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Serigrafia
Serigrafia, ca metodã de
imprimare, a fost recunoscutã în
China, în timpul dinastiei Song, între
anii 960 æi 1279, în Japonia æi în alte
åãri asiatice. În Europa, serigrafia a
fost introdusã de meæterii asiatici
spre sfâræitul anilor 1700, dar nu a
fost acceptatã decât într-o foarte micã
mãsurã. Dar, în 1907, în Anglia,
serigrafia a fost patentatã de
Samuel Simon, ca metodã de
imprimare a tapetului, pe suport de
lânã, mãtase æi alte åesãturi fine. În
anii 1930, artiætii vremii au început
sã foloseascã serigrafia pentru
imprimarea pe obiecte de ceramicã,
sticlã æi textile.
În prezent, prin serigrafie se pot
imprima toate felurile de materiale:
hârtie, sticlã, textil, plastic, metal
etc., folosind toate tipurile de
cerneluri æi paste: transparente sau
opace, conductive sau neconductive,
organice sau anorganice.
Prin serigrafie se poate imprima
orice tip de suprafaåã: finã sau
rugoasã, absorbantã sau neabsorbantã, matã sau lucioasã, planã sau
neregulatã.
Aplicaåiile serigrafiei sunt în
industria textilã, industria sticlei,

industria ceramicii, în electronicã, în
industria automobilelor dar æi în
industria graficã.
Imprimarea serigraficã se poate
realiza la orice scarã dimensionalã,
de la formate mici, de 3x5 cm,
caracteristice impimãrii pe carduri
sau CD-uri, pânã la dimensiuni foarte
mari, de 3,5x12 m, corespunzãtoare
posterelor.
Astfel, se poate spune cã
serigrafia este o metodã universalã de
imprimare æi versatilitatea sa nu
poate fi întâlnitã la nicio altã metodã
de imprimare cunoscutã pânã în
prezent.
Orice imprimare serigraficã
înseamnã: ecran serigrafic, cernealã,
racletã æi maæinã de serigrafiat.
Fabricarea ecranului serigrafic
Câteva sute de ani despart
primele ecrane serigrafice confecåionate cu site åesute din fire de pãr
de actualele ecrane realizate cu site
din fibre sintetice, tratate, pentru o
precizie cât mai mare la imprimare.
1. Întinderea sitei serigrafice
Sitele serigrafice din poliester
sau poliamidã sunt materialele ideale
pentru
fabricarea
ecranului
serigrafic.
- Sitele din poliester
se
caracterizeazã prin tensiune mãritã æi
elongaåie redusã, ceea ce oferã
reproductibilitate æi duratã de
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utilizare extinsã, în condiåii de
stabilitate dimensionalã.
- Sitele din poliamidã au o
excelentã rezistenåã mecanicã æi de
aceea sunt recomandate pentru medii
de imprimare abrazive (imprimãri pe
substrat ceramic, imprimãri cu
cerneluri reflectorizante). Elasticitatea ridicatã a acestei site face
posibilã imprimarea æi pe suprafeåe
uæor neregulate.
Ramele
serigrafice
sunt
construite din profile cu diferite
secåiuni æi calculate sã suporte o sitã
bine întinsã. Ramele trebuie sã fie pe
cât posibil rezistente la deformarea
mecanicã, atât în timpul fabricãrii
ecranului cât æi în timpul procesului
de imprimare. Profilele de ramã
trebuie sudate pentru a forma o
suprafaåã perfect planã æi dreaptã.
Aluminiul æi oåelul sunt cele mai
utilizate materiale pentru fabricarea
ramelor serigrafice dar, pentru unele
aplicaåii, se pot folosi æi rame de
lemn.
Ramele confecåionate din
aluminiu sunt uæoare, prezintã o
gamã largã de profile, rezistenåã
bunã la coroziune æi se curãåã uæor.
Dar, sunt mai scumpe æi nu sunt atât
de stabile precum cele din oåel.
Ramele serigrafice din oåel sunt
grele æi ruginesc uæor æi de aceea
trebuie vopsite înainte de a fi
folosite. Sunt mai robuste decât cele
din aluminiu æi, datoritã rigiditãåii, se
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pot folosi profile mai mici pentru
dimensiuni mari.
Ramele serigrafice din lemn
sunt practice æi uæor de utilizat.
Deoarece se distorsioneazã în scurt
timp, datoritã fluctuaåiilor de
temperaturã æi umiditate, nu se
recomandã la imprimarea detaliilor
fine.
Alegerea greæitã a profilului
ramei sau utilizarea incorectã a
acestora conduce la deformarea
ramelor æi, implicit, la imprimãri de
calitate slabã.
Sisteme de întindere a sitei
Existã trei modalitãåi de
întindere a sitei pe ramã: întindere
manualã,
întindere
mecanicã,
întindere pneumaticã.
- Întinderea manualã a sitei pe
rama de lemn. Åesãtura este fixatã
cu capse pe una din laturile ramei.
Apoi, se întinde sita cu ajutorul unor
cleæti æi se fixeazã capsele pe latura
opusã. Se repetã operaåia æi pe
celelalte douã laturi.
Tensionarea manualã a sitei pe
ramele de lemn este foarte uæor de
realizat æi economicã dar nu este
posibil controlul tensiunii. De
asemenea, este foarte dificil ca dupã
întindere sã se pãstreze paralelismul
firelor. De aceea nu se recomandã a
se utiliza pentru realizarea ecranelor
la imprimarea detaliilor. Rezistenåa
ecranului este foarte micã, deoarece
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fiecare capsã folositã la fixarea sitei
pe ramã taie firele sitei.

sunt acåionaåi cu aer comprimat æi
numãrul lor depinde de mãrimea
ramei serigrafice. Astfel, rama este
pretensionatã, ceea ce diminueazã
mult pierderea de tensiune a sitei
dupã lipire æi eliberarea din
echipamentul de întindere. Deoarece
cleætii sunt åinuåi la o presiune a
aerului constantã, tensiunea în sitã
rãmâne constantã pânã dupã lipire.

- Întinderea mecanicã a sitei pe
ramã. Se aæeazã sita pe ramã æi se
fixeazã cu ajutorul cleætilor care
trebuie sã acopere toatã lungimea
laturilor ramei. Dupã atingerea
tensiunii se aplicã adezivul.

- Întinderea pneumaticã a sitei
pe ramã. Pentru obåinerea unor
imprimãri de calitate se recomandã
intinderea sitei pe ramã cu ajutorul
sistemului de cleæti pneumatici.
Cleætii sunt astfel construiåi încât se
proptesc în rama serigraficã. Aceætia

2. Pretratarea sitei serigrafice
Sitele serigrafice care nu au
suprafaåa pretratatã trebuie degresate
întotdeauna înainte de a fi utilizate.
Degresarea se realizeazã cu produse
speciale de degresare, furnizate
curent de orice fabricant de
chimicale pentru pregãtirea æi
recuperarea ecranelor. Nu se folosesc
detergenåi casnici. Aceætia conåin
adesea aditivi chimici (de exemplu
lanolinã pentru protejarea pielii) care
pot afecta serios aderenåa filmelor
capilare sau a emulsiilor pe suprafaåa
sitei.

4

AFACERI POLIGRAFICE de 12 ani lider

Nr. 61 /

Dupã operaåia de degresare, sita
nu mai trebuie atinsã. Agentul de
degresare se aplicã pe sita udã, în
cantitãåi mici, folosind o perie moale.
Se lasã câteva minute pe sitã apoi se
clãteæte sub jet de apã cu presiune
mare æi apoi se îndepãrteazã apa prin
absorbåie æi se usucã la temperatura
camerei.
3. Emulsionarea ecranului serigrafic
Emulsia (sau filmul capilar)
trebuie aplicatã imediat, deoarece
orice întârziere mãreæte riscul de
contaminare a sitei cu praf sau
grãsimi.
Pregãtirea emulsiei fotosensibile. Emulsiile fotosensibile sunt
comercializate în douã variante æi
anume presensibilizate sau cu
sensibilizator separat. Sensibilizatorul poate fi pudrã diazo æi/sau
fotopolimeri. Din motive ecologice
nu se mai foloseæte bicromat.
În cazul în care emulsia este
presensibilizatã, aceasta nu mai
necesitã operaåii preliminare înainte
de a fi aplicatã pe ecran.
În cazul în care sensibilizatorul
este separat, sensibilizarea emulsiei
se poate face astfel: fie se dizolvã
sensibilizatorul într-o cantitate micã
de apã cãlduåã æi apoi se adaugã în
emulsie, fie sensibilizatorul se
adaugã direct în emulsie. În ambele
cazuri, dupã amestecare, emulsia
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trebuie lãsatã sã se degajeze complet
(sã elimine bulele de aer incorporate
în timpul procesului de amestecare).
De aceea, se recomandã prepararea
emulsiei în seara anterioarã zilei de
lucru pentru a avea suficient timp sã
se elimine bulele de aer.
Aplicarea emulsiei pe sitã se
poate face manual sau automat.
Emulsionarea manualã se realizeazã
cu ajutorul scafei. Marginea scafei
trebuie sã aibã profilul rotund æi
constant pe toatã lungimea de
contact cu sita. Acest lucru va
asigura un strat de emulsie uniform
pe toatã suprafaåa ecranului
serigrafic.
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Pentru un ecran perfect,
emulsionarea uniformã este foarte
importantã. Sita trebuie sã fie
acoperitã complet cu emulsie iar
stratul de emulsie de pe partea de
imprimare trebuie sã fie uæor mai
gros. Ecranul se emulsioneazã de 1-2
ori pe partea de imprimare, urmat
imediat de emulsionarea pe partea de
racletare de 1-4 ori, ud pe ud. Apoi se
usucã.

a

b

a) Emulsia este aplicatã mai întâi pe partea de
imprimare. Sub presiune ea trece prin ochiurile
sitei pe partea de racletare.
b) Emulsia este aplicatã pe partea de racletare.

c
c) Ecranul este uscat în poziåie orizontalã, cu
partea de imprimare în jos. Temperatura din
cuptor trebuie sã fie între 20º æi 30º.

Temperatura de uscare nu
trebuie sã depãæeascã 40 ºC æi cuptorul trebuie prevãzut cu ventilaåie. În
cuptor, ecranul se aæeazã cu partea de
imprimare în jos. Dupã uscare,
calitatea
ecranului
poate
fi
îmbunãtãåitã semnificativ prin 1–2
emulsionãri suplimentare (cu uscãri
intermediare). De aceastã datã,
ecranul se aæeazã în cuptor cu partea
de racletare în jos. Pe partea de
imprimare grosimea emulsiei trebuie
sã reprezinte aproximativ 10–15 %
din grosimea sitei serigrafice.
Emulsionarea automatã se realizeazã cu ajutorul echipamentelor de
emulsionat, care pot avea scafe de
emulsionat, fie doar pe o parte, fie pe
ambele pãråi. Cele mai avantajoase
sunt cele cu scafe pe ambele pãråi ale
ecranului deoarece permit obåinerea
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unui ecran uniform economisind
timp æi materiale, scafele aplicând
emulsie în acelaæi timp atât pe partea
de imprimare cât æi pe partea de
racletare.
Emulsionarea automatã oferã
avantaje cum ar fi reproductibilitatea
æi posibilitatea de ajustare a
parametrilor de lucru.
4. Expunerea ecranelor serigrafice
Expunerea stratului fotosensibil
uscat la radiaåia UV conduce la
polimerizarea (întãrirea) zonelor
expuse care astfel devin insolubile în
apã. Suprafeåele neexpuse rãmân
solubile în apã æi vor fi spãlate
folosind apã rece sau cãlduåã.
Pentru expunerea ecranelor
emulsionate se pot utiliza mai multe
tipuri de surse UV. Spectrul de
emisie trebuie sã se situeze în
domeniul lungimilor de undã 350420 nm, pentru a coincide cu
sensibilitatea maximã a filmului æi a
emulsiei.
Cele mai indicate surse de
radiaåii UV sunt:
- lãmpi cu halogenurã metalicã,
putere 2000 - 6000 W;
- lãmpi cu vapori de mercur;
- lãmpi cu vapori de mercur la
presiune ridicatã;
- lãmpi cu halogenurã de mercur;
- lãmpi fluorescente superactinice.
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Cu cât suprafaåa de expus este
mai mare cu atât sursa de luminã
trebuie sã fie mai puternicã.
Distanåa dintre lampa de expunere æi
ramã trebuie sã fie cel puåin egalã cu
diagonala suprafeåei de expus æi de
asemenea trebuie sã fie de 1,5 ori
mai mare decât diagonala imaginii
care trebuie sã fie expusã. În niciun
caz unghiul conului luminos nu
trebuie sã depãæeascã 60º.

a

a) Partea de imprimare este expusã cu film. Se
aæeazã partea cu emulsie a filmului în contact cu
emulsia de pe partea de imprimare.

b

b) Developarea ecranului. Se udã ecranul pe
ambele feåe dupã care cu jet de apã sub presiune
se acåioneazã doar pe partea de racletare.
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timpul expunerii, ceea ce conduce la
probleme de rezoluåie. Nu se
recomandã folosirea sitelor albe la
imprimarea detaliilor fine. Timpul
de expunere în cazul sitelor colorate
este mai mare decât în cazul celor
albe æi de aceea sunt recomandate
pentru imprimãrile policrome æi
detalii fine.
c

c) Ecranul se usucã la temperaturi de 20º - 30º C.

Expunerea în trepte este
necesarã pentru a determina timpul
corect de expunere. Timpul de
expunere depinde de caracteristicile
emulsiei foto, de film, de sursa de
luminã æi de distanåa dintre lampã æi
ecranul de expus.
Ecranele subexpuse nu se
întãresc deloc æi emulsia de pe faåa
de racletare este spãlatã la developare. Un strat fotosensibil cu
aspect mâzgãlit reprezintã un semn
sigur de subexpunere. Dacã clãtirea
nu este suficientã, o parte din
emulsia foto dizolvatã se fixeazã pe
pãråile libere ale sitei. Dupã uscare
rãmâne o peliculã abia vizibilã care
împiedicã pãtrunderea cernelii prin
ochiurile sitei în timpul imprimãrii.
Ecranele subexpuse prezintã o
rezistenåã slabã la solvenåi, la
cerneluri æi la uzura mecanicã æi sunt
greu de recuperat.
Ecranele supraexpuse vor avea
o rezoluåie scãzutã æi acest fenomen
apare mai ales în cazul sitelor albe.
Fibrele necolorate reflectã lumina în

5. Developarea ecranelor serigrafice
Pentru developarea unui ecran
expus se recomandã utilizarea unei
duze la care presiunea apei se poate
ajusta (20-25 bari) sau a unui utilaj
automat de developare.
Cu ajutorul unui aspirator se
poate îndepãrta apa rãmasã pe ecran
dupã developare. Astfel, se previne
fixarea emulsiei dizolvate în
ochiurile sitei æi se scurteazã
considerabil timpul de uscare.
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