

Flexografia
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Imprimarea flexograficã.
- Caracteristici fizice - pag. 2
- Caracteristici mecanice - pag. 3
- Caracteristici optice - pag. 4
- Cerneluri flexografice - pag 5
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Variaåia deformaåiei liniare în funcåie de
umiditatea aerului

'HIRUPDnLD

În funcåie de gramaj, care este o
caracteristicã esenåialã a produselor
papetare, acestea se împart în trei
mari categorii: hârtie, carton, mucava
(vezi figura de mai jos).



LQDO

LWXG

J
/RQ

          

8PLGLWDWHDKkUWLHL

Clasificarea produselor papetare dupã gramaj
æi grosime

Deformaåia în cele douã sensuri în
funcåie de umiditate

Determinarea gramajului se face
cu balanåe speciale numite gramiere
sau cântãrind la balanåa analiticã (cu
patru zecimale) o suprafaåã cunoscutã din produsul respectiv æi apoi
calculatã (vezi STAS 4745/89).
Grosimea
produselor
se
exprimã în milimetri æi se mãsoarã cu
micrometre speciale.
Deformarea relativã reprezintã
modificarea dimensiunilor produselor datoritã umiditãåii. Se exprimã
în milimetri pentru fiecare laturã în
parte, raportându-se la dimensiunile
iniåiale.

Prin absorbåia sau pierderea de
apã, apar deformaåii ale mãrimii
colilor, fenomen nedorit în cazul
imprimãrii policrome.
Capacitatea de absorbåie faåã
de lichide este determinatã de natura
æi proprietãåile materialului fibros
din produsul respectiv, de cantitatea
æi natura lichidelor cu care vine în
contact. Este o caracteristicã majorã
în imprimarea cu cerneluri fluide
(tipar adânc, tipar flexografic, tipar
tampografic etc.). În funcåie de
suport æi de capacitatea lui de
absobåie, tipãritorul îæi alege cerneala æi îi regleazã viscozitatea.
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Aparat pentru determinarea capacitãåii de
absobåie a picãturii de ulei de ricin
1 - placã de sticlã; 2 - flacon de picurare;
3 - oglindã




Aparat pentru determinarea capacitãåii de
absobåie a picãturii de xilen
1 - biureta; 2 - suport pentru hârtie

Gradul de încleiere este o
caracteristicã deosebit de importantã.
Prin valoarea sa, mai micã sau mai
mare, influenåeazã proprietãåile
mecanice, capacitatea de tipãrire æi
cantitatea de umiditate absorbitã. Se
observã cã hârtiile mai puternic
încleiate reåin mai puåinã umiditate.
Gradul de încleiere se determinã
prin metoda liniilor æi se exprimã în
milimetri. Determinarea gradului de
încleiere este datã în STAS 4748-85.
Netezimea este o caracteristicã a
suprafeåei suportului æi condiåioneazã în mod special calitatea
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tiparului. Determinarea netezimii
este datã în STAS 4760-88. Cu cât
netezimea este mai mare, cu atât mai
bunã este calitatea imaginii. Se
cunoaæte cã suprafeåele netede
necesitã o cantitate minimã de
cernealã pentru a asigura densitatea
opticã necesarã æi o acoperire
uniformã, condiåie necesarã pentru
imprimarea corectã a semitonurilor.
Netezimea hârtiei este legatã de
porozitatea æi compresibilitatea
acesteia. Ea se determinã cu ajutorul
unor aparate speciale (aparatul Bekk)
æi se exprimã prin timpul necesar
trecerii unui volum determinat de aer
printr-o suprafaåã de hârtie aflatã sub
presiune. Modul de determinare este
standardizat prin STAS 4760-88.
Faåã de proprietãåile fizice
prezentate, se mai pot enumera æi
altele: transparenåa, indicele volumetric, porozitatea, gradul de impurificare, numãrul de gãuri strãpunse,
durabilitatea æi stabilitatea termicã caracteristicã importantã la uscarea
în IR sau UV.
Caracteristici
mecanice.
Încercãrile mecanice la care sunt
supuse suporturile de imprimat au ca
scop verificarea rezistenåei lor în
timpul prelucrãrii æi finisãrii
produselor.
O rezistenåã mecanicã ridicatã
înlãturã defecåiuni de genul:
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finisarea producåiei de ambalaje),
conform STAS 4739-88.
1XPmUGHGXEOHvQGRLWXUL

- ruperea în timpul imprimãrii
pe rotativã;
- smulgerea de particule (fibre)
din suport;
- prãfuirea în timpul imprimãrii;
- apariåia falåului (cutelor) la
îndoit;
- ruperea suportului de imprimat
în timpul operaåiilor de finisare.
Principalele caracteristici mecanice sunt:
Rezistenåa la tracåiune - în
special pentru suporturi de imprimat
ce se tipãresc pe rotative. Aceastã
rezistenåã este influenåatã de:
- natura suportului;
- gramaj; la produsele papetare,
rezistenåa creæte odatã cu creæterea
gramajului;
- procentul de umiditate - cu cât
hârtia este mai umedã, cu atât scade
rezistenåa la tracåiune;
- direcåia de fabricaåie.
Încercarea la tracåiune constã în
mãsurarea, cu ajutorul dinamometrului, a sarcinii care provoacã
ruperea unei epruvete standard (vezi
STAS 4737-87), supusã la un efort
de tracåiune crescând în mod lent.
Rezistenåa la îndoire reprezintã
numãrul de îndoituri duble la 180˚ la
care rezistã un carton sau o hârtie
înainte de a se rupe. Aceastã
caracteristicã este importantã în mod
deosebit la produsele cu gramaj
ridicat (de exemplu cele folosite la


%



&
$







 
*UDPDMJP



Dependenåa de gramaj a rezistenåei la îndoire
A - hârtie de celulozã sulfit cu
grad de mãcinare 90˚ SR; B - hârtie de celulozã
sulfit cu grad de mãcinare 60˚ SR; C - hârtie de
celulozã cu grad de mãcinare 13˚ SR

Rezistenåa la smulgere este o
altã caracteristicã de mare importanåã. Deoarece în imprimarea flexograficã se folosesc cerneluri mai
puåin vâscoase, cu grad de lipiciozitate mai mic decât cernelurile de
tipar înalt sau ofset, influenåa este
mai slabã.
Alte caracteristici mecanice
sunt:
- rezistenåa la sfâæiere - se
determinã conform STAS 4742-88;
- rezistenåa la rãsucire;
- rigiditatea;
- compresibilitatea;
- rezistenåa la plesnire;
- rezistenåa la frângere;
- rezistenåa suprafeåei hârtiei;
- rezistenåa la exfoliere.
Caracteristici optice. Aceste
caracteristici ale suprafeåei supor-
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tului de imprimat au o importanåã
deosebitã în aspectul final æi în
calitatea tiparului.
Culoarea æi nuanåa sunt
proprietãåi impuse unor sorturi de
suporturi pentru imprimare prin
destinaåie. Se determinã comparând
vizual probele de analizat cu cele
etalon.
Gradul de alb este proprietatea
unor produse destinate imprimãrii de
a reflecta razele luminoase ce cad pe
suprafaåa lor. Gradul de alb se
exprimã în procente, ca raport între
indicele de reflexie difuzã al
suprafeåei cercetate æi indicele de
reflexie difuzã al oxidului de
magneziu pur. Determinarea gradului de alb se face cu ajutorul leucometrului Zeiss. Modul de operare
este dat de STAS 4752.
Luciul este proprietatea legatã
de capacitatea suprafeåei suportului
de imprimare de a reflecta razele
luminoase. Într-o mãsurã oarecare,
este condiåionat de netezimea
suportului. La produsele papetare,
netezimea æi luciul sunt asigurate în
procesul de calandrare la finisarea
acestora. Cu cât este mai mare luciul,
cu atât mai larg este spectrul de
tonalitãåi al culorilor redate.
Determinarea luciului se face în
conformitate cu STAS-ul 7775-85.
Capacitatea de tipãrire se referã
la obåinerea unor reproduceri
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perfecte ale detaliilor formelor de
tipar, în numãrul de exemplare dorit,
în condiåii normale de desfãæurare a
procesului de tipãrire. Este o
caracteristicã foarte complexã, depinzând de mai mulåi factori, cum ar
fi:
- proprietãåile suportului de imprimare;
- calitatea cernelii;
- caracteristicile utilajului;
- buna pregãtire teoreticã æi
practicã a tipãritorului.
Cernelurile flexografice
Cernelurile de tipar sunt
amestecuri omogene de pigmenåi,
lianåi, substanåe de umpluturã æi
sicativi. Din punct de vedere fizicochimic, cernelurile poligrafice pot fi
definite ca fiind sisteme coloidale
tipice complexe, polidisperse æi
stabilizate, fluide sau mai vâscoase æi
sub formã de paste care se aplicã pe
suporturi prin intermediul formei de
tipar.
Aæa cum s-a relatat de la
începutul acestui material, primele
cerneluri flexografice au fost cele din
anilinã, procedeul fiind numit
imprimare cu anilinã. Aceste
cerneluri erau foarte fluide,
transparente însã uæor de fabricat æi
mai ieftine decât cele pentru tipar
înalt. Calitatea cernelurilor flexografice era slabã.
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Astãzi, cernelurile flexografice
sunt constituite din:
- pigmenåi;
- coloranåi;
- lianåi;
- sicativi;
- solvenåi;
- alte ingrediente.
Pigmentul - componenta principalã a oricãrui tip de cernealã
tipograficã - este elementul care dã
culoare acesteia.
Pigmenåii sunt substanåe naturale sau sintetice, minerale sau organice de culoare albã, neagrã sau
coloratã, care se prezintã sub formã
de pulbere finã, insolubilã în apã,
uleiuri æi solvenåi organici uzuali,
spre deosebire de coloranåi, care sunt
solubili.
Condiåiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã pigmenåii pentru
cerneluri tipografice sunt:
- culoare purã æi strãlucitoare;
- rezistenåã ridicatã la luminã;
- intensitate de culoare ridicatã;
- opacitate sau, dimpotrivã,
transparenåã ridicatã;
- grad de dispersie ridicat;
- capacitate minimã de absorbåie faåã de uleiuri;
- structurã (texturã) moale
pentru a se uæura frecarea cu liantul;
- rezistenåã ridicatã la apã;
- compatibilitate cu alåi pigmenåi;

- lipsa proprietãåilor antisicative;
- sã nu favorizeze cauciucarea
cernelurilor.
Dintre pigmenåii folosiåi putem
aminti:
- pigmenåi anorganici sintetici
acromatici (alb de zinc, alb de titan,
aluminã coloidalã, sulfat de bariu,
litopon, negru de fum);
- pigmenåi anorganici sintetici
cromatici (galben de crom, verde de
crom, albastru de fier etc.);
- pigmenåi metalici (pulberi de
metale sau aliaje: pulberi de
aluminiu, pulberi de bronz);
- pigmenåi anorganici naturali
(ocru, terra di Siena etc.);
- pigmenåi organici sintetici
(verde naftol, galben Hansa G,
galben de benzidinã, roæu toluidinã,
roæu permanent R, roæu permanent
G).
- pigmenåi organici naturali
(æofran, alizarinã - din rãdãcina
plantei roiba, indigoul - din florile
plantei indigoferia tinctoria).
Pentru a fi un bun pigment, o
substanåã trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiåii:
- culoare purã æi strãlucitoare;
- rezistenåã ridicatã la luminã;
- opacitate sau, dimpotrivã,
transparenåã ridicatã;
- capacitate minimã de absorbåie;
- rezistenåã ridicatã la diferiåi
agenåi chimici (acizi, alcali, grãsimi
etc.).
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În majoritatea cernelurilor
flexografice se folosesc pigmenåi
organici sintetici.
Coloranåii sunt substanåe
asemãnãtoare pigmenåilor dar sunt
solubili în apã. Se folosesc în acelaæi
scop ca æi pigmenåii, datoritã
proprietãåilor lor tinctoriale (de
culoare).
Pentru fabricarea coloranåilor se
folosesc, în principal, ca materie
primã, benzen, toluen, xilen, naftalen, antraceu, piridinã, indol etc.
Cele mai importante produse
intermediare obåinute, folosite în
sinteza coloranåilor, pigmenåilor æi
lacurilor organice sunt:
- intermediari obåinuåi prin
clorurarea benzenului, a toluenului æi
a naftalinei;
- nitro æi polinitro compuæi;
- acizi sulfonici - obåinuåi prin
sulfonarea benzenului;
- alchilderivaåi - obåinuåi prin
alchilarea aminelor aromatice primare;
- anilide;
- amine (anilinã, toluidinã,
benzidinã).
Ca substanåe colorante organice
folosite în cenelurile de tipar putem
aminti: verde naftol Y (viridin),
verde naftol B, galben naftol S,
galben lithol (rezistent GG), rodamina B, alizarina.
Lianåii sunt acei componenåi ai
cernelurilor poligrafice care servesc
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ca vehicul pentru pigment. Sunt
substanåe lichide cu diferite viscozitãåi sau substanåe solide
dizolvate în solvenåi corespunzãtori.
Liantul menåine particulele de
pigmenåi legate între ele æi asigurã
modalitatea trecerii acestora de pe
valurile aparatului de cerneluire pe
forma de tipar æi de pe aceasta pe
suportul de imprimare.
Dintre lianåii folosiåi la fabricarea cernelurilor de tipar amintim:
a) pentru cerneluri de tipar înalt
æi ofset
- uleiul de in polimerizat;
- soluåii de rãæini sintetice;
- soluåii de bitum în ulei
mineral;
- rãæini naturale sau sintetice
modificate.
b) pentru cernelurile de tipar
adânc æi tampografic
- soluåii de bitum;
- solvenåi volatili (benzen,
toluen, xilen).
c) pentru cerneluri flexografice
- soluåii de derivaåi celulozici;
- solvenåi volatili;
- rãæini sintetice.
Pentru a putea fi folosiåi la
fabricarea cernelurilor poligrafice
lianåii trebuie:
- sã umecteze bine particulele de
pigment, valurile de cernealã, suprafaåa formei de imprimare æi suprafaåa
suportului de imprimare;
7
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- sã permitã viscozitate æi
adezivitate suficiente pentru a
asigura transportul æi fixarea cernelii
pe suportul de imprimare;
- sã fie omogeni æi stabili, sã nu
intre în reacåie cu ceilalåi componenåi;
- sã fie incolori, pentru a nu
denatura cernelurile albe sau
nuanåele dorite dintr-o anumitã
culoare.
Alegerea liantului se face în
funcåie de procedeul æi sistemul de
tipãrire, de natura suportului, viteza
maæinilor, condiåiile de lucru, tipul
de uscare (UV, IR, aer cald etc.).
Dupã procedeul æi sistemul de
tipãrire (plan sau rotativ) sunt
folosiåi, fãrã a fi limitativi, urmãtorii
lianåi:
- pentru rotativã tipar înalt:
bitumuri naturale sau de petrol,
rãæini naturale sau sintetice
modificate, dizolvate în uleiuri
minerale;
- pentru cernelurile de tipar înalt
cu hârtia în coli: uleiul de in
polimerizat, soluåii de rãæini sintetice
modificate în ulei de in sau în
amestec de ulei de in æi ulei mineral;
- pentru cerneluri ofset: soluåii
de rãæini sintetice modificate sau
derivaåi de cauciuc în ulei mineral
sau vegetal;
- pentru cernelurile de tipar
adânc: soluåii de materiale bituminoase sau de rãæini sintetice
modificate în solvenåi volatili;

- pentru cernelurile flexografice: soluåii de derivaåi celulozici
în solvenåi volatili.
Sicativii sunt componenåi ai
cernelii poligrafice care asigurã
uscarea æi fixarea acesteia pe
suportul de imprimare. Fenomenul
de uscare æi fixare are loc prin
catalizarea proceselor de oxidare
care duc la solidificarea particulei de
cernealã.
Sicativii sunt în general sãruri
naftenice (mangan, cobalt, plumb,
calciu etc.) ale acizilor graæi sau ale
altor acizi organici.
Solvenåii se folosesc ca vehicul
pentru unele substanåe solide sau la
micæorarea viscozitãåii unor substanåe pãstoase.
Solvenåii organici sunt în
majoritatea cazurilor lichide volatile,
cu ajutorul cãrora pot fi aduæi în
soluåie compuæi nevolatili, în special
cei vâscoæi sau tari.
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
(continuare în numãrul urmãtor)
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