PRINTMAN dã tonul în domeniul aplicaåiilor foto
Printman – furnizor de consumabile æi echipamente tipografice – a
organizat, împreunã cu HP, luni 7
noiembrie, la Hotel Howard Johnson
din Bucureæti, un eveniment dedicat
aplicaåiilor foto, æi anume soluåii
software de tipar æi finisare pentru
aplicaåiile foto (albume foto,
calendare, felicitãri etc.).
Conform declaraåiei date presei
de specialitate de cãtre domnul Paul
Zamfir, acåionar æi manager
Printman, scopul acestui eveniment
„... urmãreæte popularizarea aplicaåiilor foto în tiparul digital æi se
adreseazã clienåilor existenåi æi
potenåiali ai utilajelor de tipãrit HP
Indigo. Aplicaåia foto este un mijloc
foarte interesant - foarte popular în
åãrile din Vest - de a-æi profitabiliza
afacerea cu o aplicaåie extrem de
modernã æi interesantã pentru
utilizatorii persoane fizice".
Vorbitorii au fost persoane cu
experienåã în domeniu, de la HP
Indigo (echipamente de tipar digital),
Taopix (soluåia software), Duplo
(soluåii finisare) æi Buchbinderei
Burkhardt AG – Bubu (lider
european în finisãri pentru aplicaåii
foto).
Ce a diferenåiat acest eveniment
a fost tocmai studiul de caz prezentat
de CEO-ul Bubu - Thomas Freitag,
studiu care a abundat în exemple
practice ce au fost binevenite pentru
persoanele interesate din audienåã.
La eveniment au participat
36 persoane de decizie din domeniul
tiparului, producåiei publicitare,

legãtoriei de artã, precum æi jurnaliæti
din presa de specialitate, producãtori
de albume foto æi fotografi
profesioniæti.
În aceeaæi zi, Printman a
organizat æi în Cluj un eveniment
care a avut ca subiect o arie mai largã
– aplicaåiile comerciale ale tiparului
digital bazat pe tehnologia HP
Indigo.
Despre Printman:
Printman furnizeazã, din anul
2000, consumabile, echipamente æi
servicii tipografice. Alãturi de
echipamentele de tipar ofset æi
digital, compania pune la dispoziåia
clienåilor o gamã extinsã de
consumabile, de la cerneluri sau
lacuri tipografice la soluåii pentru
întreåinerea echipamentelor, a rolelor
æi a aæternutului de cauciuc.
Printman a dezvoltat o reåea de
dealeri, a deschis noi filiale æi a
continuat dezvoltarea pe plan
regional. Peste 200 de companii i-au
devenit clienåi fideli în toatã åara.
Partenerii – companiile pe care
le reprezintã – sunt producãtori
importanåi din industrie: Komori,
Fuji, Hewlett Packard, Guk,
Technotrans etc.
Pânã în prezent, Printman a
instalat 6 echipamente HP Indigo la
tipografiile: Amma Print, Everest,
Imprimeria Naåionalã, Interbrand,
RH Printing æi Time4print.
Prezentare realizatã
de dna. Mãdãlina Mocanu, PRINTMAN
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Tampografia
Tehnologia de tampografie.
Exploatarea maæinilor
(continuare din numãrul anterior)

6. Compoziåia substratului
Conåinutul substratului este
cauza celor mai multe erori de
imprimare. De obicei, aderenåa
suferã din cauza aditivilor de curgere
(uleiuri æi agenåi de eliberare/
extragere) folosiåi la maæina de
turnare. Aderenåa este imposibil de
obåinut în cazul în care sunt utilizaåi
agenåi de silicon. Alte materiale/
substraturi cum ar fi ABS,
policarbonat, NYLO 66, care pot
conåine materiale de umpluturã sau
plastifianåi
prezintã
probleme
similare. Peste o perioadã de timp,
structura lor chimicã poate induce
reziduuri la suprafaåã. Acest lucru
impiedicã cerneala sã adere la
substrat. Aceasta se poate întâmpla
înainte sau dupã imprimare.

20.09.2011

Pentru a verifica aderenåa pe
orice substrat, urmãtoarele mãsuri
trebuie sã fie adoptate:
- piese-test imprimate cu teste
de aderenåã menåionate anterior;
- se curãåã bine piesele testate
cu alcool pur sau cu agent de
degresare;
- se reamestecã cerneala
proaspãtã æi se fac imprimãri de
observare, asigurându-se cã operatorii nu ating suprafaåa imprimatã cu
mâinile goale/degetele.
- se depoziteazã piesele 12 ore
la minim 20 °ºC, apoi se retesteazã.
Trebuie sã fim conætienåi de
faptul cã timpul de întãrire æi metoda
de ætergere nu vor arãta zona cu
probleme, æi anume, conåinutul
substratului.
Dacã sunt probleme cu aditivii
substratului, materialele de umpluturã nu pot fi evitate, atunci procesul
de selecåie a cernelii ar trebui sã fie
revizuit. Este foarte rar ca un
substrat/material sã fie cauza
problemelor de calitate a imprimãrii.
Aæa cum am menåionat mai
devreme, încãrcarea staticã este
foarte uæor de identificat.
Componentele cu o finisare
lucioasã tind sã arate orice erori
privind viscozitatea cernelii, adâncimea de gravare a matriåei æi
alegerea tamponului. Componentele
cu un lac simplu sau colorat pot
prezenta probleme.
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Adesea lacul conåine uleiuri æi
substanåe chimice rezistente la atacul
solventului æi aceasta poate preveni
un transfer complet de cernealã.
Acesta se prezintã sub formã de
orificii aleatorii de dimensiuni
variabile, pe zona de imprimare.
Foarte puåin se poate face pentru a
depãæi acest defect, mai degrabã un
alt test de cernealã sau combinaåii de
solvent. Dacã se cunosc furnizorii de
lac, aceætia pot fi de ajutor ca sã
ateste ce produs chimic ar fi rezistent
la cerneluri pe bazã de solvenåi însã
numai în cazul în care ar trebui
utilizate cantitãåi excesive de
solvenåi/co-solvenåi (amestec de
solvent æi inhibitor) sau cu duratã de
viaåã scurtã.
Componenta/substratul variazã
în particular pentru piesele turnate æi
tamponul poate face foarte puåin în
privinåa asta. Dacã sunt folosiåi
agenåi din silicon la piesele turnate,
trebuie opriåi imediat.
Pentru a controla aceasta, câteva
metode trebuie folosite:
- curãåarea pieselor este
prioritarã înaintea imprimãrii cu
solvent sau cu ætergãtor;
- asiguraåi-vã cã locaåia de
fixare este fãcutã în aæa fel încât
aceasta sã menåinã piesele în
siguranåã;
- luaåi în considerare un tampon
mai moale, pentru a face faåã
diferitelor forme de suprafaåã;

- imprimarea dublã pentru
fiecare piesã, cu cicluri regulate de
curãåare a tamponului. Din pãcate,
datoritã ignoranåei, în cadrul
industriei aceastã metodã este
folositã pentru a asigura aderenåa
imprimãrii, calitatea æi pentru a
combate problemele de proces.
7. Controlul procesului
În scopul de a gestiona orice
formã de control al procesului,
trebuie sã fie înåelese elementele de
bazã ale tampografiei iar urmãtoarele
întrebãri trebuie sã fie rezolvate:
- operatorii sã fie instruiåi;
- existã înregistrãri care aratã ce
echipamente æi consumabile ar trebui
sã fie utilizate;
- existã probe scrise sau fizice
privind calitatea cerutã;
- ce probleme apar de obicei în
timpul imprimãrii;
- existã o specificaåie privind
aderenåa æi modul în care este ea
verificatã.
De primã importanåã sunt
parametrii iniåiali ai maæinii æi
alegerea consumabilelor. Aæa cum
am menåionat mai devreme, o maæinã
bine întreåinutã æi curatã este lipsitã
de probleme. În cazul în care
alegerea consumabilelor a fost
incorectã, ar trebui sã fie uæor
identificatã de oamenii care înåeleg
procesul æi care au fost instruiåi
adecvat.
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Odatã ce maæina este setatã æi se
obåin imprimãri satisfãcãtoare, cum o
pãstrez? Pentru a rãspunde la acest
lucru trebuie sã facem un scurt
rezumat al lecåiilor învãåate pânã
acum:
- sunt toate elementele consumabile æi maæina curate æi în stare
bunã de funcåionare?
- este cerneala amestecatã în
conformitate cu procedura æi solventul corect folosit?
- sunt tampoanele curate, fãrã
praf æi intacte pe faåa de imprimat?
- matriåa cu filmul æi adâncimea
gravurii sunt corecte, curate, fãrã
zone uzate sau incluziuni în film?
- este substratul curat æi
necontaminat?
- ciclul maæinii a fost testat æi
setat?
Este important sã ne amintim
toate cele de mai sus dar mai ales
punctele 2 æi 5 care se pot schimba pe
parcursul zilei. A fost menåionat mai
devreme cã schimbarea periodicã a
tamponului trebuie sã se facã în
timpul unui ciclu de producåie. Acest
lucru nu numai cã face ca tamponul
sã dureze mai mult, ci îl împiedicã sã
fie un tampon foarte utilizat æi,
ulterior, sã dãuneze calitãåii
imprimãrii. Chiar æi atunci când în
mediul de lucru este o temperaturã
constantã, cerneala se va întãri în
timpul zilei. Adaosul de solvent de
cernealã trebuie sã fie atent
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monitorizat. Solventul de cernealã
cauzeazã cele mai multe erori de
imprimare. Dacã acest lucru ar putea
fi o problemã deosebitã, este mult
mai bine sã se schimbe cu cernealã
proaspatã pe parcursul unei zile,
decât sã se piardã timpul cu resetarea
maæinii etc.
Cernelurile sunt sensibile la
plusul de solvent æi acest lucru
afecteazã raportul cernealã-întãritor.
Când aderenåa este de importanåã, vã
recomandãm ca cerneala sã fie
înlocuitã la o perioadã de
aproximativ 75% din durata ei de
viaåã. În mediile calde, acest lucru
poate fi realizat chiar la 50% din
durata lor de viaåã. Adãugarea de
solvent nu va prelungi durata de
viaåã a niciunei cerneli.
8. Eroare de diagnostic
Trebuie sã revenim asupra
lecåiilor anterioare despre cum sã
menåinem o imprimare tampograficã. Majoritatea erorilor listate
poate fi prevenitã dacã sunt
respectate regulile enunåate.
Erorile de diagnostic sunt
împãråite în trei categorii:
- imprimãri de proastã calitate;
- lipsa aderenåei;
- inconsistenåa imprimãrii.
Îndatã ce erorile au fost
identificate, diagnosticarea se face pe
baza urmãtoarelor posibilitãåi:
5
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a. ciclul maæinii;
b. matriåa;
c. tamponul;
d. cerneala;
e. influenåe din exterior.
Urmãtoarele mãsuri trebuie
luate pentru a se rezolva problema:
a) Este viteza ciclului maæinii
constantã æi linã? - Ajusteazã dacã
este nevoie. Spatula acoperã matriåa
corect cu un strat de cernealã? Reseteazã sau înlocuieæte spatula.
Au fãcut oamenii reglajele maæinii?
Sunt principalele resurse ale maæinii
(furnizarea cu aer) adecvate æi aerul
folosit este de bunã calitate, curat æi
umed? Este maæina capabilã sã apese
(comprime) tamponul fãrã ezitãri æi
fãrã întreruperi?
b) Curãåaåi placa bine, scoateåi-o
din
maæinã
æi
inspectaåi-o
îndeaproape. Este placa deterioratã
în zona gravatã sau în jurul
marginilor gravurii? Este adâncimea
gravurii corectã pentru aceastã
aplicaåie?
c) Este tamponul curat æi fãrã
praf? A fost tamponul “activat” æi
curãåat cu solvent? A fost tamponul
æters de solvent? Tamponul a fost
prea comprimat? Imprimarea pe o
foaie de hârtie curatã deasupra
componentei a fost bunã? - Eliminaåi
tamponul din maæinã dupã ce a fost
ridicat dar dupã ce a transferat
cerneala. Este imprimarea fãrã gãuri
sau incluziuni? A rãmas vreo parte

din imagine pe tampon dupã
transfer?
d) Verificã viscozitatea cernelii
æi ajusteazã; dacã e nevoie, pune o
cernealã nouã. Curge cerneala
normal în maæinã, fãrã bule sau zone
uscate? A avut cerneala o variaåie de
temperaturã la scoaterea din cutie? A
expirat durata de viaåã? A fost
cerneala amestecatã bine în cutie æi
cu solvent înainte de folosire?
e) Dacã suprafaåa substratului
prezintã urme de contaminare, curãåo bine æi imprimã din nou. Piesele
trebuie depozitate separat pentru o
perioadã de timp. S-a schimbat vreun
aspect înainte æi dupã tratament?
Eroarea este de naturã staticã? Toate
întrebãrile de mai sus trebuie
rezolvate. Este de ajuns sã facem
presupuneri vagi la orice cauzã a
oricãrei probleme.
Deæi toate de mai sus pot pãrea
prea mult de reåinut, în practicã
multe se fac automat, odatã ce
procesul este înåeles.
Sperãm ca informaåiile prezentate în acest articol sã fie de
ajutor tuturor celor care lucreazã în
domeniul tampografiei. Pentru orice
detalii æi alte informaåii tehnice,
echipa Kanara Print SRL vã stã la
dispoziåie.
Prezentare realizatã
de Marieta Ciucu, KANARA PRINT srl,
Departament Tampografie Teca Print Elveåia
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Cerneluri tampografice
Cernelurile tampografice au
apãrut în urma unei strânse
colaborãri între producãtorii de
cerneluri æi cei de echipamente
tampografice. Sunt cerneluri speciale, cu un conåinut ridicat de
pigment, deoarece stratul de cernealã
aplicat tampografic este foarte
subåire. Materialele auxiliare –
diluant, întãritor æi agent de curãåare
– asigurã o bunã procesare a
cernelurilor tampografice.
Caracteristicile cernelurilor
tampografice:
- manipulare uæoarã;
- stabilitate – duratã de utilizare
mare în tava maæinii;
- inofensive pentru sãnãtatea
operatorului æi siguranåa mediului,
datoritã compoziåiei chimice;
- uæor de curãåat;
- aderenåã bunã pe orice piesã æi
material, cu sau fãrã pre-tratare;
- preferabil, un tip de cernealã sã
fie folosit pentru toate aplicaåiile.
În funcåie de domeniul de
aplicaåie æi materialul ce trebuie
imprimat, caracteristicile cernelurilor
sunt diferite. Pentru marcare doar,
cerinåele sunt minime, dar pentru
imprimãri decorative cerinåele pot fi
foarte sofisticate.
Imprimarea pe substrat trebuie
sã prezinte urmãtoarele caracteristici:
- opacitate ridicatã a cernelii;
- aderenåã maximã æi rezistenåã
la zgâriere;
- rezistenåã chimicã ridicatã;
- non toxicã, în special pentru
jucãrii;
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Toate aceste caracteristici nu pot
fi regãsite într-o singurã cernealã. Ca
urmare, s-au cercetat æi s-au pus la
punct mai multe sisteme de cernealã
care sã corespundã diferitelor
aplicaåii æi cerinåe.
Compoziåia cernelurilor
tampografice
Compoziåia cernelii tampografice înseamnã lianåi, pigmenåi,
diluanåi æi aditivi. Amestecul
acestora, cu compoziåii chimice
diferite, în proporåii diferite, conduce
la caracteristici speciale pentru
fiecare sistem de cernealã. Cerneluri
din sisteme diferite nu se pot
amesteca între ele fãrã a-æi pierde
caracteristicile originale.
Liantul este compus din una sau
mai multe rãæini. Alegerea tipurilor
de rãæinã æi proporåia de amestecare a
acestora determinã caracteristicile
cernelurilor – aderenåa pe diferite
tipuri de substrat, gradul de luciu æi
stabilitatea chimicã. De regulã,
rãæina este sub formã de pulbere sau
granule æi de aceea trebuie dizolvatã
într-un diluant corespunzãtor.
Pigmenåii dau culoarea æi
opacitatea (capacitatea de acoperire)
cernelii. Se deosebesc douã tipuri de
pigmenåi: organici æi anorganici. Din
grupa pigmenåilor anorganici se
utilizeazã numai aceia care au o
structurã chimicã fãrã conåinut de
metale grele.
Diluanåii diferã între ei prin
viteza de evaporare æi capacitatea de
diluare. Adausul de diluant în
cernealã influenåeazã parametrii de
lucru ai acesteia – uscarea, puterea de
7
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acoperire æi aderenåa cernelii pe
substratul de imprimare.
Aditivii sunt substanåe care se
adaugã în cantitãåi mici în compoziåia cernelurilor æi influenåeazã
parametrii de lucru ai acesteia din
punct de vedere al curgerii, al
viscozitãåii æi al opacitãåii. Ei sunt
denumiåi agenåi de curgere, de
îngroæare æi, respectiv, de opacizare.
Sisteme de cerneluri
Cernelurile tampografice se
împart în mai multe grupe, în funcåie
de caracteristicile de uscare. Acestea
sunt:
- cerneluri pe bazã de solvent,
într-un singur component sau în
doi componenåi cu uscare prin
evaporare;
- cerneluri UV cu polimerizare
prin expunere la radiaåii UV;
- cerneluri pe bazã de apã - în
fazã de laborator.
Cerneluri pe bazã de solvent
Cernelurile într-un singur
component sunt cerneluri cu uscare
rapidã, în urma procesului fizic de
evaporare a solventului conåinut în
filmul de cernealã imprimat. În
acelaæi timp, suprafaåa materialelor
termoplastice (polistiren PS, policarbonat PC, PVC etc.) este atacatã
de solvent. Ca urmare, se stabileæte o
legãturã foarte puternicã între stratul
de cernealã aplicat æi substratul de
imprimat, ce are ca rezultat aderenåa
foarte bunã æi rezistenåa sporitã la
zgâriere.
Cernelurile în doi componenåi
sunt cerneluri cu aderenåã foarte
bunã la substrat, cu rezistenåã
chimicã æi rezistenåã mecanicã

ridicate, utilizate în special pentru
aplicaåii pe substrate dificil de
imprimat. Întãritorul care se adaugã
în cernealã determinã o reacåie
chimicã cu liantul. De asemenea,
amestecarea întãritorului cu cernealã
trebuie sã se facã în momentul în
care se începe imprimarea, deoarece
durata de viaåã a amestecului este
limitatã la 6-12 ore, în funcåie de
tipul de cernealã. Polimerizarea
completã æi implicit aderenåa cernelii
pe substrat se ating în 48 ore. Cea
mai frecventã greæealã este aceea de
a încerca aderenåa imprimãrii æi
rezistenåa chimicã prea devreme.
Cernelurile cu uscare la
temperaturi ridicate (coacere) prezintã caracteristici asemãnãtoare
celor pe bazã de solvent în doi
componenåi. Reacåia chimicã de
polimerizare (uscare) are loc doar la
temperaturi ridicate (coacere).
Prezentare realizatã de Cristina Ungureanu
EDCG srl Bucureæti
pe baza documentaåiei furnizate
de Kent Stuttgart, Germania
(continuare în numãrul urmãtor)
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