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În data de 2 martie 2011, s-a
desfãæurat Conferinåa naåionalã de
imprimare pe format mare, avându-i
ca parteneri principali pe HP
România æi Dacora Print. În cadrul
conferinåei s-au lansat noile
echipamente de imprimare pe format
mare marca HP. La eveniment au
participat specialiæti români æi strãini
din domeniu, parteneri globali æi
invitaåi speciali. Conferinåa a avut
loc în sala Atlas a hotelului Radisson
Blu, din Bucureæti.

Informaåiile de ultimã orã de pe
piaåa imprimãrii, nevoile, soluåiile
eficiente, trendurile æi inovaåiile în
domeniu au constituit subiectele
prezentãrilor susåinute de Cornel
Pãuna, Managing Partner Dacora
Print æi Daniel Princ, Central and
Eastern Europe HP Designjet
Business Manager.

Conferinåa naåionalã de
imprimare pe format mare a
reprezentat o ocazie unicã de a crea
un cadru de prezentare æi de
interacåionare a companiilor
participante.

„Consider cã soluåiile de
printare pe format mare oferite de
HP sunt extrem de benefice pentru
clienåii noætri în aceastã perioadã
dificilã pentru cã scad costurile cu
cel puåin 20%, iar productivitatea

este mai mare. Imprimarea este mai
facilã, se poate printa din orice colå al
lumii, mai ieftinã æi calitatea
imprimãrii este mai mare. Dacora
Print aduce valoare acestor soluåii
prin furnizarea de servicii complete,
precum æi asistenåa tehnicã speci-
alizatã æi certificatã. HP. Oferim
închiriere de tehnologie pe o
perioadã de pânã la 5 ani, o gamã
diversificatã de media æi con-
sumabile pentru toate echipamentele
de imprimare pe formate mari HP æi
putem integra echipamentele HP cu
soluåii de finisare moderne”,
apreciazã Cornel Pãuna, Managing
Partner Dacora Print.

Conferinåa s-a adresat re-
prezentanåilor copy shop-urilor,
firmelor de producåie publicitarã care
fac imprimare de format mare,
marilor companii naåionale de
utilitãåi, celor mai cunoscute
companii multinaåionale, în cadrul
cãrora activeazã departamente de
listare internã, firmelor de
arhitecturã, presei de specialitate æi
business.

În cadrul conferinåei naåionale
de imprimare pe format mare au fost
lansate noile echipamente de
imprimare marca HP: T2300, T7100,
L25500, Z6200. Sesiunile demon-
strative au fost coordonate de

CONFERINÅA NAÅIONALÃ DE IMPRIMARE PE FORMAT MARE
Inovaåiile din domeniul printului digital
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Laetitia Destombes - EMEA
Business Manager æi David Gaston -
EMEA Designjet Category and
Product Manager.

„Din nevoia de a adapta
continuu tehnologiile æi instru-
mentele de lucru la standardele tot
mai exigente din domeniul
imprimãrii, HP a creat aceastã ultimã
generaåie de echipamente. Costurile
mici de imprimare, viteza remar-
cabilã, rezistenåa în timp, calitatea
deosebitã a produselor obåinute,
fiabilitatea ridicatã, imprimarea
neasistatã, precum æi managementul
de la distanåã fac din noile
imprimante HP soluåiile ideale
pentru toate centrele care presteazã
servicii de imprimare pe format
mare”, declarã Doru Stoican, HP
România Large Format Business
Manager.

Conferinåa naåionalã de
imprimare pe format mare s-a
desfãæurat în data de 
2 martie 2011, în sala Atlas a
hotelului Radisson Blu, din
Bucureæti, începând cu ora 10.00.

Evenimentul a fost organizat de
HP România æi Dacora Print, în
parteneriat cu Man and Machine,
distribuitor al produselor Autodesk
în România æi ES-TE Berlin,
companie specializatã în sisteme de
împãturire. Parteneri media:
Universign, APIIP, Bicau, Preåuri de
Listã, A51.

Despre HP România:
HP creeazã noi oportunitãåi ca

tehnologia sã aibã un impact
semnificativ în viaåa utilizatorilor, a
companiilor, a instituåiilor æi în
general a societãåii. Cu un portofoliu
ce cuprinde soluåii de imprimare,
calculatoare personale æi infra-
structurã IT, HP este cea mai mare
companie IT din lume. Mai multe
informaåii despre HP se pot gãsi la
www.hp.com

Despre Dacora Print:
Compania activeazã în

domeniul de furnizare a hârtiei din
anul 2004, timp în care a oferit
clienåilor sãi o gamã diversificatã de
materiale, atât pentru piaåa tehnicã,
cât æi pentru piaåa graficã. În 2008 a
devenit HP Prefered Partner æi a
primit premiul Compania Anului,
decernat de HP România. Datoritã
strategiei æi volumului de
imprimante HP Large Format
vândute, Dacora a fost recunoscutã
în 2009 HP Gold Partner, iar din
2010 este Partener Strategic HP. Are
competenåa de a informa clienåii
asupra soluåiilor care îi avantajeazã,
oferindu-le imprimante de format
mare, atât pentru piaåa tehnicã
(CAD/GIS), cât æi pentru piaåa
graficã (INDOOR/OUTDOOR), dar
æi consumabile originale HP. Mai
multe informaåii despre Dacora Print
se pot gãsi la www.dacora.ro
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Serigrafie

Cernelurile serigrafice

Cernelurile serigrafice sunt
produse chimice. Fie cã sunt pe bazã
de solvent, pe bazã de apã, cu
polimerizare UV sau prin sublimare,
fie cã sunt într-un component sau în
doi componenåi, cernelurile seri-
grafice îæi gãsesc aplicabilitate pe
aproape toate tipurile de substrat.

Pentru toate felurile de cernealã,
principiul de bazã este acelaæi.
Caracteristicile specifice  fiecãrui tip
de cernealã sunt date de proprietãåile
materiilor prime utilizate în reåeta de
preparare.

Compoziåie. Orice sistem
convenåional de cernealã este format
din patru componenåi, æi anume:

- Binder
- Solvent
- Colorant
- Agenåi auxiliari
Binderul reprezintã baza în care

se formeazã cerneala. Acesta are
rolul de a înconjura particulele de
colorant, dar æi de a asigura aderenåa
cernelii la substrat. În funcåie de
aplicaåie, binderul este special indicat

pentru hârtie, plastic, sticlã sau
metal. Particulele de binder pot fi
rigide sau elastice, astfel încât sã
permitã deformarea sau nu. În
general se utilizeazã în varianta
rigidã care, în timpul procesãrii, se
va dizolva.

Solventul are rolul de a dizolva
binderul, transformându-l din forma
rigidã într-o masã vâscoasã,
utilizabilã în procesul serigrafic. Dar
existã foarte multe tipuri de substrat
care nu rezistã atacului solvenåilor.
În acest caz, solventul este utilizat
doar pentru a mãri aderenåa la
substrat a cernelii.

Solvenåii diferã între ei prin
puterea de dizolvare æi prin viteza de
evaporare. Solvenåii cu volatilitate
ridicatã se numesc diluanåi iar cei cu
vitezã micã de evaporare se numesc
întârzietori.  Viteza de evaporare a
solventului din compoziåia cernelii,
în procesul de polimerizare a
acesteia, depinde atât de volatilitatea
solventului cât æi de natura
binderului.

Colorantul este substanåa
responsabilã de culoarea cernelii. În
industria cernelurilor serigrafice,
aceætia pot fi coloranåi sau pigmenåi.
Doar în situaåii speciale se utilizeazã
agenåi de colorare, care au
proprietãåi limitate în ceea ce
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priveæte strãlucirea, luciul æi
transparenåa.

Agenåii auxiliari sunt utilizaåi
pentru a da cernelurilor proprietãåi
speciale. Printre aceætia se numãrã:
agenåi de curgere, aditivi pentru luciu
sau mãtuire, aditivi pentru vâs-
cozitate, promotori de aderenåã.

Comparaåie între compoziåia
cernelurilor pe bazã de solvent æi

cele cu polimerizare UV:

Cerneluri pe bazã de solvent

Binder 30-40%
Solvent 60-70%
Pigmenåi 2-35%
Agenåi auxiliari 2-5%

Cerneluri cu polimerizare UV

Prepolimer 30-60%
Monomer 20-40%
Fotoiniåiator 3-6%
Pigmenåi 2-25%
Agenåi auxiliari 2-5%

Cerneluri UV. Compoziåia
cernelurilor UV este diferitã de cea a
cernelurilor convenåionale, dupã
cum urmeazã:

- polimerul, care reprezintã baza

cernelii UV, are o compoziåie
similarã cu cea a binderului din
cernelurile pe bazã de solvent.
Acesta este important pentru
aderenåa cernelii la substrat,
rezistenåa æi luciul acesteia æi viteza
de uscare;

- monomerul are acelaæi rol ca æi
diluantul pentru cernelurile pe bazã
de solvent. Acesta influenåeazã
aderenåa cernelii la substrat æi
consistenåa cernelii. Deosebirea este
cã acest monomer nu se evaporã
precum diluantul din cernelurile pe
bazã de solvent;

- fotoiniåiatorul are rolul de a
iniåia reacåia de polimerizare / uscare
a cernelii UV;

- pigmenåii au rolul de a da
culoare cernelii. Aceæti pigmenåi pot
fi utilizaåi atât pentru cernelurile pe
bazã de solvent, cât æi pentru cele
UV;

- agenåii auxiliari pot fi agenåi
de curgere sau pentru reglarea
vâscozitãåii.

Conåinutul de substanåã solidã în
cernealã æi influenåa acestuia 
asupra grosimii stratului de

cernealã depus

În cazul imprimãrilor cu

cerneluri pe bazã de solvent, existã o
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diferenåã între grosimea stratului de

cernealã imprimat, înainte æi dupã

uscare. Este cunoscut faptul cã din

solventul prezent în cernealã în

momentul în care aceasta este gata

pentru utilizare, aproximativ 75% se

evaporã. De aceea, grosimea

stratului de cernealã va varia

corespunzãtor. De exemplu, un strat

de cernealã umedã cu o grosime de

10μ, dupã uscare va avea o grosime

de 3-4μ.

În cazul imprimãrilor cu

cerneluri UV, grosimea stratului de

cernealã imprimat va fi aceeaæi, atât

înainte de uscare cât æi dupã uscare,

deoarece în compozitia cernelurilor

UV nu existã componenåi care sã se

evapore.

Sisteme de cernealã. Fiecare

sistem de cernealã se caracterizeazã

prin:

- grad de luciu – foarte lucios,

lucios sau mat;

- opacitate – opacitate ridicatã,

opacitate medie, transparentã;

- tipul de substrat pe care se

aplicã, prin compoziåie, texturã,

aderenåã la substrat, sensibilitate la

solvenåi, elasticitate; 

- proprietãåi fizice/mecanice –

rezistenåa la luminã, intemperii,

zgâriere, aderenåã;

- proprietãåi chimice – rezistenåa

la solvenåi, chimicale, benzine, uleiuri.

Aceæti parametri nu fac decât sã

arate necesitatea existenåei mai

multor tipuri de cernealã, specifice

fiecãrui tip de aplicaåie pe o gamã

foarte largã de substrate.

Uscarea æi polimerizarea 

cernelurilor

1. Uscarea fizicã – este

specificã cernelurilor într-un singur

component. Aceasta înseamnã eva-

porarea în aer a solvenåilor æi a unor

aditivi conåinuåi în cernealã. Acest

proces este mult mai intens dacã

atmosfera în care are loc procesul de

evaporare nu este saturatã în solvent

æi aerul este cald. 

O caracteristicã importantã a

acestor cerneluri este posibilitatea lor

de a se resolubiliza, adicã cerneala

uscatã în ochiurile ecranului se poate

îndepãrta prin spãlare cu solvent.

Acest proces este posibil datoritã

proprietãåii cernelii uscate de a se

dizolva în solvent. 
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2. Uscarea chimicã este
specificã cernelurilor în doi
componenåi, foarte rezistente, care
nu se dizolvã. Procesul de uscare este
o reacåie chimicã. În cazul în care
cerneala conåine æi solvenåi, uscarea
se va realiza în douã etape – prima
etapã este o uscare fizicã æi a doua
etapã este o uscare chimicã.

3. Uscarea chimicã oxidativã
este specificã cernelurilor într-un
singur component care reacåioneazã
cu oxigenul din aer. Acest proces de
uscare este specific unei game foarte
restrânse de cerneluri serigrafice.
Dupã o primã etapã de uscare fizicã,
urmeazã o etapã de uscare chimicã
oxidativã cu ajutorul oxigenului din
aer. Filmul de cernealã imprimat,
dupã o uscare de 2-3 sãptãmâni, este
extraordinar de rezistent la acåiunea
celor mai agresive chimicale.

4. Uscarea chimica reactivã
este specificã cernelurilor în doi
componenåi. Acest proces se
desfãæoarã ca o reacåie chimicã între
binder æi întãritorul adãugat în
cernealã. În funcåie de tipul de
cernealã æi de tipul de catalizator,
filmul de cernealã aplicat va avea
rezistenåã mecanicã æi chimicã peste
medie, åinând cont æi de temperatura
de uscare. De exemplu, la o tem-
peraturã de 20 º C, timpul de uscare

este de 5-7 zile, în timp ce la o
temperaturã ridicatã, 80 - 160 º C,
timpul de uscare, în funcåie de tipul
de cernealã, va fi de ordinul
minutelor sau orelor. Imprimãrile cu
cerneluri în doi componenåi vor avea
rezistenåa chimicã, respectiv rezis-
tenåa mecanicã mult mai mari decât
imprimãrile cu cerneluri într-un
singur component.

5. Uscarea chimicã sub
acåiunea radiaåiilor UV este
specificã cernelurilor UV, care
reprezintã o gamã complet diferitã de
celelalte cerneluri utilizate la
imprimarea serigraficã. Cerneala se
usucã numai sub acåiunea energiei
electromagnetice a radiaåiilor UV. În
cazul cernelurilor UV, pentru
definirea acestui proces este corect
sã se utilizeze termenul de
polimerizare.

Rezistenåa imprimãrilor la
radiaåiile solare æi intemperii

Pentru imprimatele ce se expun
în atmosferã (afiæe) se vor alege
cerneluri produse cu o bunã
rezistenåã la luminã æi intemperii.
Rezistenåa la luminã este determinatã
de calitatea pigmenåilor folosiåi care
pot avea rezistenåã foarte mare, mare
sau micã. Aceastã caracteristicã se
exprimã prin gradul în care culoarea
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Radiaåiile solare distrug atât
pigmentul cât æi binderul cernelii.
Doar perioada de timp în care are loc
distrugerea intensitãåii culorii diferã
de la o cernealã la alta. 

Datoritã acestui fenomen de
distrugere a intensitãåii culorii în
timp sub acåiunea radiaåiilor UV, o
serie de metode pentru determinarea
rezistenåei cernelurilor la acåiunea
radiaåiilor UV solare au fost
dezvoltate recent, dintre care cea mai
cunoscutã este evaluarea acestei
rezistenåe în seria BLUE WOOL
SCALE. Aceasta cuprinde un
interval de valori pentru rezistenåa la
radiaåiile UV solare între 1 æi 8.
Valorile cuprinse în intervalul 1-4
sunt specifice cernelurilor cu
rezistenåã micã la radiaåiile solare,
valorile 5-6 sunt specifice
cernelurilor cu rezistenåã medie la
radiaåiile solare æi valorile 7-8 sunt
specifice cernelurilor cu rezistenåã
mare la radiaåiile solare.

Pentru aplicaåiile de lungã
duratã, în exterior, atunci când
acåiunea radiaåiilor solare poate fi
combinatã cu acåiunea climaticã
(ploaie, vânt, ninsoare) se

recomandã folosirea cernelurilor cu
valori cuprinse în intervalul 7-8 pe
scala BLUE WOOL.

Rezistenåa imprimãrilor la 
acåiuni mecanice

Rezistenåa mecanicã a impri-
mãrilor este evaluatã din punct de
vedere al aderenåei filmului de
cernealã pe substrat æi din punct de
vedere al rezistenåei la zgârieturi. În
cazul substratelor problematice din
polipropilenã sau polietilenã,
aderenåa filmului de cernealã pe
substrat poate fi îmbunãtãåitã prin
tratarea suprafeåelor de imprimat cu
promotori de aderenåã.

Prezentare realizatã 
de Cristina CALAFETEANU

EDCG Bucureæti 
pe baza documentaåiei furnizate 

de J. Bauer – SUN CHEMICAL 
Coates Screen Inks Gmbh


