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Prevenirea æi îndepãrtarea 
imaginilor fantomã - pag. 3
Legãtoria de asortiment - pag. 7

PREVENIREA ÆI
ÎNDEPÃRTAREA
IMAGINILOR FANTOMÃ

Imaginile fantomã pot fi o
problemã chiar æi atunci când lucrezi în
condiåii corecte, folosindu-te de
echipamente æi ustensilele indicate.
Oricum, la un moment dat poate pãrea
cã nu este o delimitare clarã între
degresanåi, agenåii abrazivi, soluåiile
pentru curãåarea cernelurilor æi
chimicalele pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã. Existã degresanåi
care reuæesc sã îndepãrteze imaginile
fantomã æi chimicale pentru
îndepãrtarea imaginilor fantomã care
acåioneazã ca æi degresanåi. Existã
agenåi abrazivi care acåioneazã ca æi
chimicalele pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã æi chimicale pentru
îndepãrtarea imaginilor fantomã care
au rol în asperizarea sitei. Æi mai nou,
unele soluåii pentru curãåarea
cernelurilor sunt utilizate atât ca
degresanåi cât æi în îndepãrtarea
imaginilor fantomã. Acest articol
încearcã sã clarifice toate aceste
confuzii.

Orice degresant conåine detergenåi
æi / sau emulsifianåi. Aceætia curãåã sita
înainte de aplicarea emulsiei sau a
filmului capilar pentru a îndepãrta orice

impuritate sau urmã de grãsime pentru
a se obåine un ecran plan, neted æi
uniform. Sita trebuie degresatã doar
înainte de emulsionare. Degresantul nu
se aplicã pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã.

Agenåii abrazivi asperizeazã sita
la nivel micro, mãrind astfel suprafaåa
de ancorare a emulsiei æi îmbunãtãåind
aderenåa emulsiei la ecran.
Componentul activ este bioxidul de
siliciu - un compus cristalin, insolubil,
de culoare închisã care acåioneazã ca
un abraziv. Aceste produse sunt
folosite în mod frecvent pentru
îmbunãtãåirea durabilitãåii filmului
capilar æi a filmului indirect, în cazul
seriilor mari de imprimat. Agenåii
abrazivi nu se folosesc la îndepãrtarea
imaginilor fantomã.

Soluåiile pentru curãåarea
cernelurilor de pe sitã sunt amestecuri
de solvenåi folosiåi la îndepãrtarea
cernelurilor de pe sitã dupã terminarea
lucrului cât æi în timpul lucrului.
Soluåiile utilizate pentru curãåarea
cernelurilor de pe sitã la sfâræitul
lucrului se evaporã lent, conåin
emulsifianåi æi se folosesc doar în
procesul de recuperare a ecranului.
Soluåiile utilizate pentru curãåarea
cernelurilor în timpul lucrului se
folosesc pentru desfundarea ochiurilor
sitei în timpul imprimãrii sau pentru
îndepãrtarea excesului de cernealã de
pe partea de imprimare a ecranului.
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Acestea se evaporã repede æi nu lasã
urme uleioase, putându-se relua lucrul
imediat. Soluåiile pentru îndepãrtarea
cernelurilor nu este indicat a fi folosite
la îndepãrtarea imaginilor fantomã.

Chimicalele pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã conåin un
ingredient caustic, cum ar fi hidroxid de
sodiu sau potasiu sau/æi hipoclorit de
sodiu æi un solvent sau un amestec de
solvenåi. Aceste chimicale îndepãrteazã
urmele de cernealã æi imaginile
fantomã rãmase pe sitã dupã
îndepãrtarea cernelurilor æi a emulsiei.
Imaginile fantomã

Primul lucru la care ne gândim
atunci când vorbim despre imaginile
fantomã este o urmã a imaginii
imprimate rãmasã dupã recuperarea
ecranului serigrafic. Imaginile fantomã
pot fi mai mult sau mai puåin
persistente, în funcåie de tipul de
cernealã folosit. De exemplu,
cernelurile în doi componenåi, pe bazã
de solvent al cãror catalizator are rolul
de a îmbunãtãåi aderenåa cernelei pe
substrat, creeazã imagini fantomã
dificil de îndepãrtat. La fel se întâmplã
æi în cazul cernelurilor cu pigment
metalic care poate bloca ochiurile sitei.

Imaginile fantomã pot fi atribuite
unei combinaåii dintre emulsie æi
cernealã.

Alte consideraåii referitoare la
imaginile fantomã

Subexpunerea ecranelor ajutã la
formarea imaginilor fantomã. Un ecran
subexpus este un ecran cu emulsia
polimerizatã superficial. În momentul
developãrii, sub jetul de apã se pierde
acea parte din emulsie nepolimerizatã.
Astfel firele sitei sunt descoperite æi
permit ancorarea cernelii. În plus, între
emulsia polimerizatã æi cernealã are loc
o reacåie chimicã care face foarte
dificilã recuperarea ecranului seri -
grafic.

Când ne gândim ce fel de
chimicale folosim pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã, trebuie sã åinem
cont de cele mai întâlnite  imagini
fantomã din atelierul nostru. Dacã este
vorba de imagini fantomã din cauza
cernelii, care este gama de cerneluri
folositã? Este cerneala pe bazã de
plastisol? Este cernealã UV? Este
cernealã pe bazã de apã? Este cernealã
conductivã? Æi dacã imaginile fantomã
sunt din cauza emulsiei, care este tipul
de emulsie folosit? Diazo? SBQ?
Diazo – fotopolimer cu dublã
expunere? Aceasta deoarece emulsiile
cu sensibilizator diazo sunt mai
înclinate spre a forma imagini fantomã
faåã de emulsiile cu sensibilizator SBQ.
Æi, emulsiile rezistente la apã sunt mai
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înclinate spre a forma imagini fantomã
faåã de emulsiile rezistente la solvent.

Dacã am ajuns la concluzia cã
singura cauzã pentru formarea
imaginilor fantomã este cerneala, se va
folosi pentru îndepãrtarea acestora o
soluåie foarte puternicã pentru curãåarea
cernelii evitând deteriorarea ecranului
agresându-l cu toate chimicalele pentru
îndepãrtarea imaginilor fantomã, care
nu sunt necesare. Pe de altã parte, dacã
aåi identificat cã emulsiile sunt cauza
imaginilor fantomã, se vor folosi doar
chimicalele pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã, soluåiile pentru
curãåarea cernelurilor nefiind necesare
æi veåi economisi astfel timp æi bani.

În cele mai multe cazuri,
serigrafiætii spun cã imaginile fantomã
au apãrut din cazuza cernelii æi a
emulsiei. În acest caz, se recomandã
utilizarea unor chimicale pentru
îndepãrtarea imaginilor fantomã care
conåin atât solvent cât æi un agent
caustic. Acestea se aplicã pe ecranul
uscat sau aproape uscat æi se lasã sã
acåioneze. Chimicalele se lasã pe ecran
pânã la uscarea naturalã a acestora.
Peste chimicalele uscate se adaugã o
soluåie de curãåare a cernelii. Astfel, æi
cerneala æi emulsia vor fi îndepãrtate.

Dacã vi se pare cã timpul este un
factor esenåial æi nici nu doriåi sã folosiåi
douã soluåii pentru îndepãrtarea
imaginilor fantomã, puteåi folosi
chimicale pentru îndepãrtarea

imaginilor fantomã într-un singur
component care conåin un ingredient
caustic æi un solvent. 

Dar, emulsia æi cerneala nu sunt
singurii factori care cauzeazã apariåia
imaginilor fantomã. De multe ori,
parametrii de lucru pot influenåa
apariåia imaginilor fantomã, mai mult
decât cerneala æi emulsia. Variabilele
legate de proces influenåeazã în mod
direct severitatea imaginilor fantomã.
Pe de altã parte, variabilele de proces
pot fi mult mai bine controlate decât
tipul de cernealã sau tipul de emulsie.

Variabilele de proces care pot cauza
apariåia imaginilor fantomã.

Primul parametru care cauzeazã
apariåia imaginilor fantomã este
tensiunea slabã. Ecranele slab
tensionate impun fixarea unei distanåe
de desprindere foarte mari, fiind
singura modalitate prin care se poate
face transferul de cernealã pe obiectul
de imprimat. Dar, acest mod de lucru
determinã elongaåii diferite pentru
firele sitei, pe cele douã direcåii de
åesere ceea ce face ca pigmenåii
cernelurilor sã rãmânã ancoraåi în
ochiurile æi pe firele sitei în timpul
transferului acesteia prin sitã pe
obiectul de imprimat. Acelaæi lucru se
întâmplã æi în cazul ecranelor care nu
sunt stabile æi pierd tensiunea uæor sau
în cazul celor foarte folosite, care în
timp suferã pierderi de tensiune. Astfel
se poate spune cã tensiunea ridicatã
este importantã în evitarea apariåiei
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imaginilor fantomã, dar stabilitatea
ecranului este un factor cheie în acelaæi
sens.

Un alt parametru care cauzeazã
apariåia imaginilor fantomã este
folosirea excesivã a agenåilor abrazivi.
Agenåii abrazivi îmbunãtãåesc aderenåa
emulsiei pe sitã (prin mãrirea suprafeåei
de contact între firele sitei æi emulsie ).
Dar aceætia se folosesc doar atunci când
sita este nouã. În cazul ecranelor
recuperate, înainte de emulsionare  se
vor folosi doar degresanåi.

Uscarea incorectã a emulsiei pe
ecran este principala cauzã în apariåia
imaginilor fantomã care åin de emulsie.
Umiditatea remanentã nu permite
formarea legãturilor chimice în emulsie
în timpul procesului de polimerizare a
acesteia (etapa de expunere ) ceea ce va
conduce la un ecran subexpus
predispus formãrii imaginilor fantomã.

Subexpunerea ecranelor serigra -
fice este un alt parametru de lucru care
cauzeazã apariåia imaginilor fantomã.
Din nefericire, nu toåi serigrafiætii
înåeleg cât este de importantã
polimerizarea completã a emulsiei. Aæa
cum am prezentat anterior, în etapa de
developare, emulsia nepolimerizatã
cade æi firele sitei sunt expuse în mod
direct operaåiei de imprimare, particule
de pigment din cernealã ancorându-se
pe acestea æi formând imaginile
fantomã. În general, ecranele

subexpuse sunt dificil de recuperat.
Utilizarea excesivã a solvenåilor

agresivi este un parametru de lucru care
poate fi controlat. Acest “obicei”
slãbeæte rezistenåa firelor sitei
permiåând astfel formarea imaginilor
fantomã prin fixarea particulelor de
pigment din cernealã în firul sitei. 

Curãåarea întârziatã a ecranelor de
cernealã este un risc în apariåia
imaginilor fantomã. Cu cât  se înde -
pãrteazã mai târziu cerneala cu atât
imaginile fantomã formate vor fi mai
dificil de îndepãrtat, mai ales în cazul
cernelurilor pe bazã de solvent æi în
cazul multor cerneluri UV. Aplicarea
unui solvent cu vitezã micã de
evaporare pe suprafaåa ecranului dupã
ce cerneala a fost îndepãrtatã este un
mod eficient de a îndepãrta imaginile
fantomã. 

Folosirea incorectã a chimicalelor
pentru îndepãrtarea imaginilor fantomã
cât æi aplicarea incorectã a tehnicilor de
recuperare a ecranului conduc la
îndepãrtarea tot mai dificilã a
imaginilor fantomã. Unii serigrafiæti au
impresia cã îæi eficientizeazã timpul de
lucru scurtând procedurile de
recuperare. Trebuie menåionat cã toate
chimicalele pentru recuperarea
ecranelor serigrafice trebuie aplicate pe
ambele feåe ale ecranului, cu o perie
care permite pãtrunderea chimicalelor
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Legãtoria de asortiment
(continuare din nr. 102/17.06.2014)

Astfel se introduce prima æi
ultima fasciculã a cãråii în falåul
forzaåelor respective. Dupã coaserea
æi întãrirea blocului cãråii, prin
aplicarea tifonului æi încleierea
cotorului, se unge marginea
forzaåului aflat între prima æi a doua
sau ultima æi penultima fasciculã æi
se lipesc de fasciculele urmãtoare.

Tipul acesta de forzaå se
foloseæte la lucrãri de format mare.
Are o deosebitã rezistenåã la
închiderea æi deschiderea cãråilor.

Pregãtirea coliåelor pentru a fi
apoi asamblate necesitã uneori
adãugarea unor elemente
suplimentare, necesare blocului de
carte care nu sunt cuprinse în coala
imprimatã. Aceste elemente, aæa
cum am mai arãtat, sunt forzaåurile,
despre care am scris mai sus æi
planæele despre care o sã arãtãm în
continuare.

Pregãtirea planæelor

Planæele sunt elemente ale cãråii
cu rol tematic, formate din douã sau
mai multe pagini, în general
cuprinzând ilustraåii, hãråi, sau
desene policrome sau monocrome æi
care se ataæeazã coliåelor la interiorul
sau la exteriorul acestora.

în jurul firelor æi clãtirea se va face sub
jet puternic de apã, tot pe ambele feåe.

Seriile mari de imprimat pot
genera apariåia imaginilor fantomã,
prin tensionarea diferitã a firelor în
zona de imprimare æi în zona de non-
imprimare. Astfel se creeazã impresia
cã existã o imagine fantomã, care nu
influenåeazã imprimarea. Se mai pot
forma æi aæa numitele imagini fantomã
latente care nu influenåeazã imprima -
rea, care nu se vãd pe ecran când este
privit la 90 de grade, acesta pãrând ca
nou, ci se pot vedea doar dacã ecranul
este privit sub un unghi de 45 de grade.

Prezentare realizatã de 
d-na. Cristina UNGUREANU
EDCG srl Bucureæti pe baza 

articolelor publicate pe screenweb.
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Planæele, pot avea de regulã,
formatul cãråii sau un format mai
mare, în care caz, înainte de fixare de
coliåe, trebuie pliate pânã la formatul
cãråii.

Planæele se pregãtesc, se
desprind æi se curãåã, cu multã grijã,
la fel precum se pregãtesc coliåele.
Ele se ataæeazã coliåelor prin lipire în
exteriorul lor, la cotor, prin lipire în
interiorul lor (la mijloc sau pe oricare
din file) tot la cotor.

Planæele pot fi de diferite tipuri,
dupã felul de fixare a acestora æi
anume:

- planæe de douã sau patru
pagini lipite pe exteriorul coliåei
(fasciculei);

1 - planæe; 2 - stratul de adeziv; 3 - fasciculã; 
4 - distanåa de la cotorul fasciculei pânã la

marginea planæei

- planæe mai lungi decât lãåimea
fasciculei, care înainte de lipire se
pliazã o datã, de douã ori, de trei ori,
sau de câte ori vrem.

1 - planæe; 2 - strat de adeziv; 
3 - fasciculã

În cazul când planæele au æi
înãlåimea dimensiune mai mare decât
înãlåimea fasciculei, se pliazã cu
îndoituri perpendiculare între ele.

Pentru ca dupã lipire aceste
planæe sã poatã fi deschise în carte,
pentru a fi studiate, ele se decupeazã
pe rama albã.

1 - decuparea de la cotorul planæei; 
2 - marginea de lipire

Dupã fãlåuire, aceste planæe
trebuie sã aibã formatul ceva mai
mic decât al fasciculei (coliåei),
pentru a nu fi tãiate îndoiturile lor
când blocul se taie în trei pãråi;

- planæe lipite pe un suport
(paspartou), suport care de regulã se
executã dintr-un carton duplex
subåire sau carton dosar.

1 - suport (paspartou); 2 - ramã tipãritã cu
cernealã sau tipar sec; 3 - ilustraåie;

4 - marginea de lipire a ilustraåiei pe paspartou;
5 - marginea de lipire a suportului pe fasciculã
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- planæe intercalate peste
fasciculã sau introduse în fasciculã

1 - planæe; 2 - fasciculã

- planæe lipite în interiorul
fasciculei

1 - planæe; 2 - strat de adeziv; 3 - fasciculã

- planæe lipite cu întãriturã de
hârtie sau pânzã la cotor. La acest tip
de planæe este necesarã o ridicare a
rezistenåei fixãrii acestei fascicule.

1 - planæe; 2 - strat de adeziv; 3 - fasciculã; 
4 - întãriturã de pânzã sau hârtie

- planæe biguite la cotor - la
aceste planæe este necesarã biguirea
când ele sunt tipãrite pe hârtie groasã
sau rigidã.

1 - planæe; 2 - strat de adeziv; 
3 - fasciculã; 4 - big

- planæe la care marginea unsã
se trage (se îndoaie) peste cotorul
fasciculei

1 - planæe; 2 - adeziv; 3 - fasciculã

Fasciculele ce au fost pregãtite
cu planæe cât æi cele ce au forzaå
(prima æi ultima fasciculã) trebuie sã:

- fie încleiate rezistent æi corect
(fãrã deviere, încreåituri, pete de
adeziv, etc.);

- cotorul forzaåului sau al
ilustraåiei sã fie paralel cu cotorul
fasciculei la o distanåã de 1,5 - 2 mm;

(continuare în numãrul urmãtor)

Prezentare realizatã 

de dl. ing. Gheorghe Savu
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