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PREGÃTIREA ECRANELOR
SERIGRAFICE PENTRU
APLICAÅII CU CERNELURI
UV
Aceastã prezentare se doreæte a
fi un ghid pentru aceia care
realizeazã ecrane serigrafice pentru
aplicaåii cu cerneluri UV. Pentru
acest tip de aplicaåii se recomandã
utilizarea unor ecrane cu o grosime
de 1-5 microni, cu o valoare Rz
cuprinsã între 2 æi 5, folosind sita
foarte finã, cu densitãåi cuprinse
între 150-34 fire / cm pânã la 190-31
fire / cm. Astfel, se pot imprima
detalii fine sau policromie cu
cerneluri UV.
Un ecran foarte subåire permite
obåinerea unui depozit foarte fin de
cernealã. De aceea, alegerea unei site
foarte fine este o condiåie necesarã.
Pentru realizarea ecranului
serigrafic se vor respecta urmãtorii
parametri:
1. TIPUL EMULSIEI
Cea mai bunã valoare a
coeficientului Rz = 3,5 se obåine în
cazul utilizãrii filmului indirect.
Aceastã metodã de obåinere a
ecranelor serigrafice este foarte
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rapidã, grosimea ecranului este de
aproximativ 2,5 microni, dar
ecranele astfel obåinute nu rezistã la
multe imprimãri.
În cazul în care se utilizeazã
film capilar sau emulsie, se obåin
ecrane cu valori ale coeficientului Rz
excelente, cuprinse între 1,5 æi 6, cu
grosimi între 3 æi 12 microni.
Grosimea filmului uscat trebuie sã
fie în strânsã legãturã cu densitatea
sitei. O sitã prea rarã pãstreazã în
ochiurile sale prea multã apã în
timpul procesului de aplicare a
filmului capilar, rezultând astfel un
ecran de calitate mai slabã. Pentru
mãrirea aderenåei filmului capilar pe
sitã se recomandã utilizarea unui gel
special, mai ales în cazul în care
grosimea filmului capilar este mai
micã de 15 microni.
2. DIAMETRUL FIRELOR SITEI
Utilizarea gelului special pentru
aderenåã creæte grosimea ecranului
serigrafic cu aproximativ 1 micron æi
micæoreazã valoarea coeficientului
Rz cu 1-2 unitãåi. O sitã åesutã din
fire subåiri va avea o deschidere a
ochiurilor foarte mare, ceea ce
înseamnã obåinerea unui ecran fin cu
o valoare foarte bunã pentru
coeficientul Rz.
Pentru o mai bunã planeitate a
ecranului se recomandã aplicarea a
încã unui strat de emulsie de
nivelare, dupã uscarea intermediarã.
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Astfel, grosimea ecranului creæte cu
1-2 microni.
3. NUMÃRUL DE FIRE AL SITEI
ÆI MODUL DE ÅESERE A
ACESTEIA
Trecerea de la un mod de åesere
1-1, la un mod de åesere 2-2
micæoreazã grosimea ecranului
serigrafic, dar creæte valoarea
coeficientului Rz.
4. TEHNICA DE EMULSIONARE
Tehnica
de
emulsionare
influenåeazã atât grosimea ecranului
cât æi valoarea coeficientului Rz.
Aceasta, fãrã a mai discuta despre
influenåa tipului de emulsie utilizat æi
a densitãåii sitei. Vîscozitatea
emulsiei este un parametru important
în stabilirea grosimii ecranului cât æi
a coeficientului Rz.
Un ecran foarte subåire se obåine
în cazul în care se emulsioneazã o
singurã faåã a ecranului. Dar, în acest
caz, valoarea coeficientului Rz este
foarte mare. De aceea se recomandã
emulsionarea pe ambele feåe ale
ecranului, cu câte douã straturi de
emulsie. Astfel se obåine un ecran
mai gros, dar cu o valoare a
coeficientului Rz mai micã.
5. MUCHIA SCAFEI
O muchie a scafei de
emulsionare mai puåin rotunjitã
(razã 0,25mm) are ca rezultat

obåinerea unui ecran subåire æi nu
influenåeazã valoarea coeficientului
Rz. O scafã a cãrei muchie nu este
rotunjitã, are tendinåa de a sparge
ecranul. De aceea, acest tip de scafã
se foloseæte la emulsionarea
ecranului dupã uscarea unui strat de
emulsie aplicat anterior. Astfel, se
obåin ecrane cât mai plane, cu o
valoare a coeficientului Rz foarte
bunã.

În concluzie, la realizarea
ecranelor
serigrafice
pentru
imprimarea cu cerneluri UV trebuie
sã se åinã cont de:
1. SITÃ – Se recomandã
utilizarea unor site de poliester, cu
densitate de minim 150-34 fire / cm,
mod de åesere 1-1, calandratã, ceea
ce permite imprimarea unui film
foarte subåire de cernealã. Sitele
metalice oferã o rezoluåie foarte bunã
la imprimare. Cu cât diametrul
firelor este mai mic, cu atât grosimea
ecranului este mai micã, dar valoarea
coeficientului Rz este mai mare.
2. MUCHIA SCAFEI – Se
recomandã profile cât mai rotunjite
pentru emulsionare. Pentru aplicarea
straturilor de emulsie dupã uscarea
intermediarã se pot folosi æi scafe cu
muchia mai puåin rotunjitã.
3. METODA DE EMULSIONARE – În cazul în care ecranul se
realizeazã cu film capilar se
recomandã utilizarea soluåiilor
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pentru creæterea aderenåei filmului
capilar pe sitã æi a soluåiilor pentru
întãrirea acestuia. În cazul în care se
utilizeazã emulsiile fotosensibile
pentru
prepararea
ecranului
serigrafic se va åine cont de
conåinutul de substanåã solidã æi
vîscozitatea acesteia, de poziåia de
uscare a ecranului. Se recomandã
aplicarea emulsiei în straturi cu
uscãri intermediare æi a soluåiilor de
întãrire a ecranului serigrafic.

Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG Bucureæti
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Flexografia
(continuare din nr. 92)

Aparate de alimentare cu cernealã.
Pentru a înåelege mai bine cum
aratã un cilindru dozator la suprafaåa
sa, se redã în figura de mai jos o
poråiune mãritã a acestuia.
Suprafaåa de bazã (nu transferã
cerneala) - locul de contact al
racletei

Adâncimea celulei (mãsuratã
de la suprafaåa de bazã) - se
mãsoarã în microni

Deschiderea celulei (cu cât
liniatura este mai mare, cu
atât se îngusteazã
deschiderea celulei) - se
mãsoarã în microni

Volumul celulei (mãsoarã
cantitatea de cernealã
transferatã pe
Celulele de pe un anilox cu
placã)
liniaturã înclinatã la 60
grade au o geometrie de
fagure. Numãrul de celule
creæte direct proporåional
cu numãrul de linii/inch æi,
implicit, volumul scade
invers proporåional cu
numãrul de linii/inch

Aæa cum s-a arãtat mai sus,
funcåionalitatea imprimãrii flexografice este asiguratã de sistemul sãu
simplu de alimentare cu cernealã. Se
cunosc mai multe posibilitãåi de
alimentare cu cernealã a formei de
tipar flexograficã, cum ar fi:
- sistemul fãrã racletã - în acest
caz, cilindrul conductor, confecåionat din cauciuc, transferã cerneala
pe cilindrul anilox dar este angrenat
sã se roteascã mai încet decât acesta;
astfel, are loc o ætergere a surplusului
de cernealã.
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cilindrul ductor; racleta are rolul de a
rãzui surplusul de cernealã.

Schema de alimentare cu cernealã a formei de
tipar flexografice fãrã racletã
1 - cãlimarã; 2 - val ductor (alimentator) din
cauciuc; 3 - cilindru dozator (anilox);
4 - cilindru port-placã; 5 - cilindru de
contrapresiune

- sistemul de alimentare cu
racletã - acest sistem se regãseæte cel
mai des la maæinile de imprimare; în
acest caz, cilindrul ductor alimenteazã cilindrul dozator (anilox) pe
care se sprijinã o racletã ce îndepãrteazã surplusul de cernealã dat de

Schema de alimentare cu cernealã a formei de
tipar flexografice cu racletã
1 - cãlimarã; 2 - val ductor (alimentator);
3 - racletã; 4 - cilindru dozator (anilox);
5 - cilindru port-formã; 6 - cilindru de
contrapresiune

În acest sistem, ideal ar fi ca
unghiul format de racletã cu tangenta
în punctul de contact al cilindrului sã
fie de 30º, aæa cum este arãtat în
figura de mai jos:
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- sistemul cu camerã “doctorblade” - în acest caz, cerneala este
depusã direct pe cilindrul anilox,
camera având rolul de ductor æi
racletã.

1 - cuvã cu cernealã; 2 - cilindru ductor;
3 - cilindru anilox; 4 - cilindru port-placã;
5 - racletã

Reglarea unghiurilor racletei
este un element important în
folosirea optimã a dozatorului
(cilindrul anilox) dar în egalã mãsurã
este importantã æi presarea acesteia
pe cilindru. O presare excesivã poate
produce deteriorarea cilindrului sau
ruperea racletei.

Schema de alimentare cu cernealã a formei de
tipar flexografice cu camerã doctor-blade
1 - camerã doctor-blade; 2 - cilindru dozator
(anilox); 3 - cilindru port-formã;
4 - cilindru de contrapresiune

Mecanismele cu racletã la
aparatele de cernealã se întâlnesc æi
la maæinile de imprimare tipar adânc.
Pentru îndepãrtarea cernelii de
pe locurile neimprimabile ale
cilindrului port-formã, mecanismul
cu racletã constituie un mijloc ce
influenåeazã calitatea tiparului. Spre
deosebire de racleta de la tiparul
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flexografic, a cãrei înclinare pe
cilindrul anilox este de 30º, la tiparul
adânc racleta trebuie sã fie la un
unghi de 45º-60º faåã de cilindru æi
trebuie sã fie presatã puternic pe
cilindrul port-formã. Tot la tiparul
adânc, imaginea tipãritã poate fi
influenåatã de racletã prin:
- modificarea unghiului faåã de
cilindru;
- schimbarea presiunii de apãsare pe cilindru;
- modificarea muchiei de lucru a
racletei;
- varierea grosimii lamei;
- schimbarea lamelor ajutãtoare.
Aparate de tipãrit
Cilindrii aparatelor de tipãrit ale
maæinilor rotative cu coli au o
anumitã zonã din suprafaåa lor care
nu intervine în timpul procesului de
tipãrire. În aceastã zonã, la cilindrii
de presiune (la tipar înalt) æi cilindrii
port-cauciuc, port-formã æi de
presiune (la tipar adânc æi flexo) sunt
ataæate dispozitivele pentru fixarea
aæternutului sau a cauciucului de
prindere æi transmitere a colii de
hârtie. La tipar plan, aparatele de
tipãrit sunt formate din cilindrii portformã, port-cauciuc æi de presiune.
Calitatea tiparului executat
depinde în mare mãsurã de realizarea
presiunii optime între aceæti trei
cilindri. În figura de mai jos se
prezintã amplasarea acestora.

Amplasarea cilindrilor aparatului de tipãrit la
maæina de tipar ofset într-o culoare cu hârtia în
coli
1 - cilindrul port-formã; 2 - cilindrul ofset (portcauciuc); 3 - cilindrul de presiune

Amplasarea aparatului de
imprimare (la maæinile de tipar ofset
pentru imprimare într-o culoare pe
ambele feåe) este prezentatã în figura
de mai jos:
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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