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• Materiale de împachetare
• Auxiliare
• Maæini de împachetat
• Echipamente pentru etichetare
æi marcare
• Reciclarea ambalajelor
• Procesarea împachetãrii
• Logistica ambalajelor
• Securitatea industrialã æi
protecåia mediului
• Echipamente de testare
împachetare
Pentru ediåia din acest an,
ROMEXPO împreunã cu partenerii
sãi, Camerele de Comerå æi Industrie
din România, au conceput o serie de
tarife speciale pentru companiile
interesate de participare, precum æi o
amplã campanie de promovare
derulatã
prin
intermediul

În perioada 31 octombrie - 04
noiembrie 2012, Pavilionul A, din
cadrul Centrului Expoziåional
ROMEXPO va gãzdui cea de-a
XIV-a
ediåie
a
Expoziåiei
internaåionale pentru ambalaje,
materiale, maæini æi echipamente
specifice - ALL PACK 2012.
Organizatorii au demarat deja
campania de înscrieri, fiind invitate
sã participe la expoziåie companii
din åarã æi strãinãtate, din domeniile:
• Materiale pentru producerea
ambalajelor
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Astfel, din ce în ce mai mulåi
utilizatori finali au început sã apeleze
la furnizori cu iniåiative de afaceri
sustenabile, care oferã produse din
materiale biodegradabile, în concordanåã cu noile norme de protecåia
mediului adoptate la nivel european.

principalelor canale media: tv, radio,
online, print-uri, presã de specialitate
æi de larg tiraj.
Conætientizarea
importanåei
responsabilitãåii sociale în rândul
corporaåiilor din România a condus
la creæterea cererii de produse æi
servicii cât mai ecologice în special
în domeniile de print æi ambalaje.

ALL PACK 2012 va oferi
industriei de ambalaje æi print
posibilitatea de a dovedi publicului
specializat expertiza æi progresul
tehnologic prin prezentarea de utilaje
æi tehnologii care sã contribuie la
creæterea calitãåii ambalajelor, toate
ofertate la preåuri competitive în
scopul încheierii de contracte
avantajoase pe întreaga perioadã de
desfãæurare a târgului.
Pentru mai multe informaåii vã invitãm sã
accesaåi site-ul dedicat evenimentului:
www.all-pack.ro
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Vino la Digital Print & Sign, între 3 æi 6 Octombrie, sã vezi:

DURST OMEGA 1, cel mai performant
printer cu cernealã UV
Vizitatorii Digital Print & Sign
2012 vor avea parte de o surprizã!
Durst Omega 1, echipamentul care a
câætigat premiul "ADP Award 2012:
The Best Hybrid Printer under
200K" va fi prezentat, în premierã, în
România.
“Vom prezenta echipamentul în
configuraåie completã æi vom
demonstra "pe viu" de ce considerãm
cã Durst Omega 1 este de departe cel
mai performant printer cu cernealã
UV din acest moment”, a declarat
Liviu Ionescu, Directorul General
Total Media & Print – companie
expozantã în cadrul Digital Print &
Sign 2012.
Digital Print & Sign 2012, unica
expoziåie din România dedicatã
tiparului digital æi semnalisticii, va
avea loc în perioada 3 – 6 Octombrie,
la Romaero Bãneasa.
Evenimentul se va desfãæura pe
o suprafaåã expoziåionalã de 6000 mp

æi va fi dedicatã în exclusivitate
domeniului digital. La Digital Print &
Sign 2012, vor lua parte companii
producãtoare æi distribuitoare de
echipamente, consumabile, materiale
pentru imprimare, software æi
furnizori de servicii pentru graficã,
tipar digital æi semnalisticã.
Înscrierile continuã, pânã în
prezent anunåându-æi participarea
companiile: AA Card Point, Adline,
Anemona, Arhi Design, Augusta,
Canon Business Solutions, Compass,
Dacora, Davo Star, Epson, J&J,
Konica Minolta Business Solutions,
Mons Medius, Multi Development,
Pin Plus Pin, Print Service, Total
Media.
Pentru informaåii suplimentare,
accesaåi www.printsign.ro
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Stabilirea
expunere
serigrafice

timpului
de
pentru ecrane

“Care este timpul de expunere
corect pentru aceastã emulsie?“
De aceastã întrebare ne lovim
mereu, atunci când realizãm un
ecran serigrafic. Timpii de expunere
prezentaåi pe fiæele tehnice ale
emulsiilor
sunt
stabiliåi
de
producãtorul de emulsie în condiåiile
laboratorului
tehnic
propriu.
Deoarece în procesul de expunere a
ecranului serigrafic intervin mulåi
factori care influenåeazã timpul de
expunere, este foarte indicat sã
utilizãm ca punct de pornire
informaåiile cuprinse în fiæa tehnicã
æi apoi în urma unor teste sã stabilim
timpul corect de expunere în
condiåiile date ale atelierului în care
ne desfãæurãm activitatea.
Mai mult de 50% din întrebãrile
adresate unui producãtor de emulsii
sunt legate de timpii de expunere.
Ecranul sub-expus este cea mai
întâlnitã problemã. Un ecran subexpus înseamnã un ecran cu pori,
imagini cu margini zdrenåuite sau
chiar zone în care emulsia cade de pe
sitã. Folosirea unui ecran sub-expus
la imprimare va avea ca rezultat
imagini cu margini cu dinåi de
fierastrãu, linii cu grosimi variabile
sau variaåii de culoare în cazul
semitonurilor.

Foarte mulåi serigrafiæti cred cã
post-expunerea unui ecran serigrafic
sub-expus poate sã compenseze
carenåele de expunere. Este o idee ce
nu trebuie încurajatã sub nicio
formã. Post-expunerea mãreæte
rezistenåa în exploatare a ecranelor
corect expuse.
Variabilele care
timpul de expunere.

afecteazã

Emulsia
serigraficã
este
sensibilã la radiaåia UV din luminã.
Parametrii care influenteazã timpul
de expunere sunt:
- Intensitatea lãmpii. Calitatea
cât æi cantitatea de luminii emise
sunt foarte importante pentru o
expunere eficientã æi rapidã. Emulsia
fotosensibilã este sensibilã la radiaåii
cu lungimi de undã 365-420 nm, în
spectrul UV. Sursele de luminã
incandescente æi cele de reflector nu
emit o cantitate suficientã de radiaåii
cu lungimi de undã cuprinse în
intervalul care determinã polimerizarea emulsiei. Lumina actinicã
este un amestec de radiaåii UV æi
radiaåii albastru-violet. Lãmpile cu
halogenura metalicã, cele cu vapori
de mercur æi unele tipuri de lãmpi
fluorescente emit luminã actinicã,
dar cu diverse proporåii între
radiaåiile UV æi radiaåiile albastruviolet. Cu câteva excepåii, toate
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tipurile de emulsii pot fi prelucrate în
unitãåile de expunere, dar diferenåele
vor apãrea în timp la calitatea
ecranului æi a imprimãrii.
Intensitatea lãmpii nu se referã
la cât de strãlucitoare apare lumina
emisã de lampã pentru ochiul nostru.
În plus, radiaåiile UV nu sunt în
spectrul radiaåiilor din vizibil.
Intensitatea lãmpii æi cantitatea de
radiaåii UV care atinge ecranul
serigrafic pot fi mãsurate. Vârsta
bulbului, puterea unitãåii de expunere
æi distanåa dintre lampã æi ecranul
serigrafic influenåeazã parametrii
expunerii. Lampa se poate degrada æi
îæi poate pierde din intensitate, chiar
înainte de a se arde.
- Distanåa dintre lampã æi
ecranul serigrafic. Timpul de
expunere se poate calcula conform
formulei:
Timp nou de exp. = Timp vechi exp. ×
(dist. nouã / dist. veche)2

De exemplu, când se dubleazã
distanåa dintre lampã æi ecranul
serigrafic, timpul de expunere
trebuie sã se mãreascã de 4 ori,
pentru a compensa pierderea de
intensitate a lãmpii. În cazul în care
distanåa dintre lampã æi ecranul
serigrafic se reduce la jumãtate,
respectând formula matematicã
prezentatã mai sus, timpul de
expunere se va micæora de 4 ori.
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- Tipul de emulsie æi grosimea
stratului de emulsie depus. Fiecãrui
tip de emulsie îi corespunde o
anumitã rezoluåie a imaginii, în
funcåie de granulaåia emulsiei, ceea
ce influenåeazã timpul de expunere.
De asemenea, grosimea stratului de
emulsie afecteazã timpul de
expunere în acelaæi mod în care
grosimea stratului de cernealã
imprimat influenåeazã timpul de
uscare.
- Umiditatea remanentã a
stratului de emulsie depus. Pentru o
expunere corectã emulsia trebuie sã
fie complet uscatã atunci când
ecranul este introdus în rama de
expunere. Prezenåa moleculelor de
apã în stratul de emulsie depus
împiedicã polimerizarea acesteia,
rezultatul fiind un ecran subexpus.
- Culoarea æi densitatea sitei
serigrafice. Densitatea sitei æi
grosimea firului sitei influenåeazã
grosimea stratului de emulsie depus.
Sita albã reflectã lumina, o împrãætie
æi atunci timpul de expunere trebuie
mãrit. Sita coloratã nu reflectã
lumina æi atunci se pot obåine
rezoluåii bune æi la timpi de expunere
mai mici.
- Densitatea de negru a
filmului pozitiv – Acest parametru
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nu afecteazã timpul de expunere, dar
joacã un rol important în obåinerea
unui ecran de calitate. Astfel, partea
transparentã a filmului trebuie sã fie
perfect transparentã, iar densitatea
de negru pentru imagine trebuie sã
fie foarte mare, astfel încât zonele
transparente sã permitã trecerea
luminii iar zona de negru sã nu
permitã trecerea luminii.
Metode de testare a gradului de
expunere
Existã câteva metode prin care
se poate determina timpul optim în
care un ecran este complet
polimerizat.
Pentru
emulsiile
sensibilizate cu diazo, schimbarea
culorii este un indicator al gradului
de polimerizare. Pentru emulsiile
fotopolimer, existã mai multe
metode dar subiective, prin care se
poate
determina
gradul
de
polimerizare.
Pentru emulsiile diazo, pentru
determinarea timpului optim de
expunere, de obicei se utilizeazã un
film test. Acest film test este un film
pozitiv care conåine câteva imagini
identice, dublate de filtre a cãror
densitate variazã cu un anumit
increment. Fiecare imagine permite
trecerea unei anumite cantitãåi de
luminã, între 25-100% rezultând

astfel 5-6 simulãri, în funcåie de tipul
de film test folosit.
Un film test trebuie sã arate atât
zonele expuse cât æi cele sub-expuse
de pe acelaæi ecran. Astfel, se va
putea stabili un timp optim de
expunere. Nu se recomandã
utilizarea filmului test pentru fiecare
ecran realizat. Pentru stabilirea
timpului de expunere cu ajutorul
filmului test sunt necesare cel puåin
2-3 expuneri, cu perioade de timp
diferite.
Atunci când expunerea este
corectã æi polimerizarea completã,
utilizând filmul test trebuie sã avem
doar douã coloane de aceeaæi
culoare. Se poate spune cã avem o
polimerizare totalã atunci când
culoarea nu se mai schimbã.
Prezentare realizatã de
Cristina Ungureanu, EDCG srl – Bucureæti
pe baza articolului lui T. Scrapelli
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