiar dacã substratele pentru
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care pot fi folosite par înrudite ca
stare a suprafeþei sau tensiune
superficialã.
Uscarea cernelurilor se face
conform indicaþiilor date de fabricant.
Cernelurile solubile în apã sau
solvenþi organici se usucã prin
expunere în curenþi de aer cald, în
dulapuri de uscare sau cuptoare
tunel. Capacitatea de uscare este condiþionatã de:
- cantitatea de solvent conþinutã
de stratul de cernealã aplicat;
- grosimea stratului de cernealã;
- temperatura ºi umiditatea curentului de aer care spalã suprafeþele
imprimate.
Cernelurile UV se usucã prin
expunerea la raze ultraviolete într-un
timp dat. Corelarea energiei razelor
UV cu timpul de expunere se va face
experimental, stabilind astfel viteza
de înaintare a benzii transportoare
prin tunelul UV. Dacã energia
razelor UV este sub limita energiei necesare pentru a produce
polimerizarea liantului, uscarea nu
se poate produce chiar dacã timpul
de expunere este foarte mare.
În cazul imprimãrii cu mai multe
culori, imprimarea urmãtoare se va
face numai dupã uscarea completã a
stratului de cernealã depus anterior.
Mediul în care se lucreazã este
un factor care determinã ºi el, într-o
oarecare mãsurã, procesul de uscare.
Condiþiile de mediu recomandate

pentru imprimarea serigraficã sunt:
temperaturã de 20-23 qC ºi umiditate
relativã de 60-65%.
Combinarea cernelurilor este
des întâlnitã în practica curentã
datoritã necesitãþii de a obþine rapid
nuanþe care, deºi pot fi obþinute
de la producãtori, aceastã cale este
consideratã neoperativã sau neeconomicã. Procedura de combinare a
cernelurilor reclamã, în primul rând,
cunoaºterea ºi respectarea urmãtoarelor reguli:
• culorile de bazã sunt: galben,
roºu, albastru;
• auxiliare: alb transparent, alb
acoperitor, negru;
- se amestecã numai cerneluri
provenite de la acelaºi fabricant,
destinate aceluiaºi tip de substrat ºi
cu aceleaºi caracteristici (rezistenþã
la alcali, acizi, luminã etc.);
- se amestecã numai nuanþe ale
culorilor de bazã care se apropie cel
mai mult de culoarea doritã;
- amestecul se va face în cantitãþile (cântãrite) date în reþetã;
- amestecarea se va face pânã la
omogenizarea culorii finale, fãrã sã
mai poatã fi distinse culorile
iniþiale.
Cele mai complete posibilitãþi
de combinare se obþin folosind reþetele date de standardul PANTONE,
care indicã modul de obþinere a unei
foarte mari varietãþi de culori ºi
nuanþe ale acestora.
15
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În standardul PANTONE, devenit cel mai utilizat în toate procesele
tipografice, culorile ºi nuanþele se
obþin folosind culorile de bazã:
galben C, galben 012 C, oranj 021 C,
roºu 032 C, roºu cald C, roºu rubin
C, roºu rhodamin C, purpuriu C,
violet C, albastru 072 C, albastru
reflex C, albastru proces C, verde C,
negru C ºi alb transparent. Ghidul
color PANTONE indicã reþetele
dupã care se pot obþine cca. 1000 de
combinaþii, alãturatã fiind ºi câte o
mostrã a culorii sau nuanþei respective. Pe lângã aceste culori de bazã,
standardul mai prevede ºi culori
speciale pentru: tipãrire dublã (cu
aceeaºi culoare), culori fluorescente
ºi culori metalizate.
Cei mai mulþi dintre fabricanþii
de cerneluri ºi-au aliniat producþia la
standardul PANTONE astfel cã, cel
puþin culorile de bazã PANTONE ºi
culorile pentru procese policrome
PANTONE (galben C, magenta C,
cyan C, negru C) sunt disponibile
într-o gamã largã de oferte, teoretic
în aceleaºi condiþii de calitate.
Aclimatizarea este o operaþie
pregãtitoare a procesului de tipãrire
care are drept scop aducerea temperaturii cernelurilor ce urmeazã a fi
folosite la temperatura de lucru,
respectiv 20-23 qC, în vederea stabilizãrii vâscozitãþii ºi aderenþei.
Aclimatizarea dureazã min. 24
ore dacã diferenþele de temperaturã

dintre depozit ºi atelier sunt
semnificative.
Depozitarea. Cea mai mare parte
a cernelurilor conþine solvenþi volatili
inflamabili, de aceea depozitarea se
va face în condiþii de siguranþã pentru
prevenirea incendiilor.
Manipularea cernelurilor se va
face respectând urmãtoarele reguli:
- scoaterea cernelurilor din cutii
se va face cu un ºpaclu curat (nu se
va întrebuinþa un ºpaclu pe care sunt
urme de la o altã cernealã); cerneala
rãmasã în cutie, care se va folosi la o
altã lucrare, se niveleazã cu ajutorul
ºpaclului urmãrind sã nu rãmânã
goluri de aer, iar pe suprafaþa sa se
aplicã o rondelã de hârtie ceratã,
astfel încât între aceasta ºi hârtie sã
nu rãmânã aer, dupã care cutia se
închide bine.
Alegerea cernelurilor se va face
þinând cont de urmãtoarele:
- culoarea sau nuanþa;
- substratul pe care se tipãreºte
(hârtie, sticlã, ceramicã, materiale plastice, metale, materiale textile etc.);
- mediul în care urmeazã a fi folosit obiectul imprimat (în contact
direct cu alcooli, acizi, nitraþi, grãsimi, expunerea la luminã);
- puterea de acoperire a cernelii
(opacitatea);
- gradul de luciu dorit.
Indicaþii asupra celor enumerate
se gãsesc pe eticheta cutiei de
cernealã; acestea sunt concordante cu
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standardele internaþionale unanim
recunoscute ºi acceptate:
- valoarea rezistenþei la luminã
este datã de o scalã de la 1 la 8, unde
1 este slab iar 8 este excelent (CEI
02-59);
- valoarea rezistenþei chimice
este datã de o scalã de la 1 la 5, unde
1, 2 ºi 3 indicã o slabã rezistenþã ºi se
marcheazã cu – (minus), iar 4 ºi 5
indicã o rezistenþã bunã sau foarte
bunã ºi se marcheazã cu + (plus)
conform CEI 04-59, CEI 05-59.

Fraude de tip nigerian ce vin
dinspre Vest
Ca asociat al Afaceri Poligrafice
am datoria sã atrag atenþia cititorilor
despre fraude vest-europene aþintite
asupra firmei mele ºi a mai multor
firme române. O listã a mai multor
firme occidentale de care trebuie
sã vã feriþi gãsiþi pe pagina
http://stopecg.org/other.htm#fair .
Am primit acum câtva timp prin
poºtã o scrisoare înºelãtoare ce ne
propunea sã semnãm ºi ºtampilãm
un formular de comandã pentru
reclamã gratuitã în FairGuide.com,
site-ul firmei austriece Data Construct
Verlag GMBH.
În subsolul scrisorii scria
foarte mãrunt ceva care transforma
gratuitatea într-un cost mai mare de
900 Euro/an ºi obligaþia de a se plãti

pentru mai mulþi ani. Totodatã se
stabilea ca loc de desfãºurare a
oricãrui litigiu localitatea Modling
din Austria.
Informaþii detaliate despre modul
de operare în aceastã fraudã legalã gãsiþi în pagina de web http://stopecg.org/
construct_data_fairguide.htm .
De ce am folosit termenul fraudã
legalã? Din punct de vedere al legii
austriece, acest ordin de publicare
intrã în sfera dreptului comercial,
adicã este un contract între douã
firme ºi, în cazul unui litigiu, beneficiarul nu se poate bucura de
legislaþia de protecþia consumatorului (aplicabilã persoanelor fizice)
ce ar fi sancþionat ca înºelãtor scrisul
mãrunt cu tariful faþã de menþionarea
proeminantã ºi cu scris mare a
gratuitãþii promise în deschiderea
scrisorii. Iatã de ce organizaþii ale
firmelor europene afectate roagã
orice patron/firmã sã se adreseze
Parlamentului European semnând ºi
trimiþând o petiþie accesibilã prin pagina
de web http://stopecg.org/petition.htm .
Prin acest demers se urmãreºte extinderea umbrelei legilor de protecþia
consumatorului ºi asupra firmelor.
Guverne destul de puternice fac
deja presiuni asupra Austriei ºi îºi
atenþioneazã oamenii de afaceri
prin ceea ce publicã pe website-ul
ambasadelor lor din Austria. Un
exemplu în acest sens este
website-ul Ambasadei Marii Britanii,
17

ycu apariþie simultanã on-line pe www.afaceri-poligrafice.ro

%8/(7,1,1)250$7,9

http://www.britishembassy.gov.uk/
servlet/Front?pagename=OpenMark
et/Xcelerate/ShowPage&c=Page&ci
d=1084781005946 .
Se pare cã 15% din firmele care
au returnat prin poºtã formularul
Construct Data au plãtit deja tariful
pe cel puþin un an. Construct Data a
contactat în ultimii ani mai mult de
100.000 firme din toate colþurile
lumii, inclusiv din SUA! Au înºelat
deja mii de firme ºi au câºtigat milioane de Euro deºi pânã la aceastã
datã nu au acþionat decât o firmã în
judecatã (din Israel, firmã care nu
s-a prezentat la proces, iar procesul
treneazã datoritã judecãtorului austriac, care invocã vicii proceduale în
sprijinul pârâtei). Deci pânã la aceastã
orã nu au câºtigat nici un proces de
recuperare prin Premium Recovery,
sora lor elveþianã cu care sperie aºaziºii lor debitori. Iatã de ce nu trebuie
sã plãtiþi nimic. Nu trebuie nici sã
rãspundeþi la multiplele lor scrisori ce
nu contenesc sã hãrþuiascã psihologic.
Cei care ar putea sã loveascã
eficient în Construct Data sunt
organizatorii de expoziþii din
România, deoarece de pe listele lor
cu expozanþi îºi culeg aceºtia
victimele. Aceºti organizatori ar
trebui sã trimitã somaþii de scoatere a
informaþiilor legate de numele lor ºi
expoziþiile lor din aceste ghiduri
frauduloase, deoarece nu au interesul
ca expozanþii care cumpãrã standuri
de la ei sã fie hãrþuiþi de escroci.

ROMEXPO ar putea da în
judecatã Construct Data ºi sã obþinã
daune importante deoarece în
FairGuide au fost publicate tâmpenii
despre expoziþia organizatã în parteneriat în Bucureºti cu denumirea
PrintShow Bucureºti. FairGuide a
publicat acolo informaþii ce par mai
potrivite expoziþiei PrintShow Cluj
ºi, pe de altã parte, au trimis scrisori
expozanþilor care au cumpãrat standuri la PrintShow Bucureºti ºi au
reuºit sã înºele o parte din ei.
Acest tip de acte de comerþ ar
trebui întotdeauna sancþionate de
oricine dispune de fondurile ºi
motivaþia corespunzãtoare.
Afaceri Poligrafice invitã firmele lezate de Construct Data sã ni
se adreseze confidenþial prin Email:
Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro
pentru a constitui o bazã de date
comunã necesarã câºtigãrii eventualelor procese care ar putea fi
intentate Construct Data. Afaceri
Poligrafice a contactat o casã de
avocaturã austriacã în acest scop.
Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro
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