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Succesul în tampografie
În tampografie, pãstrarea
caracteristicilor cernelurilor, în
timpul lucrului reprezintã cheia
succesului. Deseori, problemele care
apar la imprimare sunt percepute ca
fiind datorate cernelurilor, fãrã a lua
în considerare setarea maæinii sau
alte motive tehnice care pot interveni
în timpul procesului de imprimare.
Primul lucru care trebuie înåeles
despre cernelurile tampografice este
acela cã ele sunt net diferite de
cernelurile serigrafice convenåionale
pe bazã de solvent sau pe bazã de
apã æi de cernelurile UV.
Spre deosebire de cernelurile
serigrafice, cernelurile tampografice
sunt concepute sã se usuce foarte
repede. În plus, acestea se imprimã
în strat foarte subåire æi de aceea,
comportamentul cernelurilor tampografice este influenåat de temperaturã, umiditate æi electricitate staticã.
Toate cernelurile tampografice
sunt compuse din rãæini, pigmenåi,
diluanåi æi aditivi speciali. Rãæina
este componentul care formeazã
stratul de cernealã. Pigmenåii sunt

coloranåi sub formã de pudrã
dispersaåi în rãæinã æi au rolul de a da
culoarea æi opacitatea cernelurilor.
Solventul (diluantul) are rolul de a
asigura viscozitatea cernelurilor æi de
a le asigura acestora caracteristicile
de imprimare. Diveræii aditivi se
adaugã pentru a îmbunãtãåi anumite
proprietãåi ale cernelurilor.
Pentru o imprimare de succes,
cerneala trebuie sã fie capabilã sã-æi
schimbe rapid vâscozitatea, pentru a
deveni “lipicioasã” æi pentru aceasta
conlucreazã toate componentele
prezentate mai sus.
Tipuri de cerneluri tampografice:
Cerneluri
într-un
singur
component – cerneluri pe bazã de
solvent, a cãror uscare se datoreazã
evaporãrii solventului. Se gãsesc în
varianta lucioasã sau matã æi sunt
compatibile cu o gamã variatã de
substrate din materiale plastice.
Cerneluri în doi componenåi –
cerneluri pe bazã de solvent, formate
din bazã æi catalizator. În timpul
procesului de uscare (polimerizare)
între catalizator æi rãæinã are loc o
reacåie chimicã. Reacåia chimicã are
loc independent de procesul de
evaporare a solventului. Catalizatorul se adaugã într-o proporåie
stabilitã de producãtor. Depãæirea
cantitãåii de catalizator micæoreazã
durata de viaåã a cernelurilor, în timp
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ce adãugarea unei cantitãåi mai mici
de catalizator reduce performanåa
cernelurilor dupã imprimare –
aderenåa slabã la substrat æi implicit
durabilitate redusã.
Cerneluri cu polimerizare prin
oxidare - cerneluri care polimerizeazã în urma unei reacåii cu oxigenul din aer. Se folosesc la
imprimãri pe substrate flexibile, de
exemplu pentru tastaturi.
Cerneluri cu polimerizare prin
sublimare - cerneluri speciale. Dupã
imprimare, substratul se încãlzeæte,
pigmentul din cernealã trece din
forma solidã în forma gazoasã
(sublimare) æi apoi este absorbit de
substrat. Când se rãceæte imprimarea,
substratul este colorat.
Cerneluri UV – cerneluri cu
polimerizare UV.
Cerneala tampograficã este
singura cernealã care devine
lipicioasã într-un timp foarte scurt.
Alte particularitãåi ale acestor
cerneluri sunt date de granulaåia æi
concentraåia pigmentului. Granulaåia
pigmentului folosit la cernelurile
tampografice este mult mai micã
decât cea folositã la cernelurile
serigrafice, dar concentraåia lui este
mult mai mare, pentru a avea putere
de acoperire, deoarece la tampografie, stratul de cernealã imprimat este
mult mai subåire.
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Solvenåii
utilizaåi
pentru
cernelurile tampografice au o vitezã
de evaporare mai mare decât în cazul
altor cerneluri.
Succesul imprimãrii tampografice este dat de alegerea æi pregãtirea
corectã a cernelurilor. Producãtorii
de cerneluri pot sã recomande ce tip
de cernealã este compatibil cu un
anume substrat. Dar recomandarea
este doar informativã. Pentru
alegerea corectã a cernelurilor,
trebuie sã se cunoascã tipul de
substrat, dacã acesta necesitã sau nu
un pre-tratament æi cerinåele impuse
aplicaåiei, rezistenåã chimicã æi
mecanicã. Dupã alegerea gamei de
cernealã, trebuie acordatã atenåie
pregãtirii cernelurilor pentru imprimare. Dacã cerneala este în doi
componenåi, se va adãuga catalizatorul în proporåia recomandatã de
producãtor. Adausul de diluant specific fiecãrei game este de 10-20 %.
Dupã pregãtirea cernelurilor, se
verificã
setarea
maæinii
de
tampografiat, astfel:
Pas 1 – Se preia imaginea pe
tampon æi se opreæte maæina. Se
verificã imaginea pe tampon. Dacã
totul este în regulã, se trece la pasul 2.
Pas 2 – Se face o imprimare.
Dacã imprimarea este corectã, se
poate trece la imprimarea de serie.
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Dacã imprimarea este transparentã
sau rãmâne cernealã pe tampon,
înseamnã cã cerneala este prea
subåire. În acest caz, fie se mai
adaugã cernealã, fie se micæoreazã
viteza de imprimare.
Pentru pãstrarea caracteristicilor
cernelurilor, controlul temperaturii æi
al umiditãåii este esenåial. Cu cât
temperatura este mai ridicatã, cu atât
solventul se evaporã mai repede æi
cerneala devine lipicioasã într-un
timp mai scurt. Umiditatea ridicatã
este cel mai mare duæman în
pãstrarea caracteristicilor cernelurilor în timpul lucrului. O umiditate
ridicatã de 80-85 % mãreæte timpul
în care cerneala devine lipicioasã.
Ideal este sã se lucreze la o
temperaturã de 22º C æi o umiditate
de 50-60%. Dar, trãim într-o lume
realã. Pentru a ne apropia cât mai
mult de aceste condiåii se recomandã
evitarea pãstrãrii cernelurilor æi a
maæinii aproape de pereåii exteriori ai
încãperii æi protejarea lor de acåiunea
directã a razelor solare. Cel mai bine
este sã se pãstreze cernelurile,
solvenåii æi catalizatorul în aceleaæi
condiåii cu cele în care se face
imprimarea.
Prezentarea realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG srl Bucureæti
pe baza informaåiilor furnizate de
SUN CHEMICAL –
COATES WIEDERHOLD GmbH

Flexografia
Ofset anilox
(continuare din numãrul 84)

Æi Ikegai-Goss æi-a adus
contribuåia la evoluåia tehnicii flexo:
aæa-numitul val AS, acoperit de un
strat dintr-o combinaåie de masã
plasticã (o rãæinã artificialã) care
include particule dintr-un material
solid sub formã de granule. Datoritã
acestui strat se realizeazã, fãrã
gravare, aplicarea rasterului, o
suprafaåã cu efect asemãnãtor cu al
valului anilox.
Prima maæinã verticalã de tipar
anilox ofset cu opt grupuri a fost
construitã de firma AlbertFrankenthal, urmatã apoi de TKS æi
König&Bauer. Valul de aplicare a
cernelii are aceeaæi mãrime cu
cilindrul port-placã. Acesta face ca
relieful negativ în culori al formei
care se aflã pe valul de aplicare a
cernelii sã funcåioneze sincronizat cu
cilindrul port-placã. Pentru mãrirea
suprafeåei valului s-au montat æi
douã valuri by-pass, care formeazã a
doua peliculã de cernealã între valul
de alimentare cu cernealã æi cilindrul
port-placã. Valul cu raster, respectiv
valul anilox, are un strat de ceramicã
æi este gravat cu laser. Dupã 1990
tehnica anilox s-a impus pe scarã
largã.
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Maæini
pentru
flexograficã

imprimarea

Aæa cum s-a arãtat, flexografia
este o metodã de tipar direct, o
variantã a tiparului înalt, care
utilizeazã forme de tipar elastice (din
cauciuc sau fotopolimeri). Partea
imprimatoare este în relief.
Tehnologia de imprimare
flexograficã cu fotopolimeri a
înlocuit deja în mare parte formele
de tipar pe bazã de plumb æi cliæee de
zinc. La unele tipografii mai mici
încã se mai folosesc maæini de tipar
înalt modificate pentru a executa fie
ætanåarea unor produse fie tipãrirea
de pe plãci de fotopolimeri sau
cauciuc.
Maæinile pentru tipar flexografic
pot fi clasificate dupã mai multe
criterii, dintre care:
- dupã format (redus - pânã la
600 mm; mediu - pânã la 1100 mm;
mare - pânã la 2200 mm);
- dupã construcåia aparatelor de
cernealã (cu cilindru ductor, cu
racletã, cu camerã de racletã, mixtã);
- dupã modul de alimentare cu
suport de imprimare (din sul sau
bobinã - specific pentru imprimarea
flexograficã pe suporturi flexibile;
din coli - pe suporturi rigide);
- dupã particularitãåile constructive ale aparatului de imprimare
(monocilindrice, cu cilindri centraåi,
construcåie planetarã, construcåie
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secåionarã); ultimele trei tipuri de
construcåii pot fi clasificate, la rândul
lor, conform amplasãrii secåiilor de
tipar (pe mai multe etaje - tip turn,
liniare, combinate);
- dupã scopul fabricaåiei
(universale, specializate);
- dupã numãrul de culori (o
culoare; douã culori - faåã-verso sau
faåã-faåã; mai multe culori);
- dupã caracteristicile suporturilor de imprimare (absorbante, cu
suprafeåe netede, cu suprafeåe
poroase etc.).
Indiferent de tip, maæina de
imprimare flexo are, ca elemente æi
mecanisme principale, urmãtoarele:
- cilindri port-formã;
- cilindri de dozare;
- sistem de transmitere a cernelii
(aparat de cerneluire);
- sistem de alimentare cu suport
de imprimare (din sul, din coli);
- sistem de uscare a cernelii.
Un mare avantaj al maæinilor de
imprimare
flexograficã
este
capabilitatea de a imprima pe douã
pãråi ale suportului într-o singurã
trecere,
ceea
ce
scurteazã
considerabil procesul de fabricaåie.
Utilajele pentru imprimare
flexograficã sunt în continuã
modificare/adaptare, adãugându-lise noi piese, noi modele de
transmisie, sisteme de cernealã æi
suporturi. Electronizarea æi digitizarea doteazã maæinile cu programe
5
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specializate care automatizeazã
integral procesul de lucru, reducând
durata producåiei æi eventualele erori
umane.
În continuare, încercãm sã
descriem
sumar
mecanismele
principale ale maæinilor de tipar.
Indiferent de genul de imprimare
(tipar înalt, tipar plan sau tipar
adânc), acestea sunt compuse în
general din:
- aparat de alimentare cu suport
de imprimat;
- aparat de alimentare cu
cernealã a formei de tipar;
- grup de imprimare;
- aparat de eliminare a
suportului tipãrit.
a. Maæini de tipar verticale
Procesul tehnologic pentru
obåinerea unui tipar la maæinile
verticale este urmãtorul: suportul de
imprimat se aæazã pe suprafaåa
fundamentului de presiune în poziåia
deschis. În acelaæi timp se face æi
ungerea cu cernealã a formei de
tipar. Ocupând apoi o poziåie
verticalã, fundamentul preseazã
suportul de imprimare pe formã. La
depãrtarea fundamentului de presiune, suportul de tipãrit este
eliminat (manual sau automat).

Schema de principiu a maæinii de tipãrit pe
verticalã
1 - formã de tipar; 2 - fundament de presiune;
3 - ax; 4 - masã de alimentare; 5 - mecanism de
acåionare a cãruciorului cu valuri ungãtoare;
6 - valuri ungãtoare; 7 - cilindrul frecãtor al
aparatului de cernealã

În funcåie de miæcãrile pe care le
executã fundamentul de presiune æi
fundamentul port-formã în procesul
de tipãrire, maæinile verticale se
împart în cinci grupe:
1. Maæini la care atât fundamentul de presiune cât æi
fundamentul port-formã executã
miæcãri oscilatorii în raport cu un ax
comun. Acestea sunt maæini de tip
Liberty.
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Schema de principiu a maæinii Liberty
1 - fundament port-formã; 2 - formã de tipar;
3 - fundament de presiune

Procesul de tipãrire se
realizeazã în momentul când
fundamentul port-formã æi cel de
presiune ocupã poziåia verticalã iar
eliminarea imprimatului obåinut æi
introducerea urmãtoarei coli se
efectueazã în perioada când
fundamentul de presiune se gãseæte
în poziåie înclinatã în raport cu forma
de tipar.
2. Maæini la care atât fundamentul de presiune cât æi
fundamentul port-formã executã
miæcãri oscilatorii în raport cu douã
axe independente. Sunt maæini de tip
Gordon.

Schema de principiu a maæinii de tip Boston
1 - fundament port-formã; 2 - formã de tipar;
3 - fundament de presiune

La maæinile ale cãror principii
de funcåionare au fost descrise mai
sus (Liberty, Gordon æi Boston),
condiåiile de exercitare a presiunii pe
suprafaåa formei de tipar sunt diferite
în anumite poråiuni ale formei.
Elementele situate în partea
inferioarã a formei de tipar vor fi în
contact cu coala de hârtie mai mult
timp decât elementele din partea
superioarã a formei.
Din cele de mai sus rezultã cã
imprimatele obåinute la aceste maæini
nu au cerneala uniform repartizatã pe
întreaga suprafaåã. Se obåin lucrãri de
calitate inferioarã. Din acest motiv,
ele sunt rar întâlnite.
4. Maæini la care fundamentul
de presiune se deplaseazã pe
verticalã.

Schema de principiu a maæinii de tip Gordon
1 - fundament port-formã; 2 - formã de tipar;
3 - fundament de presiune

3. Maæini la care fundamentul
port-formã este fix iar fundamentul
de presiune executã o miæcare
oscilatorie faåã de un ax aflat în
partea de jos a maæinii. Sunt maæini
de tip Boston.

Schema de principiu a funcåionãrii
1 - fundament port-formã; 2 - formã de tipar;
3 - fundament de presiune
7
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5. Maæini la care fundamentul
port-formã este fix iar fundamentul
de presiune executã o miæcare
complexã. La începutul deplasãrii
acestuia cãtre forma de tipar,
fundamentul de presiune se
rostogoleæte pe douã ghidaje fixe ale
maæinii iar, cu puåin timp înainte de
imprimare, ocupã o poziåie paralelã
cu fundamentul port-formã. Aceste
maæini sunt de tip Gally.

Schema de principiu a maæinii de tipar verticalã
de tip Gally
1 - fundament port-formã; 2 - formã de tipar;
3 - fundament de presiune

Maæinile de tipãrit verticale de tip
Gally sunt cele mai perfecåionate din
aceastã categorie æi cele mai utilizate.
Pe acelaæi principiu sunt construite æi
ætanåele portofel. Unele din aceste
maæini au fost transformate, cu ajutorul
unei plãci cu rezistenåã, în maæini de
tipãrit la cald (folio).
Alimentarea maæinii cu hârtie. În
afara maæinilor la care alimentarea se
face manual, se construiesc utilaje cu
aparate de pus coli, care aduc automat
colile de hârtie pe fundamentul de
presiune al maæinii æi le eliminã dupã
ce au fost tipãrite. În componenåa
acestui aparat se gãsesc douã mese
(una pe care se aæazã topul de hârtie æi
una pe care se aæeazã coala
imprimatã).

Modul de funcåionare a
aparatelor de alimentare cu hârtie a
maæinilor de tipar verticale este
urmãtorul: coala superioarã a topului
este ridicatã cu ajutorul ventuzelor
(sorburilor) (1) montate pe o tijã
oscilantã, cu ajutorul vidului creat de
compresorul (2).

Schema de funcåionare a aparatului de pus coli la
maºinile de tipar verticale
1 - ventuze; 2 - compresor; 3 - camã; 4, 5, 6, 7 tije; 8 - element elastic; 9 - axã; 10 - camã cu
profil interior; 11, 12 - pârghii; 13 - suport fix;
14 - mecanism de acåionare a pârghiei 12;
15 - mecanismul bielã-manivelã; 16 - tirant;
17 - clichet; 18 - roatã de clichet; 19 - ax;
20 - palpator; 21 - camã cu profil exterior;
22 - camã
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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