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PREGATIREA SITEI
PENTRU EMULSIONARE
Consideraåii generale despre
curãåare æi degresare.
Producãtorii de sitã serigraficã au
investit în utilaje speciale pentru ca sita
livratã sã fie cât mai curatã în
momentul în care este distribuitã cãtre
utilizatori. Dar aceasta nu înseamnã cã
sita respectivã, în momentul
cumpãrãrii este gata de emulsionat.
Deoarece, în timpul transportului,
depozitãrii æi al manipulãrii, sita
serigraficã atrage praful din aer æi reåine
grãsimea de pe mâinile celor care o
manipuleazã.
De aceea, înainte de prepararea
ecranului sita este supusã unui
tratament atât mecanic cât æi chimic.
Pentru
obåinerea
unui
ecran
performant, sita este supusã unui
proces mecanic de asperizare. Acest
tratament mecanic se aplicã doar
ecranelor confecåionate din sita nouã.
Tratamentul chimic prin care se
îndepãrteazã petele de grãsime æi
particulele de praf este indicat atât
pentru ecranele confecåionate din sita
nouã cât æi pentru cele recuperate.
Rezistenåa chimicã a sitelor
serigrafice.
Pentru tratamentul chimic al
sitelor serigrafice încã se utilizeazã
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hidroxidul de sodiu. În condiåii
normale sitele de nylon sunt foarte
rezistente la mediile alcaline, dar nu
sunt rezistente la atacurile acide, cu
toate cã soluåiile sunt foarte diluate.
Chiar dacã sita serigraficã este
rezistenåã la medii alcaline din motive
de securitate a personalului care
lucreazã în laborator, se recomandã sã
se utilizeze soluåii alcaline de
concentraåie 10-15%. Dacã în laborator
existã doar sodã causticã cristalizatã, la
prepararea soluåiilor se recomandã
utilizarea unor recipiente termorezistente, deoarece la dizolvarea sodei
este o reacåie chimicã puternic
exotermã. Dupã aplicarea soluåiei
alcaline pe sitã, se recomandã utilizarea
unui acid slab, de exemplu acid acetic
(oået) pentru neutralizare.
În oferta de pe piaåã existã foarte
multe companii care produc paste
alcaline speciale pentru operaåia de
degresare a sitei, mai puåin periculoase
decât soluåiile de sodã causticã la
aceeaæi concentraåie 10-15%. Aceste
paste alcaline se pot folosi æi la
curãåarea sitei dupã imprimare, atunci
când rãmân în ochiurile sitei reziduuri
de cernealã serigraficã.
Hipocloritul de sodiu sau
înãlbitorii sunt alte chimicale care încã
se mai utilizeazã la tratarea ecranelor
serigrafice. Cu soluåii slab concentrate
de hipoclorit de sodiu se pot îndepãrta
urmele de cernealã rãmase în ochiurile
sitei æi emulsii de pe sitã. Utilizarea
îndelungatã a soluåiei de hipoclorit este
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periculoasã datoritã gazelor degajate æi
acåiunii decolorante asupra sitelor
colorate.
Atât în aplicarea soluåiei alcaline
cât æi în aplicarea soluåiei de hipoclorit
se recomandã manipularea atentã
acestora, deoarece acåioneazã negativ
asupra adezivului pentru rame.
În cazul în care se utilizeazã
chimicale special preparate pentru
degresarea sitei serigrafice, personalul
care lucreazã este în siguranåã æi
ecranul serigrafic nu este deteriorat.
Degresarea cu solvenåi
În practicã, pentru degresare sunt
utilizaåi æi solvenåi. Aceætia nu
deterioreazã sita serigraficã, dar
degresarea nu este completã.
Majoritatea uleiurilor æi grãsimilor, cu
excepåia celor siliconice sunt dizolvate
foarte uæor de solvenåi, dar evaporarea
acestora este foarte rapidã æi atunci,
petele de grãsime se vor regãsi pe
suprafaåa sitei serigrafice.
Recomandãri pentru un tratament
corect al sitei serigrafice
1. Asperizarea sitei serigrafice –
Sita serigraficã este frecatã cu o pastã
care conåine în ea particule abrazive.
Aceastã operaåie produce o schimbare
ireversibilã a suprafeåei firelor sitei
serigrafice. De aceea, se recomandã ca
aceastã operaåie sã se efectueze doar la
sitele noi. Pentru aceastã operaåie nu se
recomandã utilizarea prafurilor casnice
(praf de curãåat) deoarece particulele
lor sunt prea mari æi prea agresive.

Pentru o acåiune corectã a pastei
abrazive se recomandã întinderea
acesteia pe ambele feåe ale sitei cu o
perie de duritate medie, confecåionatã
din fire de nylon. Aplicarea pastei se
face în mod circular, de 2-3 ori pe toatã
suprafaåa sitei. Îndepãrtarea pastei de
pe suprafaåa sitei se face cu un jet
puternic de apã, alternat cu un tun de
apã la presiune mare. Dupã operaåia de
asperizare, se degreseazã sita æi dupã
aceea se examineazã cu atenåie sita
pentru depistarea reziduurilor de paste
care ar putea rãmâne în ochiurile sitei æi
ar periclita rezistenåa ecranului
serigrafic.
2. Degresarea – Pentru degresarea
sitei serigrafice, se udã ecranul cu apã æi
apoi se aplicã pasta degresantã. Cu o
perie moale æi curatã se întinde pasta
degresantã pe ambele feåe ale ecranului.
Se lasã sã acåioneze 2-3 minute. Se
clãteæte cu apã rece pânã când soluåia se
îndepãrteazã de pe ecran. Un ecran este
degresat atunci când pe suprafaåa lui se
formeazã un film de apã continuu.
Operaåia de degresare se repetã pânã
când se obåine un film de apã continuu
pe suprafaåa ecranului.
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Prezentare realizatã de
d-na. Cristina Ungureanu
EDCG Bucureæti

Flexografia
(continuare din nr. 93)

Aparate de alimentare cu cernealã.
Amplasarea aparatului de
imprimare (la maæinile de tipar ofset
pentru imprimare într-o culoare pe
ambele feåe) este prezentatã în figura
de mai jos:

Maæina de tipar ofset într-o culoare cu hârtia în
bobinã
1 - sulul de hârtie ; 2 - primul aparat de tipãrit;
3 - aparat de cernealã; 4 - aparat de umezire;
5 - al doilea aparat de tipãrit;
6 - aparat de cernealã; 7 - aparat de umezire;
8 - aparat de fãlåuit.

Pentru a exemplifica zona de
pierdere din suprafaåa de tipãrire a
maæinii cu hârtia în coli æi în bobinã,
redãm mai jos secåiunea cilindrilor
port-formã:
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Secåiune prin cilindrul port-formã al maæinii
ofset cu hârtie în coli
1 - plãcuåã (ætangã) de prindere a plãcii;
2 - æuruburi; 3 - pârghii; 4 - ax;
5 - æuruburi; 6 - arcuri.

Secåiune prin cilindrul port-formã al maæinii
ofset cu hârtia în sul
1 - plãcuåe de strângere; 2 - æuruburi;
3 - piesã fixã; 4 - capac.

La tiparul flexografic avem
cilindrii port-formã de construcåie
monolit din metal (de obicei din
aluminiu), având doi arbori de
sprijin prevãzuåi cu rulmenåi æi roåi
dinåate. Ei servesc la montarea
formelor (cliæeelor) confecåionate
din cauciuc sau polimeri, ataæate cu
ajutorul benzilor dublu adezive pe
suprafaåa cilindrului port-formã.
Cilindrii folosiåi în flexografie
sunt:
- întregi - realizaåi monolit, de
obicei din aluminiu sau oåel, pe care
se monteazã placa de tipar cu
ajutorul benzii adezive;
- demontabili - formaåi din
arborele principal æi un sistem de
bucæe (cãmãæi) metalice la o anumitã
lungime;
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Diametrul cercului
de divizare

Placã de tipar
fotopolimericã

Diametrul
Dublu adeziv
cilindrului
0.38 mm
de navigare

Subtãierea cilindrului

Bucæa port-formã (cãmaæa
cilindrului) este destinatã montãrii
formelor flexografice. Ea se prezintã
ca un cilindru gol, realizat din
materiale sintetice cu rezistenåã mare
la presiune. Aceste bucæe au marele
avantaj cã pe un singur arbore se pot
monta diverse mãrimi (diametre) ale
lungimii desfãæurate. Dacã maæina
este prevãzutã cu bucæe de rezervã,
pregãtirea maæinii dureazã extrem de
puåin (doar înlocuirea bucæelor), prin
executarea montajului cliæeelor pe
aceste bucæe de rezervã.
Acest tip de bucæe uæoare sunt
utilizate la maæinile de imprimare cu
alimentare din sul. Bucæa este
introdusã manual prin capãtul
arborelui. Apoi, în interiorul
arborelui se introduce aer comprimat
prin orificiul duzelor dispuse pe
suprafaåa arborelui. La un anumit
nivel de presiune, se întrerupe aerul
comprimat æi bucæa rãmâne fixatã pe
arbore. Dupã utilizare, aerul
comprimat este evacuat, dând
posibilitatea de a fi scoasã bucæa æi
înlocuitã cu alta, ce are deja fixate
cliæeele de tipar. Prin acest sistem se
poate executa montajul formelor în
afara maæinii.

Sisteme de eliminare a produselor
tipãrite
În general, tiparul pe maæinile
rotative cu hârtie în bobine sau sul
este pentru produse ca: etichete,
ambalaje, ziare æi chiar fascicule de
cãråi de mare tiraj. Dupã ce banda de
hârtie a fost tipãritã, se realizeazã, în
aparatul de pliere (fãlåuire) diferite
produse ca: ziare, reviste, coliåe fascicule pentru carte.
Este cunoscut faptul cã
majoritatea etichetelor de produs este
executatã pe maæini flexografice de
tip modular, ce includ æi utilaje de
tipar adânc. Însã în diverse industrii alimentarã, farmaceuticã, detergenåi
- se solicitã ca produsul pentru
ambalaje tipãrit pe rotativã sã fie tot
în bobinã sau sul. Pentru aceasta, în
locul aparatului de fãlåuit este
necesar sã se monteze un aparat de
rebobinare a hârtiei tipãrite. Aceastã
bobinã tipãritã este ulterior
prelucratã pe utilaje speciale, pentru
etichetarea diverselor ambalaje de
produse alimentare, de parfumerie,
detergenåi etc. sau chiar la
confecåionarea ambalajelor (pungi).
La imprimarea pe maæinile
rotative cu hârtie în bobinã sau sul se
poate vedea cã, pe mãsurã ce
diametrul bobinei de la alimentarea
cu hârtie scade, creæte diametrul
bobinei de rebobinare. Din aceastã
cauzã, trebuie pãstrat un echilibru
între foråa de tracåiune în grupurile
de imprimare æi variaåia diametrului
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bobinei cu hârtie tipãritã.
În afarã de variaåia diametrului
celor douã bobine pe parcursul
tiparului, se constatã cã în aceeaæi
mãsurã se modificã æi vitezele
unghiulare ale bobinelor.
La rebobinare, foråa de tracåiune
trebuie sã creascã odatã cu diametrul
bobinei dar, în acelaæi timp, foråa de
frânare a bobinei de alimentare
trebuie sã scadã pe mãsurã ce aceasta
scade în diametru. Acest lucru se
poate realiza cu ajutorul cuplajelor
electromagnetice asincrone ce se
compun din douã pãråi: una solidarã
cu axa bobinei de hârtie æi cealaltã,
solidarã cu motorul de acåionare.
Între ele nu existã legãturã mecanicã,
ci doar o legãturã electricã, realizatã
cu ajutorul câmpului electric. Cele
douã pãråi se mai numesc semicuple.
În figura de mai jos, este
prezentat schematic modul de
cuplare a axului bobinei de hârtie la
rebobinare cu motorul de acåionare.

Semicupla 1 este condusã de
semicupla conducãtoare 2. Ea este
fãrã bobinaj æi reprezintã o carcasã
feromagneticã masivã, rectificatã la
interior, în care se introduce æi se
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cupleazã semicupla 2. Între cele douã
cuple existã o distanåã micã, numitã
intrefier.
În
afara
etichetelor
æi
ambalajelor sunt realizate æi alte
produse, cum ar fi: reviste, ziare,
cãråi æi altele. Prin realizarea acestor
produse pe rotativele cu hârtia în
bandã este necesar ca banda de hârtie
sã fie prelucratã (transformatã în
semiprodus) înainte de a fi eliminatã.
Aceastã transformare a benzii în
ziare, coliåe de carte sau reviste se
realizeazã pe aparate complexe,
aparate de fãlåuit, de tãiat, de lipit sau
capsat. Aceste aparate realizeazã
tãierea benzii de hârtie în coli
separate æi îndoirea lor în direcåie
longitudinalã æi transversalã, în coliåe
de diferite dimensiuni, precum æi
eliminarea produselor finite.
Pentru tãierea longitudinalã a
benzii de hârtie, precum æi a coliåelor
fãlåuite, se folosesc cuåite circulare,
montate pe cilindrii conducãtori din
faåa aparatului de fãlåuit æi pe
tamburul de eliminare. Cuåitele pot fi
acåionate foråat, cu pinioane sau orice
alt fel de transmisie sau se pot roti
liber, sub acåiunea foråelor de frecare
ale inelelor de presiune cu care sunt
unite cuåitele. Pentru ca hârtia sã nu
fie îndoitã, inelele o preseazã pe
suprafaåa cilindrului.
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Schema sistemului de tãiere longitudinalã
a - sistem de montare rigidã a cuåitelor;
b - sistem de cuåite cu arc c; - unghi de ascuåire
a cuåitelor
1 - cuåit; 2 - role de presare;
3 - muchie; 4 - arcuri.

Acåiunea foråatã a cuåitelor se
foloseæte în cazul când este necesar
sã se taie hârtia groasã (densã) sau
mai multe benzi de hârtie suprapuse.
Lipsa unei rezistenåe mari la
tãiere dã posibilitatea folosirii
cuåitelor cu arc, a cãror calitate
constã în contactul perfect dintre
muchiile de tãiere, indiferent de
gradul lor de uzurã.
Banda de hârtie este tãiatã în
direcåie transversalã de cuåitele
montate pe tamburi, care au o
miæcare permanentã de rotaåie. De
obicei, dimensiunea colilor tãiate
este constantã æi egalã cu jumãtate
din
lungimea
circumferinåei
cilindrului port-formã.
Pentru tãierea hârtiei se
utilizeazã mecanisme cu cuåite
netede sau cuåite cu lama în formã de
dinåi de fierãstrãu sau pilã. Cuåitele

netede se folosesc mai rar la maæinile
rotative vechi, ce au viteze reduse.
Mecanismele pentru tãierea
hârtiei cu cuåite în formã de dinåi de
pilã sau fierãstrãu sunt folosite la
majoritatea rotativelor. Cuåitul se
fixeazã numai pe un tambur. Pe cel
alãturat este un æanå, în aæa fel încât
cuåitul montat fix se ridicã deasupra
generatoarei acestuia cu 5-6 mm. Pe
pãråile laterale ale cuåitului sunt
prevãzuåi saboåi cu arc care, în stare
liberã, acoperã aproape în întregime
cuåitul. În tamburul opus, æanåul se
executã în mod diferit: la rotativele
pentru ziare se folosesc regleåi de
cauciuc întregi, în care cuåitul îæi taie
singur æanåul în timpul funcåionãrii
utilajului.
(continuare în numãrul urmãtor)
Prezentare realizatã
de dl. ing. Gheorghe Savu
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