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Avantajele tehnologiei UV 
în serigrafie æi tampografie

Atât serigrafia cât æi tampografia

se îndreaptã spre tehnologia UV.

Avantajul serigrafiei, cunoscut de toatã

lumea, este dat de posibilitatea de a

imprima aproape orice tip de substrat.

Problemele legate de aderenåa la

substrat aproape au fost rezolvate, prin

gãsirea unor formule de cernealã

specifice fiecãrui tip de substrat.

Cernelurile serigrafice UV

Prima generaåie de cerneluri

serigrafice UV fabricatã de COATES

SCREEN INKS GmbH (divizie a

SUN CHEMICAL) a apãrut în 1977.

Limitele acelor cerneluri erau date de

aderenåa la substrat.

Proprietãåile cernelurilor UV

sunt dominate de efectul non-toxic.

Datoritã materiilor prime din care se

obåin – oligomeri æi monomeri în

formã purã – mirosul æi efectul iritant

ale acestora asupra pielii sunt reduse. 

Reactivitatea cernelurilor UV

de azi a crescut foarte mult

comparativ cu cea a cernelurilor din

primele generaåii, datoritã îmbu -

nãtãåirilor aduse în domeniul

componenåilor, în special al

fotoiniåiatorilor. Avantajul creæterii

reactivitãåii este posibilitatea

acestora de a polimeriza la valori

energetice destul de mici.
Varietatea substraturilor pe care

se pot aplica cernelurile UV trebuie
sã suporte trecerea prin cuptorul UV.

Întrebarea la care aæteaptã
rãspuns toåi serigrafiætii este: existã
cerneluri UV pentru toate aplicaåiile?

Cu unele mici excepåii impuse
de limitele proprietãåilor cernelurilor
UV, aplicaåiile realizate cu cerneluri
pe bazã de solvent pot fi realizate æi
cu cerneluri UV.

Substraturi pentru aplicaåii 
cu cerneluri UV

1. Hârtie, carton
Aceastã grupã de materiale a

cam pierdut din importanåã în
domeniul imprimãrilor serigrafice
pentru cã majoritatea posterelor de
mari dimensiuni care, cu ani în urmã
se realizau serigrafic, acum se
imprimã ofset sau prin tipar digital.
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Cartoanele se lamineazã dupã ce sunt
imprimate ofset. Cu toate acestea, o
gamã variatã de cerneluri UV este
destinatã acestor tipuri de substrat.

O aplicaåie specialã o reprezintã
lãcuirea selectivã.

2. PVC
Se cunosc trei mari subgrupe:
- folii autoadezive din PVC;
- foi sau plãci de PVC rigid;
- textil ranforsat cu folie de

PVC.
De zeci de ani, cele trei

subgrupe prezentate mai sus sunt
bine cunoscute tuturor serigrafiætilor.
Atunci când au fost fãcute primele
imprimãri cu cerneluri UV în loc de
cerneluri convenåionale, avantajele
tehnologiei UV au fost foarte clare.
Aceasta nu înseamnã cã nu au apãrut
æi probleme, cum ar fi: fisurarea
imprimãrilor pe plãci de PVC rigid
sau ondularea marginilor foliilor din
PVC autoadezive.

Fisurarea stratului de cernealã
pe plãcile de PVC apare nu datoritã
aderenåei slabe a cernelii la substrat,
ci mai degrabã caracteristicilor
acesteia – durã æi casantã. Dar, dupã
cercetãri în domeniu au apãrut æi
cerneluri mai puåin casante.

Ondularea marginilor foliilor
autoadezive de PVC se datoreazã
tendinåei cernelii de a se strânge
dupã polimerizare. Dar s-au formulat
æi cerneluri care nu au ca efect
ondularea marginilor, cu atât mai
mult cu cât adezivul foliei este mai
bun.

Pentru aceste aplicaåii se
recomandã cernelurile din gama UVN.

3. Poliolefine
Polietilena æi polipropilena  sunt

foarte des întâlnite în industria
ambalajelor. Existã cerneluri UV
pentru imprimarea lor directã, cu
aplicarea unui tratament cores -
punzãtor pentru creæterea aderenåei
cernelii la substrat. Foliile de PE æi
PP pot fi folosite æi la realizarea
etichetelor. Dar, în acest caz, foliile
sunt lãcuite æi cerneala UV care se
aplicã trebuie sã fie specificã
substraturilor din PVC.

În ultimii ani, cei din industria
posterelor au încercat sã schimbe
substratul din PVC cu cel de PP, mai
ales din considerente ecologice. Dar
imprimarea pe PP este destul de
problematicã.

Se recomandã utilizarea cerne -
lurilor UVPO.
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4. Policarbonat
Acest tip de materiale devine

din ce in ce mai important pentru
serigrafiæti.  Foliile de policarbonat
se utilizeazã mai ales în industria de
maæini, la realizarea ceasurilor
indicatoare de vitezã sau la articolele
realizate prin injecåie. O altã aplicaåie
la fel de cunoscutã este folosirea
foliilor de policarbonat la realizarea
tastaturilor flexibile pentru calcu -
latoare æi telefoane mobile.

Datoritã imprimãrii destul de
dificil de realizat din cauza aderenåei
slabe a cernelii la substrat, o serie de
display-uri pentru industria
automobilelor este imprimatã cu
cerneluri convenåionale. Dar,
cercetãrile continuã æi procentul
celor imprimate cu cerneluri UV este
în creætere.

Pentru imprimarea detaliilor
fine sau a policromiilor se
recomandã utilizarea cernelurilor
UV. De asemenea, acestea pot fi
folosite cu succes æi la imprimarea
culorilor opace. Efectul de mãtuire
sau de anti-reflexie pe substrat de
policarbonat se poate obåine foarte
uæor cu lacuri UV.

Pentru realizarea tastaturilor
flexibile se pot utiliza æi folii de

poliester pentru a cãror imprimare se
pot folosi cu succes cerneluri UV.

Se recomandã utilizarea cerne -
lurilor UVE.

5. Polistiren sau PMMA
Aceste materiale reprezintã tipul

clasic de substrat în serigrafie. Ele
necesitã pentru imprimare cerneluri
cu aderenåã mare la substrat æi foarte
rezistente pentru aplicaåii în exterior.
Datoritã comportamentului lor
special la variaåii de temperaturã,
aceste materiale pot fi termo -
formabile. Pentru acest tip de
aplicaåii existã cerneluri UV speciale
care pot fi la rândul lor termo -
formate.

Se recomandã utilizarea
cernelurilor UVP sau UVE pentru
aplicaåiile clasice æi VACUPLAST
pentru aplicaåiile termoformabile.

6. Sticlã æi ceramicã
Sticla æi ceramica sunt materiale

care devin din ce în ce mai
importante ca substrat pentru
aplicaåiile serigrafice. Cele mai
cunoscute aplicaåii pe substrat de
sticlã sunt cele din industria mobilei
sau a displayurilor pentru maæinile
de jocuri electronice.
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Æi sticlele utilizate în industria

ambalajelor pot fi imprimate

serigrafic cu cerneluri UV. 

Se recomandã utilizarea

cernelurilor UV/GL pentru industria

mobilei sau CRYSTAL GLASS

pentru industria ambalajelor. În

cazul în care se doreæte o rezistenåã

mãritã a aplicaåiei se recomandã o

cernealã convenåionalã Z/GL.

7. Metale æi materiale acoperite
Toate aceste materiale trebuie

imprimate cu cerneluri în doi

componenåi, deoarece pot sã aparã

probleme de aderenåã.

Se recomandã utilizarea cerne -

lurilor UV/K sau UVP.

8. Textile æi alte materiale
absorbante

Utilizarea cernelurilor seri -

grafice UV pentru substraturi textile

sau alte tipuri de materiale

absorbante este problematicã.

Aceasta deoarece o parte din stratul

de cernealã depus este absorbit de

substrat æi polimerizarea acesteia nu

se va face complet, caz în care

parametrii imprimãrii nu vor fi cei

aæteptaåi. În plus, cerneala care nu a

polimerizat va avea efect iritant

asupra pielii.

Cerneluri tampografice UV
Legat de aceste cerneluri

pãrerile sunt împãråite. O parte din
atelierele de tampografie refuzã cu
tãrie aceste cerneluri, în timp ce
cealaltã parte este foarte entu -
ziasmatã. Realitatea este undeva la
mijloc. Aplicaåiile æi avantajele
cernelurilor UV vor fi prezentate în
continuare. 

Polimerizarea cernelurilor UV
este o reacåie chimicã. Cerneala
lichidã este formatã din lanåuri
moleculare, lungi sau scurte, care
conåin æi grupãri reactive. Pe lângã
acestea, cerneala mai conåine æi
fotoiniåiatori care, sub acåiunea
radiaåiei UV, pornesc reacåia de
polimerizare, vizibilã prin trecerea
cernelii de la starea lichidã la cea
solidã. În faza solidã, moleculele nu
se mai pot rupe æi reacåia se opreæte.
Procesul de uscare este foarte rapid.

Datoritã succesului avut cu
cernelurile serigrafice UV, firma
COATES SCREEN INKS GmbH
(divizie a SUN CHEMICAL) æi-a
propus cu ani în urma sã formuleze æi
cerneluri tampografice UV. Dacã în
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cazul cernelurilor convenåionale a
fost uæor sã adapteze formula
cernelurilor serigrafice pentru cele
tampografice, în cazul cernelurilor
UV acest lucru nu a fost posibil.
Motivul este dat chiar de natura
procesului tampografic.

Primele cerneluri tampografice
UV promovate de Coates au fost
TP/UV, TP/UV-l, TP/UV-S. Aceste
cerneluri nu erau pe bazã de solvent,
ajustarea lor pentru imprimare se
realiza cu aæa-numitul diluant reactiv
care nu se evapora, dar care participa
la reacåia chimicã de polimerizare a
cernelurilor.

Aplicaåiile cu cernelurile
tampografice UV sunt limitate la o
adâncime a gravurii pe cliæeu de 
12-15 microni, când uscarea cernelii
se face foarte repede. Datoritã
rezistenåei chimice æi mecanice
deosebite, aceste cerneluri pot fi
folosite cu suces la imprimarea
tastaturilor flexibile.

Primele aplicaåii tampografice
UV au fost realizate doar pe
suprafeåe plane. De aceea, cercetãrile
au fost îndreptate asupra
posibilitãåilor transferului de
cernealã pe suprafeåe neregulate,
pentru extinderea aplicaåiilor.

Substratele indicate pentru

imprimãri tampografice UV sunt

materialele plastice, suprafeåele

acoperite æi metalele.

Cele mai importante avantaje

ale cernelurilor UV sunt uscarea

rapidã æi rezistenåa foarte mare din

punct de vedere chimic æi mecanic al

imprimãrii.

Cernelurile UV sunt la fel de

opace ca æi cernelurile pe bazã de

solvent. Singurele culori la care apar

probleme sunt cele metalizate,

deoarece pigmentul metalic reac -

åioneazã ca un iniåiator al reacåiei de

polimerizare æi cerneala se poate

întãri înainte de a fi utilizatã. Din

acest motiv, cernelurile metalizate se

vor prepara înainte de utilizare

Pentru a evidenåia avantajele

cernelurilor tampografice UV, vã

prezentãm în tabelul urmãtor o

comparaåie între cernelurile tampo -

grafice convenåionale æi cele UV.

În cazul aplicaåiilor UV, se

impune o creætere a costului

investiåiei prin achiziåionarea unui

cuptor UV, fãrã de care aceste

aplicaåii nu sunt posibile.
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Concluzii:

Dupã aceastã prezentare a
cernelurilor UV, atât serigrafice cât
æi tampografice, se poate spune cã
acestea pot fi utilizate pentru orice
tip de aplicaåie. În mod firesc,
serigrafiætii ar dori sã foloseascã
acelaæi tip de cernealã pentru toate
aplicaåiile. Acest lucru este posibil
deocamdatã doar pentru o parte din
materiale: hârtie, carton, PVC,
polistiren. Acestea pot fi serigrafiate
cu un singur tip de cernealã UV
numit MULTISTAR.

În ceea ce priveæte cernelurile
tampografice UV, aplicaåiile lor sunt
din ce în ce mai multe. Acest lucru
ajutã æi producãtorii de cerneluri în
cercetãrile lor.

Prezentarea:

Cristina Calafeteanu

EDCG Bucureæti, pe baza

documentaåiei furnizate 

de COATES SCREEN INKS GmbH 

(divizie a SUN CHEMICAL)

Cerneluri
convenåionale într-un

component

Cerneluri
convenåionale în doi

componenåi
Cerneluri UV

Substrat
variat, cu unele limite

(ex. sticlã, metal)
aproape orice tip de

substrat
variat, cu unele limite

(ex. sticlã, metal)

Imprimare bunã-foarte bunã bunã-foarte bunã bunã-foarte bunã

Timp de uscare
rapid, în funcåie de
tipul de cernealã

lent, cu uscare
definitivã dupã 5 zile

foarte rapid

Rezistenåã limitatã bunã-foarte bunã foarte bunã

Durata de viaåã a
cernelii neimprimate

nelimitatã aprox. 8 ore
limitatã de tipul
fotoiniåiatorului

Echipament de uscare nu este necesar

nu este necesar;
temperatura minimã

de uscare este
temperatura camerei

cuptor UV


