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DECORAREA STICLEI ÆI
CERAMICII
Atunci când un atelier de
serigrafie decide sã-æi lãrgeascã aria
serviciilor de imprimare, un
domeniu spre care se îndreaptã
foarte mulåi este cel al decorãrii
sticlei æi ceramicii. Tehnica de
imprimare a acestor materiale este
diferitã. De aceea, articolul care
urmeazã îæi propune sã clarifice
confuziile care apar în acest
domeniu, prezentând în detaliu
substratul, cernelurile necesare
fiecarui tip de aplicaåie æi metodele
de imprimare pe sticlã æi ceramicã.
Substrat
Materialele ceramice sunt dure,
casante, rezistente termic æi la
coroziune. Sunt materiale nemetalice, obåinute prin arderea argilei,
împreunã cu alte materiale auxiliare.
Emailurile æi poråelanurile sunt tot
materiale de tipul celor ceramice,
obåinute prin topirea anumitor
minerale, urmatã de arderea sau
coacerea lor la temperaturi ridicate.
Acestea se folosesc în special ca
materiale de acoperire.

Sticla este un material obåinut
prin sinterizarea silicaåilor cu oxid de
aluminiu æi pentaoxid de fosfor, la
temperaturã foarte ridicatã. În urma
cristalizãrii rezultã un material
transparent sau translucent, cu
caracteristici superioare mecanice æi
optice. În funcåie de tehnologia
aplicatã la obåinerea acesteia, se
deosebesc mai multe tipuri de sticlã,
fiecare tip fiind caracterizat de
anumite proprietãåi mecanice,
optice, termice æi chimice. Produsele
de sticlã sunt în general dure æi
casante. Obiectele din sticlã care pot
fi decorate sunt – ferestre, oglinzi,
diverse obiecte de menaj, sticle,
containere æi multe altele.
O caracteristicã comunã atât
ceramicilor cât æi sticlelor este datã
de tratamentul
termic aplicat
imprimãrii,
pentru
creæterea
durabilitãåii acesteia. Diferenåa între
sticlã æi ceramicã este datã de faptul
cã sticla poate fi topitã æi remodelatã, în timp ce materialele
ceramice pot fi formate æi arse o
singurã datã.
Din punct de vedere al
imprimãrii,
pentru
decorarea
sticlelor æi ceramicilor se pot aplica
mai multe metode pentru a obåine
imagini de calitate foarte bunã. În
acest articol sunt prezentate doar trei
metode æi anume – serigrafia,
tampografia æi imprimarea digitalã
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cu cerneluri cu polimerizare prin
sublimare.
Cerneala
Cu excepåia cernelurilor cu
polimerizare prin sublimare, celelalte cerneluri utilizate în decorarea
sticlei æi ceramicii pot fi împãråite în
douã grupe – cerneluri cu compoziåie
organicã æi cerneluri cu compoziåie
anorganicã. Cernelurile cu compoziåie organicã care se utilizeazã la
imprimãrile
serigrafice
æi
tampografice sunt compuse din
pigmenåi æi rãæinã. Polimerizarea se
poate realiza la temperatura camerei
sau la cald, de cele mai multe ori cu
ajutorul unui catalizator. Cernelurile
cu compoziåie anorganicã sunt cele
care au în compoziåia lor pigmenåi
minerali. Imprimãrile realizate cu
aceste cerneluri trebuie tratate
termic, la temperaturi ridicate pentru
a se forma o legãturã puternicã între
suprafaåa imprimatã æi cernealã. În
ambele cazuri, cernelurile pot fi
imprimate direct pe substrat sau prin
transfer.
Cerneluri organice
Materialele ceramice æi sticlele
sunt ne-absorbante æi de aceea
cerneala trebuie sã adere pe suprafaåa
de imprimat. Cernelurile organice
reprezintã sisteme în doi componenåi
– un component numit bazã æi al
doilea component numit catalizator
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care iniåializeazã polimerizarea. Un
tratament termic al imprimãrii la
aprox. 200º C va avea ca rezultat
accelerarea procesului de uscare æi
îmbunãtãåirea aderenåei la substrat.
În plus, acest tratament termic are ca
rezultat
creæterea
rezistenåei
mecanice æi chimice a imprimãrii.
Cernelurile în doi componenåi
sunt pe bazã de rãæini epoxi sau
poliuretanice. Cele pe bazã epoxi
sunt mai elastice decât cele pe bazã
de poliuretan, dar acestea din urmã
sunt mai rezistente la intemperii æi
mai lucioase dar mai puåin rezistente
la zgârieturi.
Dupã imprimare, cerneala
trebuie complet uscatã înainte de a fi
expusã la temperaturi mai joase.
Dacã suprafaåa imprimatã este
expusã la temperaturi negative
înaintea polimerizãrii complete a
cernelei, polimerizarea este opritã æi
nu mai poate fi repornitã.
Amestecarea catalizatorului în
cernealã trebuie sã se facã în raportul
corect. Nerespectarea raportului de
amestecare are efecte dramatice
asupra rezistenåei chimice æi
aderenåei cernelei la substrat.
Trebuie sã se åinã seama æi de faptul
cã durata de viaåã a amestecului
cernealã-catalizator este între 2 æi 8
ore.
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Cerneluri anorganice
Aceste cerneluri sunt un
amestec de pigmenåi (oxizi metalici
sau sãruri) æi granule fine de sticlã,
aflate în suspensie într-un fluid de
naturã organicã. Aceste materiale
sunt topite pe substrat la temperaturi
ridicate, 600-1450º C. Alegerea
temperaturii se face în funcåie de
culoare æi natura substratului.
Controlul temperaturii trebuie sã fie
foarte riguros pentru a obåine
culoarea doritã.
Atunci când se imprimã cu
aceste cerneluri pe materiale
ceramice, imprimarea se poate face
pe smalå, în smalå sau sub smalå. Pe
piaåã existã o gamã mai largã de
culori pentru imprimarea pe smalå
decât pentru imprimarea în sau sub
smalå. Imprimãrile pe smalå sunt mai
rezistente atât din punct de vedere
chimic cât æi mecanic decât
imprimãrile realizate cu cerneluri din
grupa organicã, dar nu sunt rezistente
la abraziune. De aceea, pentru astfel
de
aplicaåii
se
recomandã
imprimarea în smalå – un sandwich
între imprimare æi smalå sau
imprimarea sub smalå – imprimarea
se va face pe substrat înaintea
procesului de smãlåuire.
Conåinutul de plumb æi cadmiu
reprezintã singura problemã a
acestor cerneluri. Se adaugã plumb æi
cadmiu pentru a mãri intensitatea
culorii æi pentru a îmbunãtãåi

caracteristicile la ardere. Dar,
conform
legislaåiei
actuale,
conåinutul de plumb æi cadmiu
trebuie menåinut la un nivel scãzut,
datoritã efectelor nocive pe care
aceste metale grele le au asupra
organismului.
Cernelurile
din
grupa
anorganicã sunt disponibile sub
formã de cerneluri serigrafice,
tampografice, termoplastice sau
pentru transfer. Cernelurile pentru
serigrafie, tampografie æi transfer nu
trebuie tratate termic pentru a putea
fi folosite la imprimare, dar
cernelurile termoplastice trebuie
tratate termic înainte de a fi aplicate
pe substrat.
Cerneluri pentru policromie pe
materiale ceramice
Cei care lucreazã serigrafie ætiu
cã o imprimare policromã înseamnã
un procedeu clasic de serigrafiere
prin care se combinã cele patru
culori de bazã: cyan, magenta,
galben æi negru, sub diverse
unghiuri. În cazul cernelurilor de
policromie pentru ceramici, cerinåele
sunt diferite faåã de celelalte
cerneluri de serigrafie. Pentru a
obåine nuanåe noi, pe lângã
aranjamentele cu cele patru culori de
bazã se pot supra-imprima cerneluri
colorate transparente. De exemplu,
culoarea neagrã pentru ceramicã se
imprimã pentru a accentua nuanåa
respectivã.
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Arderea imprimãrii policrome
trebuie fãcutã cu un control riguros
al temperaturii, pigmentul magenta,
de exemplu, fiind foarte sensibil din
punct de vedere termic.
Cerneluri termoplastice
Aceste cerneluri, la temperatura
camerei sunt ca o cearã æi pentru a fi
imprimate trebuie încãlzite. În acest
caz, pentru imprimarea tampograficã, cupa de cernealã, cliæeul æi
uneori chiar æi tamponul trebuie
pãstrate la temperaturã mai ridicatã,
de aprox. 600 ºC. Atunci când
cerneala vine în contact cu obiectul
rece care se doreæte a fi imprimat,
cerneala se solidificã æi se lipeæte pe
obiect.
Dacã aceste cerneluri sunt
aplicate serigrafic, se utilizeazã site
confecåionate din oåel care au inserat
în åesãturã un fir care asigurã
încãlzirea acesteia. Astfel, cerneala
se menåine în stare topitã pe sitã æi
ochiurile nu se blocheazã. Controlul
temperaturii este esenåial deoarece o
temperaturã prea ridicatã poate
deteriora culorile.
Chiar dacã aplicarea cernelurilor termoplastice se face serigrafic
sau tampografic, imprimarea trebuie
tratatã termic pentru a obåine
imaginea finalã.
Avantajul utilizãrii cernelurilor
termoplastice este dat de faptul cã se
pot imprima imagini multicolore cu
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aceeaæi maæinã. Productivitatea unei
maæini de imprimat automate este de
100 imprimãri pe rotund, într-o orã
sau 600 imprimãri plane într-o orã.
Cerneluri cu polimerizare prin
sublimare
Aceaste cerneluri sunt foarte
utilizate în decorarea ceramicilor æi
sticlelor, doar pentru serii mici. Pe
substrat se aplicã mai întâi un strat de
lac pe bazã de poliester, care are
rolul de a absoarbi aceste cerneluri în
momentul polimerizãrii lor. Se pot
aplica æi prin transfer.
Imprimarea ceramicilor prin
transfer
Existã douã tipuri de transfer pe
ceramici æi sticle. Prima variantã
constã în imprimarea imaginii pe o
hârtie tratatã cu o substanåã solubilã
în apã. Dupã imprimare se aplicã un
strat de lac, care formeazã un film
transparent. Atunci când hârtia
imprimatã este imersatã în apã filmul
transparent împreunã cu imaginea
imprimatã se desprind de pe hârtia
suport æi se aplicã pe suportul de
imprimat.
Dupã aplicare, imprimarea este
tratatã termic.
O altã modalitate de transfer
este urmãtoarea - pe o hârtie sau un
poliester suport, se imprimã desenul.
Peste desen se aplicã un strat de
adeziv sensibil la temperaturã. Dupã
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aceea, cu o placã de cauciuc siliconic
încãlzitã se realizeazã transferul
imaginii de pe hârtia suport pe
substratul ceramic. Dupã transfer,
ceramica este tratatã termic
Imprimarea ceramicilor prin
transfer total
Aceastã
tehnicã
combinã
imprimarea serigraficã æi cea
tampograficã. Desenul care va fi
imprimat este mai întâi serigrafiat pe
o placã de cauciuc siliconic, iar apoi
tamponul preia imaginea de pe placã
æi o transferã pe suprafaåa de
imprimat. Dupã aceea, imprimarea
este tratatã termic. Motivul pentru
care se foloseæte aceastã tehnicã este
acela cã astfel se permite aplicarea
unui strat gros de cernealã prin
imprimare tampograficã.

Prezentare realizatã de
d-na Cristina UNGUREANU
EDCG – Bucureæti pe baza articolului lui
P.Kiddell,
publicat pe Screenweb

Flexografia
(continuare din nr. 95)

Rotativa îæi atinge potenåialul
optim dupã câteva rotaåii ale
cilindrului anilox. Viteza de
imprimare - circa 150 m/min - nu o
concureazã direct pe cea a unei
rotative ofset. Aceastã diferenåã este
compensatã, în cursul unei zile, prin
rapiditatea pregãtirii æi reglãrii (de
exemplu, pentru 4 grupuri de
imprimare flexograficã sunt necesare
cca. 9 minute).
Un alt avantaj al imprimãrii
flexo o constituie æi faptul cã
aparatele de cernealã pot fi pregãtite
æi spãlate în afara maæinii.
La maæinile moderne grupurile
de alimentare æi ale derulatorului
sunt echipate cu sisteme electronice,
automate, ce fac ca banda suportului
de imprimare sã fie la tensiuni
constante pe tot parcursul procesului.
Acest lucru se face cu ajutorul
celulelor de încãrcare æi memorizare
ale parametrilor. La fiecare grup de
imprimare este un cilindru de rãcire
legat la un circuit de apã refrigeratã.
Acest lucru este necesar pentru a
compensa cãldura degajatã de
uscãtoarele de cernealã în UV.
Rotativele moderne de tipar
flexo pot combina grupuri cu uscare
în UV cu grupuri de uscare cu aer
cald. Astfel se poate obåine, de
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exemplu, o configuraåie de patruæase grupuri de imprimare cu
cerneluri cu uscare UV, iar urmãtorul
grup cu lac.
Aceastã
combinaåie
este
recomandatã pentru imprimatele
necesare sectorului alimentar, unde
contactul dintre ambalaj æi marfã este
foarte strict reglementat.
Un alt exemplu este maæina
pentru producåia de etichete
autoadezive în condiåii de calitate
ridicatã, în tiraje mijlocii, cu
manevrare uæoarã, combinaåii
flexibile, cum ar fi:
- tipar flexografic cu cerneluri
pe bazã de apã;
- tipar flexografic cu cerneluri
pe bazã de uscare în UV;
- tipar serigrafic rotativ;
- tipar cu folio la cald;
- lãcuit;
- ætanåat;
- eliminare în bobinã.
Aceastã maæinã rotativã poate fi
extinsã pânã la 10 staåii.
Existã maæini rotative de tipar
flexo ce au în configuraåia modulelor
lor:
- tipar flexografic cu cerneluri
cu uscare în UV;
- tipar flexografic cu cerneluri
pe bazã de apã;
- tipar flexografic cu cerneluri
pe bazã de solvenåi;
- tipar serigrafic rotativ;
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- tipar adânc;
- tipar cu folio la cald;
- lãcuit;
- ætanåat;
- eliminare în coalã sau bobinã.
Putem spune cã în sectorul
ambalajelor, flexografia este în plinã
expansiune. Chiar dacã majoritatea
imprimatelor pe carton sunt realizate
prin ofset, un alt procedeu se afirmã
treptat, pe aceastã piaåã. Este pe cale
sã aparã o altã tendinåã, care aratã cã
unii ofsetiæti se orienteazã spre
flexografie.

Legãtoria de asortiment
(continuare din nr. 60/07.12.2010)

Mobilierul unui atelier de
legãtorie este foarte important æi
trebuie sã fie potrivit specificului
acestei acåiuni. Foarte importantã
este æi amplasarea lui precum æi
aranjarea sculelor în ordinea
utilitãåii. Toate acestea contribuie la
eliminarea timpilor moråi æi uæureazã
munca.
O primã necesitate, ca mobilier,
o constituie mesele de lucru, ce pot
avea dimensiuni diferite, în funcåie
atât de operaåiile ce se executã cât æi
de specificul lucrãrilor, spre
exemplu: mese mari pentru caæerare
æi mese mai mici dacã se executã
doar repararea cãråilor.
Sunt necesare rafturi pentru
depozitarea atât a obiectelor în
7
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diferite faze tehnologice cât æi a
sculelor. Se construiesc din lemn,
trebuie sã fie solide, nu prea înalte æi
nici prea adânci, pentru ca materialul
depozitat sã poatã fi manipulat uæor.
Într-o etajerã micã se pot aæeza
diferite vase, scândurile de presat,
ghergheful etc.
Mai este necesar un dulap, în
care se pãstreazã aåa, sfoara, bucãåi
mici de pânzã sau piele etc. Dacã
vrem sã inscripåionãm pe copertã
titlul æi autorul cãråii, avem nevoie de
un dulap cu litere de diverse corpuri
æi caractere. Tot în acest dulap îæi au
locul æi sculele de poleit, ca æi
sticluåele cu chimicale.
În procesul tehnologic de legare
sau reparare a unei cãråi avem nevoie
de adezivi. Pentru aceasta, apare
necesitatea de a avea vase de
capacitãåi diferite, în funcåie de
nevoi. Aceste vase vor fi din plastic,
de preferat, deoarece se spalã uæor æi
nu reacåioneazã cu adezivul.
Adezivul cel mai des folosit este
aracetul. Când se doreæte recondiåionarea cât mai exactã a unei cãråi
mai vechi, folosim cleiul de oase,
cleiul de amidon sau cleiul de
carboximetilcelulozã (CMC).
Vasele pentru adezivul de
amidon sunt vase care servesc la
prepararea æi pãstrarea amidonului
fiert, cunoscut æi sub numele de
„cocã” sau „scrobealã”.

Cazanul de fiert este folosit la
înmuierea æi fierberea amidonului
(de cartof sau de porumb). Mai avem
un cazan de aceleaæi dimensiuni, care
serveæte la fierberea apei cu care se
opãreæte amidonul.
Amidonul fiert, gata de
întrebuinåare, se toarnã într-un
castron de uns, care foloseæte la
einpap.
Pentru confecåionarea hârtiilor
decorative sau pentru vopsirea
ænitului (tãietura) cãråilor sunt
necesari diveræi coloranåi (de obicei
pe bazã de apã - anilinici) ce vor fi
pãstraåi în sticluåe æi borcãnele bine
închise. În cazul vopsirii ænitului sunt
necesare niæte „bãi de marmorat”.
Aceste bãi sunt de diferite mãrimi,
confecåionate din material plastic.
Dimensiunile acestor bãi sunt în
funcåie de numãrul cãråilor pe care
vrem sã batem ænitul.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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