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Tampografia
Cerneluri tampografice

(continuare din numãrul anterior)

Sisteme de cerneluri
Cerneluri UV
Cerneluri cu polimerizare

(uscare) UV. În general, în tampo -
grafie, polimerizarea (uscarea)
filmului de cernealã depus pe
substratul de imprimat se bazeazã pe
evaporarea solventului, indiferent de
tipul de cernealã folosit. În urma
evaporãrii solventului, suprafaåa
filmului de cernealã devine uæor
lipicioasã, ceea ce are ca rezultat
modificarea aderenåei acesteia.
Tocmai de aceea, pentru a obåine o
bunã opacitate æi o definiåie bunã la
imprimare, tamponul preia de pe
matriåã un film de cernealã æi
transferã pe substratul de imprimat
tot un film de cernealã. Acest tip de
transfer al cernelii de pe matriåã pe
substrat este contrar tehnologiei UV,
deoarece cernelurile UV nu conåin
solvent æi atunci suprafaåa filmului de
cernealã nu poate deveni lipicioasã în
timpul transferului de pe matriåã pe
substrat. Astfel, transferul filmului de

cernealã este mai dificil. Aceste
cerneluri se folosesc la aplicaåiile
industriale, cu serii mari de
imprimat, cum ar fi capace sau
dopuri de sticlã, pe care se
inscripåioneazã data, numãrul de lot
sau la imprimarea subansamblelor
din plastic folosite în industria
automobilelor.

Avantajele cernelurilor cu
polimerizare (uscare) UV sunt:

- nu sunt necesare curãåãri ale
matriåei în timpul lucrului, deoarece
cerneala UV nu se usucã pe matriåã;

- calitatea imprimãrii este
aceeaæi de la prima pânã la ultima
imprimare;

- uzura matriåei æi a racletei este
redusã faåã de procesele de imprimare
cu cerneluri pe bazã de solvent;

- polimerizarea (uscarea) rapidã
a filmului de cernealã prin expunere
la radiaåii UV;

- chiar dacã maæina de tam -
pografiat este cu cuvã deschisã,
problema evaporãrii solventului este
eliminatã;

- se evitã problema mirosului de
solvent foarte puternic.

Dezavantajele cernelurilor cu
polimerizare (uscare) UV sunt:

- opacitatea cernelurilor UV este
limitatã faåã de cea a cernelurilor pe
bazã de solvent æi depinde de puterea
lãmpii UV folosite pentru poli -
merizare (uscare);
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- datoritã rugozitãåii matriåei, pe
suprafaåa acesteia rãmân urme de
cernealã care, în cazul cernelurilor pe
bazã de solvent, se usucã æi nu se
transferã pe tampon, iar în cazul
cernelurilor UV, aceste resturi nu se
usucã æi se transferã pe tampon.
Aceste umbre de cernealã nu pot fi
controlate;

- curãåarea tamponului în timpul
lucrului cu ajutorul benzii adezive nu
este posibilã deoarece aceastã
cernealã nu se usucã.

Cernelurile UV sunt preparate
conform standardelor EN71, adicã
fãrã pigmenåi de metale grele. Cu
toate acestea, utilizarea lor la
decorarea jucãriilor trebuie limitatã
doar la gamele care au aceastã
indicaåie în fiæa tehnicã. Datoritã
proceselor de uscare, existã
posibilitatea ca particule de cernealã
incomplet polimerizate sã rãmânã pe
matriåe sau tampoane æi de aceea
regimul deæeurilor provenite de la
cernelurile UV va fi acelaæi cu cel al
deæeurilor provenite de la cerneluri
pe bazã de solvenåi.

Sunt disponibile douã sisteme
(echipamente) de polimerizare
(uscare) UV:

- echipamente UV conven -
åionale: - se utilizeazã una sau douã
lãmpi cu vapori de mercur de 80-120
W/cm2. La emiterea radiaåiei UV se
dezvoltã ozon, care trebuie evacuat;

- echipamente UV “reci” –
radiaåia UV este emisã la intervale
foarte scurte. Nu se dezvoltã cãldurã
æi aproape deloc ozon. Radiaåia UV
este emisã la diverse lungimi de
undã, ceea ce influenåeazã poli -
merizarea æi aderenåa cernelii.

Cerneluri pe bazã de apã
Pentru a îndeplini cerinåele

impuse de lucrul în condiåii de
siguranåã æi de protecåie a mediului 
s-a investit tot mai mult în gãsirea
unor sisteme fãrã solvent. Toåi pro -
du cãtorii de cerneluri lucreazã la o
nouã generaåie de cerneluri pe bazã
de apã, deja utilizate în alte tehnici
de imprimare.

În tampografie, acest sistem nu
a fost încã acceptat, deoarece în
condiåiile utilizãrii cernelurilor pe
bazã de apã productivitatea este
foarte micã, uscarea fiind de duratã.
Utilizarea apei ca solvent nu poate
asigura caracteristicile necesare
pentru o uscare rapidã, o trans -
formare a peliculei de cernealã pe
suprafaåa tamponului adecvatã trans -
ferului, precum æi aderenåã æi
rezistenåã mecanicã pe suprafaåa
imprimatã.

Eforturile de cercetare pentru
dezvoltarea sistemelor de cerneluri
fãrã solvent au avut un efect pozitiv
imediat æi anume realizarea unor
componente neiritante sau nenocive,
care nu necesitã o marcare specialã
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sau etichetare de avertizare. Ele sunt
sisteme bazate pe solvenåi mai puåin
volatili însã timpul de uscare este
mai lung. Ca urmare, cernelurile pot
sta “deschise” în matriåã, astfel încât
sistemul de cerneluri sã lucreze
foarte bine, în special în cazul a patru
culori imprimate succesiv.

Alegerea materialelor
Caracteristicile imprimãrii tam -

po grafice, legate de aspect
(imprimare matã sau lucioasã,
mãtãsoasã, opacã sau transparentã,
cu efecte speciale de auriu, argintiu,
luminiscente) æi cele legate de
rezistenåa mecanicã æi chimicã,
împreunã cu proprietãåile sub -
stratului pe care se face imprimarea
impun tipul de cernealã necesar.

Cernelurile tampografice nu pot
fi puse direct din cutie în cuva
maæinii de tampografiat. Funcåie de
viteza de imprimare sau de imaginea
de imprimat, cerneala trebuie sã aibã
o anumitã viscozitate, iar la
cernelurile în doi componenåi trebuie
adãugat întãritorul. De multe ori,
greæelile de preparare a cernelurilor
influenåeazã negativ procesul de
imprimare. Raportul cernealã/
diluant/întãritor trebuie respectat cu
stricteåe, mai ales cã pentru umplerea
cupei cu cernealã este necesarã o
cantitate destul de micã (50-150
grame). Câteva grame în plus sau în

minus reprezintã o marjã de eroare
destul de mare.

În cazul cernelurilor în doi
componenåi, existã o regulã de bazã:
folosirea unei cantitãåi insuficiente
de întãritor înseamnã duratã de viaåã
a amestecului mai mare dar aderenåã
mai slabã pe substrat; folosirea unei
cantitãåi mai mari de întãritor
înseamnã duratã de viaåã a
amestecului mai micã æi imprimarea
unui film de cernealã casant.

Întãritorul este o substanåã
higroscopicã æi de aceea îæi pierde
foarte repede proprietãåile dupã ce
ambalajul a fost deschis æi lãsat prea
mult timp nesigilat.

De aceea, se poate spune cã
“vârsta” cernelii æi a catalizatorului
este foarte importantã. Data de
fabricaåie æi termenul maxim de
utilizare comunicate de fabricant
sunt o bunã indicaåie.

Alegerea diluantului este
deosebit de importantã, mai ales în
cazul imprimãrilor rapide, al
imprimãrilor duble æi al celor de
policromie. Diluanåii cu evaporare
rapidã sunt utilizaåi în cazul
imprimãrilor rapide sau al
imprimãrilor la mai multe culori, ud
pe ud. Un diluant lent este indicat în
cazul imprimãrilor cu vitezã normalã
æi al imprimãrilor cu detalii fine, ceea
ce ajutã ca cerneala sã nu se usuce în
matriåã æi toate detaliile sã se
transfere.
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Pentru fiecare tip de cernealã
existã o gamã de amestec din care se
pot prepara nuanåe cod PANTONE
sau RAL sau HKS, conform reåetelor
specifice date de producãtor. În toate
mostrarele de culori, nuanåele sunt
prezentate ca o imprimare pe substrat
alb. Dacã se doreæte imprimarea pe
un substrat colorat, reåeta datã de
producãtor nu mai este valabilã, fiind
necesare ajustãri în funcåie de
culoarea substratului. Aceste corecåii
se pot face cu ajutorul unui
spectrofotometru care mãsoarã
culoarea prin reflecåie æi calculeazã
formula de amestec specificã culorii
substratului.

Cernelurile tampografice æi mediul
înconjurãtor

Folosirea cernelurilor æi a
solvenåilor necesitã aplicarea unor
mãsuri de protecåie atât în timpul
manipulãrii (atingere, inhalare,
înghiåire, inflamabilitate) cât æi în
timpul deversãrii (contaminarea
pânzei freatice).

Când se manipuleazã cernelurile
æi solvenåii trebuie luate urmãtoarele
mãsuri de precauåie:

- trebuie purtate întotdeauna
mãnuæi de protecåie atunci când se
fac amestecuri sau se lucreazã cu
cerneluri æi solvenåi; zona în care se
face imprimarea trebuie sã fie bine
ventilatã;

- resturile de cernealã, solvenåi
æi soluåii trebuie colectate æi
depozitate, ca æi reziduurile speciale.

În privinåa acestei probleme, noi
materii prime sunt continuu testate,
pentru a se obåine rezultate mai bune
pentru protecåia mediului, de
exemplu, cerneluri pe bazã de
solvent fãrã componenåi iritanåi sau
cerneluri fãrã solvent, cu
polimerizare UV. Fiæa de securitate a
produsului nu trebuie ignoratã.

Trebuie acordatã o atenåie
deosebitã modului æi locului unde se
pãstreazã æi/sau se aruncã resturile de
cernealã æi solvent æi ambalajele cu
cernealã uscatã. Informaåii cu privire
la condiåiile recomandate pentru
depozitarea æi colectarea reziduurilor
de cernealã æi diluanåi sunt
disponibile în fiæele de securitate ale
tuturor producãtorilor.

Prezentare realizatã 
de dna. Cristina Ungureanu,

EDCG srl Bucureæti,
pe baza documentaåiei furnizate 

de Kent Stuttgart, Germania
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Flexografia
Scurt istoric

În genurile de tipar înalt, plan æi
adânc, formele de imprimare se
executã din materiale dure, cel mai
adesea din metal. Imprimarea dupã
astfel de forme necesitã maæini
robuste, existenåa unui aæternut
elastic la maæinã, presiuni relativ
mari æi, în cele mai multe cazuri,
executarea unei potriveli (aducerea la
aceeaæi înãlåime a suprafeåei de
imprimare prin adãugarea sau
eliminarea unor mici poråiuni din
aæternut).

Rezistenåa la tiraj a formelor
folosite la cele trei genuri de tipar
este limitatã iar suportul pe care se
face imprimarea este, de asemenea,
limitat.

Tiparul înalt este cel mai vechi
procedeu de tipar. Dupã cum aratã æi
numele, acest procedeu foloseæte
forme de tipar cu elemente
tipãritoare în relief. Tiparul înalt
clasic foloseæte forme de tipar rigide
æi cerneluri sub formã de pastã care,
depusã pe elementele tipãritoare ale
formei, necesitã, pentru transferul pe
hârtie, o presiune relativ mare. 

Acest procedeu, care sute de ani
a folosit forme din aliaj de plumb, a
fost înlocuit de procedeul de tipar
ofset (tipar indirect), din motive
tehnice æi comerciale. Tiparul înalt se
foloseæte astãzi foarte rar, la anumite

produse nepretenåioase. La fel de rar
se mai foloseæte tiparul înalt indirect
(letterset), apãrut între timp, la care
se folosesc forme rigide iar pentru a
se transfera cerneala de pe formã pe
hârtie se face la fel ca la ofset,
indirect, cu ajutorul unui cilindru
intermediar, îmbrãcat în cauciuc. De
aici cerneala ajunge pe materialul
care se imprimã.

De câteva zeci de ani a apãrut un
procedeu modificat al tiparului înalt -
FLEXOGRAFIA - folosit în special
în industria ambalajelor (dar nu
numai), procedeu care permite
tipãrirea unor materiale foarte
diverse.

În urma unei invenåii geniale a
lui Louis-Nicolas Robert (Robert le
Jeun), prin anul 1779, de a obåine
hârtia sub formã de bobinã,
constructorii de maæini s-au gândit la
un utilaj care sã o foloseascã. Astfel,
pe la 1863 americanul William
Bullock a prezentat prima maæinã
rotativã cu hârtia din bobinã iar prin
1885 s-a aplicat rotativelor
dispozitivul de îndoit banda de hârtie
(sistem pâlnie), executând æi tãierea
ziarelor.

Tot cam în aceeaæi perioadã
Lorilleux & Cie (Franåa) realiza
pentru prima datã fabricarea
cernelurilor prin metoda industrialã
iar englezul W. H. Perkin descoperea
coloranåii de anilinã, punând bazele
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fabricãrii coloranåilor (anilina este un
lichid incolor, uleios, otrãvitor, ce se
folosea la producerea coloranåilor
utilizaåi în industria textilã). 

O altã condiåie tehnicã favo -
rabilã pentru imprimarea flexo -
graficã a fost inventarea formelor de
tipar elastice din cauciuc (1853).
Invenåia aparåine americanului Jon L.
Kingsli. El folosea ca material de
bazã cauciucul natural - un material
extras din latex, sucul copacului
heveia.

În acea perioadã, în comerå se
cereau din ce în ce mai mulåi saci de
hârtie, care se confecåionau manual.
Fraåii Holweg au rezolvat aceastã
cerinåã modificând æi perfecåionând o
maæinã rudimentarã englezeascã prin
ataæarea unei maæini de tipar rotativã.
Aceastã primã maæinã, care tipãrea æi
producea saci kraft, dispunea de un
grup de imprimare format din trei
cilindri: unul ductor în contact cu
cerneala, unul intermediar care
aducea cerneala celui de-al treilea, pe
care era fixat un cliæeu. Se foloseau
cliæee de cauciuc æi cerneluri pe bazã
de anilinã. Acest procedeu a fost
brevetat în 1903 æi a primit numele
de „imprimare cu anilinã”. 

Firma germanã Windmöller &
Hölscher æi firma englezã Stroud &
Henco au aplicat imprimarea pe bazã
de anilinã, în 1912. Utilajele pentru
aceste firme erau construite de firma

K&A Holweg GmbH, firmã ce
funcåioneazã æi astãzi.

O nouã etapã în evoluåia
flexografiei a început tot prin 1912,
când firma francezã La Cellophane
confecåiona pungi de celofan cu text
æi imagini imprimate cu coloranåi pe
bazã de anilinã. Celofanul (cuvânt
obåinut din celulozã + diafan,
transparent) este o folie transparentã
obåinutã prin filare din viscozã æi
plastifiatã æi a fost inventat de
chimistul elveåian Jacques Branden -
berger prin 1908. 

La început, metoda se utiliza la
imprimarea ambalajelor din hârtie,
celofan (saci, pungi, sacoæe). Prin
1929 imprimarea flexograficã a fost
aplicatã plicurilor æi discurilor de
gramofon.

În anul 1932 au apãrut maæinile
automate de ambalat, cu grupuri de
imprimare flexograficã, pentru
ambalarea produselor din tutun. 

Utilizarea procedeului s-a extins
apoi la imprimarea tapetului,
caietelor æcolare, formularelor,
registrelor, registrelor contabile etc.
(1945). Costurile lui reduse au fãcut
ca în 1950 editura germanã Rowalt
Verlag sã editeze cãråi de buzunar pe
hârtie de ziar, iar în 1954 sã se
foloseascã la plicuri poætale æi
felicitãri.

Pânã în 1952, întâlnim æi
denumirea de elastografie, datoritã
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formelor de cauciuc elastice. Dupã
acest an, americanii au numit
definitiv procedeul flexografie
(formã de imprimare flexibilã/
maleabilã).

Flexografia utilizeazã cerneluri
vâscoase ce se usucã repede, fiind 
un proces tehnologic rapid ce
permite imprimarea pe foarte multe
tipuri de materiale, absorbante sau
neabsorbante.

La început, tiparul flexo era de
o calitate foarte joasã. În ultimii ani
s-au fãcut îmbunãtãåiri semni -
ficative, atât în ceea ce priveæte
materialul plãcilor cât æi metoda de
creare a lor (în mod obiænuit, prin
expunere fotograficã, urmatã de o
gravurã chimicã - æi, mai nou, prin
gravurã laser). De asemenea, gravura
prin laser a cilindrilor anilox a jucat
un rol foarte important în
dezvoltarea acestei tehnici de
tipãrire. Astfel, astãzi aceastã tehnicã
face parte din rândul celor mai
utilizate metode de imprimare cu o
calitate de tipar remarcabilã.

Progresele fãcute în chimie la
obåinerea elastomerilor æi a
cernelurilor cu uscare UV sau IR fac
ca procedeul de imprimare flexo -
graficã sã ia avânt. Flexografia se va
dovedi ecologicã (cerneluri pe bazã
de apã) æi cu posibilitatea de a realiza
imprimate policrome cu cliæee cu
raster din fotopolimeri æi cilindri

anilox (val de cerneluire cu raster de
oåel gravat).

În SUA, procedeul flexografic
se bucurã de o largã utilizare, în
continuã creætere (peste 4600 tipo -
grafii folosesc acest procedeu).
Existã æi o asociaåie de profil, FTA
(Flexographic Technical Associ -
ation), care face periodic studii de
evaluare în industria poligraficã
americanã, organizeazã seminarii æi
expoziåii. În Germania existã
Asociaåia Germanã de Imprimare
Flexograficã (DFTA), care a
demarat æi activitatea de stan -
dardizare pentru flexografie. A luat
fiinåã æi în România o asociaåie a
flexografilor, care promitea orga -
nizarea de cursuri æi seminarii. Nu
avem date recente despre aceasta.

Prezentare realizatã 

de dl. ing. Gheorghe Savu

(continuare în numãrul urmãtor)


