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DESPRINDEREA
ECRANULUI SERIGRAFIC,
MOMENT DE CUMPANA
ÎNTRE EÆEC ÆI SUCCES
Distanåa de desprindere pentru
un ecran serigrafic este spaåiul dintre
ecran æi suportul de imprimat; de
obicei, se utilizeazã o distanåã de
desprindere de la 0 mm (contact
direct) pânã la maxim 30 mm.
Deoarece este uæor de mãsurat, mulåi
serigrafiæti considerã cã fixarea unei
distanåe de desprindere corecte este
cheia succesului în imprimare.
Distanåa de desprindere corectã
permite sitei sã se desprindã de
cerneala imprimatã pe suport. De
fapt, numai un singur parametru
influenåeazã predominant calitatea
imprimãrii æi acesta este comportarea la «desprindere» a ecranului,
determinatã de «foråa de desprindere».
În cazul unei foråe de
desprindere insuficiente, rezultã
imagini mânjite, grosime neuniformã a depunerii de cernealã, detalii
care nu se imprimã.

Spre deosebire de distanåa de
desprindere, foråa de desprindere nu
poate fi mãsuratã. Prin experienåã æi
printr-un mod atent æi înåelept de a
urmãri propria metoda de lucru æi
rezultatele obåinute, se poate ajunge
la aprecierea acestui parametru æi
utilizarea lui optimã.
Comportarea ecranului la
momentul desprinderii de substrat
este rezultatul influenåei reciproce a
mai multor factori æi este determinatã de acåiunea a douã foråe :
foråa de desprindere æi contra-foråã.
Foråa de desprindere depinde
de:
• distanåa de desprindere
• mãrimea ecranului
• tensiunea æi elasticitatea sitei
• raportul dintre dimensiunea
imaginii de imprimat æi dimensinea
interioarã a ecranului
Contra-foråa depinde de:
• vâscozitatea cernelei
• cantitatea de cernealã depusã
pe substrat
• dimensiunea ochiurilor sitei
• aderenåa cernelii la sitã
• aderenåa cernelii la substrat
• capacitatea de absorbåie a
substratului
• viteza racletei
Regula de bazã ce trebuie
urmãritã atunci când se apreciazã
cele douã foråe este ca foråa de
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desprindere sã fie mai mare decât
contra-foråa.
Cele trei faze ale procesului de
imprimare serigraficã sunt:
• faza 1 – când ochiurile libere
ale ecranului sunt umplute cu
cernealã de cãtre racletã sau contraracleta
• faza 2 – când, prin apãsare,
racleta stabileæte contactul între
ecranul serigrafic æi substrat æi
determinã apariåia mai multor foråe
hidrodinamice prin interacåiunea
dintre cernealã, viteza racletei æi
geometria sitei. Unghiul racletei
determinã foråa hidraulicã care
împinge cerneala prin ochiurile
libere ale ecranului æi slãbeæte
contactul cu substratul.
• faza 3 – este cea în care foråa
de desprindere determinã ridicarea
ecranului æi desprinderea sa de
cerneala care rãmâne pe substrat
În condiåii ideale, ecranul se
desprinde de cerneala imprimatã pe
substrat, imediat în urma racletei, în
timpul miæcãrii de imprimare. Cu
alte cuvinte, viteza de desprindere
(vd) a ecranului este identicã cu
viteza racletei (vr). Dacã luãm în
calcul distanåa de desprindere (h) æi
lungimea imprimãrii (L), procesul de
imprimare poate fi descris de
urmãtoarea ecuaåie: vd/vr = h/L
Singurã, aceastã ecuaåie descrie
incomplet procesul de imprimare æi
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modul în care acesta este influenåat
de foråa de desprindere. Elementele
care lipsesc sunt elasticitatea
åesãturii (E) æi unghiul de
desprindere (ϑ) format între distanåa
de desprindere æi lungimea
imprimãrii (cursa racletei).
În timpul imprimãrii, toate
aceste variabile se combinã
influenåând comportarea ecranului în
timpul desprinderii.
Dacã unghiul de desprindere
este mare æi viteza racletei este mare,
cerneala se va scurge fãrã a avea
timp sã se transfere pe substrat.
Rezultatul poate fi o imagine
incompletã dupã imprimare sau în
cazuri extreme, nicio imagine
imprimatã. În general, un unghi de
desprindere mare æi o vitezã relativ
mare a racletei conduc la rezultate
proaste la imprimare.
Trebuie sã åinem seama æi de
coeziunea cernelii æi de tendinåa ei de
a adera la sitã æi la substrat atunci când
apreciem desprinderea ecranului de
suport, dupã trecerea racletei.
Când unghiul de desprindere
este prea mic, elasticitatea sitei este
incapabilã sã contracareze contraforåa ce apare datoritã caracteristicilor cernelii æi sitei. Rezultatul
este cã o parte a sitei prezintã o
desprindere întârziatã, lipindu-se de
substrat. Suprafaåa de lipire apare
imediat în urma racletei.
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Dacã foråa de desprindere (F1)
este mai micã decât contra-foråa
cernelii (F2), lungimea pe care
ecranul rãmâne lipit de substrat este
determinatã de raportul celor douã
foråe. Aceastã desprindere întârziatã
conduce întotdeauna la defecte de
imprimare, definiåie foarte slabã æi
grosimi diferite ale stratului de
cernealã.
Cum este influenåatã precizia
dimensionalã a imprimãrii ?
În timp ce elasticitatea æi
tensiunea
sitei,
distanåa
de
desprindere æi viteza racletei sunt
mãrimi mãsurabile, vâscozitatea
cernelii nu este uæor de determinat,
mai ales cã manifestarea acesteia ca
æi contra-foråã se datoreazã
capacitãåii sale de a se lipi, coeziunii
sale într-o mult mai mare mãsurã
decât vâscozitãåii sale. Vâscozitatea
cernelii se manifestã în timpul
imprimãrii printr-un anume grad de
aderenåã a cernelii la sitã, respectiv a
depozitului de cernealã depus, la
substrat. Gradul de aderenåã este
determinat de grosimea depozitului
de cernealã, de caracteristicile tixotropice ale cernelii, de viteza de
uscare a acesteia æi compatibilitatea
cu substratul. Regula simplã dupã
care se ghideazã toatã lumea este cã
o cernealã cu vâscozitate medie sau

mare, va determina o foråã de
desprindere medie sau mare.
Foråa de desprindere depinde de
tensiunea
sitei,
distanåa
de
desprindere
æi
dimensiunea
suprafeåei de imprimare. Atât
tensiunea sitei cât æi distanåa de
desprindere sunt limitate la anumite
valori. Sita nu poate fi întinsã peste
anumite limite, fãrã sã se rupã.
Distanåa de desprindere trebuie sã fie
cât se poate de micã astfel încât sã nu
aparã distorsionarea imaginii în
timpul imprimãrii, o poziåionare
proastã, o depunere de cernealã
neuniformã æi un timp limitat de
utilizare a ecranului.
Un principiu de åinut minte este
acela cã «dublând distanåa de
desprindere se mãreæte de patru ori
distorsionarea imaginii».

Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG Bucuresti, pe baza documentaåiei
furnizate de H.G. Scheer
fost consultant SEFAR AG
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Flexografia
(continuare din nr. 89)

Dispozitive de pregãtire a benzii de
hârtie pentru imprimare.
Din aceste dispozitive fac parte
cele pentru:
- curãåarea benzii de praf æi alte
corpuri strãine;
- umezirea benzii de hârtie;
- tratarea suprafeåelor cu curent
electric.
Un dispozitiv de pregãtire a
benzii de hârtie (atât curãåarea de
praf æi alte corpuri strãine cât æi
umezirea benzii) este prezentat mai
jos:

Schema dispozitivului de pregãtire a benzii
1 - perii; 2 - camerã de aburi; 3 - åevi; 4 supapã electromagneticã; 5 - bandã de hârtie

Periile (1), goale pe dinãuntru,
sunt unite cu conducta pompei de
vacuum, aspirând praful. Camera de
aburi (2) prin care trece banda de
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hârtie (5) este alimentatã prin douã
åevi (3) cu orificii. Alimentarea
camerei cu abur uscat se face prin
supapa
electromagneticã
(4),
conectatã cu aparatura de reglare a
pornirii maæinii. Alimentarea cu
aburi se face numai când maæina este
în funcåiune.
Pentru tratarea suprafeåelor cu
curent electric. Se cunoaæte cã
materialele
neabsorbante
sau
impermeabile, cum ar fi peliculele
sintetice (PES, PP, PE) æi folia
metalicã nu se umezesc. Din aceastã
cauzã, imprimarea materialelor
neabsorbante necesitã o prelucrare
specialã. Cea mai actualã metodã
este tratarea lor cu un curent electric
de frecvenåã æi tensiune înalte,
numitã metoda de coronare.
Mecanisme de compensare æi
amortizare.
La maæinile rotative se
utilizeazã,
pentru
obåinerea
transmiterii uniforme a benzii de
hârtie a aparatelor de tipãrit, cilindri
de compensaåie sau amortizãri care,
odatã cu avansul benzii, mãresc sau
reduc drumul parcurs de aceasta între
dispozitivul de alimentare æi aparatul
de tipãrit.
Un amortizor se prezintã sub
forma unui cilindru metalic care se
roteæte liber în lagãrele mobile aflate
sub presiunea unor arcuri. Când se
schimbã foråa de întindere a benzii de
hârtie, arcurile se destind sau se
7
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comprimã, dând valului posibilitatea
sã se deplaseze, împiedicând ruperea
sau atârnarea benzii de hârtie.

Schema de principiu a grupului de alimentare
al aparatului de cernealã
1 - jgheab de cernealã; 2 - alimentator;
3 - cadru; 4 - lamã elasticã din oåel;
5 - cilindru metalic; 6 - pereåi laterali;
7 - capac; 8 - æuruburi de reglare
Schema de funcåionare a
diferitelor tipuri de amortizoare
a - amortizoare ce amplificã oscilaåiile efortului de
întindere a benzii;
b æi c - amortizoare care reduc viteza
de deplasare a valului
1 - cilindru metalic; 2 - lagãre mobile;
3 - cilindri; 4 - supapã; 5 - æurub reglare;
6 - piston

Aparate de alimentare cu
cernealã.
La maæinile de imprimare,
aparatul de cernealã asigurã distribuirea
cernelii æi depunerea acesteia într-un
strat uniform pe suprafaåa elementelor
active (tipãritoare) ale formei de tipar.
În principiu, aparatele de
cernealã se compun din:
- grup alimentator;
- grup frecãtor;
- grup ungãtor.
Grupul alimentator serveæte la
transmiterea unei cantitãåi de
cernealã grupului frecãtor. El are în
componenåã un jgheab (cãlimarã) de
cernealã æi un val acoperit cu un strat
elastic (cauciuc sau poliuretan)
numit alimentator (vezi figura).

Atât la maæinile de tipar
verticale æi plano-cilindrice cât æi la
maæinile ofset cu hârtia în coli, care
au o vitezã de lucru redusã, cilindrul
ductor are o miæcare de rotaåie
intermitentã. La maæinile cu vitezã
mare de tipãrire, cum sunt rotativele
alimentate cu suport de imprimat
din bobinã sau sul, cilindrul ductor
executã o miæcare de rotaåie
continuã.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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