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Tampografia
Ce este tampografia?
Cu siguranåã, natura este un
excelent creator de culori æi imagini,
care îl încântã æi îl inspirã pe om,
arãtându-i cum sã-æi înfrumuseåeze æi
personalizeze obiectele din jurul sãu.
Pentru a creæte valoarea obiectelor,
meæterii au încercat sã foloseascã
culori æi forme ale acestora cât mai
variate æi interesante. Formele tot
mai diversificate ale obiectelor æi
necesitatea imprimãrii pe suprafeåe
cât mai mici æi neregulate îngreuneazã, uneori fãcând chiar imposibilã
utilizarea metodelor clasice de
imprimare, cum ar fi serigrafia sau
transferul termic.
Aceasta, cât æi nevoia de
simplificare a tehnologiilor au dus la
dezvoltarea unei tehnici noi de
imprimare, æi anume tampografia.
Denumirea procesului provine de la
cuvântul “tampon”, care reprezintã
mediul purtãtor de culoare æi
imagine. Tamponul este confecåionat
din cauciuc siliconic. Istoria nu
consemneazã cui a aparåinut ideea

realizãrii tampoanelor, dar este un
fapt cert cã fãrã calitãåile cauciucului
siliconic nu s-ar fi ajuns la performanåele actuale ale tampografiei.
Nu este consemnat un moment
anume al apariåiei tampografiei.
Originile acestei metode de
imprimare trebuie cãutate în
manufacturile de ceasuri æi de
decorare a obiectelor ceramice. Ca
tehnicã de imprimare, tampografia a
început sã fie utilizatã tot mai mult
spre sfâræitul deceniului æapte al
secolului trecut æi, în ultimii ani, a
cucerit atât domeniul publicitar cât æi
o parte din cel industrial.
Dacã un amator întreabã un
tampografist despre munca lui,
acesta îi poate explica în câteva
cuvinte ce se poate obåine prin
aceastã tehnicã de imprimare.
Aproape toåi am întâlnit æi am folosit
diverse obiecte care au fost decorate
prin imprimare tampograficã –
pixuri, brichete, telefoane mobile
etc. Dar, chiar dacã suntem
înconjuraåi de obiecte decorate prin
tampografie, aceasta nu înseamnã cã
ætim ce presupune acest procedeu.
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Ce se poate imprima prin
tampografie?
Tampografic, se pot imprima:
- obiecte chiar fragile din punct
de vedere mecanic;
- suprafeåe cu orice tip de
texturã;
- suprafeåe care nu sunt plane
(concave,
convexe,
curbe
neregulate).
Limitãri ale procesului de
imprimare tampograficã:
- dimensiunea imaginii de imprimat este limitatã de dimensiunea
matriåei, dimensiunea tamponului æi
tipul maæinii de tampografiat.
Diametrul maxim al imaginii ce se
poate imprima este de 30 cm;
- grosimea stratului de cernealã
depus pe substrat – adâncimea gravurii
în matriåã – este de 20-25 μ în mod
obiænuit (cel mult 35 μ). Folosind
cerneluri convenåionale pe bazã de
solvent, grosimea filmului de cernealã
depus pe substrat este de aprox. 7 μ. Se
pot obåine æi imprimãri mai groase, prin
imprimãri repetate.
Avantajele procesului de
imprimare tampograficã:
- varietatea tipurilor de substrat
(aproape toate tipurile de materiale);
- posibilitatea de a imprima
detalii fine (acestea se pot imprima
cu o rezoluåie mai bunã decât în
cazul imprimãrii serigrafice);
- durabilitatea imprimãrii; în
funcåie de tipul de cernealã utilizat,
se pot obåine imprimãri foarte
rezistente din punct de vedere
mecanic æi chimic;

- uæor de învãåat (comparativ cu
celelalte tehnici de imprimare,
tampografia este uæor de învãåat);
- posibilitatea de a imprima mai
multe culori fãrã a fi necesare etape
de uscare intermediarã;
- posibilitatea de a schimba uæor
tamponul æi matriåa pentru a se trece
la o altã aplicaåie;
- costuri relativ mici pentru
etapa de prepress (matriåele se pot
realiza fãrã investiåii mari în atelierul
propriu de tampografie);
- spaåiu redus în atelier (comparativ cu alte tehnici de imprimare,
spaåiul ocupat de tampograf este
mult mai mic);
- investiåii minime pentru
uscarea obiectelor imprimate,
deoarece uscarea la temperatura
camerei este suficientã pentru
majoritatea aplicaåiilor;
- posibilitatea de integrare a
echipamentelor tampografice în linii
de imprimare industriale.
Tipuri de substrat ce pot fi
imprimate tampografic:
- lemn, carton, hârtie – se
imprimã foarte uæor cu cerneluri
într-un singur component; în cazul
lemnului vopsit sau lãcuit, se
recomandã teste;
- materiale termoplastice –
PMMA, PVC, PS, ABS, PC – se pot
imprima uæor cu cerneluri într-un
singur component dar, pentru
rezistenåa ridicatã a imprimãrii, se
recomandã cerneluri în doi
componenåi;
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- poliolefine – PE, PP – datoritã
problemelor de tensiune superficialã,
nu se pot imprima aceste tipuri de
substrat fãrã un tratament anterior tip
Corona sau flacãrã;
- duroplastice – PA, PU, rãæini
fenolice – se pot imprima doar cu
cerneluri în doi componenåi;
- metale – printabilitatea acestor
materiale este diferitã, atât faåã de
celelalte tipuri de substrat cât æi de la
un tip de metal la altul. Pentru
imprimare, metalele trebuie sã fie
perfect curate, fãrã urme de ulei sau
alte substanåe;
- sticlã – se poate imprima cu
cerneluri în doi componenåi, special
formulate pentru sticlã.
În concluzie, putem spune cã
tampografia este un procedeu de
imprimare simplu dar æi sofisticat în
acelaæi timp. Varietatea aplicaåiilor
tampografice implicã diversificarea
echipamentelor de imprimat, chiar
dacã principiul de funcåionare al
echipamentelor este acelaæi.
Secvenåele procesului de
imprimare tampograficã

Cu ajutorul spatulei, cerneala este împrãætiatã
uniform pe suprafaåa matriåei

Racleta îndepãrteazã excesul de cernealã de pe
matriåã. În gravura matriåei rãmâne un film
subåire de cernealã

23.08.2011

Tamponul coboarã pe matriåã printr-o miæcare
de rulare æi preia cerneala din gravurã tot
printr-o miæcare de rulare

Tamponul se miæcã spre substratul de imprimat

Printr-o miæcare de rulare, tamponul preseazã pe
substrat, realizând astfel transferul de cernealã.

Tamponul ca mediu de transfer
Tampoanele pentru imprimare
sunt “ætampile” din cauciuc siliconic,
produse într-o varietate de forme,
duritãåi æi calitãåi. Rolul tamponului
este de a transfera imaginea de
imprimat æi, implicit, cerneala de pe
matriåã (cliæeu) pe obiectul de
imprimat. Pentru aceasta, tamponul
trebuie realizat astfel încât sã fie uæor
deformabil, dar sã permitã o
transmitere a imaginii fãrã probleme.
Pentru fabricarea unui tampon
este nevoie de un miez de aluminiu
perfect lustruit, folosit la realizarea
negativului tamponului. În forma
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astfel obåinutã, se toarnã un amestec
lichid de cauciuc siliconic, ulei
siliconic æi aditivi. Compoziåia æi
proporåiile ingredientelor variazã în
funcåie de duritatea æi calitatea
dorite. Dupã un interval de timp, de
obicei 10-12 ore, cauciucul siliconic
polimerizeazã în formã, astfel încât
tamponul poate fi extras.

Placa suport a tamponului este
din lemn sau aluminiu, în funcåie de
modul de fixare a tamponului pe
maæinã.
Un tampon are trei dimensiuni –
lungime, lãåime æi înãlåime care,
împreunã cu forma suprafeåei active,
determinã suprafaåa maximã ce se
poate imprima.
Producãtorii de tampoane
specificã, pentru fiecare tampon
standard prezentat în catalog, cele
trei dimensiuni precum æi suprafaåa
maximã ce se poate imprima.
La alegerea unui tampon,
trebuie sã se åinã cont de urmãtoarele
caracteristici: formã, mãrime,
duritate æi calitate. Toate aceste
caracteristici permit tamponului o
deformare uniformã a suprafeåei
active, atât la contactul cu matriåa cât
æi la contactul cu obiectul imprimat.

Forma tampoanelor. Toate
tampoanele standard prezintã o
trãsãturã comunã: suprafaåa de
imprimare este curbatã æi laturile
sunt înclinate puåin cãtre centrul
tamponului. Suprafaåa arcuitã la
partea superioarã ajutã transferul de
cernealã, în timp ce înclinarea
lateralelor dã tamponului stabilitatea
necesarã pentru a transfera imaginea
cu precizie.
Forme rotunde. Forma idealã
este un tampon semisferic, uæor
ascuåit. Aceastã formã se ruleazã pe
oricare parte în mod egal æi, ca
urmare, aerul nu poate fi înglobat
între tampon æi suprafaåa matriåei,
respectiv a obiectului de imprimat.
Prin miæcarea de rulare, tamponul
preia cerneala de pe cliæeu æi tot prin
rulare o transferã pe suprafaåa
obiectului, în condiåii bune, fãrã
apariåia porilor sau bulelor de aer.

Forme angulare. Nu toate
imaginile sau produsele permit
utilizarea formei descrise mai sus ca
fiind idealã. Ca urmare, formele
angulare sunt necesare. Dar æi pentru
aceste forme este important ca
suprafaåa tamponului sã prezinte un
punct central proeminent, astfel încât
sã se poatã asigura o rulare a
tamponului în bune condiåii.
Forme extinse. De obicei,
tampoanele extinse prezintã cele mai
slabe rezultate de imprimare,
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deoarece miæcarea de rulare nu poate
avea loc decât pe douã laturi.
Formele extinse care prezintã o
suprafaåã de imprimare perfect
rotunjitã conduc la cele mai proaste
rezultate de imprimare în zona
rotunjitã.
Forme speciale. Atunci când
formele standard nu corespund
aplicaåiei, existã douã variante: fie se
construieæte un tampon cu formã
specialã (pentru aplicaåia respectivã)
fie se utilizeazã montaje (forme)
compozite. Aæa numitele montaje
compozite constau într-o asociere de
tampoane fixate pe o suprafaåã
adecvatã (aluminiu æi lemn). Mai
mult, tampoanele standard pot fi
scurtate sau tãiate pentru a fi
adaptate la aplicaåii speciale. La
turnarea în formã se poate realiza un
tampon cu gol interior, mãrindu-se
astfel flexibilitatea tamponului.
Pentru aplicaåii industriale este
frecvent utilizat tamponul cu miez de
aluminiu. Deoarece fabricarea lui
este foarte laborioasã, acest tip de
tampon este foarte scump.

De reåinut este faptul cã, pentru
obåinerea unei bune imprimãri,
trebuie încercate diferite forme de
tampoane.

23.08.2011

Dimensiunea tampoanelor.
Pentru a obåine o imprimare precisã,
tamponul trebuie ales mai mare decât
imaginea de imprimat. Cu cât
tamponul se deformeazã mai puåin în
procesul de imprimare, cu atât
imprimarea este mai exactã. De
aceea, producãtorii de tampoane dau
formatul de imprimare mai mic decât
dimensiunile reale ale tamponului.
Duritatea tampoanelor. Tampoanele standard sunt fabricate la
diverse grade de duritate, între 2 æi 18
Shore A – duritate relativã. În mod
excepåional, se pot fabrica, pentru
aplicaåii speciale, tampoane cu
duritãåi între 0 æi 40 Shore A. Cu cât
duritatea tamponului este mai mare,
cu atât acesta este mai puåin flexibil.
Duritatea tamponului influenåeazã calitatea imprimãrii dar æi
durabilitatea acestuia. Utilizarea
unui tampon dur prezintã avantajul
unei imprimãri corecte æi în plus are
o duratã de viaåã mai mare. Sunt
situaåii în care nu se poate utiliza un
tampon dur, deoarece acesta ar putea
deteriora substratul. Æi în cazul
imprimãrii suprafeåelor curbate se
recomandã utilizarea unui tampon
mai moale, deoarece acesta poate
compensa curbura mai bine decât
unul dur, datoritã posibilitãåii de
rulare a suprafeåei sale superioare pe
suprafaåa boltitã.
Calitatea tampoanelor. Calitatea tampoanelor este datã de tipul
materialului elastomer:
- elastomer siliconic cu întãrire
în urma unei reacåii de policondensare, în general mai ieftin;
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- elastomer siliconic cu întãrire
în urma unei reacåii de poliadiåie,
relativ scump.
Modul de obåinere a suprafeåei
superioare a tamponului æi calitatea
acesteia sunt foarte importante
pentru calitatea imprimãrii. Cea mai
micã particulã de praf sau incluziune
de aer în timpul fabricãrii tamponului poate conduce la o
imprimare imprecisã. Tampoanele
noi au tendinåa de a prelua incomplet
cerneala de pe matriåã, dar câteva
tamponãri pe hârtie sau o ætergere
rapidã cu alcool sau solvent vor
rezolva problema.
În timpul lucrului trebuie
acordatã
atenåie
întreåinerii
tamponului. Nu se va acåiona cu
obiecte ascuåite pe faåa superioarã a
acestuia; urmele de cernealã,
particulele de praf se vor îndepãrta
prin tamponare uæoara cu bandã
adezivã sau cu un agent de curãåare
mai puåin agresiv (alcool). În
principiu, suprafaåa tamponului nu
trebuie sã fie frecatã, dacã este
uscatã, nici mãcar cu palma,
deoarece aceasta se va deteriora.
Acelaæi lucru se va întâmpla dacã
suprafaåa tamponului va fi ætearsã cu
un solvent agresiv, de tipul diluanåilor de cernealã.
Dupã ce tamponul a fost utilizat
un timp, se recomandã curãåarea lui
de praf sau urme de cernealã cu
ajutorul benzii adezive, urmatã de
tratarea lui cu ulei siliconic pentru
regenerare.

Durabilitatea tamponului. În
condiåii normale æi corecte de lucru,
un tampon rezistã la 50.000-100.000
de imprimãri.
Durabilitatea unui tampon
depinde de:
- forma, dimensiunea æi duritatea tamponului;
- forma materialului pe care se
face imprimarea; dacã suprafaåa
obiectului de imprimat prezintã
margini ascuåite sau suprafaåa sa este
foarte curbatã, durata de viaåã a
tamponului scade;
- tipul de cernealã utilizat; din
practicã, s-a observat cã tamponul se
uzeazã mai puåin dacã se lucreazã cu
cerneluri într-un singur component,
cernelurile în doi componenåi fiind
mai agresive;
- curãåarea cu grijã a tamponului, atât în timpul lucrului cât æi
dupã terminarea imprimãrii.
Prezentare realizatã de Cristina Ungureanu,
EDCG srl Bucureæti,
pe baza documentaåiei furnizate
de Kent Stuttgart GmbH
(continuare în numãrul urmãtor)
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