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Flexografia
(continuare din numãrul anterior)

3. Cerneluri cu uscare în
ultraviolete (UV). Aceste cerneluri
folosesc, în calitate de liant, acrilaåi
nesaturaåi, pe bazã de poliuretan etc.
Au în compoziåie: pigmenåi,
monomeri, oligomeri, adaosuri,
fotoiniåiatori.
Pigmenåii intrã în compoziåia
tuturor cernelurilor poligrafice æi
rolul lor a fost descris mai sus.
Monomerii sunt folosiåi pentru
reglarea viscozitãåii cernelii. Ei nu se
evaporã ci devin parte componentã a
peliculei.
Monomerul este un compus
nesaturat cu greutate molecularã
relativ micã æi cu o structurã simplã,
capabil sã dea polimeri prin
combinarea repetatã a moleculelor
cu ele însele sau cu moleculele altor
compuæi nesaturaåi, dând copolimeri.
Oligomerii sunt lianåii cernelurilor UV. Oligo este un prefix
folosit în chimia organicã pentru a
desemna combinaåiile rezultate prin
policompensarea unui numãr mic (28) æi cunoscut de combinaåii mai
simple (ex. oligozaharide).

Fotoiniåiatorii sunt substanåe
fotoactive care iniåiazã æi întreåin
reacåia
de
polimerizare
a
oligomerilor.
La imprimarea flexograficã,
cernelurile cu uscare UV sunt de trei
sorturi:
- cerneluri radicale;
- cerneluri cationice;
- cerneluri speciale.
Aceste cerneluri sunt caracterizate prin:
- vâscozitate constantã caracteristicã foarte importantã,
asigurând stabilitate în reproducerile
cromatice;
- reproducerea bunã a imaginilor ce conåin raster;
- luciu intens al imaginilor;
- grad înalt de acoperire a
suprafeåei imprimate;
- imprimare uniformã;
- sunt ecologice (din acest
punct de vedere sunt mai bune decât
cernelurile pe bazã de solvenåi);
- nu sunt inflamabile;
- vâscozitate mare.
Utilizarea cernelurilor este
condiåionatã de suport:
- imprimarea pe materiale
neabsorbante;
- imprimarea pe metale.
Au avantaje în procesul de
tipãrire:
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- uscarea se realizeazã numai
sub acåiunea razelor UV;
- cerneala poate rãmâne în
maæinã fãrã sã se usuce;
- tipãriturile pot fi supuse
finisãrii imediat, pe maæina de tipar
sau pe alte utilaje, fãrã a mai fi
necesar timp suplimentar pentru
uscarea cernelii;
- produsul finit posedã: un luciu
înalt al tiparului, rezistenåã faåã de
soluåii æi o bunã rezistenåã mecanicã
a peliculei de cernealã.
Datoritã multiplelor avantaje ale
cernelurilor UV, care au alt
mecanism de fixare pe imprimate,
cernelurile æi lacurile solubile în
solvenåi le cedeazã locul. Utilizând
cerneluri UV se poate imprima pe
orice fel de suport (de la hârtie æi
carton pânã la pelicule). Principala
particularitate a cernelurilor UV este
faptul cã nu se usucã din cauza
evaporãrii solventului ci sub acåiunea
radiaåiilor UV, sub care are loc
procesul de polimerizare a stratului
de cernealã pe toatã grosimea lui.
Pentru cã nu sunt volatile,
proprietãåile lor nu se schimbã în
maæina de tipar æi pot rãmâne în
maæinã mai multe zile (cu condiåia sã
fie ferite de luminã æi de praf).
Existã cerneluri de tipar UV ce
se întãresc pe imprimate la îmbinarea
radicalilor liberi: cerneluri radicale æi
cerneluri cationice. Aceste cerneluri
au marele avantaj cã nu au miros æi
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gust, fiind preferate în aplicaåiile
pentru industria alimentarã æi
farmaceuticã.
Cernelurile radicale conåin
acrilaåi. Cu aceste cerneluri se pot
imprima suporturi absorbante cu
suprafaåã bazicã. Ele se usucã numai
când asupra lor acåioneazã raze UV.
Stratul de cernealã are rezistenåã
mecanicã bunã (abraziune, ætanåare,
biguire), rezistenåã la apã, la solvenåi
etc.
Cernelurile cationice sunt cele
în care fotoiniåiatorii se disperseazã
nu în radicali ci în ioni æi anioni, la
care cationul declanæeazã polimerizarea. Polimerizarea este reacåia
chimicã ce decurge cu formarea unor
produæi macromoleculari pe calea
unei reacåii de adiåie multiplicatã de
un numãr n foarte mare.
Iniåierea reacåiei de polimerizare
se poate realiza pe cãi fizice sau
chimice. Pe cale fizicã, iniåierea
poate fi termicã, fotochimicã sau
iradiantã iar pe cale chimicã se pot
utiliza iniåiatori chimici.
Spre deosebire de cernelurile
radicale, sistemele cationice necesitã
anumite doze de iradiere UV, pentru
polimerizare.
Cernelurile flexografice speciale sunt cerneluri de tipar care
imitã aurul sau argintul sau luciul
sidefului. Au fost create cerneluri cu
efecte speciale ce conåin pigmenåi cu
luciu de diamant sau pigmenåi
3

www.afaceri-poligrafice.ro

BULETIN INFORMATIV

geometrici. Pigmenåii realizaåi cu
ajutorul tehnicii holografice sunt
constituiåi din plãci minuscule care
reflectã lumina. Pigmenåii geometrici se pot adãuga la toåi pigmenåii
cunoscuåi. Astfel se pot obåine
diferite efecte cu luciu de diamant.
Uscarea cu raze UV
Din anii ‘70 ai secolului trecut,
tehnologia de uscare cu raze UV a
pãtruns puåin câte puåin în industria
poligraficã. Din ce în ce mai
rãspânditã, ea a fost adaptatã
diferitelor procedee de imprimare
(ofset, tipar înalt, tipar flexografic,
serigrafie etc.) æi, bineînåeles,
prelucrãrilor
cu
lacuri
de
supratipãrire.
Faåã de cernelurile æi lacurile
tradiåionale, care conåin solvenåi, apã
care se usucã prin evaporare,
cernelurile æi lacurile UV nu au
niciun component volatil æi se usucã
prin polimerizare, aæa cum am arãtat
mai sus. Aceastã polimerizare este
produsã de razele UV. În acest caz,
este vorba de un procedeu la rece,
adicã substratul nu trebuie încãlzit.
Uscãtoarele UV, constituite din
tuburi UV cu reflectoare, ocupã loc
puåin æi se pot monta uæor pe
maæinile de imprimare. Putem
considera cã cernelurile UV sunt un
rãspuns la vechea dorinåã a
tipãritorilor: sã dispunã de o cernealã
care sã rãmânã stabilã în maæina de

tipar, uscându-se imediat pe suportul
imprimat.
Aceste cerneluri nu conåin
solvenåi iar lianåii folosiåi au tensiune
de vapori foarte scãzutã, ceea ce
duce la o bunã stabilitate pe maæinã
(nu murdãresc calea de rulare a
suportului, nu maculeazã tiparul
etc.). Cerneala, odatã depusã pe
suport prin intermediul formei de
tipar, este expusã imediat razelor UV
æi se polimerizeazã (se usucã)
instantaneu la temperatura din secåie.
În acest fel, punctul de cernealã este
fixat æi orice murdãrire este evitatã.
Alte avantaje ale tehnologiei
UV apreciate de tipãritori sunt:
- absenåa solventului;
- reducerea consumului de
energie;
- niciun maculaj pe spatele colii
urmãtoare;
- eliminarea prafului anticopiativ;
- eliminarea timpului de aæteptare pentru prelucrarea ulterioarã a
imprimatului;
- posibilitatea de a prelucra æi
finisa ambalaje, cutii etc. pe acelaæi
utilaj;
- se poate imprima pe orice
suport - de la hârtie æi carton, pânã la
material plastic (folii PE, PP, PS) æi
metale.
În
domeniul
imprimãrii
serigrafice, uscarea UV este folositã
atât pe maæinile plane cât æi pe cele
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rotative, precum æi pe diferite
suporturi: hârtie, carton, plastic,
sticlã (cu cerneluri ceramice UV),
cupru (pentru fabricarea circuitelor
integrate imprimate).
În acest procedeu de imprimare,
principalul avantaj este economia
care se poate obåine:
- economie de energie, deoarece
nu mai este nevoie de cuptor de
uscare, deci æi economie de spaåiu;
- manevrare comodã: reåetele
sunt stabile æi cernelurile sunt practic
inodore.
În procedeul de imprimare
serigrafic, principalele avantaje ale
cernelurilor æi lacurilor cu uscare UV
sunt:
- stabilitate pe sitã: absenåa
evaporãrii eliminã uscarea pe sitã æi,
deci, îndepãrteazã orice risc de
deteriorare;
- productivitate mai mare: nu
mai sunt necesare opriri pentru
ætergerea sitei æi nu se modificã
viscozitatea cernelii;
- deformarea æi deteriorarea
suportului din material plastic
reduse;
- proprietãåi mecanice (rezistenåã la abraziune) ale cernelurilor æi
lacurilor uscate mai bune.
În flexografie, cernelurile UV se
folosesc curent pentru imprimarea
oricãrui suport.
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Cernelurile flexografice cu
uscare UV au o viscozitate de la
1000 la 1500 Cp, faåã de 100 Cp a
celor tradiåionale, pe bazã de apã sau
solvenåi.
Cernelurile cu uscare UV sunt
mai scumpe dar aceastã diferenåã se
justificã prin faptul cã conåin
substanåe uscate
100%. De
asemenea, prezintã multe avantaje:
- nu emit solvenåi;
- protecåia rezervelor de apã;
- reducerea cu o treime a
consumului de substanåã uscatã;
- calitatea imprimãrii este superioarã faåã de a cernelurilor pe bazã
de apã æi solvenåi;
- constanåa culorilor;
- rezistenåa mai mare la luminã;
- o mai bunã aderare a peliculelor de cernealã pe suportul
imprimat;
- rezistenåa la frecare æi la
produse chimice;
- posibilitatea de a realiza tiraje
mari fãrã variaåii de nuanåã sau
culoare;
- uæurinåa cu care se curãåã
utilajul.
Un alt domeniu în care se aplicã
tehnologia de uscare cu raze UV este
cea a lacurilor de supratipãrire.
Aceste lacuri reprezintã un înlocuitor
al peliculelor de PP (polipropilenã)
sau PE (polietilenã) etc., care sunt
mult mai scumpe.
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În principal, lacurile se pot
aplica peste toate tipurile de
cernealã, pentru protecåie sau
înfrumuseåare, ceea ce se traduce
prin efecte de luciu, o bunã protecåie
la solvenåi æi la abraziune.
Se folosesc lacuri foarte
strãlucitoare, satinate sau mate æi pot
fi combinate pentru a se obåine
variante. Lacurile, în general, se
aplicã în straturi fine.
În afara culorii æi densitãåii
optice, cernelurile flexografice
trebuie sã asigure o serie de
caracteristici produselor tipãrite,
cum ar fi:
- aderenåa - reprezintã o caracteristicã importantã la aplicarea
cernelii. Verificarea aderenåei
cernelii pe suport se face prin
apãsarea unei panglici cu adeziv pe
imprimat (bandã adezivã folositã la
montaj). La o bunã aderenåã cerneala
rãmâne integral pe suportul de
imprimat la desprinderea benzii
adezive;
- rezistenåa la uzurã sau
frecare. Pentru mãrirea rezistenåei la
frecare, în cernealã se adaugã cearã.
La utilizarea ca suport a peliculelor
transparente, imprimarea se face pe
verso. Se folosesc lacuri speciale ce
se aplicã pe suprafaåa suporturilor
imprimate în vederea asigurãrii
caracteristicilor necesare;

- rezistenåa la luminã - caracteristicã
impusã
cernelurilor.
Cernelurile cu pigmenåi rezistenåi
sunt mai scumpe. Din acest motiv, se
aleg cernelurile în funcåie de durata
de utilizare æi de timpul de expunere
la luminã a suportului tipãrit;
- rezistenåa la alunecare - este
impusã în special ambalajelor de
dimensiuni mari (ex. saci);
- rezistenåa în raport cu
produsul - rezistenåã la acizi sau
baze, grãsimi etc.
Forme de imprimare
Formele flexografice, care sunt
denumite în mod curent cliæee, se
realizeazã din cauciuc iar în ultima
vreme (1973) din fotopolimeri.
Rigiditatea æi grosimea lor trebuie sã
fie bine alese æi puse de acord cu
materialul pe care se imprimã æi cu
subiectul ce se tipãreæte.
Aæa cum s-a mai arãtat, gama de
materiale pe care se face imprimarea
este diversã. Datoritã diversitãåii
suportului pe care se face
imprimarea, se foloseæte o gamã
largã de sorturi de cerneluri de tipar,
pe bazã de apã, cu conåinut de
benzinã, cu conåinut de alcool,
cerneluri pe bazã de esteri, cerneluri
cu uscare în UV etc. În concluzie,
materialul ales pentru confecåionarea
formei flexografice (a cliæeului)
trebuie ales în aæa fel încât acesta sã
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nu fie atacat de cernealã, sã nu se
umfle, sã nu se dizolve.
În general, cliæeele flexografice
se realizeazã sub formã planã, ce se
fixeazã pe cilindru prin lipire sau cu
ajutorul unei folii dublu-adezive.
Mai rar se realizeazã forme
cilindrice, aplicând tehnologia
SLEEVE.
Obåinerea
cliæeelor
din
cauciuc. Pentru a obåine cliæee din
cauciuc, este necesar sã dispunem de
o matriåã a textului sau desenului pe
care vrem sã-l imprimãm.
Matriåa este o formã de zaå æi
cliæee de zinc, formã de tipar înalt.
Forma de zaå culeasã trebuie sã aibã
floarea literelor curatã æi sã fie la
dimensiunile cerute. Dupã aceste
forme de zaå se pot obåine plãci de
stereotipie (cliæee) din cauciuc astfel:
a. folosind ca material de bazã
pentru matriåã un amestec de humã
(200 g), gips (200 g), dextrinã (25 g)
æi apã (100 cm3) (procedeu folosit æi
la confecåionarea ætampilelor din
cauciuc).
Gipsul este un mineral, sulfat de calciu
hidratat (CaSO4 · 2H2O) care, prin
încãlzire, pierde treptat apa de cristalizare,
conducând la CaSO4 · 1/2H2O (ipsos);
dextrina este un produs natural rezultat din
degradarea amidonului prin hidrolizã
paråialã cu acizi sau enzime sau termic, prin
încãlzire la 170°ºC; huma este numele
popular al argilei.
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Cantitãåile de mai sus sunt
necesare pentru obåinerea unei
matriåe de cca. 10 cm2. Cu ajutorul
unei plãci port-matriåã, în care se
introduce amestecul, se preseazã
asupra formei de zaå, închisã în ramã,
pânã la obåinerea unei adâncimi
corespunzãtoare elementelor tipãritoare.
Placa de matriåã se usucã la 5055°ºC, pânã la solidificarea completã a materialului.
Pentru obåinerea cliæeului se
foloseæte cauciuc plastic necalandrat.
Placa port-matriåã se aæazã pe placa
inferioarã a presei de vulcanizare,
peste care se aæazã cauciucul ce
trebuie sã acopere întreaga suprafaåã.
Se preseazã 5-7 minute la o temperaturã de 125-130°ºC. Cauciucul
vulcanizat va fi prelucrat (frezat) pe
spate pentru a înlãtura eventualele
denivelãri æi adus la aceeaæi grosime
a formei.
b. folosind ca material de bazã
un carton special, cu rãæini
termoreactive (bachelitã) pentru
confecåionarea matriåelor.
Materialul cules (zaåul), închis
într-o formã, este preîncãlzit cca. 6-7
minute, dupã care pe suprafaåa
acestuia se aæazã cartonul special.
Dupã scurgerea timpului de
preîncãlzire, se executã presarea
cartonului la 30 kg/cm2 (în funcåie de
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compoziåia formei - linotip,
monotip, autotip etc.). Presarea
dureazã circa 30 minute, la
temperatura de 130°ºC, dupã care se
scoate cartonul, se rãceæte æi se
finiseazã matriåa.
Sub acåiunea temperaturii æi a
presiunii, relieful se transferã în
cartonul special. Materialul pentru
forma matriåã (cartonul cu rãæinã)
este constituit din bachelitã, rãæinã
care asigurã o suprafaåã netedã a
reliefului, netezimea fiind foarte
importantã
pentru
formarea
ulterioarã a formei de tipar.
Bachelita
este
un
produs
macromolecular sintetic, obåinut prin
policondensarea fenolului cu aldehidã
formicã în catalizã bazicã.

Pentru obåinerea cliæeului de
cauciuc pentru tiparul flexografic,
cartonul presat finisat (matriåa) peste
care se aæazã cauciucul (care trebuie
sã acopere suprafaåa cartonului), se
introduce în presa de vulcanizare
timp de 5-7 minute, la temperatura
de 125-130 ºC. Cauciucul vulcanizat, pe care avem semnele de pe
matriåã, va fi frezat pe spate.
c. folosind gravarea cu laser.
Cliæeele din cauciuc de calitate
superioarã se realizeazã prin
depunerea elastomerului (cauciucul
sintetic) pe întreaga suprafaåã a unui
cilindru care apoi este ælefuit.
Relieful de tipar se obåine prin
gravarea cu laser. Cliæeele obåinute

prin gravarea cu laser sunt astãzi
încã prea puåin folosite. Liniatura
rasterului ce se obåine este de 40
linii/cm, faåã de peste 60 linii/cm la
plãcile de fotopolimeri.
d. cliæee din masã plasticã (PVC).
Pentru a obåine un cliæeu din
masã plasticã se procedeazã astfel:
forma de zaå (de tipar înalt) închisã
într-o ramã este preîncãlzitã, dupã
care se aæazã un carton special
impregnat cu rãæini termoreactive
(bachelitã) care, la temperatura de
130 ºC, timp de 30 minute, sub o
presiune de cca. 30 kg/cm2, ia forma
zaåului æi devine o matriåã pentru
materialul plastic.
Se foloseæte PVC plastifiat de
3-4 mm æi o duritate de
90±2 °Shöre, PVC dur de 0,2-0,3 mm,
cu o duritate de 96±2 °
Shöre. Peste matriåã se aæazã PVC dur, încãlzit în
prealabil æi apoi PVC plastifiat.
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
(continuare în numãrul urmãtor)
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