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REACTIVITATEA
SISTEMELOR DE
CERNEALÃ SERIGRAFICÃ
CU USCARE UV
În ziua de azi, cei mai mulåi
serigrafiæti cu greu se abåin sã nu
foloseascã cernelurile UV în
procesul
lor
de
producåie.
Tehnologia de uscare UV oferã noi
posibilitãåi în serigrafie pentru
viitorul apropiat. Cernelurile cu
uscare UV pot fi procesate pe liniile
de imprimare la mai multe culori æi
mai mult, le dã serigrafiætilor æansa
sã întreacã paråial imprimarea
digitalã æi offset. Datoritã folosirii
din ce în ce mai frecvente a
serigrafiei în aplicaåiile de finisare –
lãcuire selectivã, lãcuirea antialunecare æi anti-derapare, industria
cernelurilor serigrafice UV a
cunoscut o creætere substanåialã.
În esenåã prelucrarea cernelurilor serigrafice UV este mai
uæoarã decât a sistemelor de cernealã
pe bazã de solvent, dar tot este
necesar sã se åinã seama de anumite
probleme. În special pentru
aplicaåiile grafice, reactivitatea
cernelurilor serigrafice UV este un
factor important al calitãåii
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aspectului final, åinând cont de faptul
cã cernelurile foarte reactive necesitã
puåinã energie UV pentru a produce
un numar important de printuri
profesionale.
Comparativ
cu
sistemele de cernealã utilizate acum
5-6 ani, sistemele actuale de cerneluri UV pot fi procesate cu doar o
fracåiune din energia necesarã în
trecut.
Sunt câåiva factori importanåi
care influenåeazã reactivitatea
sistemelor de cernealã UV. Este
treaba tehnicienilor sã asigure
proprietãåile optime de uscare ale
cernelurilor UV.
FOTOINIÅIATORUL
Este binecunoscut faptul cã,
concentraåia de fotoiniåiator din orice
sistem de cernealã este determinantã
pentru reactivitate. Oricum, acest
lucru este valabil pânã la un punct.
Folosind o combinaåie de diferiåi
fotoiniåiatori se pot asigura cam
aceleaæi proprietãåi de uscare
(reactivitate) indiferent de culoarea
cernelii. Problema este cã, diferiåi
pigmenåi absorb în mod diferit
undele UV. Dacã aceste absorbåii se
suprapun cu cele ale fotoinåiatorilor,
uscarea va fi considerabil inhibatã.
Distribuåia radiaåiei lãmpilor UV
joacã deasemeni un rol important.
Pentru echipamentele de uscare se
folosesc în general lãmpile cu
mercur la înaltã presiune. Mai existã
æi alte surse de radiaåie îmbogãåite
(aæa-numitele lãmpi cu halogenurã
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metalicã) care au în plus faåã de
mercur, galiu, fier sau galiu-indiu.
De ex. lãmpile UV îmbogãåite cu fier
sunt în special recomandate pentru
produse
industriale
precum
cernelurile UV albe extraopace.
Fotoiniåiatorul
sau
alte
chimicale care se adaugã în cernealã
au o foarte mare influenåã asupra
costului materiei prime, respectiv a
costului cernelii. Mulåi clienåi
folosesc sisteme de cernealã în care
amestecã diluanåi sau fotoiniåiatori
înainte de utilizare. Aceæti aditivi
sunt în general destul de scumpi.
Adeseori o cernealã ieftinã devine
destul de scumpã la finalul
procesului. De aceea cernelurile UV
ieftine sunt de cele mai multe ori o
pãcãlealã.
MONOMERII
Monomerii sunt utilizaåi pentru
cernelurile UV în scopul obåinerii
viscozitãåii optime a sistemului de
cernealã. În plus, monomerii au o
influenåã mare asupra vitezei de
uscare. Se pot distinge monomeri
monofuncåionali, bifuncåionali æi
trifuncåionali. Cu cât este mai mare
funcåionalitatea monomerilor cu atât
creæte viteza de reacåie, combinatã
însã cu rigiditatea filmului de
cernealã. O cernealã UV foarte
reactivã æi flexibilã poate fi fabricatã

doar prin amestecarea mai multor
tipuri de monomeri.
PIGMENTAÅIA
Culorile de amestec sau cele
opace trebuie sã aibã aceeaæi
opacitate ca cele pe baza de solvenåi.
Acest lucru nu este o problemã la
culori. Problema apare la alb æi negru
deoarece ambii pigmenåi au o
absorbåie mare de-a lungul întregului
spectru UV. Acelaæi Coates Screen
Inks GmbH, parte a Sun Chemical
Group a dezvoltat cerneluri ajustate
în mod optim. Un exemplu excelent
este cerneala albã extrem de opacã
UVX 60/688-HD-A care permite
serigrafiætilor sã imprime stickere
dublã faåã.
ALÅI FACTORI CARE INFLUENÅEAZÃ USCAREA CERNELURILOR UV
Cel mai important lucru care
trebuie sã fie amintit aici este
substratul însuæi. Un exemplu: folia
de PVC plasticizat poate fi procesatã
cu cerneluri de tipul X æi o energie de
uscare de 150mJ/cm2 æi se obåine o
cantitate mare de imprimãri de
calitate cu aderenåã bunã. Pe de altã
parte, o folie de PVC rigid poate
necesita o cantitate dublã de energie
pentru a obåine rezultate satisfãcãtoare ca æi cantitate æi ca aderenåã.
Culoarea substratului însãæi
joacã un rol important în stabilirea
vitezei de uscare. În general un
substrat deschis la culoare necesitã
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mai puåinã energie pentru uscarea
stratului de cernealã decât unul
întunecat (mai ales negru).
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Flexografia
Maæini
pentru
flexograficã

imprimarea

(continuare din numãrul 85)

REACTIVITATEA MARE - UN
AVANTAJ PENTRU SERIGRAFIE
Cernelurile UV foarte reactive
necesitã o cantitate micã de energie
UV. Astfel temperatura aplicatã
substratului este micã æi deci
poziåionarea obåinutã în imprimãrile
multicolore este mult mai bunã. De
asemeni, cuptoarele UV care
folosesc cantitãåi mai mici de energie
au costuri mai scãzute. Mai mult
decât atât adãugarea de fotoiniåiatori
scumpi nu este necesarã. Sistemele
de cernealã UV foarte reactive nu
genereazã probleme în timpul
depozitãrii æi de aceea vitezele de
imprimare sunt mai mari.
Desigur cã însãæi cuptorul UV
sau modelul de cuptor joacã un rol
important la uscarea UV. Viteze
maxime de imprimare pot fi obåinute
doar dacã se folosesc uscãtoare
adecvate æi eficiente. Cu sistemele
moderne de uscare, energia absorbitã
de lãmpi poate fi ajustatã lucru care
iarãæi reduce considerabil costurile
de imprimare.
Prezentare realizatã de d-na. Cristina Ungureanu
EDCG srl Bucureæti
pe baza articolului lui Alfred BrunnerCoates Screen Inks Gmbh,
parte a Sun Chemical

Ventuzele, plasate pe o tijã,
deplaseazã coala de hârtie cu ajutorul
mecanismului 3, cu came, iar
pârghiile 4, 5 æi 6 deplaseazã pârghia
7 în sus æi în jos. Rotirea tijei în jurul
axei 9 se face prin cama 10, ce are
profil interior æi cuplat cu pârghiile
11 æi 12 cu suport fix 13.
Reglarea unghiului de rotire al
tijei în funcåie de sortul de hârtie
folosit se face cu ajutorul
mecanismului 14. Ridicarea topului
de hârtie, pe mãsurã ce se consumã,
se face cu ajutorul mecanismului
bielã-manivelã 15. Cu ajutorul
tirantului 16 æi al unui sistem de
pârghii, miæcarea este transmisã
clichetului 17, care roteæte roata
clichet 18 în jurul axei 19. De aici, cu
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ajutorul unor roåi dinåate, miæcarea
este transmisã mecanismului de
ridicare al mesei. Acest mecanism se
aflã în legãturã cu palpatorul 20.
Dacã topul de hârtie se aflã la nivelul
necesar prinderii colii superioare cu
ajutorul sorburilor, atunci palpatorul
vine în contact cu topul de hârtie. În
acest caz, cama cu profil exterior
(21) a palpatorului apasã pe cama 22,
clichetul 17 iese din angrenaj cu
roata de clichet 18 iar aceasta nu se
roteæte. În cazul când palpatorul nu
vine în contact cu topul de hârtie æi
cama 21 nu e în contact cu cama 22,
roata de clichet 18 este rotitã de
clichet æi masa cu topul de hârtie se
va ridica cu topul de hârtie.
b. Maæini de tipar plano-cilindrice
Fundamentul pe care se aflã
forma (fundamentul port-formã) la
maæinile de imprimare planocilindrice executã o miæcare
rectilinie alternativã, de du-te-vino,
deplasându-se pe sub cilindrul de
presiune. Când fundamentul se
deplaseazã într-un sens, cilindrul se
rostogoleæte pe forma de tipar æi,
presând coala de hârtie, realizeazã
imprimarea.
La
înapoierea
fundamentului port-formã trece pe
sub cilindru, fãrã sã-l atingã.
Clasificarea
principalã
a
maæinilor de tipar plano-cilindrice

are la bazã caracterul deplasãrii
fundamentului port-formã în timpul
imprimãrii astfel:
- maæini la care viteza de tipãrire
este variabilã; în funcåie de
caracterul cinematicii cilindrului de
presiune avem:
• maæini cu cilindru opritor;
• maæini cu cilindru reversibil.
- maæini la care viteza de tipãrire
este constantã:
• maæini cu o turã;
• maæini cu douã ture.
Un alt criteriu de clasificare ar fi
dupã numãrul de culori:
- maæini într-o culoare;
- maæini în douã culori.
Maæina de imprimare cu
cilindru opritor (vezi figura de mai
jos) este formatã din: batiu,
mecanism
pentru
acåionarea
fundamentului, fundament portformã, cilindru de presiune, aparat de
cernealã, masã de pus coli, dispozitiv
de transport al colilor tipãrite,
mecanism de acåionare a maæinii.
Maæina este alimentatã manual.
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Schema de principiu a
maæinii cu cilindru opritor
1- batiu; 2 - mecanism de acåionare a
fundamentului; 3 - fundament port-formã; 4 cilindru de presiune; 5 - aparat de cernealã; 6 masã de pus coli; 7 - dispozitiv pentru
transportul colilor tipãrite; 8 - masã de
eliminare a colilor tipãrite; 9 - mecanism de
acåionare a maæinii

În figura de mai jos prezentãm o
maæinã cu cilindru opritor cu aparat
de alimentare cu hârtie:

Secåiune a unei maæini cu cilindru opritor æi
aparat de alimentare cu hârtie

Mecanizarea operaåiei de
alimentare cu hârtie a maæinilor de
imprimare a preocupat pe fabricanåii
de maæini încã din secolul al XIXlea, cele mai mari dificultãåi fiind
întâmpinate
la
construirea
dispozitivelor pentru separarea
colilor din stivã. Abia în anul 1902
firma Cross a construit primul aparat
automat de pus coli, care funcåiona
pe principiul fricåiunii, denumit
Rotary. Acest aparat prezenta unele
deficienåe, dintre care distrugerea
suprafeåei hârtiei de rolele de
fricåiune.
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Aparat automat cu fricåiune de pus coli
1 - role frecãtoare; 2 - fusuri; 3 æi 4 - role de
primire; 5 - transportor

Primul aparat pneumatic de pus
coli, care separã colile din stivã prin
intermediul ventuzelor (sorburilor), a
fost executat în 1920 de firma
Kleim&Ungerer.
Colile
erau
separate din stive printr-un
mecanism, cu ajutorul vacuumului,
prin intermediul sorburilor dispuse
într-un rând, de-a lungul marginii
frontale a stivei de hârtie.
Transmiterea hârtiei se fãcea cu
intervale între ele, din care cauzã
viteza de deplasare a acestora spre
dispozitivele de aliniere era foarte
micã.

Aparat automat pneumatic de pus
coli una câte una
1 - ventuze (sorburi); 2 æi 3 - role de primire

Prin mãrirea vitezei de
funcåionare a maæinilor, a fost
necesarã realizarea unui aparat cu
care transmiterea colilor sã se facã
fãrã interval între ele. Acest tip de
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aparat este folosit la maæini de
imprimare cu hârtia în coli.
Aparatele automate de pus coli
ale maæinii de imprimare pot fi
clasificate în funcåie de:
- procedeul de separare a colilor
din stivã
• aparate cu fricåiune;
• aparate pneumatice;
• aparate combinate.
- modul de transmitere a colilor
la cilindrul de presiune al maæinilor
de imprimare
• dispozitive care transmit
coala una câte una, la un anumit
interval;
• dispozitive la care transmiterea colilor se face în cascadã iar
colile se deplaseazã într-un flux
continuu, acoperindu-se una pe
cealaltã; folosind acest procedeu, se
reduce viteza colii în drum spre
dispozitivele de aliniere (semnul
lateral æi semnele frontale);
- tipul dispozitivului mesei de
alimentare
• aparate cu stivã planã, la
care stiva de hârtie are forma unei
prisme æi necesitã întreruperea
alimentãrii cu hârtie a maæinii în
vederea aæezãrii unei noi stive;
• aparat cu stivã curbã, la
care alimentarea cu noi cantitãåi de
coli se face continuu, pe mãsura
consumului; se mai numesc aparate
„fãrã sfâræit”.
- dupã capacitatea mesei de
alimentare
• aparate cu stivã joasã;
• aparate cu stivã înaltã.
Aparatele automate de pus coli
au în compunerea lor urmãtoarele
mecanisme:

- dispozitive de separare a
primei coli de hârtie din stivã;
- mecanism pentru apropierea
stivei de hârtie de dispozitivul pentru
separarea colilor (ridicarea mesei de
alimentare);
- dispozitiv pentru alinierea
colilor;
- dispozitiv de transport al
colilor cãtre semnele frontale æi cel
lateral (de aliniere a colilor);
- mecanism de control æi
blocare;
- sistem pneumatic ce cuprinde
distribuitoare de aer æi vacuum.

Schema de principiu a mecanismului de
alimentare pneumaticã
1 - stivã de hârtie; 2 - dispozitive de suflare;
3 - sorburi; 4 ºi 5 - dispozitive de transmitere a
colii; 6 - masã de alimentare;
7 - ºireturi transportoare; 8 - role de cauciuc;
9 - dispozitiv pentru nivelarea colilor
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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