Creative Art este compania din spatele
ideilor care dau viață imaginației tale. Noile
tehnologii aduc oamenii mai aproape unii de
alții. Cu un singur click ne putem împărtăși
ideile cu un milion de alte minți din lumea
întreagă. Suntem un magazin de idei format
din oameni cu minți puternice și creative.
Tel.: 0723 206 833 / 0723 311 007
Email: director.creativeart@yahoo.com
www.rapidocolor.ro/creative-art/
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Efecte speciale pentru
imprimarea pe textile
Imprimarea cu cerneluri cu
efecte speciale pe textile este
dificilã, dar experienåa te ajutã sã
depãæeæti dificultãåile æi sã obåii
materiale
imprimate
unice.
Dificultãåile åin de graficã æi de
cernealã în sine.
Caracteristicile
cernelurilor
joacã un rol important în alegerea lor
pentru o anumitã graficã, atât din
punct de vedere calitativ cât æi din
punct de vedere cantitativ. De
exemplu, o cernealã foarte
acoperitoare se aplicã atunci când se
doreæte accentuarea unor elemente
mici sau fine ale unei grafici, în timp
ce efectul de „caviar” sau cel de
„puf” nu se vor aplica niciodatã
pentru elementele mici sau detaliile
fine ale unei grafici. Atât efectul de
„caviar” cât æi efectul de „puf” devin
vizibile dacã sunt aplicate pe
suprafeåe mari ale graficii.
Elementele graficii pe care se
vor aplica efecte speciale trebuie sã
fie definite astfel încât impactul
vizibil sã fie maxim.
Sã luãm de exemplu, efectul de
„puf”. Designerul trebuie sã con-
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ceapã grafica astfel încât sã lase
spaåii libere în jurul zonei de „puf”
deoarece acesta se va extinde în jurul
conturului, fiind o imprimare groasã,
în relief. Dar, dacã zona pe care s-a
aplicat efectul de „ puf’ este prea
mare vom observa cã aceasta se
îndoaie sau se onduleazã.
În general, când concepem o
graficã pentru efecte speciale pe
textile trebuie sã privim procesele în
ordine inversã: uscare, imprimare,
pre-press æi design. Privind fluxul
tehnologic în sens invers se pot
identifica limitãrile impuse de
imprimare.
Culorile æi ordinea imprimãrii.
De obicei, cernelurile speciale
sunt imprimate în ultima secvenåã
deoarece acestea pot sã interfere cu
imprimarea
celorlalte
culori.
Ordinea
imprimãrii
culorilor
influenåeazã în multe aspecte,
incluzând numãrul culorilor æi
numãrul posturilor de lucru.
Aplicarea efectelor speciale pe
textile poate fi un proces de duratã,
mai ales atunci când nu ai toate
materialele în atelier.
Pentru unele efecte speciale,
materialul textil necesitã operaåii
adiåionale ceea ce înseamnã cã
acesta trebuie scos de pe carusel.
Efectul de „caviar”, efectul de
„puf”, efectul de „fulgi metalizaåi”
sau glitter se aplicã de cele mai
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multe ori în afara caruselului. Existã
unele echipamente care se pot ataæa
platanelor caruselului pentru a uæura
aceste activitãåi, dar cele mai multe
ateliere de serigrafie preferã sã
efectueze aceste operaåii în afara
caruselului.
Cerneala, culoare æi opacitate.
Se pot genera efecte creative
aplicând unele cerneluri cu efecte
speciale pe o zonã mai mare æi peste
acestea imprimând cu cerneluri
convenåionale, astfel încât efectul
special sã aparã ca un contur. Dacã
se impune folosirea unor anumite
cerneluri cu efecte speciale,
graficianul trebuie sã cunoascã acest
efect pentru a putea stabili corect
grafica.
Spre exemplu, folosind culori
metalice sau o cernealã cu efect
reflectorizant ca strat de bazã se va
obåine o stratificare vizibilã a
filmelor de cernealã aplicate, mai
ales dacã cerneala aplicatã peste
acestea este translucentã. Lumina va
penetra toate straturile de cernealã æi
va fi reflectatã de ultimul strat,
obåinându-se astfel un efect deosebit.
Acelaæi efect de stratificare se va
obåine folosind doar cerneluri foarte
dense, opace, aplicate în straturi.
Fabricarea ecranului.
Calitatea imprimãrii depinde în
primul rând de calitatea ecranului

serigrafic. Grafica este un punct
important în obåinerea efectelor
speciale pe textile iar fabricarea
ecranului serigrafic se situeazã pe
acelaæi loc ca importanåã cu grafica.
Un film serigrafic foarte bun, expus
un timp corect reprezintã cheia
succesului pentru toate imprimãrile
cu efecte speciale pe textile.
Opacitatea zonei de negru æi
transparenåa zonei libere pentru
filmul serigrafic sunt esenåiale. Un
film serigrafic foarte bun înseamnã
contururi clare æi precise, margini
perfecte pe ecranul serigrafic. În
cazul în care filmul nu este foarte
bun, mãrirea timpului de expunere,
mai ales pentru ecranele groase nu
duce la nimic bun. Ecranul astfel
obåinut nu va avea contururi precise.
Alegerea sitei æi diametrul
pigmentului.
Primul criteriu în alegerea sitei
serigrafice este sã ne asigurãm cã
deschiderea ochiurilor acesteia
permite trecerea particulelor de
cernealã. De exemplu, pentru fulgii
metalici, glitter sau cernelurile cu
granulaåie mare a pigmentului se
recomandã utilizarea sitelor cu
deschiderea ochiurilor mai mare.
Orice producãtor de sitã serigraficã,
prezintã pentru fiecare sitã –
densitatea, fire / cm, diametrul firului
æi deschiderea ochiurilor sitei.
Ca o regulã generalã, se va alege
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sita care are deschiderea ochiurilor
de douã ori mai mare decât
particulele care trebuie sã treacã prin
sitã. Ideal este sã alegeåi sita cu
deschiderea ochiurilor de trei ori mai
mare decât particulele care trebuie sã
treacã prin sitã. Astfel, se evitã
blocarea ochiurilor sitei æi trecerea
unor cantitãåi prea mici din cerneala
cu efect special.
Alegerea sitei æi grosimea
ecranului serigrafic sunt foarte
importante mai ales atunci când se
imprimã adezivul pentru a se aplica
apoi puf, glitter sau alte particule ce
trebuie fizate pe adeziv. Stratul de
adeziv imprimat trebuie sã fie gros
pentru ca particulele sã se fixeze
puternic æi sã capete rezistenåã
mecanicã foarte bunã, sã reziste la
spãlare. De exemplu, pentru ca
efectul de „caviar” sã aibã o
rezistenåã foarte bunã, stratul de
adeziv trebuie sã fie atât de gros încât
particulele sã pãtrundã în strat pe
jumãtate.
Tensionarea sitei.
O tensionare corectã a sitei se
recomandã pentru orice imprimare
serigraficã, dar mai ales atunci când
se imprimã cerneluri cu efecte
speciale. De exemplu, întinderea
sitei la tensiune ridicatã este o
necesitate atunci când se imprimã cu
cerneluri foarte dense, opace. În
acest caz, stratul de cernealã depus
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este gros æi se aplicã folosind ecrane
groase. Cu un ecran foarte bine
tensionat se poate lucra cu o distanåã
de desprindere micã, minimizânduse astfel deformarea imprimãrilor.
Alte consideraåii.
Doar prin testare se poate stabili
compatibilitatea dintre cernelurile cu
efecte speciale æi alåi aditivi implicaåi
în procesul de imprimare. De
exemplu, din experienåã ætim cã
cernelurile metalice æi efectul de
„puf” nu au un efect deosebit
împreunã.
Cu alte cuvinte, mai puåin
înseamnã mai mult atunci când e
vorba de efecte speciale pe textile.
Folosind mai mult de o cernealã cu
efecte speciale într-o singurã
imprimare, primitorul va fi confuz æi
efectele speciale vor diminua efectul
întregului desen.
Æi, nu în ultimul rând , nu uitaåi
cã textilele se spalã, se usucã æi se
calcã. Testaåi cernelurile cu efecte
speciale din punct de vedere al
rezistenåei la spãlare æi al rezistenåei
mecanice æi comunicaåi designerului
limitele acestor cerneluri.
Prezentarea realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG srl Bucureæti pe baza articolului lui
Douglas Crigar
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Legãtoria de asortiment
Confecåionarea scoaråelor
(continuare din nr. 106/21.10.2014)

Pentru suprafeåele întregi,
dimensiunile
mucavalei
sunt:
lungimea (egalã cu înãlåimea
blocului de carte plus 4-6 mm pentru
formarea canatului (cantului) la cap
æi la picior æi lãåimea (egalã cu
lãåimea blocului de carte). Cele douã
feåe trebuie sã fie perfect egale.
În cazul în care cartea are cotor
drept æi articulaåia se aflã chiar pe
marginea cotorului blocului de carte,
pentru obåinerea cantului din faåã
trebuie adãugat, la dimensiunea
mucavalei, încã 2 mm la lãåimea
blocului. Dacã cotorul este foarte
rotunjit, are grosimea de 7 cm sau
mai mare æi se executã articulaåie mai
mare, trebuie scãzut 2 mm din
lãåimea scoaråei.
Pentru calculul dimensiunilor
mucavalelor
putem
folosi
urmãtoarele formule:
Hm = Hb + 4 sau 6
lm = lb +/- 2
în care:
Hm = înãlåimea mucavalei
Hb = înãlåimea blocului de carte
lm = lãåimea mucavalei
lb = lãåimea blocului de carte

Materialul de îmbrãcat scoaråele
va avea lãåimea egalã cu înãlåimea
mucavalelor plus 3 - 4 cm pentru
îndoirea materialului peste mucavale
(einælagul), iar lungimea va fi egalã
cu suma a douã lãåimi de feåe de
mucava, plus lãåimea rãdãcinii, plus
6 - 10 mm pentru executarea
articulaåiei scoaråelor æi 3 cm pentru
îndoirea materialelor peste mucava.
Formula pentru calcularea
dimensiunilor
materialului
de
îmbrãcat scoaråe este:
LM= 2 Lm + Gb + 40
IM= Im + 30
În care:
LM= lungimea materialului
scoaråei
Lm = lãåimea mucavalei
IM = înãlåimea materialului
scoaråei
Gb = grosimea blocului de carte
Im = înãlåimea mucavalei
Rãdãcina cotorului (ricãnul) va
avea dimensiuni egale cu grosimea
cotorului blocului de carte plus 2 mm
æi înãlåimea egalã cu aceea a lungimii
mucavalelor.
Dimensiunile ricãnului se
calculeazã dupã formula:
lr = Gb + 2
Ir = Im
în care lr = lãåimea ricãnului
Ir = înãlåimea ricãnului
Gb = grosimea blocului de carte
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La croirea scoaråelor compuse (1/2
pânzã) feåele de mucava se croiesc la
fel ca la scoaråele simple 1/1.
Pentru croirea materialului
necesar pentru îmbrãcarea scoaråelor
compuse 1/2 se calculeazã materialul
pentru cotor apoi materialul care
îmbracã feåele scoaråelor.
Lungimea fâæiei de pânzã care
îmbracã cotorul trebuie sã aibã
înãlåimea feåelor de mucava la care
se adaugã 2 - 3 cm pentru îndoirea
materialului
peste
mucava
(einælagul).
Lãåimea fîæiei de pânzã este
însumarea grosimii cotorului plus
cele douã articulaåii de 0,8 - 1 cm æi
pentru încã 3 - 4 cm necesari
încheierii celor douã feåe.
Calculul materialului pentru
îmbrãcarea feåelor se face astfel:
- lãåimea materialului este egalã
cu lãåimea (înãlåimea blocului de
carte) mucavalei plus 3 cm pentru
îndoirea materialului peste mucava;
- lungimea unei feåe este egalã
cu lungimea unei feåe de mucava
plus 1 cm. Considerând cã în
lungimea feåei trebuie inclus 1,5 cm
pentru îndoirea materialului peste
mucava (einælagul), ar trebui adãugat
1,5 cm peste lungimea feåei de
mucava, dar faåa de hârtie se lipeæte
cca 1 cm peste fâæia de pânzã care
îmbracã æi formeazã cotorul.
Uneori lãåimea pânzei care
formeazã cotorul poate fi de 1/3 din
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lãåimea cãråii. În acest caz, materialul
care îmbracã feåele se micæoreazã
corespunzãtor.
Dupã ce avem croit materialul,
se trece la operaåia urmãtoare:
ÎNCHEIEREA
SIMPLE

SCOARÅELOR

Aceastã operaåie se face în felul
urmãtor:
Bucata de pânzã (sau alt
material) se unge pe spate cu adeziv.
Ungerea se face începând din mijloc
spre margini, în aæa fel încât pe
suprafaåa ei sã se gãseascã un strat
uniform æi subåire de adeziv (vezi
figurile de mai jos).
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La mijlocul pânzei unse cu
adeziv se aplicã rãdãcina cotorului
(ricãnul) croit. La o distanåã de 3 - 5
mm de ricãn, într-o parte æi alta, se
aplicã feåele de mucava. Se verificã
poziåia ricãnului æi al mucavalelor pe
pânzã, astfel încât marginile lor sã fie
paralele cu marginile pânzei cu
adeziv.

Se preseazã cu mâna ricãnul æi
feåele de mucava, scoaråa se întoarce,
peste pânzã se aæeazã o bucatã de
hârtie æi se freacã scoaråa cu ajutorul
fãlåuielii. Se întoarce din nou scoaråa
æi se taie colåurile lãsându-se în
dreptul unghiurilor 1 - 2 mm sau mai
mult dupã grosimea mucavalelor. Se
aæeazã scoaråa la marginea mesei, se
lipeæte cu palma dreaptã îndoirea
materialului peste mucava în
interiorul scoaråei, îndoindu-se în
prealabil colåurile cu vârful fãlåuielii
sau cu unghia.

Executarea scoaråelor întregi
a - aæezarea feåelor de mucava æi a ricãnului pe
pânza unsã cu adeziv
b - scoaråa dupã executarea einælagului
c - faåa scoaråei executate

Îmbrãcarea scoaråei
1 - tãierea colåului; 2 - îndoirea pânzei peste
mucava (einælagul); 3 - îndoirea colåului

Pentru aæezarea corectã a
acestor elemente (mucavale æi ricãn)
se poate folosi un æablon mobil.

ªablon pentru fixarea feåelor de mucava

Dupã verificarea corectitudinii
aæezãrii mucavalelor æi a ricãnului se
procedeazã astfel:

În cazul când se îmbracã scoaråa
cu un material permeabil (trece
adezivul prin el) cum ar fi mãtasea
sau un material textil, atunci se unge
mucavaua cu un adeziv mai gros, æi
anume întâi în regiunea cotorului
unde se aplicã îmbrãcãmintea, apoi
feåele, aplicându-se æi peste ele
îmbrãcãmintea. Se rotunjesc colåurile scoaråei. Se unge apoi în
interiorul scoaråei, de jur împrejur,
pe lãåimea necesarã, iar colåurile se
ung uæor cu adeziv. Se trage apoi
pânza peste scoaråã, colåurile se trec
cu vârful fãlåuielii sau a sulei, æi se
netezesc (se bat) cu un ciocan.
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Dupã uscare, scoaråele sunt
rotunjite la cotor, prin frecarea pe
muchia unei mese de fier sau mai
uæor, frecând cotorul pe aparatul de
rotunjit, care mai întâi se încãlzeæte.

Rotunjirea cotorului
a - la muchia mesei; b - pe aparat

C O N F E C Å I O N A R E A
SCOARÅELOR COMPUSE (1/2
PÂNZÃ)
Fâæia de pânzã croitã la
dimensiunile corespunzãtoare se
unge pe toatã suprafaåa æi se depune
pe masã cu faåa unsã în sus. Se
aæeazã pe rând una din feåele scoaråei
pe o distanåã de 10 - 15 mm în
funcåie de lãåimea fâæiei, se aæeazã
apoi ricãnul la 5 mm distanåã, apoi
iar la 5 mm de ricãn se fixeazã a doua
faåã a scoaråei. Dupã aceastã fixare se
ridicã scoaråa æi cu podul palmei se
îndoaie cãtre interior marginile fâæiei
de pânzã, formând einælagurile, la
cap æi la picior

1

2

3

Încheierea scoaråelor
1 - fâæie de pânzã; 2 - ricãnul; 3 - feåele de mucava
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Îmbrãcarea feåelor scoaråelor cu
un material diferit de cel de la cotor
(în mod obiænuit se foloseæte hârtie
tipãritã). Feåele se croiesc la
dimensiunile necesare, sunt unse cu
adeziv (în general cu un adeziv pe
bazã de amidon) æi apoi sunt aplicate
pe feåele scoaråei.
Fixarea se face mai întâi spre
margine dinspre cotor întinzând bine
hârtia pentru a nu se forma
încreåituri. Se întinde cu atenåie pe
toatã suprafaåa scoaråei æi cu podul
palmei se îndoaie marginile æi se
lipesc einælagurile.

Îmbrãcarea scoaråelor jumãtate pânzã

Scoaråele trebuie sã fie perfect
paralipipedice, sã aibã dimensiuni
egale pentru aceeaæi lucrare în mai
multe volume, sã aibã toate
elementele paralele (feåele de
mucava cu ricãnul), sã aibã
suprafeåele netede æi marginile
pânzei corect îndoite, sã aibã
colåurile bine formate.
Scoaråele executate, simple sau
compuse, sunt supuse unor prelucrãri
de finisare prin imprimarea unor
texte æi elemente grafice atât pe feåe
cât æi pe cotor.
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FINISAREA SCOARÅELOR
Pentru scoaråele compuse
imprimarea se face numai la cotor,
deoarece feåele sunt executate din
hârtie tipãritã.
Pe feåele scoaråelor, de cele mai
multe ori, se imprimã urmãtoarele
elemente:
- numele autorului sau al
autorilor;
- titlul lucrãrii;
- numãrul volumului;
- emblema æi denumirea editurii;
anul în care lucrarea apare sub tipar.
Pe cotorul lucrãrii se imprimã:
- numele autorului sau autorilor;
- titlul lucrãrii;

- numãrul volumului.
Ornamentarea scoaråelor este o
problemã de esteticã profesionalã
realizatã de un grafician.
Finisarea scoaråelor se poate
face prin mai multe procedee
tehnologice, folosind în general
cliæee de imprimare din alamã, zinc,
aliaj de aluminiu, etc.
Operaåia de finisare, aæa cum
s-a arãtat mai sus, constã în obåinerea
unor imagini de text sau ilustraåii pe
feåele scoaråei cât æi pe cotorul
acesteia.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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