Mãsurarea æi controlul dozei de radiaåie UV
folosind benzile Tesa-UV

- pag. 2

Flexografia

- pag. 6

Maæini pentru imprimarea
flexograficã

- pag. 6

MÃSURAREA ÆI
CONTROLUL DOZEI DE
RADIAÅIE UV FOLOSIND
BENZILE TESA-UV
Honle UV- Technologia oferã
un nou sistem de mãsurare a dozei de
radiaåie UV. Acest sistem de

mãsurare se bazeazã pe un colorant,
care se dezvoltã sub influenåa
luminii UV, urmatã de evaluarea
fotometricã cu ajutorul unui
instrument care indicã valoarea
energiei în mJ/cm2. Contrar
celorlalte procese de mãsurare
bazate pe benzile de mãsurare,
rezultatele mãsurãtorilor obåinute cu
banda Tesa sunt destul de precise æi
reproductibile. Oricum, aceastã

acurateåe este limitatã la mãsurarea
energiei de maxim 200mJ/cm2.
Laboratorul nostru a executat teste
cu acest sistem pentru a determina
eficacitatea acestuia pentru aplicaåiile practice în serigrafia UV.
Condiåii de bazã
În aplicaåiile tehnice serigrafice,
multe sisteme de cernealã sunt
polimerizate cu o energie ce
depãæeæte 200mJ/cm2. De aceea acest
sistem de mãsurã este mai adecvat
pentru sistemele foarte reactive
folosite la aplicaåiile serigrafice
grafice. În general serigrafii folosesc
integratoarele UV pentru a verifica
eficienåa lãmpii UV. Aceste
integratoare oferã rezultate bune æi
reproductibile, însã rezultatele
obåinute cu diverse instrumente sunt
adesea diferite, mai ales dacã sunt
achiziåionate de la producãtori
diferiåi. Discuåiile despre parametrii
de uscare necesari pot fi destul de
dificile. Acest lucru nu este extrem
de important, deoarece pentru o
verificare a puterii lãmpii din
cuptorul UV - de exemplu identificarea posibilei îmbãtrâniri a
lãmpii sau contaminarea reflectoarelor - se poate mãsura doar
modificarea relativã a puterii lãmpii
UV.
Testele
comparative
din
laboratorul nostru aratã cã valorile
de ieæire ale lãmpii mãsurate cu
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sistemul Tesa /Honle sunt similare
cu cele mãsurate cu integratorul
Kuhnast æi la aproximativ 200
mJ/cm2 rezultatele obåinute sunt
comparabile.
În conformitate cu principiile
fizicii, integratoarele aratã o bunã
liniaritate, conform cãreia dublând
viteza benzii transportoare se
înjumãtãåeæte valoarea de ieæire a
lãmpii. Aceastã proporåionalitate
inversã poate fi uæor vizualizatã
într-o diagramã în care valoarea de
ieæire UV este desenatã în
comparaåie cu viteza reciprocã.
Sistemul Tesa/Honle nu are
aceastã liniaritate. În utilizarea
practicã acest lucru nu este foarte
important câtã vreme sunt mãsurate
doar schimbãrile relative a dozãrilor
radiaåiilor UV, însã acest fapt explicã
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de ce valorile mãsurate ale celor
douã sisteme diferã pe masurã ce
creæte viteza benzii transportoare.
Comparând A cu B?
Per total o comparaåie a celor
douã sisteme de mãsurare nu este
uæor de fãcut câtã vreme ele sunt
bazate pe sisteme diferite de mãsurã.
Acest lucru devine evident când sunt
comparate rezultatele obåinute cu
ambele sisteme.
Conform producãtorului, sensibilitatea spectralã a benzilor de
mãsurare Tesa este de aproximativ
250 nm. Lungimea de undã de
320 nm sau mai mare are doar o micã
influenåã la mãsurarea dozãrilor de
radiaåii. Pe de altã parte integratorul
UV Kuhnast va lua de asemenea în
considerare lungimile de undã ale
spectrului UV-A.
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Aceasta a fost confirmatã de
urmãtorul test:
Viteza benzii unui uscãtor UV
Theimer a fost stabilitã la
200mJ/cm2. Senzorul integratorului
æi al benzii Tesa au fost acoperiåi cu
un filtru de blocare WG320 nm, deci
doar valorile spectrale care depãæesc
320 nm mai pot avea un efect asupra
sistemului sau a benzii. Integratorul a
mãsurat 168 mJ/cm2 în timp ce
sistemul Honle a mãsurat doar
4 mJ/cm2.
Semnificaåia acestor valori este
relativã datoritã sensibilitãåii spectrale diferite. Valori comparabile
sunt relevante doar dacã a fost
utilizatã aceeaæi sursã de radiaåie.
Utilizare practicã
Atât benzile cât æi discurile sunt

adecvate pentru verificarea regulatã
a echipamentelor de uscare UV. Sunt
de asemenea un instrument necesar
pentru a afla sursa problemelor din
procesul de producåie. De exemplu,
se poate determina eficienåa radiaåiei
ce ajunge la marginile imprimãrii de
pe un substrat dacã cerneala de pe
marginile substratului aratã o uscare
semnificativ mai micã decât în
mijloc.
Mãsurarea emisiei UV nu este
doar o posibilitate de creætere a
stabilitãåii procesului zilnic, dar de
asemenea este un excelent mijloc de
documentare a procesului de
producåie.
Sistemele UV de imprimare
pentru aplicaåii grafice au o înaltã
reactivitate. Benzile de mãsurare
Tesa oferã o bunã potrivire pentru
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cernelurile de acest fel. O imprimare
cu cernealã UVU (producãtor
COATES SCREEN INKS GmbH)
fãcutã pe PVC rigid, a fost uscatã
într-un uscãtor cu bandã împreunã cu
benzile UV. În funcåie de cantitatea
de radiaåie aplicatã, benzile indicã
intensitatea mai mare sau mai micã a
nuanåei de magenta similarã cu cea a
culorii de proces. Noi considerãm cã
benzile de mãsurare expuse la UV
rãmân destul de stabile, astfel încât
evaluarea sã fie posibilã æi dupã mai
multe zile, având grijã ca benzile sã
fie stocate în mediu întunecat. În
opinia noastrã înveliæul benzii este
adecvat pentru a pãstra banda
expusã. Teste repetate cu benzi
expuse au arãtat valori aproape
identice chiar æi dupã douã
sãptãmâni. Benzile Tesa pot fi un
ajutor pentru a schimba informaåii
despre dozarea radiaåiilor. Este de
asemenea un instrument potrivit
pentru documentarea lor. Benzile
expuse æi reîmpachetate pot fi foarte
uæor trimise cu poæta æi producãtorii
de cernealã au o nouã posibilitate de
a-æi ajuta clienåii.
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benzile sunt un avantaj. Pe de altã
parte integratoarele UV sunt mai
uæor de utilizat deoarece rezultatul
mãsurãtorii este afiæat imediat.
Utilizarea benzilor este mai
complicatã.
Dacã serigrafiætii doresc sã
foloseascã ambele metode de
mãsurare ei pot sã foloseascã un
tabel de comparaåie a diferitelor
tehnici de mãsurare cu scopul de a
putea face conversia valorilor
mãsurate ale dozãrilor UV. Dacã s-a
folosit o metodã diferitã de mãsurare,
tabelul de comparaåie va permite o
conversie a valorii comparate
corespondente.
Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG Bucureæti pe baza
articolului lui Edwin Telelmeier
– COATES SCREEN INKS GmbH

Avantajele
æi
dezavantajele
diferitelor metode
Integratoarele pot fi folosite
doar în cuptoare cu benzi orizontale.
Când se imprimã cu role, cu greu se
poate folosi un disc æi de aceea
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Flexografia
Maæini
pentru
flexograficã

imprimarea

(continuare din numãrul 86)

a.

Modul de desprindere a colii din
stivã æi împingerea acesteia înainte
spre dispozitivul de transmitere æi
mai departe spre toba maæinii se
poate urmãri în figurile de mai jos:
c.

d.
b.

Desprinderea colii din stivã la aparatele pneumatice de alimentare
1 - stivã de hârtie; 2 - dispozitive de suflare; 3 - sorburi de desprindere a colii; 4 - coli de hârtie;
5 - ajutaj-palpator pentru reåinerea colilor din stivã æi suflarea de aer;
6 - sorburi de conducere a colii

La maæinile rotative cu hârtia în
coli, se folosesc aparate automate de
pus coli, montate în exterior, de tipul
cascadã, pentru topuri înalte. Acest
aparat se compune din:
- sistem pneumatic cu sorburi
pentru separarea colilor;
- mecanism de ridicare a stivei

de hârtie la acelaæi nivel;
- masã înclinatã cu æireturi
mobile pentru conducerea colilor de
hârtie;
- mecanismul forgraiferului.
Operaåiile executate de aparatul
automat de pus coli sunt arãtate
schematic mai jos:
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Aparatul automat de pus coli (schema)
1 - ajutaje de aer; 2 - sorburi de desprindere; 3 - perii de pãr; 4 - ajutaj-palpator; 5 - sorburi;
6 - opritoare; 7 - role de recepåie; 8 - role de cauciuc; 9 - transportor cu æireturi;
10 - semne opritoare frontale; 11 - semn lateral; 12 - acoperitoare inferioare;
13 - forgraifer; 14 - æireturi; 15, 16 æi 17 - role; 18 - perii; 19 - role conducãtoare;
20 - cadrul rolelor; 21 - sesizor electric de coalã dublã

Primele coli din stivã se
desprind cu ajutorul unui jet de aer
prin intermediul unei perechi de
suflante sau ajutaje (1) dupã care, pe
prima coalã de hârtie, coboarã o
pereche de sorburi de desprindere (2)
care o susåin de marginea
posterioarã. În acelaæi timp, asupra
marginii sale acåioneazã douã perii
de pãr (3) care opresc colile de
prisos. Sorburile care au prins coala
de hârtie se rotesc, dupã care încep sã
se deplaseze în sus. În deschizãtura
formatã între prima coalã din stivã æi
cea urmãtoare, intrã ajutajul palpator
(4). Prin acest ajutaj trece aer
comprimat ce ridicã coala de hârtie
desprinsã de perechea de sorburi (2).

Dupã aceasta, douã sorburi (5) se
deplaseazã spre marginea din spate a
hârtiei, prind hârtia æi, în acelaæi
timp, sorburile (2) se desprind.
Sorburile (5) împreunã cu coala de
hârtie avanseazã spre masa de
transmitere a colii, în timp ce
opritoarele (6) se deplaseazã. Coala
de hârtie este dusã spre rolele de
recepåie (7) care se rotesc fãrã
întrerupere.
Dupã trecerea colii de hârtie
peste opritoarele (6), acestea îæi reiau
poziåia verticalã. Coala de hârtie
adusã de rolele (7) este presatã pe ele
cu ajutorul unor role de cauciuc (8).
Dupã aceasta, coala este transmisã la
transportorul cu æireturi (9) al mesei
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înclinate æi se deplaseazã spre
semnele opritoare frontale (10).
Masa înclinatã cu dispozitivul
de transport are rolul de a micæora
viteza colilor de hârtie la intrarea lor
în aparatul de tipãrit æi de a asigura
poziåia corectã a acestora faåã de
direcåia de imprimare.
Colile de hârtie sunt ghidate
deasupra, de rolele conducãtoare
(19). Masa înclinatã se opreæte
pentru cca. 0,1-0,2 secunde când
sunt aliniate semnele frontale æi
laterale (11). Dupã aceasta, se
coboarã acoperitoarele inferioare
(12), care reåin coala de hârtie pânã
la transmiterea sa forgraiferului (13).
Marginea din faåã a colii este
strânsã de clapele forgraiferului,
acoperitoarele se retrag æi coala este
transmisã, cu ajutorul pârghiei
basculante a forgraiferului, clapelor
cilindrului intermediar al maæinii.
Pentru accelerarea colii æi
transmiterea acesteia aparatului de
tipãrit, sunt folosite mecanisme
speciale, a cãror construcåie este
foarte variatã.
Mecanismul forgraiferului are
rolul de a prelua coala din semne
(viteza egalã cu zero) æi a o preda
cilindrului de tipar sau intermediar,
la viteza acestuia, ce se roteæte la
15-20 mii ture pe orã sau chiar mai
mult. Se deosebesc douã tipuri (vezi
figura de mai jos):

Mecanismul forgraiferului
a - superior; b - inferior

Mecanismul
forgraiferului
superior foloseæte la transmiterea
colii direct cilindrului de imprimare.
Mecanismul forgraiferului inferior
ajutã la transmiterea colii cilindrului
transmiåãtor æi de aici cilindrului de
presiune.
Aæ dori sã insist mai mult asupra
mecanismului forgraiferului, datoritã
faptului cã el este acela care asigurã
viteza crescutã a maæinii de tipar.
Datoritã rolului pe care-l are
forgraiferul, fiecare firmã constructoare de maæini îæi are propriul ei
sistem, cu avantajele æi dezavantajele lui.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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