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Εκτυπωτές INKJET – Tι πρέπει να γνωρίζετε

Τα  τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εκτυπωτικές εργασίες γίνονται µε ψηφιακά µηχανήµατα, ενώ 
η ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης έχει φέρει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά.
Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν  για ψηφιακή εκτύπωση ήταν αρκετές, η InkJet όµως είναι η τεχνο-
λογία που επικράτησε και αναπτύχθηκε µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και όπως φαίνεται θα συνεχίζει να 
αναπτύσσεται.
Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για να ένα inkjet εκτυπωτή και τα οποία θα πρέπει να λάβετε 
σοβαρά υπόψη πριν την επιλογή του εκτυπωτικού σας είναι: 
 

A. ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

B. ΜΕΛΑΝΙΑ

Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α. ΚΕΦΑΛΕΣ

Στις κεφαλές εκτύπωσης υπάρχουν βασικά 2 µεγάλες κατηγορίες. Οι θερµικές κεφαλές (Thermal InkJet) 
και οι Piezo κεφαλές. Οι διαφορές τους είναι στον τρόπο µε τον οποίο εκτοξεύουν (jet) το µελάνι. 

Οι µεν θερµικές κεφαλές, θερµαίνουν µια φυσσαλίδα αέρα, η οποία διογκώνεται και έτσι σπρώχνει το 
µελάνι προς τα έξω.

Οι Piezo κεφαλές αντί για φυσαλίδα αέρα, έχουν λεπτούς κρυστάλλους, οι οποίοι επιµηκύνονται όταν 
δεχθούν ηλεκτρικό ρεύµα, και έτσι προωθούν το µελάνι προς τα έξω. 
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Βασικό µειονέκτηµα των θερµικών κεφαλών, είναι το γεγονός οτι µετά απο κάποια χρήση, οι αντιστάσεις 
που θερµαίνουν τον αέρα, καίγονται, µε αποτέλεσµα να έχουµε ακροφύσια κεφαλής που δεν ρίχνουν 
µελάνι. 

Οι Piezo κεφαλές έχουν πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, 
έχουν µεταλικό σασί, γεγονός που τους επιτρέπει να χρη-
σιµοποιούν είτε µελάνια νερού, είτε διαλύτη, παράγουν 
πιο µικρή και πιο στρογγυλή σταγόνα, αλλά φυσικά εί-
ναι ακριβότερες απο τις θερµικές. 

Οι Piezo κεφαλές επίσης µπορούν, κατα την διάρκεια 
εκτύπωσης, να ρίχουν διαφορετικού µεγέθους σταγόνες 
(variable drop), κάτι που βοηθάει πολύ στις εκτυπώσεις 
υψηλών απαιτήσεων (π.χ. πορτραίτα  ή δοκίµια), και 
επειδή δεν είναι αναλώσιµες τα µηχανήµατα που φο-
ρούν Piezo αποδίδουν σταθερή ποιότητα καθόλη την 
διαρκεια λειτουργίας τους.

Β. ΜΕΛΑΝΙΑ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε την ιστορία των µελανιών, σε σχέση µε την εποχή που δούλεψαν σε εκτυ-
πωτές InkJet. 
Συγκεκριµένα : Τα πρώτα µελάνια ήταν τύπου Dye, υδατοδιαλυτά, απαιτούσαν πλαστικοποίση και η 
αντοχή τους στην UV ακτινοβολία του ήλιου ήταν πολύ µικρή (µερικές µέρες πριν αρχίσουν να ξεφά-
βουν). 
Αυτό βελτιώθηκε µε τα µελάνια τύπου Pigment, που έδιναν 1 χρόνο αντοχή χωρίς πλαστικοποίηση και 3 
χρόνια µε πλαστικοποίηση. Με τα Pigment µελάνια η ψηφιακή εκτύπωση «βγήκε έξω», χρησιµοποιήθηκε 
δηλαδή για εφαρµογές οπως banner και πανώ στο δρόµο, επιγραφές, λάβαρα κ.α. Το κόστος όµως των 
υλικών εκτύπωσης (επιστρωµένα), ήταν πολύ ψηλό σε σχέση µε άλλες µεθόδους (π.χ. µεταξοτυπία). Με-
χρι να εµφανιστούν τα µελάνια µε διαλύτες, οι ποσότητες ψηφιακής εκτύπωσης σε σχέση µε την παραδο-
σιακή, έµεναν σε χαµηλά ποσοστά. Εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε οτι µε την χρήση των µελανιών 
Pigment και εκτυπωτές Piezo υψηλής ανάλυσης, ένας µεγάλος κλάδος των καλλιτεχνών (ζωγράφων), 
πέρασε στην ψηφιακή αναπαραγωγή των έργων τους. Τα Pigment µελάνια δίνουν αντοχή σε εσωτερική 
χρήση 120-150 χρόνια.
Τα µελάνια Λαδιού (oil based), χρησιµοποιήθηκαν µόνο σε λίγα µηχανήµατα. Τα τεχνικά τους χαρακτη-
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ριστικά ήταν παρόµοια µε τα Pigment αλλά µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε µηχανήµατα µε µεγαλύ-
τερη ταχύτητα εκτύπωσης. 

Η µεγάλη επανάσταση έγινε µε την χρήση µελανιών διαλύτη. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο µεγάλες κατηγορί-
ες. Τα Hard Solvent και αργότερα τα Ecological. 
Τα σκληρά solvent αρχικά χρησιµοποιήθηκαν µόνο σε πολύ µεγάλα µηχανήµατα, χαµηλής σχετικά ανά-
λυσης και µε πολύ µεγάλο κόστος. 
Αργότερα, περίπου το 2001-2002 τροποποιηµένα hard solvent µελάνια «µπήκαν» και σε οικονοµικότερα 
µοντέλα διαφόρων εταιρειών, κυρίως Ιαπωνικής προέλευσης. Τα hard solvent παρότι έχουν χαµηλό κό-
στος  και δουλεύουν και µε πολύ φτηνά υλικά (PVC Vinyls), ωστόσο αναδύουν πολύ µεγάλη οσµή, και 
έχουν και αρκετά υψηλό κόστος συντήρησης. 
Στις περισσότερες χώρες απαγορεύεται η χρήση τους αν δεν υπάρχουν ειδικά φίλτρα που να εγκλωβίζουν 
τα τοξικά σωµατίδια του αέρα. Τα µελάνια µε οικολογικό διαλύτη δεν απαιτούν συντήρηση, τυπώνουν 
πάνω σε χαµηλού κόστους υλικά (PVC Vinyls), αλλά  η αντοχή τους στην  µηχανική καταπόνηση (γδάρσι-
µο) είναι µικρότερη. Βέβαια επειδή η τεχνολογία και η έρευνα δεν σταµατάει ποτέ, ήδη, διάφορες εταιρείες 
έχουν ανακοινώσει νέα γενιά οικολογικών µελανιών, που θα έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα των ήδη υπαρ-
χόντων, αλλά και πολύ βελτιωµένη αντοχή στα γδαρσίµατα, παρόµοια µε τα Hard Solvent.
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Γ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Παρότι δεν συζητείται αρκετά, η καλή ποιότητα κατασκευής των µηχανισµών κίνησης, επηρεάζει και την 
ποιότητα εκτύπωσης. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι οι αναλύσεις εκτύπωσης, για τις οποίες όλοι συζητούν, 
είναι δηµιουργούνται και από τις κεφαλές αλλά και από την κίνηση των κεφαλών δεξιά-αριστερά και από 
την κίνηση των υλικών εκτύπωσης.

Τα παραπάνω αποτελούν µια συνοπτική αλλά αρκετά σηµαντική αναφορά στα κυριότερα στοιχεία που 
πρέπει να γνωρίζει οποιοσδήποτε αποφασίσει να «µπει» στον κόσµο της ψηφιακής εκτύπωσης και να επι-
λέξει έναν εξοπλισµό εκτύπωσης. 

        

        Αγγελική Παπαδοπούλου
     
      Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
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Οι περιβαλλοντολογικές 
παράµετροι των χάρτινων κουτιών 

συσκευασίας 

1. Ανακυκλωσιµότητα των χαρτόκουτων συσκευασίας

2. Συγκέντρωση ανακυκλώσιµων υλικών

3. Μέθοδοι ανακύκλωσης

4. Αξιολόγηση αποµελάνωσης

5. Ανακυκλωσιµότητα των χαρτονιών συσκευασίας

Θέµα 2



σελίδα 2

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας

1.  Οι περιβαλλοντολογικές παράµετροι των χάρτινων 
κουτιών συσκευασίας 

Τα χάρτινα κουτιά συσκευασίας σαν ανταγωνιστές των άλλων υλικών συσκευασίας από περι-
βαλλοντολογική σκοπιά

Μια συσκευασία έχει θετική επίδραση και θεωρείται χρήσιµη µέχρι να εκπληρώσει την αποστολή της. 
Κατόπιν, θεωρείται και αντιµετωπίζεται σαν ένα οικονοµικό, και συνεχώς αυξανόµενο περιβαλλοντικό 
«κακό». Η συσκευασία πολύ συχνά σχετίζεται µε τα σκουπίδια.
Κατά συνέπεια, η συµβατότητα των συσκευασιών µε το περιβάλλον γίνεται ένα ολοένα και πιο δυνατό 
επιχείρηµα προώθησης των πωλήσεών τους. Το µέλλον ανήκει στα είδη συσκευασίας, τα οποία θα είναι 
κατασκευασµένα από ανανεώσιµες και ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες.
Τα κουτιά συσκευασίας από χαρτόνι ανήκουν αναµφισβήτητα στην παραπάνω κατηγορία. 
Η θετική εικόνα των χαρτόκουτων συσκευασίας συνεχώς θα αυξάνεται όσο αυτά ανταποκρίνονται τόσο 
στις οικονοµικές όσο και στις οικολογικές απαιτήσεις.
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν θεωρείται από τις εταιρείες παραγωγής χαρτόκουτων καθώς και 
από αυτές παραγωγής µελανιών σαν ανασταλτικό στοιχείο της προόδου αλλά σαν προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη. 

Οι καταναλωτές προτιµούν συσκευασίες κατασκευασµένες από χαρτόνι, ιδιαίτερα χαρτόκουτα, όπως επι-
βεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα της παρακάτω έρευνας.

Πηγή: Packing GmbH, Hamburg

Γράφηµα 1

Πώς βλέπουν οι καταναλωτές τα υλικά συσκευασίας

Το χαρτόκουτο είναι, από την ίδια του τη φύση, φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιµο προϊόν, 
και έτσι ανταποκρίνεται ευκολότερα στις οικολογικές απαιτήσεις και κανονισµούς απ’ ότι τα άλλα υλικά 
συσκευασίας.
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2. Ανακυκλωσιµότητα των χαρτόκουτων συσκευασίας

Εισαγωγή
Το 1992 η κατανάλωση χαρτιού, χαρτονιού και κυµατοειδούς χαρτονιού στην Γερµανία (η τρίτη µεγαλύτε-
ρη αγορά χαρτιού στον κόσµο) ήταν περίπου 15,6 εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι (Mmt), η οποία αντιστοιχεί 
σε ετήσια κατανάλωση περίπου 230 κιλών ανά άτοµο. Η εγχώρια παραγωγή ήταν 12,9 Mmt.
Περίπου 7,5 Mmt ήταν χαρτί εκτύπωσης και περιοδικού, business paper και χαρτί γραφής, που σηµαίνει 
ότι το χαρτί για τις συσκευασίες αποτελούσε το 48% της συνολικής παραγωγής.
Το ανακυκλωµένο χαρτί αντιστοιχούσε µόνο στο 18% των παραπάνω συσκευασιών.
Η συλλογή απορριµµάτων στην Γερµανία ανέρχεται σε 350-450 κιλά ανά άτοµο ετησίως. Περίπου το 20% 
αυτών είναι χαρτί και χαρτόνι.
Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 3 Mmt χαρτιού καταλήγουν σε χωµατερές σκουπιδιών.

Γράφηµα 2

Ταξινόµηση συστατικών οικιακών αποβλήτων, κατά βάρος

Γράφηµα 3

Παραγωγή χαρτιού το 1990

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας
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Πάνω από ένα τέταρτο του συνολικού βάρους του ανακυκλωµένου χαρτιού (περίπου 8 Mmt) που χρη-
σιµοποιείται στη Γερµανία επεξεργάζεται σε εγκαταστάσεις αποµελάνωσης και χρησιµοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά για την παραγωγή χαρτιού εφηµερίδας, ανακυκλωµένου χαρτιού γραφικών τεχνών, χαρτό-
κουτων, κυµατοειδών χαρτόκουτων και χαρτιού υγείας. Σύµφωνα µε τον Γερµανικό Οργανισµό για Δευ-
τερεύοντες Πρώτες Ύλες, η χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού από την βιοµηχανία χάρτου αυξήθηκε κατά 
56% το 1994. Συµπεριλαµβανοµένων και νέων εγκαταστάσεων, η ετήσια δυνατότητα αποµελάνωσης 
είναι περίπου 3 Mmt.
Εξαιρώντας την εκτύπωση εφηµερίδας και κυτιοποιϊα, µόνο το 7% των απορριµµάτων χαρτιού µετατρέπε-
ται σε ειδικά χαρτιά γραφικών τεχνών.
Η επιθυµητή αύξηση στην αξιοποίηση των απορριµµάτων χαρτιού (πάνω από 55%) µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο αν τα χαρτιά γραφικών τεχνών φτάσουν ένα επίπεδο αξιοποίησης που αγγίζει το ποσοστό του 30%. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν περισσεύµατα χάρτινων απορριµµάτων που δεν µπορούν να επαναχρησιµοποι-
ηθούν. Πάνω από 2,2 Mmt χάρτινων απορριµµάτων εξάγονται ετησίως. 
80% του υλικού που χρησιµοποιείται για συσκευασία πρέπει να ανασχεθεί και από αυτό, 80% πρέπει να 
ξαναχρησιµοποιηθεί, δηλ. να ανακυκλωθεί.
Το επίπεδο αξιοποίησης χάρτινων απορριµµάτων στην παραγωγή χαρτόκουτων συσκευασίας φτάνει ήδη 
το ποσοστό του 80%.

Γράφηµα 4

Αξιοποίηση χάρτινων απορριµάτων το 1990

Τα χαρτόκουτα συσκευασίας είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορούν να ανακυκλωθούν και να κατα-
σκευάζονται από το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανακυκλωµένου υλικού. 
Είναι πολύ σηµαντικό να ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες και τα συστατικά που µπορεί να παρεµποδί-
σουν την ανακύκλωση.
Ανεπιθύµητα υλικά στα χάρτινα απορρίµµατα είναι κυρίως τα παρακάτω:

• Bitumen ή κερί
• Πρόσθετα αντοχής στην υγρασία
• Επίστρωση φιλµ δύο όψεων
• Αναδιαλυόµενες κολλητικές ταινίες και ετικέτες
• Υδατοδιαλυτά οργανικά πρόσθετα
• Τηκτικά πρόσθετα

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας
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Τα άχρηστα υλικά που προκύπτουν από την παραγωγή χαρτόκουτων πρέπει να συγκεντρώνονται ξεχωρι-
στά σύµφωνα µε τις παρακάτω κατηγορίες:

• Χαρτόνια από χηµικό πολτό
• Χαρτόνια από ξυλοπολτό
• Χαρτόνια από ανακυκλωµένο χαρτί
• Χαρτόνια επιχρισµένα

Το Γράφηµα 5 δείχνει πώς τα απορρίµµατα χαρτιών χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των διαφόρων 
στρωµάτων που συνιστούν το χαρτόνι (300g/m2).
Το πρόβληµα των χάρτινων απορριµµάτων δεν µπορεί να λυθεί ικανοποιητικά, από οικολογικής και οι-
κονοµικής σκοπιάς, αν δεν αριστοποιηθούν όλα τα στάδια διεργασίας στην διαδικασία ανακύκλωσης. Το 
χαρτόκουτο, το µελάνι εκτύπωσης και τα υπόλοιπα υλικά, καθώς και η ίδια η διαδικασία αποµελάνωσης, 
πρέπει να εναρµονιστούν µεταξύ τους.

Γράφηµα 5

Διαφορετική χρήση ανακυκλωµένων υλικών

Το στρώµα της επίχρισης αποτελείται κυρίως από χρωστικές και συνθετικές ύλες.
Η άνω και η προστατευτική επιφάνεια αποτελούνται από χαρτί ανακυκλωµένο περιέχον ή όχι δηµοσιο-
γραφικό χαρτί και χηµικό χαρτοπολτό.
Τα ενδιάµεσα στρώµατα και η κάτω επιφάνεια (πλάτη) αποτελούνται από οικιακά απορρίµµατα χαρτιού, 
γραφείων, χρησιµοποιηµένο κυµατοειδές χαρτόνι και υπόλοιπα παραγωγής.

3. Συγκέντρωση ανακυκλώσιµων υλικών

Πριν ανακυκλωθούν τα χρησιµοποιηµένα χαρτιά πρέπει να γίνουν κατάλληλα. Έχουν αναπτυχθεί συστή-
µατα παράδοσης και συλλογής τους, είτε παραλαβής από τους χώρους κατανάλωσης χαρτιού “pick-up”, 
είτε παράδοσης στους χώρους ανακύκλωσης “bring in”, αλλά δυστυχώς, τα χρησιµοποιηµένα χαρτόκου-
τα καταλήγουν στα οικιακά απορρίµµατα.
Είναι κρίµα τα χαρτόκουτα να αφήνονται να αποσυντίθενται στις χωµατερές ακόµα κι αν αυτό είναι εφικτό 
βιολογικά. Είναι καλύτερα να ξαναχρησιµοποιούνται ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να εκµεταλλευόµαστε 

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας
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την δυνατότητα παραγωγής θερµικής ενέργειας (µε αποτέφρωση).
Το γερµανικό σύστηµα “Dual System (DSD)”, µε την ξεχωριστή συλλογή διαφόρων ανακυκλώσιµων υλι-
κών, καθιστά αυτές τις πιθανότητες δυνατές. 
Πριν σταλούν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης τα υλικά περνούν από ένα ιµάντα παρακολούθησης ώστε 
να αποµακρύνονται ανεπιθύµητα υλικά.

4. Μέθοδοι ανακύκλωσης

Τα συστατικά του ανακυκλώµενου χαρτιού που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας για την 
παραγωγή χαρτονιού, πρέπει να αναβαθµιστούν µε αποµελάνωση. Είναι ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί 
οικονοµικά βιώσιµη ανακύκλωση σε χαρτιά γραφικών τεχνών και χαρτόνι.
Η µέθοδος διαχωρισµού µε επίπλευση (φλοτάρισµα) είναι η µέθοδος που εφαρµόζεται ευρέως στην Ευ-
ρώπη. Μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά στάδια:

•   Δηµιουργία ενός αιωρήµατος του χαρτιού και ταυτόχρονη αποκοπή των µορίων του µελανιού από τις 
ίνες του υλικού

•  Αποµάκρυνση των µορίων µελάνης (µεγέθους 25-50µm) από το αιώρηµα µε συνδυασµό επίπλευσης 
(φλοταρίσµατος) και διασποράς.

Σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, µπορεί να επιτευχθεί µεγάλη αύξηση στη λευκότητα µε την µέθοδο 
αυτή.

5. Αξιολόγηση αποµελάνωσης

Οι µέθοδοι που έχουν εισαχθεί για την αξιολόγηση και µέτρηση της ικανότητας αποµελάνωσης είναι:
•  Προσδιορισµός της επιτυγχανόµενης λευκότητας (whiteness gain WG) που προκύπτει από την διαδι-

κασία αποµελάνωσης. Σ’ αυτή την συγκριτική οπτική µέθοδο (µέτρηση ανάκλασης), το αποτέλεσµα 
της λεύκανσης και η αποµάκρυνση της µελάνης αξιολογούνται ταυτόχρονα. Δεν δηµιουργείται συ-
σχετισµός µε τις ποσότητες µελάνης που ήταν αρχικά παρούσες ή αυτές που αποµακρύνθηκαν.

•  Καθορισµός της τιµής ικανότητας αποµελάνωσης (deinkability value DV). Η τιµή αυτή δηλώνει την 
συσχέτιση ειδικού βάρους µεταξύ των ποσοτήτων µελανιού στις ίνες υλικού πριν και µετά την αποµε-
λάνωση, και την ανάκλαση. Η τιµή αυτή παρέχει την αναλογία της επιτυγχανόµενης λευκότητας και 
την µέγιστης δυνατής λευκότητας που µπορεί να επιτευχθεί

Η τιµή υπολογίζεται από την λευκότητα του µη εκτυπώµενου υλικού, [WG(US)], την λευκότητα του απο-
µελανωµένου υλικού [WG(DS)], και την λευκότητα του υποστρώµατος

DV(%)=[WG(DS) – WG(PS)]/[WG(US) – WG(PS)]*100

Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό η τιµή βρίσκεται µεταξύ 0 και 100%, όπου η τιµή 100% δηλώνει ολική απο-
µάκρυνση του µελανιού. Υπάρχει επίσης και µια οπτική αξιολόγηση της οµοιογένειας και της παρουσίας 
«κηλίδων - βρωµιάς» σε φύλλα τεστ που κατασκευάζονται από το υλικό.
Οι τιµές της ικανότητας αποµελάνωσης για εκτυπωµένες δουλειές µπορούν να συγκριθούν αντικειµενικά 
µόνο υπό συγκρίσιµες συνθήκες:

• Ίδιο χαρτί (ποιότητα, βάρος)
• Ίδια µελάνια
• Ίδια ποσότητα µελανιού στο χαρτί
• Ίδιο ιστορικό

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας
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Στανταρισµένες εργαστηριακές µέθοδοι αποµελάνωσης  “Characterizing the deinkability of printed 
waste paper using the flotation deinking method” (PTS test methods, PTS-RH: 010/87)” είναι χρήσιµες 
στην εξερεύνηση και σύγκριση των παραµέτρων που σχετίζονται µε τη διεργασία.
Το Ίδρυµα Τεχνολογίας Χάρτου (Paper Technology Foundation (PTS)) στο Μόναχο χρησιµοποιεί τρεις κα-
τηγορίες όταν αξιολογεί την δυνατότητα ανακύκλωσης εκτυπωµένων προϊόντων:

•  Ανακυκλώσιµα
Εκτυπωµένα προϊόντα που είναι κατάλληλα σαν συστατικά ενός αποµελανωµένου υλικού µετά το φλοτά-
ρισµα, ακόµα και χωρίς επακόλουθη διασπορά

•   Περιορισµένη ανακυκλωσιµότητα
Τα εκτυπωµένα προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι κατά βάση  ανακυκλώσιµα  σαν συστατικά µιγ-
µάτων που δεν θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή χαρτιών γραφικών τεχνών. Θα ήταν αποδε-
κτά  σαν  συστατικά  αποµελανωµένου  µίγµατος,  εφόσον  οι  εγκαταστάσεις διέθεταν  ένα  σύστηµα 
διασποράς.  Στην διαδικασία διασποράς, ουσίες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες  θα δηµιουργούσαν  
ανεπιθύµητους λεκέδες µειώνονται σε τέτοιο µέγεθος που µε µεγάλη πιθανότητα είναι κάτω από το 
όριο ορατότητας.

•   Μη ανακυκλώσιµα
Η χρήση αυτών των προϊόντων για την παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού µπορεί να οδηγήσει σε 
δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων ή των µηχανών παραγωγής χαρτιού-χαρτονιού λόγω κολλωδών 
ουσιών. Ακόµα και το φλοτάρισµα δεν είναι αρκετά αποτελεσµατικό.

Η Ένωση Γερµανών Παραγωγών Χάρτου δηµιούργησε τις ακόλουθες κατηγορίες αξιολόγησης υλικών:
Α  Υπό τις παρούσες συνθήκες η παρουσία των υλικών αυτών δεν επηρεάζει αρνητικά την παρασκευή 

χαρτονιού. 
Β  Εµφανίζονται αρνητικές επιδράσεις όταν µεγάλες ποσότητες των υλικών αυτών είναι παρούσες (ποσο-

τικός παράγοντας)
C  Η αρνητική επίδραση έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του παραγόµενου χαρτονιού και γενικά παρατη-

ρείται µείωση αυτής
D Η αρνητική επίδραση προκαλεί δυσλειτουργίες στην παραγωγή
Χ Το υλικό αυτό δεν πρέπει να είναι παρόν στα υλικά προς ανακύκλωση

6. Ανακυκλωσιµότητα των χαρτονιών συσκευασίας

Η Ένωση Συσκευασίας δηλώνει (τόµος 1,παρ.1,’Waste management goals’) ότι «τα προϊόντα συσκευα-
σίας πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά συµβατά µε το περιβάλλον που δεν παρεµποδίζουν την 
φυσική ανακύκλωση».
Όταν το κουτί συσκευασίας έχει περατώσει το έργο του µπορεί από το σπίτι αφού συνθλιβεί σε επίπεδη 
µορφή ή σκιστεί να σταλεί για ανακύκλωση.
Η Ένωση Βιοµηχανιών Παραγωγής Χαρτόκουτων Συσκευασίας (FFI) µε τα µέλη και τους προµηθευτές 
τους, έχει αναπτύξει και εφαρµόσει ανεξάρτητες αρχές που καθιστούν τα κουτιά συσκευασίας ένα υλικό 
συσκευασίας µε την µέγιστη δυνατή συµβατότητα µε το περιβάλλον.
Ουσίες οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στις παραπάνω αναφερθείσες παραγωγικές δυσλειτουργίες 
στην διαδικασία ανακύκλωσης έχουν εξαλειφθεί.
Η ανακυκλωσιµότητα των χαρτόκουτων αυξάνεται µε κάθε εµπλουτισµό στην ικανότητά του να διαχωρι-
στεί σε ίνες (αποδεκτές) και κολλώδη ή άλλα υλικά (απορριπτέα). Στην παρούσα κατάσταση της επεξεργα-
σίας απορριµµάτων η ικανότητα διαχωρισµού των παραπάνω υλικών µέσω κοσκινίσµατος ή παρόµοιων 
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µεθόδων είναι απόλυτη ανάγκη στην διαδικασία διαχωρισµού. Διαλελυµένες ή διεσπαρµένες ουσίες στα 
αποδεκτά υλικά δεν µπορούν να αποµακρυνθούν.
Τα υποστρώµατα που χρησιµοποιούνται επηρεάζουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της αποµελάνωσης.
Γενικά, τα επιχρισµένα υποστρώµατα δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από τα µη επιχρισµένα. Τα τυπωµένα 
µελάνια και βερνίκια µπορούν να αφαιρεθούν σχετικά ευκολότερα µαζί µε την επίχριση.
Στα µη επιχρισµένα χαρτιά είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχωριστούν οι ίνες του χαρτιού από το µελάνι.
Αλλά ακόµα και µεταξύ συγκρίσιµων κατηγοριών προϊόντων χαρτιού και χαρτονιού, η λευκότητα και η 
ικανότητα αποµελάνωσης που επιτυγχάνονται διαφέρουν σηµαντικά.
Το εκτυπωµένο υλικό πρέπει να αξιολογείται καθ’ ολοκληρία και όχι µόνο το υλικό του χαρτονιού, το 
µελάνι ή το υλικό τελικής επεξεργασίας.
Ο πίνακας 1 δείχνει την αξιολόγηση ανακυκλωσιµότητας βασισµένη στα προαναφερθέντα κριτήρια.

Συστήµατα µελάνωσης/
βερνίκωσης

Κριτήρια 
αξιολόγησης

 A B C D X

Μελάνια επίπεδης οφφσετ    

Μελάνια 4/χρωµίας και ειδικά •    

Μελάνια µεταλλικά •     

Μελάνια άνυδρης εκτύπωσης •    

Μελάνια χαµηλής οσµής •    

Μελάνια για µη απορροφητικά 
υποστρώµατα

•     

Μελάνια φλεξογραφίας     

Μελάνια βάσεως νερού     
Μελάνια βάσεως διαλύτου    
Μελάνια βαθυτυπίας     
Μελάνια βάσεως νερού •     
Μελάνια βάσεως διαλύτου •     
Μελάνια UV • •    
Βερνίκια     
Βερνίκια νερού •     
Acrylac Gold και Silver •     
Βερνίκια λαδιού (επίπεδη οφφσετ) •     
Βερνίκια UV (UV/EB) • •    
Βερνίκια φλεξογραφίας     
 - Νερού - •     
Βερνίκια βαθυτυπίας     
 - Νερού- •     
 - Διαλύτου - •     

Χάρτινα κουτιά συσκευασίας
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Συµπέρασµα
Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χαρτόκουτων συσκευασίας ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις για ανακυκλώσιµα προϊόντα. 

Το άρθρο που αναλύσαµε είναι από το περιοδικό του οµίλου Huber Gruppe, Druckfarben Echo, τό-
µος 6, του κ. Klaus Hanke, µε τίτλο: “Περιβαλλοντολογικοί παράµετροι των χάρτινων κουτιών 
συσκευασίας.”
Την επιλογή του θέµατος έκανε ο κ. Αντώνης Σαξώνης, διευθυντής του Business Unit, και η 
χηµικός µηχανικός και υπεύθυνη του σταθµού ανάµιξης της εταιρείας, κ. Αγγελική Γιουρούδη, 
επιµελήθηκε την επεξεργασία του.

          DRUCKFARBEN HELLAS ΑΕΒΕ
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1. Συστατικά βερνικιών διασποράς νερού

Τα απαραίτητα και περίπλοκα συνδεδεµένα συστατικά των συνταγών βερνικιών νερού, όπως οι ρητίνες 
και τα εναιωρήµατα, δεν µπορούν να παραχθούν από τους ίδιους τους παραγωγούς βερνικιών αλλά πρέ-
πει να επιλεγούν από προϊόντα που προσφέρονται από εξειδικευµένους οίκους. Οι παραγωγοί βερνικιών 
είναι αναγκασµένοι να δοκιµάζουν στην πράξη αυτά τα προϊόντα και να υποδεικνύουν ειδικές βελτιώσεις 
που θα τους επιτρέψουν να δηµιουργήσουν τις βέλτιστες συνταγές.

Απαιτήσεις

Τα βερνίκια διασποράς νερού χρησιµοποιούνται σήµερα σε ένα εύρος εφαρµογών και οι απαιτήσεις ποι-
ότητας έχουν αυξηθεί. Δεν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο που η λίστα των απαιτήσεων για τα βερνίκια 
διασποράς νερού είναι τόσο µεγάλη. Το προφίλ των απαιτήσεων για τα βερνίκια αυτά πρέπει να διαφορο-
ποιείται βασισµένο στις επιθυµητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος, τόσο του βερνικιού κατά την χρήση 
όσο και του βερνικιού µετά την εφαρµογή.
Τα στοιχεία του δηµιουργούµενου προφίλ που παρουσιάζονται παρακάτω είναι τα πιο κοινά. Οι σηµερινοί 
χρήστες θα χρειαστούν βέβαια και βερνίκια µε εξειδικευµένες ιδιότητες.

2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των βερνικιών νερού

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά των βερνικιών διασποράς νερού σε σχέση µε άλλα συστήµατα βερνικώµα-
τος, πέρα από κάθε αµφιβολία, είναι ότι επιτρέπουν η επιβερνίκωση να γίνει και οn line και off line στο 
λιθογραφείο και ότι σε µερικές περιπτώσεις καταργείται εντελώς η χρήση πούδρας.

Πλεονεκτήµατα

• Πολύ γρήγορη δηµιουργία φιλµ
• Μεγάλα ύψη ντάνας wet on wet
• Ελάχιστη ή καθόλου πούδρα
• Πολύ καλή προστασία από τριβές
• Καλή γυαλάδα, ακόµα και wet on wet
• Λεία επιφάνεια
• Αποφυγή τσιµπήµατος
• Το στεγνό φιλµ βερνικιού είναι άοσµο
• Η µεταλλική απόδοση των αντίστοιχων πιγµέντων διατηρείται
• Καλή αντοχή στην υγρασία
• Γρήγορο στέγνωµα
• Δεν χαρακτηρίζεται σαν επικίνδυνο προϊόν
• Υψηλές ταχύτητες παραγωγής (έως 13,000 φύλλα την ώρα)
• Δεν µεταφέρει ουσίες που αλλοιώνουν την οσµή ή τη γεύση των τροφίµων
• Μπορεί να αραιωθεί και να καθαριστεί µε νερό
• Δεν κιτρινίζει
• Πολλές ειδικές εφαρµογές
• Καλά χαρακτηριστικά ψύξης για συσκευασία κατεψυγµένων προϊόντων
• Εύκαµπτο φιλµ βερνικιού

Επιβερνίκωση µε βερνίκι νερού
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Μειονεκτήµατα

• Το στεγνό βερνίκι είναι δύσκολο να αποµακρυνθεί
•  Μπορούν να εµφανιστούν προβλήµατα σταθερότητας των διαστάσεων (π.χ. κουλούριασµα) σε υπο-

στρώµατα µικρότερα από 90 g/m2 (χαρτιά ετικέτας)
• Δύσκολο να παρακολουθείται και να ελέγχεται η ποσότητα του βερνικιού κατά την παραγωγή
• Απαιτεί εκτυπωτικές πλάκες πολυµερούς ή την αποκοπή κενών µερών
• Μπορεί να αλλοιωθεί ο χρωµατισµός µελανιών που δεν έχουν αντοχή στα αλκάλια – η µατζέντα είναι 
η µόνη εξαίρεση

3. Πώς στεγνώνουν τα βερνίκια νερού

Δηµιουργία φιλµ

Η διαδικασία µε την οποία τα βερνίκια νερού δηµιουργούν ένα φιλµ µετά την εφαρµογή τους είναι καθαρά 
φυσική, δεν γίνεται δηλαδή χηµική αντίδραση, αφού τα περιεχόµενα στερεά δεν είναι χηµικώς ενεργά.
Για το λόγο αυτό, τα βερνίκια νερού χαρακτηρίζονται σαν ‘µη µετατρεπόµενες επιστρώσεις’, αφού τα συ-
στατικά τους στο τελικό φιλµ έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες που είχαν και στο υγρό βερνίκι.
Το βερνίκι διασποράς νερού δηµιουργεί φιλµ ως ακολούθως:
-  Τα σωµατίδια των πολυµερών είναι διεσπαρµένα στο νερό. Αµέσως µετά την εφαρµογή, το νερό απο-

µακρύνεται γρήγορα είτε µε εξάτµιση στην ατµόσφαιρα, είτε µε απορρόφηση στο χαρτί.
-  Τα σωµατίδια συνενώνονται τρισδιάστατα αυξάνοντας την τριχοειδή πίεση (η τριχοειδής πίεση είναι η 

ίδια δύναµη που κάνει τόσο δύσκολο των διαχωρισµό δύο γυάλινων επιφανειών όταν µεταξύ τους 
υπάρχει ένα λεπτό φιλµ νερού).

Γενικά, όσο µικρότερο και οµοιόµορφο είναι το µέγεθος των σωµατιδίων, τόσο καλύτερες είναι οι ιδιότη-
τες σχηµατισµού φιλµ.
Η δηµιουργία του φιλµ γίνεται πολύ γρήγορα ακόµα και σε µη απορροφητικά υποστρώµατα, δηµιουργώ-
ντας έτσι ένα φιλµ που δεν εµφανίζει την τάση ‘τσιµπήµατος’ στη ντάνα.
Η θερµοκρασία χρήσης του βερνικιού έχει σηµαντική επίδραση στη δηµιουργία του φιλµ. Τα βερνίκια νε-
ρού του οίκου Huber είναι σχεδιασµένα ώστε η ελάχιστη θερµοκρασία δηµιουργίας φιλµ να είναι µεταξύ 
+5 και +10 oC. 
Για λόγους ασφαλείας, το βερνίκι θα πρέπει να βρίσκεται σε θερµοκρασία δωµατίου πριν τη χρήση του. 
Θερµοκρασίες κάτω της ελάχιστης θερµοκρασίας δηµιουργίας φιλµ µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα 
διαβροχής και πρόσφυσης.
Παρόµοιες δυσκολίες µπορεί να προκύψουν αν το βερνίκι εκτεθεί πριν την εξαγωγή σε αέρα θερµοκρασί-
ας άνω των 30 oC για να βοηθηθεί το στέγνωµα. Στην περίπτωση αυτή το πρόβληµα εµφανίζεται λόγω της 
απώλειας θερµότητας κατά την εξάτµιση.

Πώς βοηθείται στο στέγνωµα

Η εκτενής πρακτική εµπειρία καθώς και τα εξειδικευµένα τεστ στα εργαστήρια του οίκου Huber έχουν κα-
ταδείξει ποιες παράµετροι επιδρούν θετικά στο στέγνωµα:

-  Τα βερνίκια διασποράς νερού περιέχουν περίπου 55% νερό. Όσο καλύτερα και γρηγορότερα αυτό 
το νερό απορροφάται στο υπόστρωµα, τόσο πιο γρήγορα θα στεγνώσει το βερνίκι. Στην ντάνα, εάν 
η πίσω επιφάνεια του υποστρώµατος είναι και αυτή απορροφητική υπάρχει µία επιπλέον θετική 
επίδραση, αφού υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης περισσότερης υγρασίας. Τα προβλήµατα που 
εµφανίζονται στην επιβερνίκωση οn line υποστρωµάτων όπως το χαρτόνι επικαλυµµένο µε foil, παρά 
την χρήση ακτινοβολιών IR ή θερµού αέρα για την υποστήριξη του στεγνώµατος, οφείλονται στην 
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αδυναµία του υποστρώµατος να απορροφήσει νερό. 
-  Τα βερνίκια νερού αρχικά στεγνώνουν µε την απορρόφηση του νερού. Η συνεισφορά της εξάτµισης 

στην διαδικασία στεγνώµατος είναι ελάχιστη αν και συχνά υπερεκτιµάται.
Η συνεισφορά των δύο διεργασιών είναι:
- Απορρόφηση:    70%
- Εξάτµιση:     30%

Η δηµιουργία του φιλµ έχει κατά ένα µεγάλο µέρος ολοκληρωθεί όταν το 20-30% του νερού παραµένει 
στο βερνίκι (σηµείο ακινητοποίησης).
Για ένα συγκεκριµένο υπόστρωµα, το στέγνωµα µπορεί να επιταχυνθεί µόνο αν το εναποµείναν νερό 
εξατµιστεί γρήγορα από το φιλµ βερνικιού. Οι πιο συχνές µέθοδοι αποµάκρυνσης του νερού από την 
επιφάνεια του φιλµ που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι οι εξής:
-  Συνδυασµός θερµού αέρα και ακτινοβολίας IR. Η θερµότητα που µεταφέρεται από τον θερµό αέρα 

είναι ανεπαρκής για τον αντίστοιχο χρόνο, για να προκαλέσει εξάτµιση του νερού. Η χρήση ακτινοβο-
λίας IR προκαλεί ταχεία µεταφορά ενέργειας και έτσι ταχεία θέρµανση του βερνικιού και της επιφάνει-
ας του υποστρώµατος. Ο ζεστός αέρας ουσιαστικά εξυπηρετεί στην αποµάκρυνση του στρώµατος των 
υδρατµών που βρίσκονται στην επιφάνεια του βερνικιού. Ο κρύος αέρας δεν είναι κατάλληλος αφού 
µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο φιλµ.

-  Ο ζεστός αέρας, που τώρα πια είναι εµπλουτισµένος µε υδρατµούς πρέπει να αποµακρυνθεί. Η ποσό-
τητα αέρα που αποµακρύνεται πρέπει να είναι ανάλογη µε την αρχική παροχή.

-  Οι ρυθµίσεις λειτουργίας του ζεστού αέρα και της ακτινοβολίας IR είναι οι βέλτιστες όταν στην έξοδο 
τα φύλλα έχουν τις παρακάτω θερµοκρασίες:

 Χαρτί: 8-10 oC πάνω από την θερµοκρασία κατά την τροφοδοσία
 Χαρτόνι: 10-15 oC πάνω από την θερµοκρασία κατά την τροφοδοσία

Η θερµοκρασία στην έξοδο θα πρέπει να µετράται µε αισθητήρα ταχείας απόκρισης, ώστε ο εξοπλισµός 
στεγνώµατος να προσαρµόζεται για να µην υπερβαίνονται οι παραπάνω θερµοκρασίες.
-  Η µεγάλου µήκους εξαγωγή είναι επιπλέον πλεονέκτηµα σε µεγάλες ταχύτητες αφού το βερνίκι έχει 

περισσότερο χρόνο για να στεγνώσει. Αυτό διευκολύνει και την εγκατάσταση του εξοπλισµού στε-
γνώµατος.

-  Η υπερβολική ακτινοβολία IR µπορεί να προκαλέσει στοκάρισµα στη ντάνα, ειδικά αν η κάλυψη µε 
µελάνι είναι µεγάλη. Τα σκούρα µελάνια θερµαίνονται πολύ και προκαλούν συγκόλληση σε συνδυ-
ασµό µε το φιλµ βερνικιού.

Γενικές παρατηρήσεις

1.  Ο θερµός αέρας που χρησιµοποιείται για το στέγνωµα δεν πρέπει να έχει σχέση µε την µονάδα ρίψης 
πούδρας. Γι’ αυτό και η πούδρα πρέπει να βρίσκεται µετά τη ζώνη στεγνώµατος.

2.  Στις εκτυπωτικές µηχανές µε εξοπλισµό απαγωγής αέρα το φίλτρο θα πρέπει να αλλάζεται συχνότε-
ρα. 

3.  Γενικά, το στέγνωµα πρέπει να επαρκεί ώστε η ντάνα να µην έχει τάση τσιµπήµατος. Η εφαρµογή πε-
ρισσότερης ενέργειας δεν είναι αποτελεσµατική.

4.  Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται για την επιτάχυνση του στεγνώµατος υποστρωµάτων χαµηλής 
ή καθόλου απορροφητικότητας. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις µε µεγάλη κάλυψη χρώµατος 
(>250%).

5.  Τα βερνίκια blister θα πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως, αφού, στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται 
µεγάλο πάχος φιλµ βερνικιού, ανάλογα µε την µάζα του υλικού που θα συγκολληθεί. Επιπλέον, αυτά 
τα βερνίκια δηµιουργούν πιο ‘µαλακό’ φιλµ από τα συνηθισµένα γυαλιστερά βερνίκια και κατά συνέ-
πεια είναι πιο έντονη η τάση τσιµπήµατος στη ντάνα.

6.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα ψυχρό ρεύµα αέρα στα φύλλα µετά τη ζώνη στεγνώµατος δεν έχει 
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αποτέλεσµα. Αν χρησιµοποιείτε ρεύµα αέρα για ψύξη, χρησιµοποιείστε πάντα ξηρό αέρα.
7.  Στην περίπτωση της επιβερνίκωσης δύο όψεων θα πρέπει να παρεµβάλλεται χρονικό διάστηµα 48 

ωρών µεταξύ της επιβερνίκωσης κάθε όψης για στέγνωµα.

4. Προβλήµατα διαποτισµού

Κάθε εκτυπωτής στην offset καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι η εκτύπωση offset είναι δυνατή επειδή το µελάνι 
και το νερό ‘απωθούν’ το ένα το άλλο. 
Όταν τα µελάνια βερνικώνονται wet on wet µε βερνίκι νερού, όµως, το βερνίκι αυτό που περιέχει 55% 
νερό πρέπει να διαβρέχει όλη την επιφάνεια µε ένα φιλµ.
Όσο µικρότερη είναι η γωνία διαβροχής µεταξύ βερνικιού νερού και επιφάνειας µελανιού, τόσο καλύτερη 
η διαβροχή.

Θ: γωνία διαβροχής

σl: Επιφανειακή τάση βερνικιού

σd: Επιφανειακή τάση µελάνης
γdl: Διεπιφανειακή τάση µελάνης/βερνικιού

Προβλήµατα διαβροχής µπορεί να εµφανιστούν αν η γωνία διαβροχής είναι µεγαλύτερη από 20ο κι δηµι-
ουργούν το πρόβληµα ‘φλοιού πορτοκαλιού’. Το πρόβληµα είναι εµφανές στην εξαγωγή των φύλλων.
Τα βερνίκια νερού σήµερα έχουν τέτοια σύνθεση ώστε η επιφανειακή τάση να είναι χαµηλότερη από αυτή 
των µελανιών offset, περίπου 35 mN/m. 
Δυσκολίες µπορεί να προκύψουν αν µεγάλες ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης / διάσπασης υπάρχουν 
στην επιφάνεια του µελανιού. Τα προϊόντα αυτά µειώνουν την επιφανειακή τάση, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν δυσκολίες πρόσφυσης και το φαινόµενο ‘φλοιού πορτοκαλιού’.
Η µόνη λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι να αερίζονται τα φύλλα ή να εφαρµόζεται η µέθοδος επεξεργα-
σίας του υποστρώµατος ‘corona’.

Σπάσιµο του φιλµ βερνικιού

Όταν το βερνίκι νερού χρησιµοποιείται wet on wet σε υλικά που έχουν εκτυπωθεί µε µεγάλη ποσότητα 
µελάνης (περίπου 300%), µπορεί κατά τη δηµιουργία του φιλµ αυτό να ‘σπάσει’. Τα ‘σπασίµατα’ αυτά 

Φιλμ μελάνης (σd)
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θυµίζουν την επίστρωση παλιών κεραµικών.
Το φαινόµενο εµφανίζεται όταν βερνίκια που στεγνώνουν πολύ γρήγορα πέφτουν επάνω σε µελάνια που 
απορροφούνται πιο αργά. Το φαινόµενο δεν είναι εµφανές αµέσως µετά την έξοδο των φύλλων αλλά 
µετά από 20 δευτερόλεπτα ή και περισσότερο.
Ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι η επιλογή ενός συνδυασµού µελάνης / βερνικιού 
που τα χαρακτηριστικά στεγνώµατος του καθενός είναι πιο συµβατά µε του άλλου.

5. Αντοχή στην εν θερµώ συγκόλληση 

Ειδικά πολλές φαρµακευτικές συσκευασίες συσκευάζονται σε φιλµ σελοφάν. Τα πιο συχνά χρησιµοποι-
ούµενα περιτυλίγµατα είναι:

• MS σελοφάν (µε επίστρωση στεγανοποίησης)
• XS σελοφάν (µε επίστρωση PVDC)
• Πολυαιθυλένιο
• Πολυπροπυλένιο
• ΜΒ 600 σελοφάν (µε ακριλική επίστρωση)
Από τα παραπάνω, το MS και ΜΒ 600 σελοφάν ευθύνονται συνήθως για τα περισσότερα προβλήµατα 
που εµφανίζονται στην εν θερµώ συγκόλληση. Για το λόγο αυτό, οι φαρµακοβιοµηχανίες επιβάλλουν τα 
πιο αυστηρά τεστ:
- Θερµοκρασία συγκόλλησης: 150 oC
- Αριθµός στρωµάτων φιλµ: 2
- Χρόνος συγκόλλησης: 2 sec
- Πίεση συγκόλλησης: 0,5 bar
 Η αντοχή στην εν θερµώ συγκόλληση του φιλµ εξαρτάται από:
- Συνθήκες συγκόλλησης
-  Ποιότητα του φιλµ και αριθµός των στρωµάτων φιλµ: όσο µεγαλύτερος τόσο λιγότερο ευνοϊκό το 

αποτέλεσµα
- Πάχος του φιλµ βερνικιού: η αντοχή αυξάνεται αυξανοµένου και του πάχους
- Κολλητικότητα του φιλµ του βερνικιού στην θερµοκρασία της συγκόλλησης
- Αντοχή στην συγκόλληση της επίστρωσης του υποστρώµατος
Η αντοχή στην συγκόλληση µειώνεται όταν αυξάνεται η υγρασία και όταν υπάρχουν συστατικά που ‘µα-
λακώνουν’ το φιλµ.
Γι’ αυτό και η σωστή επίστρωση του χαρτονιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλά αποτελέσµατα.
Τα φιλµ σελοφάν χάνουν την σπουδαιότητά τους µε την πάροδο του χρόνου. Οι συσκευασίες τσιγάρων 
ιδιαίτερα, σφραγίζονται πια σχεδόν αποκλειστικά µε φιλµ πολυπροπυλενίου.

6. Αντοχή στην υγρασία

Όταν συσκευασίες γεµίζονται σε υψηλές θερµοκρασίες µε υλικά µε υγρασία (όπως π.χ. το σαπούνι), 
συµπυκνωµένο νερό και θερµότητα µπορούν να προκαλέσουν blocking όταν οι συσκευασίες 
ντανιάζονται. 
Blocking δηµιουργείται επίσης και όταν τυπωµένο και βερνικωµένο χαρτί λαµινάρεται πάνω σε χαρτόνι. 
Η θερµότητα µαζί µε την υγρασία που προέρχεται από την υδατική κόλλα µπορεί να δηµιουργήσει block-
ing στη ντάνα.
Μόνο τα βερνίκια νερού µε ιδιαίτερα καλή αντοχή στην υγρασία µπορεί να χρησιµοποιηθούν στις περι-
πτώσεις αυτές. 
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Η καταλληλότητα ενός βερνικιού µπορεί να δοκιµαστεί µε ένα αντίστοιχο τεστ του ινστιτούτου FOGRA, 
τοποθετώντας συγκεκριµένη ποσότητα νερού µεταξύ των υπό εξέταση αντικειµένων (δηλ. µεταξύ δύο 
στρωµάτων βερνικιών).
Το blocking δεν θα πρέπει να συµβαίνει εντός διαστήµατος τριών ωρών στους 50 oC σε πίεση 5 kg/cm2.

7. Συσκευασίες χαµηλής οσµής 

Ένας ιδιαίτερος λόγος που τα βερνίκια νερού έχουν κερδίσει µια ασφαλή θέση στην παραγωγή συσκευα-
σίας είναι το γεγονός ότι δεν αλλοιώνουν την γεύση ή την οσµή ευαίσθητων αγαθών όπως τρόφιµα. 
Όµως, η σηµαντική αυτή ιδιότητα των βερνικιών αξιοποιείται µόνο αν και τα χρησιµοποιούµενα µελάνια 
έχουν επίσης ουδέτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
Ο οίκος Huber έχει αναπτύξει ένα συνδυασµό µελανιών και βερνικιού που δίνει εξαιρετικά οργανοληπτι-
κά αποτελέσµατα στο Robinson τεστ, (DIN 10955: Έλεγχος υλικών συσκευασίας για τρόφιµα), εάν και το 
υπόστρωµα ανταποκρίνεται σε αυτά τα κριτήρια.
Η αντοχή στην τριβή των υλικών συσκευασίας που παράγονται µε τον τρόπο αυτό βελτιώνεται µε επιβερ-
νίκωση online.
Τα µελάνια και το βερνίκι δεν πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή µε το περιεχόµενο της συσκευασί-
ας. 
Η βάση για τις απαιτήσεις αυτές είναι το άρθρο 31, εδάφιο 1 του νόµου για την εισαγωγή στην αγορά τρο-
φίµων, προϊόντων καπνού, καλλυντικών κλπ.

Primers

Πρόκειται για βερνίκια νερού που δηµιουργούν ελαστικά φιλµ µε ιδιαίτερα καλή πρόσφυση. Χρησιµο-
ποιούνται σαν βοηθητικά πρόσφυσης µεταξύ συµβατικών µελανιών offset και βερνικιών UV ή φιλµ λα-
µιναρίσµατος. 
Η πρόσφυση των βερνικιών UV είναι συχνά ανεπαρκής ιδιαίτερα σε µελάνια µε µεταλλικά πιγµέντα (χρυ-
σό ή ασηµί). Σε µεγάλες επιφάνειες για παράδειγµα το βερνίκι µπορεί να αποσπαστεί ιδιαίτερα στις αυλα-
κώσεις.
Η χρήση του primer στις περιπτώσεις αυτές έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
- Μπορεί να χρησιµοποιηθεί wet on wet µε συµβατικά µελάνια
-  Η πούδρα µπορεί να µειωθεί πάρα πολύ ή να εξαφανισθεί, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό σε µεγάλες 

ποσότητες χρώµατος
-  Η οµοιόµορφη απορρόφηση των βερνικιών UV ελαχιστοποιεί τις διαφορές γυαλάδας µεταξύ εκτυπω-

µένων και µη περιοχών
- Το primer είναι πιο αποτελεσµατικό όταν χρησιµοποιείται wet on wet
- Με µελάνια µε µεταλλικά πιγµέντα ειδικό χρυσό και ασηµί πρέπει να χρησιµοποιηθούν
- Το primer και το βερνίκι UV πρέπει να αποτελούν ένα συµβατό σύστηµα

8. Βερνίκια για συσκευασίες κατεψυγµένων τροφίµων

Η απώλεια οσµής στο στεγνό φιλµ είναι ο κύριος λόγος που οι συσκευασίες κατεψυγµένων τροφίµων 
επιστρώνονται και προστατεύονται µε βερνίκια νερού.
Όταν αποθηκεύονται στους καταψύκτες οι συσκευασίες αρχικά καλύπτονται µε υγρασία (λόγω συµπύ-
κνωσης) και µετά παγώνουν κολλώντας η µία στην άλλη. Όταν ξεκολλήσουν δεν πρέπει να έχουν υποστεί 
ζηµιά. Οι θερµοκρασίες των καταψυκτών φτάνουν και µέχρι τους –40 οC. 
Για να εξεταστεί η καταλληλότητα των βερνικιών νερού, φύλλα χαρτονιού εκτυπωµένα και βερνικωµένα 
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υγραίνονται, αποθηκεύονται για 24 ώρες υπό το βάρος 30 kPa στους –30 oC. Κατόπιν, χωρίζονται αυτόµα-
τα. Η εκτυπωµένη εικόνα θα πρέπει να µην έχει υποστεί καµία ζηµιά.
Όταν χρησιµοποιούνται χαρτόνια µε επίστρωση πολυαιθυλενίου απαιτείται ιδιαίτερα ταχυστέγνωτο βερ-
νίκι.

9. Βερνίκια για χαρτιά ετικέτας

Οι ετικέτες των προϊόντων υπόκεινται σε µεγάλη καταπόνηση κατά τη χρήση, δηµιουργώντας έτσι την 
ανάγκη για προστατευτικό βερνίκι.
Οι απαιτήσεις για τις ετικέτες περιλαµβάνουν:
- Να µην κουλουριάζουν
- Σταθερότητα διαστάσεων όταν κόβονται
- Να παραµένουν επίπεδες όταν ντανιάζονται στην ετικετέζα
-  Να µην φορτίζονται ηλεκτροστατικά ώστε να µην παίρνει το µηχάνηµα πάνω από µία ετικέτες τη 

φορά
- Να µην διπλώνουν µετά την κόλλα
- Γρήγορη αποµάκρυνση του νερού από την κόλλα για να µην γλιστρά η ετικέτα µετά το κόλληµα
-  Να µην εισχωρεί το νερό από την κόλλα για να µην διογκώνεται (swelling) η επιφάνεια και χάνεται η 

γυαλάδα της.
- Υψηλή αντοχή στην τριβή πριν το στέγνωµα (στους ιµάντες µεταφοράς)
- Αντοχή στην υγρασία και αντοχή στην τριβή για ειδικές συσκευασίες (πολυαιθυλένιο)
-  Μέγιστη εισχώρηση αλκαλιών (<100 δευτερόλεπτα στο εργαστηριακό  τεστ του Huber) ώστε η ετικέτα 

να µπορεί να αποσπάται εύκολα κατά το πλύσιµο
- Φιλµ βερνικιού διαλυτό στα αλκάλια

Πολλές από τις παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να ικανοποιηθούν µόνο όταν το χαρτί της ετικέτας και το 
βερνίκι συνταιριάζουν.

Ο οίκος Huber έχει εµπειρία στις ετικέτες του παρακάτω πίνακα:
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10. Διαστασιακή σταθερότητα των υποστρωµάτων

Τα βερνίκια διασποράς νερού είναι η µέση λύση για την εκτύπωση κουτιών συσκευασίας, στα οποία το 
χαρτόνι είναι σχεδόν αποκλειστικά το χρησιµοποιούµενο υπόστρωµα. Χαρτιά µε επίστρωση αλουµινίου 
και χαρτιά ετικέτας επιβερνικώνονται επίσης συνήθως wet on wet. Η χαµηλή διαστασιακή σταθερότητα 
του υποστρώµατος όταν επιδρά η υγρασία είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα. Εφόσον το βερνίκι περιέχει 
µεγάλη ποσότητα νερού, τα υποστρώµατα που πρόκειται να δεχθούν το βερνίκι νερού πρέπει να έχουν 
βάρος όχι µικρότερο από 75 g/m2. 
Ακόµα και σε αυτό το βάρος, τα ευαίσθητα χαρτιά µπορεί να εµφανίσουν κυµατισµό. Ένα τεστ πριν την 
εφαρµογή είναι απαραίτητο.

Στέγνωµα και αντοχή στην τριβή

Η ταχύτητα στεγνώµατος των βερνικιών του οίκου Huber είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε σε συνήθη πάχη 
φιλµ, να µην είναι κολλητικά όταν τα φύλλα ντανιάζονται. Παρόλα αυτά, υψηλές ποσότητες µελάνης σε 
εκτύπωση wet on wet, απαιτούν ελαφριά χρήση πούδρας, κατά προτίµηση αµυλούχας. Η αντοχή στην 
τριβή δεν πρέπει να εξετάζεται πριν την πάροδο 48 ωρών από την εκτύπωση. 

11. Ποσότητες εφαρµογής και γυαλάδα

Ο τρόπος εφαρµογής είναι ο καθοριστικός παράγοντας που ελέγχει και επηρεάζει την ποσότητα του βερ-
νικιού που θα επιστρωθεί (πάχος υγρού φιλµ):
• Έµµεσο σύστηµα  2 – 4 g/m2

• Άµεσο σύστηµα  2 – 10 g/m2

• Βερνικωτική   8 – 25 g/m2

Γενικά, η εφαρµογή του βερνικιού θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε η επίστρωση να είναι λεία και συ-
νεχής όταν το βλέπουµε από την πλευρική όψη και χωρίς να παραµορφώνονται οι άκρες. Η ποσότητα του 
βερνικιού εξαρτάται επίσης και από την απορροφητικότητα του υποστρώµατος. Ένας επίσης σηµαντικός 
παράγοντας είναι ο ρόλος που καλείται να παίξει το βερνίκι στην συσκευασία.
Ένα συγκεκριµένο πάχος φιλµ πρέπει να δηµιουργείται για λειτουργικούς λόγους:

Σκοπός επιβερνίκωσης               Φιλµ βερνικιού (g/m2)

Wet on wet γυαλάδα / αντοχή στην τριβή  2 – 8
Wet on dry γυαλάδα / αντοχή στην τριβή  2 – 8
Primer (για βερνίκι UV)    2 – 4
Βερνίκι blister      τουλάχιστον 10
Βερνίκια για συγκόλληση µε υπέρηχους  τουλάχιστον 6
Βερνίκια βερνικωτικής µηχανής   10 - 20

Ένα βασικό πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει ακόµα on line µέθοδος για την µέτρηση του φιλµ βερνικιού. 
Οι παρακάτω offline µέθοδοι χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία:
• Μέθοδοι µέτρησης του βάρους (µέτρηση του βάρους του υποστρώµατος πριν και µετά την εφαρµογή 
του βερνικιού)
• Μέτρηση γυαλάδας µετά από βαθµονόµηση
• Επαγωγική µέτρηση σε προετοιµασµένα φύλλα µετά από βαθµονόµηση 
Αυτές οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται µε καθορισµένο και πάντα τον ίδιο τρόπο στα δείγµατα.

Επιβερνίκωση µε βερνίκι νερού
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Ειδικά, για την µέτρηση της γυαλάδας, ο βαθµός στεγνώµατος του βερνικιού και των µελανιών είναι 
ζωτικής σηµασίας. Ο λόγος είναι το ‘drawback effect’, η µείωση δηλ. της γυαλάδας µε την πάροδο του 
χρόνου καθώς µελάνι και βερνίκι στεγνώνουν.
Η εφαρµογή wet on dry πάντοτε δίνει υψηλότερη γυαλάδα από την εφαρµογή wet on wet.

Σηµείο αναφοράς της ανωτέρω ανάλυσης για την “ΕΠΙΒΕΡΝΙΚΩΣΗ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ”, που πι-
στεύουµε πως έχει ιδιαίτερο ενδιφέρον για τους εκτυπωτές offset, είναι το βιβλίο Druckfarben Echo 
1  της  Huber Gruppe. 
Το άρθρο επελέγει από τον Διευθυντή της µονάδας κ. Α. Σαξώνη και το επεξεργάστηκε η Χηµικός 
Μηχανικός και Υπεύθυνος του Σταθµού Ανάµιξης κα Αγγελική Γιουρούδη. 

         DRUCKFARBEN HELLAS ΑΕΒΕ

Επιβερνίκωση µε βερνίκι νερού
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Κοπτικές µηχανές χάρτου

Ο επισκέπτης ενός τυπογραφείου του παρελθόντος ή ενός λιθογραφείου της σηµερινής εποχής, κάνοντας 
µια επίσκεψη στον χώρο παραγωγής, εκτός των βασικών µηχανών που είναι επιφορτισµένες µε την εκτύ-
πωση των διαφόρων εντύπων και που σου τραβούν αµέσως την προσοχή, είτε µε τον θόρυβο τους είτε 
µε τον όγκο τους, θα παρατηρήσει κάπου σε µια γωνία ή πολλές φορές και πίσω από στοιβαγµένες πα-
λέτες χαρτιού, το πιο ήσυχο και θεωρητικά πιο “τεµπέλικο’’  µηχάνηµα του χώρου. Μια κοπτική µηχανή 
χαρτιού.
Αυτό το παρεξηγηµένο από πολλούς ειδήµονες της τέχνης της εκτύπωσης µηχάνηµα, µια και το θεωρού-
σαν (πολλοί το θεωρούν ακόµα), σαν µια αναγκαία αλλά µη κερδοφόρα επένδυση για την επιχείρηση 
τους, έχει την δική του µακρά ιστορία, παράλληλη µε αυτή της τυπογραφίας.

Εικόνα 1: 

Κοπτική χάρτου Mansfeld (Leipzig – 1938)

Αν ανατρέξουµε σε παλιές γκραβούρες µε σκηνές από τον χώρο ενός τυπογραφείου της πολύ παλιάς επο-
χής, κάπου θα βρούµε και την ύπαρξη µιας χειροκίνητης κοπτικής συσκευής µε ένα τεράστιο µοχλό, που 
τον χειριζόταν ο πιο γεροδεµένος υπάλληλος, για να κόβει το χαρτί που απαιτούσε η εκτύπωση.
Η βασική αρχή λειτουργίας µιας κοπτικής µηχανής από τις πρώτες απλοϊκές κατασκευές µέχρι τις πολύ-
πλοκες δηµιουργίες του σήµερα, παραµένει σχεδόν η ίδια.
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Εικόνα 2: 

Σύγχρονη κοπτική χάρτου

Ο διαχωρισµός ενός υλικού σε δύο µέρη εξαιτίας της σηµειακής εφαρµογής µιας δύναµης, είναι η αρχή 
πάνω στην οποία βασίζεται και η λειτουργία µιας κοπτικής µηχανής.  
Την αρχή αυτή, εκµεταλλεύτηκαν οι κατασκευαστές των περίφηµων γκιλοντινών, που στα χρόνια της γαλ-
λικής επανάστασης ήταν επιφορτισµένες µε την έσχατη τιµωρία των προδοτών, τον αποκεφαλισµό, και 
που δάνεισαν το όνοµα τους στις µετέπειτα χρήσιµες κοπτικές µηχανές χάρτου, όνοµα που ακόµα και σή-
µερα χρησιµοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, για τον ορισµό της κοπτικής µηχανής(guillotine).
Η εξέλιξη της λιθογραφίας και οι σύγχρονες απαιτήσεις για ποικιλία προϊόντων και πολύπλοκων εφαρµο-
γών, δεν άφησαν ανέγγιχτη την κοπτική µηχανή. Έτσι από ένα απλό µηχάνηµα που έκοβε (ξάκριζε) χαρτί 
προορισµένο για εκτύπωση, µετατράπηκε σε πολύπλοκο σύστηµα παραγωγικών πλέον δυνατοτήτων που 
αποφέρει σηµαντικό κέρδος στα ταµεία µιας επιχείρησης.
Ακόµα και η πιο απλή κοπτική µηχανή που βρίσκεται µέσα σε ένα µικρό λιθογραφείο, ενσωµατώνει ένα 
πλήθος τεχνολογικών χαρακτηριστικών που σκοπός τους είναι αφενός µεν η εξασφάλιση της µέγιστης 
δυνατής ποιότητας παραγόµενου προϊόντος, αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων από τον 
ανθρώπινο παράγοντα σε συνδυασµό µε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές για την ασφάλεια του.
Εξετάζοντας µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια µια κλασική κοπτική µηχανή, θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι τα βασικά µηχανικά µέρη που ενσωµατώνει και που είναι αποδεκτά από όλους τους σηµερινούς 
κατασκευαστές τέτοιων µηχανών είναι τα εξής: 
Το σώµα της µηχανής, το τραπέζι, ο φορέας µαχαιριού µε το µαχαίρι, η κινούµενη γωνία, η πίεση συγκρά-
τησης και τα χειριστήρια ελέγχου. 
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε κάθε ένα από αυτά χωριστά και θα µιλήσουµε για το υλικό κατασκευής του, 
τον τρόπο λειτουργίας του και τη χρησιµότητα του.

Και ας έρθουµε πρώτα στο σώµα της µηχανής (Εικόνα 3). 
Σχεδόν η πλειοψηφία των σηµερινών κατασκευαστών χρησιµοποιεί χυτοσίδηρο (µαντέµι) σαν υλικό κατα-
σκευής του σώµατος της µηχανής, που είτε σαν ένα κοµµάτι (monoblock), είτε σαν διαιρούµενα τµήµατα, 
έχει σκοπό, αφενός µεν να προσδίδει την απαιτούµενη ακαµψία στην κατασκευή, αφετέρου να παρέχει 
τους χώρους για την τοποθέτηση των υπολοίπων συστηµάτων. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες µικρές µη-

Κοπτικές µηχανές χάρτου
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χανές που το σώµα τους είναι φτιαγµένο από κράµα σιδήρου για µείωση του κόστους παραγωγής. Παρα-
τηρώντας το σώµα µιας τέτοιας µηχανής θα δούµε ότι φέρει δύο µεγάλα διαµπερή ανοίγµατα και πλήθος 
άλλων µικρότερων. 
Το βασικό και µεγαλύτερο άνοιγµα εξυπηρετεί την τοποθέτηση του κυρίως τραπεζιού και προσφέρει το 
χώρο όπου θα γίνεται το φόρτωµα, η διαχείριση κοπής και το ξεφόρτωµα του χαρτιού.

Εικόνα 3: 

Σώµα µηχανής

Το πλάτος του ανοίγµατος είναι αυτό που καθορίζει το λεγόµενο λειτουργικό εύρος κοπής και που σχετί-
ζεται µε τη µέγιστη διάσταση του χαρτιού που µπορούµε να κόψουµε. Έτσι ξεκινώντας από τα 60 περίπου 
εκ. άνοιγµα, φτάνουµε έως και τα 200 εκ µιλώντας για το χώρο των γραφικών τεχνών, ενώ έχουν κατα-
σκευαστεί και µηχανές πολύ µεγαλύτερου ανοίγµατος για άλλες όµως εφαρµογές. Συνήθως η διαβάθµιση 
των µοντέλων της πλειοψηφίας των κατασκευαστών, ακολουθεί τα πρότυπα των διαστάσεων των εκτυ-
πωτικών µηχανών.
Το δεύτερο άνοιγµα στο κάτω µέρος του σώµατος της µηχανής είναι για την τοποθέτηση των ηλεκτρικών, 
υδραυλικών και λοιπών µηχανικών διατάξεων για τη λειτουργία της (Εικόνα 4)

Εικόνα 4: 

Χώρος ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων

Κοπτικές µηχανές χάρτου
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Το τραπέζι της µηχανής (Εικόνα 5) που όπως προαναφέραµε τοποθετείται µέσα στο κύριο άνοιγµα που 
φέρει το σώµα της και σε οριζόντια διάταξη, είναι από τα βασικότερα κοµµάτια της, µια και πάνω του το-
ποθετείται ένα σύνολο συστηµάτων που εξασφαλίζει µια γρήγορη και αξιόπιστη κοπή.

Εικόνα 5: 

Τραπέζι κοπτικής µηχανής 

Το υλικό κατασκευής και εδώ είναι ο χυτοσίδηρος µια και η χύτευση παρέχει απεριόριστες δυνατότητες για 
πολύπλοκες διαµορφώσεις. Έτσι το κάτω  µέρος του, φέρει µεγάλο αριθµό νευρώσεων για την εξασφάλι-
ση της απαιτούµενης ακαµψίας.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των σηµερινών τραπεζιών είναι η ύπαρξη µεγάλου αριθµού οπών διά-
σπαρτων στην επιφάνεια του, από όπου µε ειδικές διατάξεις διοχετεύεται αέρας στο πάνω µέρος, ο οποίος 
εξασφαλίζει την εύκολη διακίνηση του χαρτιού κατά τη διάρκεια της κοπής.
Η πάνω επιφάνεια, µετά από ειδική κατεργασία γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεία, για µείωση των τριβών 
και ελαχιστοποίηση της διάβρωσης, όπου η τελευταία ήταν από τα βασικά προβλήµατα που παρουσίαζαν 
τα τραπέζια πολλών κατασκευαστών κατά το παραλθόν.
Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται το σύστηµα της γωνίας, που είναι υπεύθυνο για τη µετακίνηση του χαρτιού 
στις διάφορες θέσεις κοπής (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: 

Γωνία µηχανής

Για την κίνηση της γωνίας, υπεύθυνη είναι µια διάταξη ενός ατέρµονα κοχλία, που τοποθετηµένος στην 
κάτω επιφάνεια του τραπεζιού και καθ’ όλο το µήκος του, περιστρέφεται µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροκι-
νητήρα. Η περιστροφή αυτή µετατρέπεται σε ευθύγραµµη κίνηση της γωνίας µέσω ενός περικοχλίου που 

Κοπτικές µηχανές χάρτου
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φέρει αυτή στο εσωτερικό της (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: 

Ατέρµονας άξονας κίνησης γωνίας

Η ακρίβεια και ο τρόπος της συναρµογής του ατέρµονα κοχλία µε το περικόχλιο της γωνίας, είναι το βα-
σικότερο σηµείο που εξασφαλίζει την ακριβή θέση στην οποία βρίσκεται η γωνία ανά πάσα στιγµή, ώστε 
το προϊόν το οποίο θα πάρουµε από τη κοπή να έχει πράγµατι τις διαστάσεις που έχουν ζητηθεί, κάτι το 
οποίο είναι εξαιρετικά σηµαντικό όταν πρόκειται ιδιαίτερα για κοπή ετικετών, που απαιτούν να έχουν όλες 
τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις.
Ένα άλλο βασικό κοµµάτι µιας κοπτικής µηχανής είναι ο φορέας του µαχαιριού µε το µαχαίρι (Εικόνα 8).

Κοπτικές µηχανές χάρτου



σελίδα 7

Εικόνα 8: 

Σύστηµα φορέα µαχαιριού – µαχαιριού - διωστήρα

Τον φορέα, αποτελεί µια  πλάκα χυτοσιδήρου µε ειδική κατεργασία στα σηµεία ανάρτησης του µαχαιριού 
για την τέλεια και χωρίς στρεβλώσεις πρόσφυση του, καθώς και στα σηµεία ολίσθησης του πάνω στο 
σώµα της µηχανής.
Η κίνηση του είναι παλινδροµική υπό γωνία, µε φορά από πάνω προς τα κάτω.
Ορίζουµε σαν κύκλο κοπής µιας κοπτικής µηχανής, την διαδροµή του φορέα του µαχαιριού από το πάνω 
σηµείο ηρεµίας στο κάτω σηµείο τερµατισµού και την επιστροφή του στο σηµείο εκκίνησης. Οι σηµερινές 
µηχανές έχουν κατά µέσο όρο µια απόδοση της τάξης των 40 κύκλων κοπής ανά λεπτό. Στο σηµείο αυτό 
θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι λανθασµένα πολλοί θεωρούν σαν κριτήριο ταχύτητας παραγωγής µιας 
κοπτικής µηχανής τον αριθµό των κύκλων κοπής ανά λεπτό. Στην πραγµατικότητα η ταχύτητα κοπής είναι 
συνδυασµός τριών βασικών παραµέτρων: της ταχύτητας κίνησης της γωνίας από τη µια θέση στην άλλη, 
της ταχύτητας κίνησης της πλάκας πίεσης και της ταχύτητας του κύκλου κοπής του µαχαιριού. Επιπλέον, 
πολλές δυνατότητες στον προγραµµατισµό των επί µέρους συστηµάτων, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 
την τελική ταχύτητα παραγωγής µιας µηχανής.
Είπαµε ότι η κίνηση του φορέα είναι παλινδροµική. Πώς όµως αυτή επιτυγχάνεται;
Εδώ εµπλέκεται ένα σύνολο από συστήµατα που η λεπτοµερής τους περιγραφή ξεφεύγει από τις απαιτή-
σεις αυτού του άρθρου.
Θα προσπαθήσουµε όµως να κάνουµε µια απλή περιγραφή των συστηµάτων µια και σε γενικές γραµµές 
όλοι οι κατασκευαστές κοπτικών χρησιµοποιούν παρεµφερή συστήµατα.
Ένας ηλεκτροκινητήρας, µε την βοήθεια ιµάντων περιστρέφει συνεχώς ένα σφόνδυλο (βολάν) µεγάλου 
σχετικά βάρους, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση της απαιτούµενης ορµής για την κίνηση του φο-
ρέα του µαχαιριού όταν αυτό απαιτηθεί.
Ένα σύστηµα υδραυλικής σύµπλεξης(στις µικρές µηχανές γίνεται ηλεκτροµαγνητικά), µετατρέπει, µέσο 
µιας γραναζωτής διάταξης(κορώνα-πηνίο) και ενός διωστήρα(µπιέλα), την περιστροφική κίνηση του 
σφονδύλου σε παλινδροµική του φορέα του µαχαιριού.

Κοπτικές µηχανές χάρτου
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Εικόνα 9: 

Εικονική διάταξη µηχανισµού κίνησης γωνίας

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας των εµπλεκοµένων συστηµάτων, έχει να κάνει όχι τόσο µε αυτή καθαυ-
τή την διαδικασία κοπής, όσο µε την εξασφάλιση αποφυγής καταστροφών σε δοµικά µέρη της µηχανής, 
µια και αναπτύσσονται αρκετά µεγάλες δυνάµεις, όσο και µε την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα 
από ατυχήµατα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πίεση η οποία ασκείται πάνω στο προς κοπή υλικό, µπορεί να υπερβεί τους 
15 τόνους στις µεγάλες µηχανές.
Η ύπαρξη µιας βίδας ασφαλείας στο σηµείο του διωστήρα(Εικ.8), αποτρέπει µε την θραύση της, την υπέρ-
βαση των πιέσεων που θα µπορούσαν να αποβούν καταστροφικές για την όλη κατασκευή.

Ερχόµενοι τώρα στο µαχαίρι, σαν το άµεσα εµπλεκόµενο εξάρτηµα στην διαδικασία της κοπής, θα πούµε 
κάποια ενδιαφέροντα πράγµατα που ίσως να µην είναι γνωστά στους περισσότερους των γραφικών τε-
χνών.
Το υλικό κατασκευής του είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας µε υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Η επιφά-
νεια του έχει υποστεί κατεργασία λείανσης και παράλληλα δηµιουργείται και η απαιτούµενη ακµή κοπής 
µε συγκεκριµένες ανάλογα των απαιτήσεων γωνίες. Η κατεργασία του µαχαιριού στο σηµείο κοπής και 
η γωνία ακµής είναι πρωτεύουσας σηµασίας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του και 
εξαρτάται κυρίως από το είδος των προς κοπή υλικών, αλλά και από τις απαιτήσεις της χρήσης για διάρ-
κεια πριν από κάθε τρόχισµα.
Το είδος του υλικού κοπής είναι σηµαντικός παράγοντας επιλογής του σωστού µαχαιριού, µια και εκτός από 
χαρτί, µια κοπτική µηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κοπή µεγάλης ποικιλίας προϊόντων(αλουµίνιο, 
προϊόντα ξύλου, ύφασµα κ.α.)
Ανάλογα µε την κατεργασία του σηµείου κοπής έχουµε τρεις βασικούς τύπους µαχαιριών: τα κοινά ανο-
ξείδωτα µαχαίρια, τα υψηλής σκληρότητας(HSS) και τα επιφανειακής σκλήρυνσης (διαµαντέ).
Η αξία αγοράς τους βέβαια διαφέρει σηµαντικά, µε ακριβότερα τα τελευταία, άξια η οποία αντισταθµίζεται 
από την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους και τις µειωµένες απαιτήσεις σε τροχίσµατα.

Κοπτικές µηχανές χάρτου
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Η γωνία ακµής του µαχαιριού, που όπως είπαµε εξαρτάται από το είδος του προς κοπή υλικού, πρέπει 
να τηρείται αυστηρά κατά την διαδικασία τροχίσµατος. Ο υπεύθυνος τροχιστής πρέπει να είναι καλός 
γνώστης της όλης διαδικασίας και των τιµών των διαφόρων γωνιών κοπής, για να µην παρατηρούνται 
φαινόµενα συνεχούς αντικατάστασης των µαχαιριών και κακής ποιότητας προϊόντα. 
Η πίεση συγκράτησης(clamp), είναι υπεύθυνη για την ακινητοποίηση του προς κοπή υλικού κατά την δι-
άρκεια που το µαχαίρι την πραγµατοποιεί.

Εικόνα 10: 

Πλάκα πίεσης

Πιέσεις µέχρι και 7 τόνους(µεγάλες µηχανές) εξασκούνται πάνω στο υλικό για την απόλυτη ακινητοποίηση 
του. Πολλές περιπτώσεις ανοµοιόµορφης κοπής (από πάνω προς τα κάτω) µπορεί να οφείλονται σε προ-
βλήµατα της πίεσης συγκράτησης.
Η τιµές της πίεσης αυτής είναι ρυθµιζόµενες από τον χείριστη και εξαρτώνται από το είδος του υλικού που 
πρόκειται να κοπεί. Για τον σκοπό αυτό οι κατασκευαστές κοπτικών έχουν καταρτίσει πίνακες µε αντίστοι-
χες τιµές για την πλειοψηφία των προς κοπή υλικών.

Για την ενεργοποίηση των επιµέρους συστηµάτων ένα σύνολο από πλήκτρα ελέγχου και διακόπτες βρί-
σκονται εγκατεστηµένα σε άµεσα προσβάσιµα για τον χειριστή µέρη µε την κύρια εγκατάσταση να βρίσκε-
ται τοποθετηµένη στο πάνω µέρος του σώµατος της  µηχανής.
Η πραγµατοποίηση ενός κύκλου κοπής είναι µια διαδικασία που γίνεται σχεδόν αυτόµατα µε µόνη ανάγκη 
την ταυτόχρονη ενεργοποίηση δυο πλήκτρων που βρίσκονται τοποθετηµένα στην µπροστινή επιφάνεια 
του τραπεζιού και σε σχετική απόσταση µεταξύ τους. Έτσι όταν ο χειριστής της µηχανής πιέσει αυτά τα 
πλήκτρα, δίνεται εντολή µέσω του ηλεκτρονικού κυκλώµατος, στο υδραυλικό κύκλωµα της µηχανής για 
την ενεργοποίηση και το κατέβασµα της πλάκας πίεσης. Με µικρή καθυστέρηση και αφού πάνω στο προς 
κοπή υλικό έχει εφαρµοσθεί η µέγιστη πίεση συγκράτησης, ακολουθεί και το κατέβασµα του φορέα του 
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µαχαιριού που πραγµατοποιεί την κοπή. Ο κύκλος συµπληρώνεται µε την άνοδο του φορέα στο άνω νε-
κρό σηµείο (ΑΝΣ), ακολουθούµενο από την πλάκα πίεσης. Για το ξεκίνηµα ενός νέου κύκλου απαιτείται 
να ενεργοποιηθούν πάλι τα πλήκτρα.
Οι ανάγκες σήµερα για πολύπλοκες κοπές και εξοικονόµηση χρόνου στην παραγωγή ήταν καταλυτικός 
παράγοντας για τους κατασκευαστές στο να προχωρήσουν στο σχεδιασµό και ανάπτυξη βοηθητικών συ-
στηµάτων µε τα οποία εφοδιάζουν, κατά απαίτηση του πελάτη, τις κοπτικές µηχανές, ενώ ένα σύνολο από 
περιφερειακά µηχανήµατα (αναβατόρια, δονητές, κλπ), είναι στην διάθεση του για ευκολότερη διαδικασία 
παραγωγής µε χαµηλότερο κόστος.

Εικόνα 11: 

Σύστηµα αυτόµατης φόρτωσης κοπτικής της Polar 

Έτσι αυτός που ενδιαφέρεται σήµερα να αγοράσει µια κοπτική µηχανή θα πρέπει να βάλει σε δεύτερη προ-
τεραιότητα το θέµα της τιµής της σαν το µοναδικό κριτήριο επιλογής και να ενηµερωθεί για τις δυνατότητες 
που παρέχει ο κάθε  κατασκευαστής µε το προϊόν του,  σε συνδυασµό µε την υποστήριξη που  του παρέχει  
µετά την αγορά ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος (τεχνική εξυπηρέτηση, ανταλλακτικά, εκπαίδευση). 
Αυτή την στιγµή στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιείται ένας ικανός αριθµός κατασκευαστών 
κοπτικών µηχανών (POLAR, WOHLENBERG, SCHNEIDER, PERFECTA, ADAST, IDEAL, SEM, ITOCH 
κ.α.), που µε τις εξουσιοδοτηµένες αντιπροσωπείες του, είναι σε θέση οι περισσότεροι από αυτούς 
να υποστηρίξουν ικανοποιητικά τις εγχώριες πωλήσεις τους.

           BTI - HELLAS ΑΕΕ
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1.  Το µέλλον της µεταξοτυπίας -και όχι µόνο- σε µια 
παγκοσµιοποιηµένη αγορά (οµιλία Michel Caza)
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Σεµινάρια Pre-Fespa

Με µεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκαν στην Ελλάδα τα δύο και µοναδικά “Pre Fespa” σεµινάρια το 2005, 
µε στόχο την έγγυρη ενηµέρωση των επαγγελµατιών του ευρύτερου χώρου της οπτικής επικοινωνίας 
και την προώθηση της έκθεσης “Fespa 2005”. Τα σεµινάρια διοργανώθηκαν από την εταιρεία Materia 
Grigia και το περιοδικό “Οπτική Επικοινωνία”, µε την υποστήριξη της ευρωπαϊκή οµοσπονδία Fespa 
και του Σωµατείου Επαγγελµατιών Μεταξοτυπών Ελλάδος (ΣΕΜΕ). Η διοργανωσή τους κατέστει δυ-
νατή χάρη των χορηγών, οι οποίοι ήταν οι εταιρείες: Apollo Colours Hellas ΑΕ (µέγας χορηγός), Άτλας 
Εµπορική ΑΕ (αποκλειστικός χορηγός για την ψηφιακή εκτύπωση), Ferochome - Φερούσης Ηλίας & Σια 
ΟΕ, Dimension-Αϊβάζης ΑΕΒΕ, Βιβλίο Γραφικών Τεχνών. Στο σεµινάριο της Θεσσαλονίκης προστέθηκε 
στους χορηγούς η εταιρεία Rossini - Βασίλης Τραγάκης. 
Το αντικείµενο των σεµιναρίων επιλέχθηκε σύµφωνα µε την πάγια αποψή της διοργανώτριας, η οποία 
είναι: “Τα όρια ανάµεσα σε συναφείς επαγγελµατικούς κλάδους έχουν καταργηθεί σε µεγάλο βαθµό, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει την αλλοίωση του κάθε κλάδου. Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, 
η συνεχής εξέλιξη των υλικών, η αναβάθµιση των µηχανηµάτων, παράλληλα µε µια σειρά οικονοµικών 
αλλαγών σε παγκόσµια κλίµακα, έχουν επαναοριοθετήσει την αγορά µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί 
ένα νέο προφίλ για τον επαγγελµατία στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας και των εφαρµοσµένων τεχνών. 
Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας, οργάνωσης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, αλλαγές που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και διαφορετική αντιµετώπιση της αγοράς”. 

Pre-Fespa Σεµινάρια
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1.  Το µέλλον της µεταξοτυπίας -και όχι µόνο- σε µια 
παγκοσµιοποιηµένη αγορά

Από την οµιλία του κ. Michel Caza (Πρόεδρος της Ακαδηµίας Μεταξοτυπικής Τεχνολογίας, τέως Πρόε-
δρος της Fespa) στο Pre Fespa σεµινάριο στην Αθήνα στις 16/02/2005.

Θα µιλήσω για το σηµαντικότερο θέµα για όλους µας, ποιό είναι το 
µέλλον της µεταξοτυπίας στην παγκόσµια αγορά. Πρώτα θα ήθελα να 
ξεκαθαρίσω ότι, κατά την αποψή µου, η µεταξοτυπία δεν είναι βιοµη-
χανία. Πολλοί άνθρωποι σε όλο το κοσµο -ακόµα και η SGIA στις ΗΠΑ 
και η FESPA στην Ευρώπη- συνηθίζουν να αναφέρονται στη µεταξο-
τυπία ως «η βιοµηχανία µας». Εγώ διαφωνώ, η µεταξοτυπία είναι µια 
τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείται σε πολλούς βιοµηχανικούς το-
µείς -όπως τον τοµέα των γραφικών, αλλά τα γραφικά είναι µόνο ένα 
µικρό κοµµάτι, περίπου το 20-25% της αγοράς. Η µεταξοτύπια χρησι-
µοποιείται επίσης στην εκτύπωση υφασµάτων, διακόσµιση CD-rom, 
στην ετικετοποιία, στη διακόσµιση επίπλων, στη συσκευασία ακόµα 
και τροφίµων, στην διακόσµιση πλαστικών αντικειµένων κ.λπ. Οπως 
καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές εφαρµογές για µια µόνο τεχνολογί-
α. Αυτό αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα. 
Νοµίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς, όπως και εγώ άλλωστε, θα ενδι-
αφέρονται περισσότερο για την µεταξοτυπία γραφικών και το µεγάλο 
ερώτηµα είναι, τι θα συµβεί µε µας; Παλιά, είµασταν απλά µεταξοτύπες 
και είµαστε πολύ ευτυχείς. Είχαµε να κάνουµε µε τον πελάτη που ερχό-

ταν σε µας φέρνοντάς µας το φιλµ, ο ίδιος ο πελάτης έβρισκε το στούντιο και το φωτογράφο και το φιλµα-
τζή για να παράγει τους διαχωρισµούς. Ο πελάτης ερχόταν σε µας λέγοντας «µπορείς να τυπώσεις αυτή τη 
δουλειά;», πολλές φορές έφερνε και το υπόστρωµα της αρεσκείας του, και µετά φρόντιζε για το φινίρισµα 
και τη συσκευασία. Με αυτή την διαδικασία είµασταν όλοι ευτυχισµένοι. Αλλά αυτές οι καλές εποχές τε-
λείωσαν. Θα έλεγα ότι σήµερα δεν είµαστε πλέον µεταξοτύπες, αλλά επαγγελµατίες της εικόνας και εται-
ρείες παροχής υπηρεσιών. Αν ο κύριος τοµέας παραγωγής µου είναι γραφικά για σηµεία πώλησης, αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να ασχολήθω µε τα πάντα, από το δηµιουργικό, το φινίρισµα, τη συσκευασία και τη 
µεταφορά. Όταν έκανα γραφικά για βιτρίνες για τον Louis Vuitton, για παράδειγµα, ήµουν υποχρεωµένος 
να παρακολουθήσω στενά τη δηµιουργία, το φινίρισµα και τη συσκευασία και µετά να φροντίσω να στείλω 
τις δουλειές στην Ιαπωνία, την Αµερική κ.λπ., γιατί επρόκειτο για µια δουλειά σε παγκόσµια κλίµακα.
Δεύτερο σηµαντικό σηµείο είναι ότι χρησιµοποιούµε πολλές και διαφορετικές τεχνολογίες, δεν είµαστε 
«απλοί» µεταξοτύπες πια, όπως είµασταν κάποτε. Χρησιµοποιούµε ψηφιακή εκτύπωση, κάποιοι από εµάς, 
και ειδικά οι µεγαλύτερες µονάδες, χρησιµοποιούν µηχανήµατα offset ή φλεξογραφικά. Χρησιµοποιούµε 
όλο και πιο συχνά ανάµεικτες τεχνολογίες, γι’ αυτό πρέπει να ξεχάσουµε τι κάναµε παλιότερα. Πρέπει να 
καταλαβαίνουµε ποιός είναι ο πελάτης µας και ποιές είναι οι απαιτήσεις του, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, ούτε καν ξέρει να ξεχωρίσει τη µεταξοτυπία από τη φλεξογραφία, την τυπογραφία ή και την ψηφιακή 
εκτύπωση. Τι θέλει ο πελάτης; Μιλώντας πάντα για σηµεία πώλησης, θέλει µια εικόνα, ένα πόστερ, ένα 
γραφικό βιτρινών, µια διαφηµιστική εκτύπωση που θα τον βοηθήσει στην πώληση των προϊόντων του. 
Δεν τον ενδιαφέρει και δε θέλει να µάθει άν εσείς την τυπώνεται µεταξοτυπικά ή ψηφιακά ή µε οποιαδήπο-
τε άλλη τεχνολογία. Δεν ξέρει τι ακριβώς είναι µεταξοτυπία. Σχεδόν κανένας δεν έρχεται σε µας λέγοντας 
“θέλω αυτή τη δουλειά τυπωµένη µεταξοτυπικά”. Αυτή είναι η κύρια αιτία για την οποία τώρα αντιµετω-
πίζουµε πολλά προβλήµατα, που δεν είχαµε στο παρελθόν. Το φινίρισµα, για παράδειγµα, αν πρέπει να 
το κάνουµε µόνοι µας, πρέπει να γνωρίζουµε τι σηµαίνει, τι είναι το κόψιµο µε laser, µε ψηφιακά κοπτικά, 
µε υδροκοπή, τι είναι το φορµάρισµα µε vacuum, µε λίγα λόγια πως να παράγουµε ένα ολοκληρωµένο 
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προϊόν. Παλιά, εµείς απλώς κάναµε την εκτύπωση. Σήµερα, παράγουµε το σύνολο του προϊόντος που 
παρέχουµε στον πελάτη.
Να δούµε τώρα το ζήτηµα της ψηφιακής τεχνολογίας. Γύρω στο ’93-’94, µπήκαµε στην ψηφιακή εποχή. 
Η θέση µου τότε, όταν εκλέχθηκα πρόεδρος της Fespa ήταν ότι έπρεπε να ενσωµατώσουµε την ψηφιακή 
τεχνολογία. Έπρεπε να αγοράσουµε ψηφιακά µηχανήµατα γιατί είναι κάτι συµπληρωµατικό της δουλειάς 
µας, τα χρειαζόµαστε για να ολοκληρώσουµε τη δουλειά µας. Ξαναγυρνώντας στα γραφικά για βιτρίνες 
για τον Louis Vuitton, είχαµε 700 ή 800 βιτρίνες σε όλο τον κόσµο, αλλά κάποιες από αυτές ήταν διαφορε-
τικές. Τα γαλλικά για το Παρίσι και τα ιαπωνικά για την Οσάκα αποτελούνταν από έξι µόνο κοµµάτια, ήταν 
ανώφελο να τα τυπώσουµε µεταξωτυπικά, έπρεπε να τυπώσουµε ψηφιακά, γι’ αυτό είναι απολύτως φυσι-
ολογικό να χρησιµοποιεί κανείς και τις δύο τεχνολογίες. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι το 45% της ψηφιακής 
εκτύπωσης πολύ µεγάλου µεγέθους σε όλο τον κόσµο ελέγχεται από µεταξοτυπικές εταιρείες ή εταιρείες 
που χρησιµοποιούν και τις δύο τεχνολογίες. Η αρχική τους ασχολία πάντως ήταν η µεταξοτυπία. Η βασι-
κή µου ιδέα τότε, όταν ήµασταν ακόµα απλοί µεταξοτύπες, ήταν «αν αφήσουµε τα ψηφιακά απ’ έξω, στο 
µέλλον θα γίνουν ανταγωνιστές µας, γι’ αυτό πρέπει να υιοθετήσουµε τα ψηφιακά, για να µπορούµε να 
ελέγχουµε την ψηφιακή αγορά”. Αυτό ακριβώς συνέβει, µεγάλο µέρος της ψηφιακής εκτύπωσης µεγάλου 
µεγέθους βρίσκεται, όπως προανέφερα, κυρίως στα χέρια εταιρειών µεταξοτυπίας. Από τότε, ο κόσµος της 
µεταξοτυπίας -παραγωγοί µηχανηµάτων και µεταξοτύπες- αντέδρασε πολύ γρήγορα. Τι ακριβώς συνέβει; 
Η είσοδος των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλο τον τοµέα του pre-press, σήµερα το 90-95% της διαδικα-
σίας του pre-press σε όλο τον κόσµο γίνεται ψηφιακά και το ίδιο ισχύει για τη µεταξοτυπία. Αρχίσαµε να 
χρησιµοποιούµε πολύχρωµα µηχανήµατα µεταξοτυπίας, µεγάλου και µικρού µεγέθους. Αρχίσαµε να 
δουλεύουµε µηχανήµατα για µεικτή χρήση, για τυπογραφία, για ετικετοποιία, για φλεξογραφία, ψηφιακά 
κ.α. Υιοθετήσαµε νέες τεχνολογίες όπως τα CTS, για απευθείας εγγραφή από το κοµπιούτερ στο τελάρο, 
είτε µε κεφαλές ψεκασµού µελάνης είτε µε laser µωβ. Θα θυµώσαστε ότι κάποιοι γύρω στο 94-95 εξαγγέ-
λαν το τέλος της µεταξοτυπίας, ότι δηλ. σε 10 χρόνια δεν θα υπήρχε καθόλου µεταξοτυπία, ειδικά στην µε-
γάλου µεγέθους εκτύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι ξέχασαν ένα σωρό πράγµατα, πρώτα απ’ όλα ότι η ίδια η 
µεταξοτυπία σαν τεχνολογία θα µπορούσε να εξελιχθεί και δέυτερον ότι τα γραφικά αποτελούν µόνο ένα 
µικρό κοµµάτι των εφαρµογών της µεταξοτυπίας. Σκεφτείται για παράδειγµα, την εκτύπωση σε γυαλί, σε 
µπουκάλι, σε CD. Σκεφτείτε τα γυάλινα µπουκάλια, στη Γαλλία υπάρχουν τουλάχιστον δύο εταιρείες που 
εκτυπώνουν µπουκάλια µεταξοτυπικά, µε τιράζ από 600.000 έως 1.000.000 την ηµέρα. Οι µεγαλύτερες 
εταιρείες παγκοσµίως εκτύπωσης CD και DVD, βρίσκονται στην Ινδία, µε τιράζ 1.200.000 CD ηµερησίως 
και φυσικά το µεγαλύτερο ποσοστό είναι τυπωµένο µεταξοτυπικά. Στη διακόσµιση των πλαστικών αντι-
κειµένων που παραγόνται σε µεγάλες ποσότητες µε καλούπι χρησιµοποιείται µόνο µεταξοτυπία. Εάν για 
παράδειγµα, θέλετε να διακοσµίσετε ένα πλαστικό τηλέφωνο, ή ένα πλαστικό ανταλλακτικό αυτοκινήτου, 
πρώτα τυπώνεται την εικόνα µε µεταξοτυπία, στη συνέχεια την τοποθετήτε στο καλούπι και µετά γίνεται 
η έγχυση του λιωµένου πλαστικού στο καλούπι. Στην περίπτωση των αντικειµένων από πολυανθρακι-
κό πλαστικό, το λιωµένο πολυκαρµπονικό χύνεται σε µια θερµοκρασία 300oC και καµία άλλη τεχνική 
εκτύπωσης, εκτός από τη µεταξοτυπία, δεν µπορεί να αντέξει αυτή τη θερµοκρασία,  αποτελούν µια πολύ 
µεγάλη αγορά, αν υπολογίσετε ότι εκατοµµύρια κοµπιούτερ τυπώνονται µεταξοτυπικά πριν τη φάση της 
έγχυσης και του πρεσσαρίσµατος.  Με όλον αυτό τον αναβρασµό, όταν ακούω το παλιό απόφαιγµα, ότι 
η µεταξοτυπία θα υποκύψει στον ανταγωνισµό των ψηφιακών ή άλλων τεχνολογίων, όπως η offset, η 
απαντησή µου είναι ένα καθαρό όχι.. Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, σήµερα, είναι ότι βλέπουµε εταιρείες 
καθαρά ψηφιακές να αρχίζουν να αγοράζουν πολύχρωµα µηχανήµατα µεταξοτυπίας, γιατί ανακάλυψαν 
ότι, πάνω από 700 ή ακόµα και 500 εκτυπώσεις κοστίζει πιο φτηνά να τυπωθούν µεταξοτυπικά παρά µε 
τα ψηφιακά µηχανήµατα.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα. Η ποιότητα είναι η βασική προϋπόθεση, αν δεν 
παράγουμε ωραίες εικόνες, υψηλά ράστερ, τότε χάνουμε το σημαντικότερο σημείο της τέχνης μας. Είναι απολύτως 
απαραίτητο να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, να ελέγχουμε την ποιοτητά μας. Σε γενικές γραμμές, προσπαθήστε να 
θυμάστε ότι είμαστε επαγγελματίες της εικόνας και παρέχουμε υπηρεσίες, πρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας 
ένα τελειωμένο προϊόν. Πρέπει να είμαστε πρωτομάστορες, πρέπει να είμαστε κυρίαρχοι της τέχνης μας, πρέπει να 
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είμαστε αυτοί που αναλαμβάνουν τη δουλειά και τη διεκπεραιώνουν. Αυτή είναι η νέα τάση στη μεταξοτυπία. 
Τι συμβαίνει όμως στον υπόλοιπο κόσμο; Πολλές φορές, ο κόσμος λέει ότι όταν επισκέπτεται μια έκθεση, βλέπει όλο 
και πιο πολλά ψηφιακά. Αλλά αυτό είναι λογικό άν η έκθεση λέγεται “Visual Communication”. Στη Fespa 2005, θα δούμε 
ενάμισο τολ με ψηφιακή εκτύπωση και ένα άλλο ενάμισο για τη μεταξοτυπία είτε για γραφικά είτε για βιομηχανικές 
εφαρμογές. Επίσης θα υπάρχει και ένα ολόκληρο τολ για εκτύπωση σε ύφασμα, και αυτό είναι λογικό αν σκεφτείται ότι το 
95% των εκτυπωμένων υφασμάτων σε όλο τον κόσμο εκτυπώνεται μεταξοτυπικά. Είναι ένας τεράστιος τομέας: ρούχα, 
μπλουζάκια, αθλητικά ρούχα. Μόνο στις ΗΠΑ, αυτή η αγορά έχει τζίρο ανάμεσα στα 50 και τα 70δις δολάρια. Είναι 
σίγουρα ένας τεράστιος αριθμός, και μέχρι σήμερα, η ψηφιακή εκτύπωση δεν μπορεί να καλύψει αυτή την αγορά. 
Δεν ξέρω πως έχει η κατάσταση στην Ελλάδα, στην αγορά των γραφικών, στη οπτική επικοινωνία, στην απεικόνιση 
γενικότερα, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι στάσιμα, δεν 
υπάρχει κινητικότητα. Η αγορά έχει συρρικνωθεί, οι δουλειές μας δεν πάνε τόσο καλά όσο παλιά και δεν ξέρουμε 
προς τα που να στραφούμε και νομίζουμε ότι αυτή η κατάσταση είναι γενική σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι καθόλου έτσι 
τα πράγματα. Δεν  μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει στην Κίνα. Έγραψα σ’ ένα άρθρο, τον περασμένο χρόνο, ότι 
το άμεσο μέλλον της μεταξοτυπίας θα είναι στην Κίνα και μετά θα περάσει στην Ινδία. Είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς ότι στην Κίνα υπάρχουν περίπου 200.000 μεταξοτύπες ή εταιρείες που χρησιμοποιούν μεταξοτυπικές 
μηχανές. Απ’ αυτό τον ήδη μεγάλο αριθμό, περίπου 30.000 - 35.000 είναι αυτό που στην Ευρώπη ονομάζουμε 
«μεγαλοεταιρείες» με πάνω από 30 εργαζόμενους. Μπορείτε να φανταστείτε πάλι ότι στην Ινδία υπάρχουν περίπου 
100.000 εταιρείες στη μεταξοτυπία, από τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός ασχόλειται και με ψηφιακή εκτύπωση; Και 
όλοι αυτοί δε ασχολούνται μόνο με γραφικά, αλλά με πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Ένα άλλο στοιχείο που θα 
σας βοηθήσει να καταλάβετε τα μεγέθη και την τάση της αγοράς είναι οι εκθέσεις του κλάδου. Ήμουνα παρόν στην 
πρώτη έκθεση που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 στη Σιγκαπούρη και ο ευρύτερος χώρος των γραφικών 
τεχνών κάλυπτε 200.000 τ.μ. και άλλα 100.000 καταλάμβανε μόνη της η μεταξοτυπία. Τον περασμένο χρόνο, στη 
Σαγκάη πέρασαν  περίπου 20.000 επισκέπτες, και υπήρχαν πάρα πολλά περίπτερα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι 
σε 6-7 χρόνια από σήμερα, αυτές οι κινέζικες εκθέσεις θα είναι μεγαλύτερες από τη Fespa στην Ευρώπη, παρά το 
μεγάλο συνοστισμό τους. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Σκεφτείται ότι δέκα χρόνια πρίν στην Κίνα, 
υπήρχε μόνο ένας κατασκευαστής μηχανημάτων μεταξοτυπίας, ενώ τώρα υπάρχουν πάνω από 70 κατασκευαστές. 
Τον περασμένο χρόνο στη Βομβάη, στην Ινδία, ήμουν καλεσμένος στα εγκαίνια της πρώτης μεταξοτυπικής μηχανής, 
κατασκευασμένης εξ’ ολοκλήρου στην Ινδία. Πρόκειται για μιά μηχανή με καλές προδιαγραφές και χωρίς να έχει να 
ζηλέψει τίποτα από τις ιταλικές, για παράδειγμα, ή ακόμη και τις γερμανικές μηχανές, αλλά στο 1/3 της τιμής. Επίσης, να 
λάβουμε υπόψη και τις ψηφιακές μηχανές που κατασκευάζονται στην Κίνα. Εδώ δίπλα στην Τουρκία, για παράδειγμα, 
αυτά τα μηχανήματα έχουν πουλήσει πολύ, επειδή έχουν το μισό κόστος από τα αντίστοιχα αμερικάνικα, τα ιαπωνικά 
ή τα ισραηλινά. Τα κινέζικα θα δημιουργήσουν μεγάλο ανταγωνισμό στους παλιούς γνωστούς κατασκευαστές. Αν 
δε, κοιτάξουμε την ντόπια αγορά στη Ινδία ή την Κίνα, βλέπουμε ότι: εταιρείες όπως η Dubuit και η Sericol, έχουν 
αρχίσει να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους εκεί, για εκείνες τις αγορές και όχι μόνον. Καταλαβαίνεται ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλος. 
Αν μεταφερθούμε στην Ευρώπη, οι Ανατολικές Χώρες, η Ρωσία ή ακόμα και οι κοντινές χώρες των Βαλκανίων όπως 
η Γιουγκοσλαβία, η Σλοβενία και η Ουγγαρία παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή μια αρκετά μεγάλη ανάκαμψη. 
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού στη Βραζιλία, μια χώρα των 180 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι μεταξοτύπες 
χρησιμοποιούν μελάνια UV σε ποσοστό 60-70% της παραγωγής γραφικών, λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών, 
που έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Βραζιλίας.
Είχα επισκεφθεί μια κινέζικη εταιρεία ονόματι «Ζε Ντου» που στα αγγλικά σημαίνει PCB, δηλαδή ηλεκτρονικές 
πλακέτες. Έχουν 5 εργοστάσια στην Κίνα και στην Ταϊβάν και απασχολούν 2.200 εργαζόμενους. Από αυτούς 
περίπου 400 δουλεύουν σε μονάδα της εταιρείας στη Σαγκάη, ενώ άλλοι τόσοι, δηλαδή περίπου το 20% του 
συνόλου, ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο της ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά ενός μεγάλου μέρους 
των εργαζομένων είναι να ελέγχει συνέχεια την ποιότητα των προϊόντων, των τελάρων, των φιλμ, των εκτυπώσεων. 
Το καθετί ελέγχεται από την αρχή ως το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Έχουν βέβαια πιστοποιητικό ISO 
9002, και όλοι δουλεύουν φορώντας αποστηρωμένες στολές. Αν αναρωτίεστε πως τα καταφέρνουν, η εξήγηση είναι 
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αρκετά απλή, ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, σε δοκιμαστική περίοδο, είναι περίπου 70 ευρώ το μήνα και αφού 
προσληφθεί κανονικά ο μισθός φτάνει περίπου τα 150 ευρώ, χωρίς την ύπαρξη κοινωνικών παροχών και σύνταξεων, 
τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Πως μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε; Στον τομέας μας -εννοώ τις αφίσες, τα γραφικά για σημεία πώλησης, ότι 
δηλαδή τυπώνει ένας εμπορικός μεταξοτύπης-, είναι πολύπλοκο, ακριβό και πολύ χρονοβόρο να παράγεις οτιδήποτε 
στο Χογκ Κογκ ή στο Πεκίνο, γιατί η αποστολή στην Ευρώπη θα χρειαστεί περίπου 5 εβδομάδες με καράβι, γιατί οι 
αερομεταφορές είναι πολύ πιο ακριβές. Αυτός ο χρόνος παράδοσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν πιστεύω ότι πρέπει 
να φοβόμαστε τον ασιατικό ανταγωνισμό στον τομέα μας. Τα εκτυπωμένα κυκλώματα, οι χαλκομανίες τα κεραμικά 
και τα γυαλικά, προϊόντα στα οποία οι κινέζοι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι πιθανόν αυτοί οι τομείς να υποφέρουν 
από τον ανταγωνισμό της Κίνας και της Ινδίας. Συμβαίνει ήδη, το κόστος εργασίας στην Ιαπωνία και την Κορέα, 
στις εταιρείες μεταξοτυπίας και ψηφιακής εκτύπωσης να είναι περίπου 8 φορές υψηλότερο απ’ αυτό της Κίνας. Τότε, 
λοιπόν τι γίνεται; Οι εταιρείες από την Ταϊβάν, την Κορέα και την Ιαπωνία μεταφέρουν την παραγωγή στην Κίνα, το 
φαινόμενο αυτό θα έχει μικρή διάρκεια ζωής. Οι Κινέζοι δεν είναι ανόητοι και έχουν ήδη μετατραπεί σε καταναλωτές, 
θα απαιτήσουν, λοιπόν, αυτοκίνητα και όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά εδώ. Θέλουν να ζήσουν με το 
δυτικό τρόπο και είναι αναμενόμενο να αρχίσουν να ζητάνε καλύτερους μισθούς, ασφάλιση, συνταξιοδότηση κ.λπ. Με 
αυτή την εξέλιξη το κόστος εργασίας θα αυξηθεί αναπόφευκτα και γι’ αυτό προβλέπω ότι μόνο πέντε ή δέκα χρόνια 
από τώρα θα είναι καθαρά “κινέζικα”. Η επόμενη περίοδος ανήκει στην Ινδία, γιατί ακόμα και οι κινέζικες εταιρείες θα 
αναγκαστούν να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην ινδική χερσόνησο, όπου το κόστος της εργασίας θα παραμένει 
φθηνότερο για τα επόμενα 50 χρόνια. Τι πρόκειται να συμβεί μετά; Ούτε οι αναλυτές το ξέρουν.
Για το κόστος των μηχανημάτων, ας πάρουμε το παράδειγμα της E-San, μιας κινέζικης εταιρείας που παρουσίασε ένα 
μηχάνημα inkjet τεχνολογίας drop on demand, με πιεζοηλεκτρικές μηχανές της Xaar, πλάτος εκτύπωσης 3,5 μέτρα, 
ποιότητα εκτύπωσης 360 dpi και ταχύτητα παραγωγής 120 τ.μ./ώρα. Όλα αυτά στην τιμή των 83.000 ευρώ. Αν το 
συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα πλότερ που κυκλοφορούν στην Ευρώπη θα διαπιστώσουμε μια διαφορά της τάξεως 
των 100.000 ευρώ τουλάχιστον, από το φτηνότερο ευρωπαϊκό μοντέλο. Όσον αφορά τα μηχανήματα μεταξοτυπίας 
συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Αναφέρθηκα και πριν στην πολύχρωμη μηχανή από Ινδία, η οποία πουλιέται σε μια τιμή 
φτηνότερη κατά τα 2/3 από τις αντίστοιχες ιταλικές και γερμανικές. Τίποτα δεν εμποδίζει τους Ινδούς να μεταφέρουν 
την παραγωγή των μηχανημάτων τους στην Ευρώπη, κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι 
θα συμβεί στο μέλλον, αλλά θα έλεγα ότι ίσως οι συνθήκες θα είναι περισσότερο δύσκολες για τους κατασκευαστές 
και τους προμηθευτές μας παρά για μας τους μεταξοτύπες ή τους επαγγελματίες της εικόνας. Είμαι απολύτως 
αισιόδοξος για την εξέλιξη της μεταξοτυπίας. 
Ξαναγυρνώντας στην Κίνα, μια εταιρεία ονόματι Νόντα δημιούργησε ένα διεθνή όμιλο από 500 μεγάλες εταιρείες 
καταναλωτικών προϊόντων και ετοιμάζεται να «ανοίξει» την παγκόσμια αγορά στους κινέζους μεταξοτύπες. Η Σάμου, 
μια μεγάλη προμηθευτική εταιρεία (πάντα καταναλωτικών προϊόντων) στην Κίνα, ετοιμάζεται να κατασκευάσει μια 
ολόκληρη πόλη για τη μεταξοτυπία και εν μέρη για τα ψηφιακά, σε μια τοποθεσία 50 χλμ. δυτικά της Σαγκάη: 280.000 
τ.μ. με βιομηχανικά κτίρια, πύργους επικοινωνίας, εργαστήρια, σχολές, αίθουσες συνεδρίων και οικισμούς για τους 
εργαζόμενους. Στοχεύουν να εξελιχθούν στο μεγαλύτερο προμηθευτή της Κίνας, της Ασίας και ολόκληρου του 
Κόσμου. Θα επενδύσουν 2 δις ευρώ, με μεγάλη οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση της Κίνας. Είναι λογικό ότι 
μπορούν να αναπτυχθούν, διαθέτουν επενδυτικές ευκολίες και πολύ μεγάλες εκτάσεις γης σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς τι συμβαίνει στην Κίνα ή όχι και τόσο μακριά, όπως π.χ. στην Τουρκία. 
Στις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε την αίσθηση ότι η ανατολική Ευρώπη εξελίσετε πολύ γρηγορότερα από τη δυτική, θα 
ήθελα γι’ αυτό να τελειώσω με τη σκέψη ότι η Ελλάδα, βασικά, βρίσκεται ανατολικά στην Ευρώπη, και έτσι νομίζω 
ότι εδώ, όλοι έχετε τις ευκαιρίες σας. Συνεχίζω να πιστεύω, ότι η μεταξοτυπία σαν τεχνολογία έχει ένα πολύ λαμπρό 
μέλλον μπροστά της, σε όλες τις εφαρμογές -συμπεριλαμβανομένων και των γραφικών. Και να είστε σίγουροι ότι η 
μεταξοτυπία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί τόσο γρήγορα.

© Copyright: Materia Grigia co.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου του κειμένου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Η PostScript και το EPS

1. Η PostScript και το EPS

H PostScript υπάρχει για σχεδόν 20 έτη. Έχει άµεση συνοχή και αντίκτυπο στην εκδοτική βιοµηχανία και 
ακόµη και σήµερα παραµένει τόσο σηµαντική όπως ήταν τότε που διατέθηκε ο πρώτος  laser εκτυπωτής. 
Η PostScript είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού περιγραφής σελίδων. Για να είµαστε περισσότερο 
ακριβείς είναι µια περιγραφική γλώσσα προγραµµατισµού, µε πολύ όµοια χαρακτηριστικά µε αυτά των 
προγραµµάτων λογισµικού. Ένα απλό κι εύκολο παράδειγµα για να αντιληφθούµε την PostScript είναι 
το εξής: στο illustrator ή στο Photoshop σχεδιάζουµε ένα γραφικό και το τοποθετούµε σε ένα πλαίσιο. Το 
αποθηκεύουµε και το ανοίγουµε µε όποιον επεξεργαστή κειµένου διαθέτουµε. Το κείµενο που θα εµφα-
νιστεί στην οθόνη µας είναι ένα «πρόγραµµα» γραµµένο µε PostScript, το οποίο καθορίζει όλες τις παρα-
µέτρους εκτύπωσης (µέγεθος σελίδας, κλπ) και διαµορφώνει το περιεχόµενο της εκτύπωσης (γραφικό και 
πλαίσιο). 
Τα πρώτα χρόνια της PostScript, η σωστή απεικόνιση ήταν συνάρτηση της σωστής καταγραφής κώδικα. 
Γραφόταν ο κώδικας σε ένα αρχείο κειµένου και αποστελλόταν στον εκτυπωτή για επεξεργασία. Σε αντί-
θεση µε τις άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, η PostScript, έχει δηµιουργηθεί µε µοναδικό σκοπό την 
απόλυτη και ακριβή περιγραφή µιας σελίδας στον εκτυπωτή.   
Είναι ίσως η πιο ευπροσάρµοστη και αγαπηµένη γλώσσα για την εκτύπωση, που χρησιµοποιείται στους 
εκτυπωτές παγκοσµίως. Είναι σε θέση να διαχειριστεί οποιοδήποτε είδος συσκευής απεικόνισης, από 
οθόνη υπολογιστή έως εκτυπωτή. Η PostScript λειτουργεί ως διερµηνέας µεταξύ της εφαρµογής και του 
εκτυπωτή. Ως γλώσσα προγραµµατισµού προσοµοιάζει µε την FORTH.  
Διάφοροι προγραµµατιστές γράφουν  PostScript προγράµµατα για ποικίλες εφαρµογές σχεδιασµού. 
Παράδειγµα, το λειτουργικό σύστηµα NeXT STEP, που τρέχει σε Intel- 486 και τις µηχανές Motorola, χρη-
σιµοποιεί το PostScript level 2 για να διαχειριστεί την οθόνη. Εντούτοις, τα προγράµµατα PostScript είναι 
συνήθως έγγραφα που προορίζονται να τυπωθούν και έχουν παραχθεί από ένα πρόγραµµα που γράφεται 
σε κάποιον κώδικα. 

Η ιστορία της PostScript

Τα πρώτα χρόνια

Για να εκτιµηθεί η γλώσσα PostScript, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε πως λειτουργούσε η αγορά πριν 
κάνει την εµφάνισή της. Τότε, αν χρειαζότανε εξοπλισµός στοιχειοθεσίας, η µόνη λύση ήταν η Acme Type-
setters. Η προµήθεια θα ήταν ένα σύστηµα Acme και µία συσκευή εξόδου Acme. Θα απαιτούνταν τουλά-
χιστον δύο εβδοµάδες για την πλήρη εκµάθηση λειτουργίας του συστήµατος. Το σύστηµα της Acme θα 
ήταν ασυµβίβαστο µε τον εξοπλισµό οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
θα ήταν δύσκολη ή αδύνατη ακόµη και η ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων. 
Εάν υπήρχε ένας υπολογιστής, θα µπορούσε να συνδεθεί µε έναν dot-matrix εκτυπωτή, ο οποίος θα 
“έδινε” χαµηλής ποιότητας αποτελέσµατα εκτύπωσης. Τα γραφικά που θα απέδιδε θα ήταν χαµηλής ποι-
ότητας και αποδεκτά µόνο από όσους είχαν αγοράσει υπολογιστή εκείνη την στιγµή.

Η αρχή

Η ιστορία της PostScript αρχίζει στο Parc, το ερευνητικό ίδρυµα της Xerox, όπου πολλές από τις τεχνο-
λογίες υπολογιστών, που χρησιµοποιούµε και σήµερα και τις θεωρούµε δεδοµένες, αναπτύχθηκαν: ο 
εκτυπωτής λέιζερ, η γραφική επιφάνεια εργασίας µε δυνατότητα αλληλεπίδρασης και το ethernet είναι 
µερικά πρωταρχικά παραδείγµατα. 
Ένας από τους λαµπρούς µηχανικούς που εργαζόταν στην Xerox ήταν ο John Warnock. Ανέπτυξε µια 
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γλώσσα αποκαλούµενη “Interpress” που µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των laser εκτυπω-
τών Xerox. Αυτός και ο προϊστάµενός του, Charles Geschke, δοκίµασαν για δύο έτη την γλώσσα αυτή και 
προσπάθησαν να πείσουν την Xerox να µετατρέψει το Interpress σε εµπορικό προϊόν. Όταν η προσπάθεια 
αυτή απέτυχε, αποφάσισαν να αφήσουν την Xerox και να το δοκιµάσουν από µόνοι τους.
Η Adobe γεννιέται  
Ο J.Warnock και ο C.Geschke ονόµασαν την επιχείρηση τους Adobe, από το όνοµα του κολπίσκου που 
υπήρχε πίσω από το σπίτι του Warnock στο Los Altos, της Καλιφόρνια.  
Αρχικά, σκέφτηκαν την δηµιουργία ενός πραγµατικά ισχυρού εκτυπωτή, αλλά σύντοµα συνειδητοποίη-
σαν ότι θα είχε περισσότερο νόηµα η ανάπτυξη ενός εργαλείου, που θα ήταν κατάλληλο και για άλλους 
κατασκευαστές, για τον έλεγχο των εκτυπωτών. Χρειάστηκε διάστηµα 20 ετών στην Adobe για να αναπτύ-
ξει την PostScript, µια γλώσσα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των συσκευών παραγωγής, 
όπως οι laser εκτυπωτές.

1984: PostScript level 1

Το 1984 η PostScript “βγήκε” στην κυκλοφορία. Αρχικά ονοµάστηκε PostScript. Η προσθήκη “Level 1” 
έγινε αργότερα ώστε να διαφοροποιηθεί από την πρόσφατη βελτίωσή της, που ονοµάστηκε “Level 2”. Η 
PostScript είναι µια πολύ ισχυρή γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία µοιάζει µε την Forth. Από την αρχή 
χρειάστηκε κάποιο ισχυρό σύστηµα να µπορεί να “τρέξει” πάνω του. Τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της η 
PostScript βασίστηκε στα συστήµατα υπολογιστών Macintosh, µια που ήταν τα πιο ισχυρά και σταθερά.
Η PostScript πρόσφερε τεράστια πλεονεκτήµατα στην προ-εκτύπωση και την εκτύπωση, όπως:  
•  Ανεξαρτησία συσκευών. Μπορούσε να «τρέξει» σε οποιοδήποτε µηχάνηµα, αρκεί να υποστήριζε την 

γλώσσα. Σ’ έναν Laser εκτυπωτή η ανάλυση της εκτύπωσης είναι 300dpi, ενώ η εικόνα δίνει στον 
εικονοθέτη 2400dpi. Για τους χρήστες αυτό σηµαίνει δυνατότητα επιλογής των αποδοτικότερων συ-
σκευών.

• Οποιοσδήποτε κατασκευαστής εκτυπωτών µπορούσε να αγοράσει µια άδεια PostScript.
•  Οι προδιαγραφές της ήταν ελεύθερα διαθέσιµες ώστε να µπορεί να την ενσωµατώσει το όποιο λογι-

σµικό εκτύπωσης.

Η PostScript απογειώνεται... 

   Η PostScript ήταν ένα τυχερό παιχνίδι µε µεγάλο ρίσκο για την Adobe, και ίσως να είχαν αποτύχει να 
πείσουν την αγορά για την αξία της αν δεν ήταν ο Steve Jobs από την Apple. Το 1985 οι πωλήσεις των Mac 
έπεφταν συνεχώς και χρειαζόταν µια εφαρµογή η οποία θα µπορούσε να τις ανεβάσει ξανά. Ο S. Jobs είδε 
µε πολύ θετικά την τεχνολογία της Adobe και επένδυσε 2,5 εκατοµµύρια δολάρια στην δηµιουργία ενός 
ελεγκτή PostScript για τους laser εκτυπωτές της. Αυτός ο εκτυπωτής ήταν όµοιος µε το HP LaserJet, αλλά 
ο ελεγκτής PostScript θα επέτρεπε παραγωγή ποιότητας εικονοθέτη. Το κόστος του ήταν περίπου 7000$, 
ακριβό κόστος (ακόµη και για σήµερα) συγκρινόµενο µε τον πρώτο laser εκτυπωτή της Xerox ο οποίος 
κόστιζε το 1978 περίπου 500$. Ένας υπολογιστής που συνδέεται µε έναν ισχυρό εκτυπωτή δεν θα ήταν 
τίποτε το ιδιαίτερο, αν η Apple και η Adobe δεν συναντούσαν µια µικρή νεοσύστατη εταιρεία η οποία είχε 
δηµιουργήσει µια εφαρµογή για χρήση σε Mac, δίνοντας το µέγιστο δυνατό του laser εκτυπωτή. Το proj-
ect αυτό ονοµάστηκε Aldus και το λογισµικό ονοµάστηκε PageMaker. Το επιτραπέζιο εκδοτικό σύστηµα  
(DTP) γεννήθηκε. Μέσα σε ένα χρόνο, το πακέτο των Apple & Mac, της PostScript, του laser εκτυπωτή, 
του PageMaker και της Adobe, µετέτρεψε τις εταιρείες αυτές σε πλούσιες επιχειρήσεις. Η εταιρεία παροχής 
συστηµάτων γραφικών τεχνών Linotype ήταν η πρώτη εταιρεία που ενσωµάτωσε στο RIP της την γλώσσα 
PostScript. Σύντοµα πολλές εταιρείες ακολούθησαν το παράδειγµα της Linotype, και έτσι η PostScript 
έγινε η ‘lingua franca’ του pre-press.

Η PostScript και το EPS
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1991: PostScript level 2

Περίπου το 1991, η Adobe διένειµε την επόµενη αναθεωρηµένη έκδοση της PostScript µε την ονοµασία 
Level 2.   Ήταν µια αρκετά σηµαντικά βελτιωµένη έκδοση, η οποία αναµενόταν ανυπόµονα από την κοινό-
τητα του pre-press.  Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της είναι: 
• Βελτιωµένη ταχύτητα και αξιοπιστία   
•  Τα λάθη του κώδικα  Limit check και V Mirror διορθώθηκαν στην level 2. Η Adobe τα διόρθωσε όλα 

αυτά µε τη βελτίωση της διαχείρισης µνήµης του κώδικά της και µε τη βελτιστοποίηση του κώδικα.   
Αυτό επίσης βελτίωσε την απόδοση, ειδικά µε τις scannαρισµένες εικόνες   

•  Η υποστήριξη RIP για διαχωρισµούς:   Το Level 2 RIP είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα σύνθετο αρχείο 
Postscript και να διαχωρίσει τα χρώµατα. 

•  Αποσυµπίεση εικόνας: Το Level 2 µπορεί να αποσυµπιέσει εικόνες JPEG και CCITT συµπιεσµένες εικό-
νες. 

•  Υποστήριξη για τις σύνθετες γραµµατοσειρές: Οι ασιατικές χώρες χρησιµοποιούν µεγαλύτερα σύνολα 
χαρακτήρων (γραµµατοσειρές) από αυτά που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη. Η Apple θα το υποστή-
ριζε µέσω του Quick Draw GX. Σήµερα θεωρείται αυτονόητο όπως και το Open Doc και το Newton.

•  Γραµµατοσειρά και µοτίβο στην ίδια cache: µε το Level 2 δεν διαγράφεται πλέον αυτόµατα η γραµµα-
τοσειρά από την µνήµη. Έτσι, το αποθηκευµένο αρχείο θα είναι ίδιο όποτε το “ανοίξουµε”.

•  Βελτιωµένοι drivers: ουσιαστικά πρόκειται για τον LaserWriter 8 σε Macintosh και ο Adobe PostScript 
2.x για Windows 3.1, µαζί µε τους κατάλληλους PPD drivers.

•  Βελτιωµένοι αλγόριθµοι διαχωρισµού: σηµαντική εξέλιξη για πολλούς κατασκευαστές RIP. Η Agfa 
παραδείγµατος χάριν, είχε ήδη διαθέσει την Balanced Screening Technology περίπου έναν χρόνο νω-
ρίτερα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας moire στους διαχωρισµούς για χρήση σε offset. Η έκδοση 
της Adobe ονοµάστηκε Accurate Screening.

Η Adobe έκανε ένα µεγάλο λάθος δηµοσιεύοντας πρώτα τα specs για την level 2, κι έπειτα να αρχίσει 
ουσιαστικά να εργάζεται πάνω στην εφαρµογή. “Πατώντας” σε αυτό, οι ανταγωνιστές της δηµιούργησαν 
πολύ γρήγορα εξοµοιωτές της PostScript Level 2, χρησιµοποιώντας όλα αυτά που η Adobe δηµοσίευε 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Έτσι, παρότι που η level 2 πρόσφερε άµεσα πολλά πλεονεκτήµατα, χρει-
άστηκε αρκετό καιρό ώσπου να αρχίσει πραγµατικά να λειτουργεί. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των 
παραπάνω είναι ότι µέχρι το 2002, το ενσωµατωµένο RIP διαχωρισµών δεν υποστηριζόταν κατάλληλα 
από το XPress 5.

1998: PostScript 3 

Για κάποιο ασαφή λόγο, η Adobe προτίµησε να ονοµάσει την πιό πρόσφατη αναπροσαρµογή PostScript 
3 αντί του PostScript Level 3. Συγκριτικά µε το Level 2, η PostScript 3 φαίνεται ως µια άνευ σηµασίας βελ-
τίωση. Κατά µία έννοια αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, όταν ακόµη και σήµερα, κάποιες εφαρµογές δεν 
καλύπτουν πλήρως και κατάλληλα την Level 2. 

Η PostScript και το EPS
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Τα κύρια πλεονεκτήματα της PostScript 3 είναι:    
•  Υποστήριξη για περισσότερα από 256 graylevels ανά χρώµα. Η Adobe έχει περιλάβει τον 12-bit δι-

αχωρισµό στον κώδικα Postscript τους. Αυτό επιτρέπει µέχρι και 4096 graylevels ανά χρώµα. Στο 
παρελθόν, ο περιορισµός 256 graylevels ήταν µερικές φορές ορατός σαν banding, ειδικά στις χρωµα-
τικές ενώσεις.

• Υποστήριξη PDF. Το RIP της Postscript 3 υποστηρίζει και την level 2 αλλά και pdf αρχεία. 
•  Βελτιωµένη υποστήριξη RIP διαχωρισµών: Το level 2 RIP ήταν ήδη σε θέση να διαχωρίσει τα χρώµα-

τα. Όµως µερικοί τύποι εικόνων όπως δύο τόνων ή εξαχρωµίας, δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 
ικανοποιητικά. Η PostScript 3 περιέχει ένα πρόσθετο διάστηµα χρωµάτων αποκαλούµενο Device N. 
Mία εικόνα, που δεν είναι CMYK, κωδικοποιείται σε αυτό το διάστηµα χρώµατος, οπότε το RIP είναι σε 
θέση να κάνει τον σωστό διαχωρισµό.

•  Διαδίκτυο: ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής και την ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και των 
web διαφηµίσεων, η Adobe, προσέθεσε στην PostScript 3 λειτουργίες σχετικές µε το internet.

2. EPS

   Το Illustrator της Adobe, ήταν το πρώτο πρόγραµµα που εισήγαγε γραφικό interface στην διαδικασία 
εκτύπωσης. Ουσιαστικά λειτουργούσε ως πρόγραµµα δηµιουργίας γραφικών στο προσκήνιο και πρό-
γραµµα δηµιουργίας postscript στο παρασκήνιο.
   Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού χρειάζεται έναν επεξεργαστή για να µπορέσει να λειτουργήσει. Εδώ, ως 
επεξεργαστής, λαµβάνεται ο συνδυασµός του λογισµικού και του εκτυπωτή που χρησιµοποιούνται. Αυτός 
ο συνδυασµός ονοµάζεται RIP (Raster Image Processor). Το RIP λαµβάνει τον κώδικα εκτύπωσης από το 
postscript και αναλαµβάνει να τον µετατρέψει σε κουκίδες πάνω στην όποια σελίδα εκτύπωσης. Επίσης, η 
postscript, µας δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του προς εκτύπωση αρχείου, στον δίσκο µας (“print to 
file”). Το αρχείο αυτό, µπορεί να αποσταλεί για εκτύπωση οποιαδήποτε στιγµή. Το αποθηκευµένο αρχείο, 
µαζί µε τις όποιες πληροφορίες περιέχει και την χαµηλή ανάλυσης προεπισκόπηση του, ονοµάζεται EPS  
(Encapsulated PostScript File). 

Δηµιουργώντας ένα αρχείο EPS

Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να θυµάστε είναι ότι η τοποθέτηση Postscript κώδικα σε ένα αρχείο δεν 
το µετατρέπει σε ένα eps αρχείο. Πρέπει να σχηµατοποιηθεί (formatted) ειδικά. 
Το δεύτερο πράγµα που θα πρέπει να θυµάστε είναι ότι ένα eps αρχείο δεν είναι απαραίτητο να έχει συ-
νηµµένη προεπισκόπηση του. Χωρίς το preview, δεν µπορείτε να δείτε πως θα φανεί το αρχείο στην οθό-
νη, αλλά µπορεί να τυπωθεί, ως γραφικό σε ένα έγγραφο, σε έναν εκτυπωτή Postscript.

Εξαγωγή αρχείου EPS από προγράµµατα

Προγράµµατα Drawing. Τα προγράµµατα σχεδίων (drawing) επιτρέπουν τον σχεδιασµό και την κατα-
σκευή εικόνων από γραµµές, από καµπύλες και από κείµενο. Η σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ των προ-
γραµµάτων σχεδίων και της ζωγραφικής είναι ότι σε ένα πρόγραµµα σχεδίων τα αντικείµενα παραµένουν 
editable - π.χ., µπορεί να επαναταξινοµηθούν τα boxes και να κινηθεί το κείµενο. 
Τέτοιες εφαρµογές είναι το Corel, το Illustrator, το FreeHand,κλπ.
Τα περισσότερα από τα προγράµµατα σχεδίων είναι σε θέση να εξαγάγουν ως eps. Αυτό συνήθως γίνετε 
από τις εντολές “Export” ή “Save as...”, και όχι από την επιλογή εντολής “Print”. Σε πολλές περιπτώσεις, 
τα προγράµµατα δηµιουργούν και µια προεπισκόπηση του αρχείου, σε άλλα προγράµµατα γίνετε κατ’ 

Η PostScript και το EPS
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απαίτηση. Αυτά τα eps αρχεία είναι ιδανικά για ποιοτική εργασία, µια που λειτουργούν σωστά σε οποια-
δήποτε ανάλυση (για παράδειγµα, σε έναν καλό εκτυπωτή, τα κείµενα θα δείχνουν sharper).
Προγράµµατα Painting. Τα προγράµµατα ζωγραφικής επιφανειακά είναι παρόµοια µε τα προγράµµατα 
σχεδίων. Η διαφορά είναι ότι λειτουργούν σε ένα πλέγµα εικονοστοιχείων (Pixels), που οι όποιες µεταβο-
λές είναι µόνιµες. Τα αντικείµενα δεν µπορούν να µετακινηθούν, εκτός από την επιλογή της αποκοπής και 
µετακίνησής τους, έχοντας ως αποτέλεσµα  την παρουσία “τρύπας” στο background. Τέτοιες εφαρµογές 
είναι το Corel PhotoPaint και το Photoshop. Μερικά από τα painting προγράµµατα έχουν την δυνατότητα 
δηµιουργίας eps αρχείου, µε preview. Η διαδικασία εξαγωγής ή δηµιουργίας είναι η ίδια. Αυτά τα eps 
αρχεία έχουν συνήθως χαµηλότερη ποιότητα και αυτό οφείλεται στο ότι είναι βασισµένα σε ένα σταθερό 
πλέγµα µεγέθους. Ουσιαστικά δεν είναι κατάλληλα για εκτύπωση, γιατί αυτό που φαίνεται στο µικρό 
µέγεθος της οθόνης δεν είναι ίδιο µε αυτό που φαίνεται στο µεγάλο µέγεθος της εκτύπωσης, είναι όµως 
κατάλληλα για εφαρµογές περιοδικών και εφηµερίδων.
Προγράµµατα DTP. Tα προγράµµατα DTP (Desktop Publishing) χρησιµοποιούνται συνήθως για να σχεδι-
άσουν και να προετοιµάσουν σελίδες για δηµοσίευση. Παρόµοια µε τους επεξεργαστές κειµένου, δίνουν 
πολύ µεγαλύτερο και καλύτερο έλεγχο στον ακριβή σχεδιασµό µιας σελίδας. Τέτοιες εφαρµογές είναι το 
Quark XPress, το PageMaker, το Publisher της Microsoft και το Serif PagePlus. Οποιοδήποτε ποιοτικό DTP 
πρόγραµµα επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει ένα eps αρχείο σε µια σελίδα. Κάποια από αυτά θα 
επιτρέψουν επίσης, την εξαγωγή ενός αντιγράφου µιας σελίδας ως eps αρχείο. 
Επεξεργαστές κειµένου (εφαρµογές Office). Η δυνατότητα να δηµιουργηθούν eps αρχεία από άλλες 
εφαρµογές είναι συνήθως περιορισµένη. Συνήθως η µόνη επιλογή είναι η εντολή “print” να προσπαθήσει 
να δηµιουργήσει ένα eps αρχείο. Αυτά τα προγράµµατα έχουν συχνά καλύτερη υποστήριξη για την εισα-
γωγή ενός eps αρχείου. Για παράδειγµα στο Microsoft Word, στο οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την 
εντολή λειτουργίας “Insert Picture”.  

Εκτύπωση EPS

   Εφόσον µια εφαρµογή µπορεί να τυπώσει, οι πιθανότητες να τυπώσει σε έναν postscript εκτυπωτή εί-
ναι πολύ καλές. Αυτό σηµαίνει ότι είναι ένας καλός τρόπος για την δυνατότητα παραγωγής ενός αρχείου 
eps. Αυτό όµως δεν είναι πάντοτε εύκολο και εφικτό. Το σύνηθες εµπόδιο είναι να “πειστεί” η εφαρµογή 
να τυπώσει ένα αρχείο, στέλνοντας τα αποτελέσµατα στον εκτυπωτή. Όταν ένα πρόγραµµα που «τρέχει» 
σε MS Windows τυπώνει, αυτό συνήθως γίνεται µέσω «απαίτησης» του προγράµµατος στον Windows 
printer driver (Οδηγός-πρόγραµµα εκτύπωσης), ο οποίος το πραγµατοποιεί. Θεωρητικά, αυτό σηµαίνει 
ότι όποιο πρόγραµµα «τρέχει» στα Windows µπορεί να τυπώσει σε όποιον συνδεδεµένο εκτυπωτή στο 
σύστηµα, χωρίς να απαιτείται αλλοίωση ή µορφοποίηση του προγράµµατος ή συγγραφή κώδικα. Σε πα-
λιά συνήθως συστήµατα, που χρησιµοποιούν Windows 95, 98 ή NT, παρουσιάζονται προβλήµατα στην 
δηµιουργία και απεικόνιση αρχείων eps. Αυτό οφείλεται στο ότι η Microsoft, σε εκείνες τις εκδόσεις δεν 
περιελάµβανε οδηγούς για την δηµιουργία eps. Το πρόβληµα λυνόταν µε την εγκατάσταση των ανάλο-
γων οδηγών από την Adobe. Π.χ. στα NT, η βιβλιοθήκη PSCRIPT.DLL περιείχε εντολή να µην δηµιουργεί 
eps αρχεία, και χρειαζόταν οι οδηγοί της Adobe 5.x για να µπορεί το σύστηµα να τα παράγει. Τα παραγό-
µενα αρχεία ήταν συνήθως χωρίς preview, τα boxes συνήθως δεν αντιστοιχούσαν στο γραφικό αλλά στο 
σύνολο της σελίδας και δεν υποστήριζαν postscript level 1. Έτσι δηµιουργήθηκαν κάποια προγράµµατα 
(third party programms) για την διευκόλυνση των χρηστών αυτών των συστηµάτων. Το πιο διαδεδοµένο 
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(και δωρεάν) είναι το GhostScript.
Το GhostScript είναι το όνοµα ενός συνόλου λογισµικού που παρέχει:
• Διερµηνέα µεταξύ της PostScript και των αρχείων pdf
• Ενότητες εισαγωγής (utilities) για την ανάγνωση ποικίλων σχηµάτων raster (jpeg, gif, pcx, pgm, κ.α.)
•  Ενότητες παραγωγής (οδηγοί-drivers) για µια ευρεία ποικιλία παραθυρικών συστηµάτων (συµπερι-

λαµβανοµένων των Χ Windows και Microsoft Windows), για σχήµατα αρχείων raster, και εκτυπωτές, 
καθώς επίσης και για την παραγωγή αρχείων PDF µε παρόµοια λειτουργία του Acrobat Distiller  

•  Ως βιβλιοθήκη DLL είναι ένα σύνολο διεργασιών για την εφαρµογή των γραφικών παραστάσεων και 
των δυνατοτήτων φιλτραρίσµατος στην PostScript

Ουσιαστικά, τα παραπάνω σηµαίνουν ότι Ghostscript µπορεί να διαβάσει ένα Postscript ή ένα αρχείο PDF 
και να τα απεικονίσει στην οθόνη, καθώς επίσης να τα µετατρέψει σε τέτοια µορφή ώστε να µπορούν να 
τυπωθούν σε έναν µη postscript εκτυπωτή. Σε συνεργασία µε κάποιο συµβατό πρόγραµµα απεικόνισης 
(previewer / viewer) µπορείτε να δείτε ή να τυπώσετε ένα ολόκληρο έγγραφο ή µέρος του ή και κάποιες 
µεµονωµένες σελίδες σε έναν εκτυπωτή που δεν υποστηρίζει postScript, σε ένα σύστηµα υπολογιστή που 
δεν διαθέτει postscript display.

3. Τα 10 βασικά σηµεία του EPS

1.  Το EPS είναι ακρώνυµιο του Encapsulated PostScript. Η γλώσσα PostScript αρχικά σχεδιάστηκε για 
την αποστολή αρχείων για εκτύπωση. Αλλά στην πορεία απέκτησε δυνατότητες για διαβάθµιση και 
“µετάφραση” του αρχείου, οι οποίες µε την σειρά τους έδωσαν τη δυνατότητα της ενσωµάτωσης στοι-
χείων postscript και τοποθέτησης τους σε όποιο σηµείο της σελίδας. Αυτά τα ενσωµατωµένα στοιχεία 
είναι συνήθως τα αρχεία eps. Ουσιαστικά τα eps είναι γραφικό format αρχείων.

2.  Η Postscript σε ένα αρχείο eps πρέπει να ακολουθήσει ορισµένους κανόνες. Παραδείγµατος χάριν, 
δεν πρέπει να διαγράψει την σελίδα γιατί αυτό θα είχε επιπτώσεις σε ολόκληρο το αρχείο και όχι µόνο 
στο τµήµα που ελέγχει. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η απαγόρευση επιλογής µεγέθους σελίδων γιατί 
θα καθόριζε το συνολικό µέγεθος των σελίδων του αρχείου και θα το µορφοποιούσε ανάλογα.

3.  Ένα eps αρχείο πρέπει να περιλαµβάνει µια ειδική επιγραφή-header, έτσι ώστε να µπορεί να είναι 
κατανοητό και αναγνώσιµο από την PostScript. H header αποτελείται από σχόλια postscript, τύπου 
“starting %”, το οποίο δεν έχει καµία επίδραση στον εκτυπωτή και την εκτύπωση. Το σηµαντικότε-
ρο σχόλιο είναι το “%%BoundingBox”.[Οι πρώτες τυπικές γραµµές στην γλώσσα PostScript είναι 
οι εξής: %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0, %%Creator:name,  %%CreationDate:date,  %%Title:filename,  
%%BoundingBox:a b c d ]. Αυτό δίνει την θέση του eps αρχείου µέσα στην σελίδα εκτύπωσης και θα 
επηρεαστεί το αποτέλεσµα εφόσον το αρχείο διαβαθµιστεί ή µεταβληθεί. 

4.  Αν σταλεί ένα αρχείο eps σε έναν εκτυπωτή το αποτέλεσµα θα είναι ή µια εκτυπωµένη κόπια του 
αρχείου, ή µια κενή σελίδα, ή καµία απολύτως εκτύπωση. Αυτό οφείλεται στο ότι τα eps αρχεία δεν 
σχεδιάστηκαν για εκτύπωση. Βέβαια, σχεδόν πάντα τυπώνονται στο default µέγεθος σελίδας, άσχετα 
από το µέγεθος που έχουµε καθορίσει, εκτός αν περιλάβουµε και επιθυµητό µέγεθος της σελίδας 
εκτύπωσης.

5.  Όταν ένα DTP πρόγραµµα χρησιµοποιεί ένα αρχείο eps, δεν είναι σε θέση να ερµηνεύσει την post-
script στο eps και να εµφανίσει την εικόνα. Συνήθως τα eps συνοδεύονται από preview χαµηλής 
ανάλυσης, όµως τα προγράµµατα DTP δεν γνωρίζουν πώς να αποδώσουν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
δεν είναι χρηστικά και έτοιµα για εκτύπωση. Η συνήθης τακτική απεικόνισης αρχείων eps από τα DTP 
προγράµµατα στην οθόνη, είναι ένα γκρι κουτί.

6.  Υπάρχουν τρεις τύποι προεπισκόπησης, Macintosh, DOS και ανεξάρτητα συστήµατος. Σε συστήµατα 
Macintosh το preview είναι ένα γραφικό αρχείο µε κατάληξη .PICT, στις πληροφορίες metadata του 
eps. Αυτό σηµαίνει ότι το αρχείο περιέχει µόνο postscript. Για τα συστήµατα DOS, το preview ενσωµα-
τώνεται στο αρχείο και περιέχει ένα header συνήθως του τύπου “X’c5d0d3c6”. Ένα DOS eps αρχείο, 

Η PostScript και το EPS



σελίδα 8

το οποίο περιλαµβάνει preview, αν δεν αφαιρεθεί το header, δεν µπορεί να εκτυπωθεί. Στα συστήµατα 
DOS, η προεπισκόπηση ενσωµατώνεται σαν αρχείο .TIFF ή .WMF.

7.  Ένα eps αρχείο µε προεπισκόπηση ανεξάρτητα συστήµατος ονοµάζεται EPSI. Αυτό σηµαίνει την τοπο-
θέτηση ενός µονόχρωµου bitmap ως σχόλιο στο αρχείο. Πρακτικά δεν είναι ανεξάρτητα συστήµατος, 
αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εφαρµογές των συστηµάτων Macintosh & DOS δεν τα αναγνωρίζουν. 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το αρχείο, αλλά δεν µπορούν να δουν τα previews.

8.  Συνήθως οι εφαρµογές στα συστήµατα Macintosh µπορούν να διαχειριστούν τα eps αρχεία, που δηµι-
ουργήθηκαν σε DOS συστήµατα,  αρκεί η προεπισκόπηση να είναι σε µορφή .TIFF. Τα συστήµατα DOS 
µπορούν να διαχειριστούν eps αρχεία, δηµιουργηµένα σε Macintosh, αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν να δουν το preview.

9.  Κάποιες µεταβολές σε eps αρχεία µπορεί να τα κάνουν µη εκτυπώσιµα. Αυτές οι µεταβολές συνήθως 
είναι η δυαδική (binary eps) και η Level 2. Τα δυαδικά eps αρχεία συµπεριφέρονται πολύ καλά σε 
συστήµατα Macintosh, αλλά στα PC δεν µπορούν να εκτυπωθούν γιατί ο συνδυασµός των πλήκτρων 
Control + D, αν πατηθεί, θα ρυθµίσει ξανά τα χαρακτηριστικά του PostScript. [Οι εκτυπωτές Postscript 
χρησιµοποιούν το Control-D ως δείκτη για το τέλος εργασίας. Ο host υπολογιστής πρέπει έπειτα να 
περιµένει τον εκτυπωτή να στείλει πίσω ένα Control-D ως ένδειξη ότι η εργασία ολοκληρώθηκε. Οι 
υπολογιστές PC συχνά δεν έχουν οποιοδήποτε είδος printer manager και οι εφαρµογές ολοκληρώ-
νουν την εκτύπωση στέλνοντας τον χαρακτήρα Control-D στον εκτυπωτή, µερικές φορές πριν και µετά 
από µια εργασία. Οι εφαρµογές στα PC ενσωµατώνουν συχνά ένα Control-D ως πρώτο χαρακτήρα 
στο αρχείο εκτύπωσης. Το πρόβληµα αυτό, στα windows, λύνεται αν στο αρχείο PRINTERS.WRI, που 
περιλαµβάνεται στο WIN.INI προστεθεί η εξής γραµµή CtrlD=0 ]. Τα περισσότερα eps αρχεία από Mac 
είναι σε binary µορφή, και δεν µπορούν να «ανοίξουν» στα περισσότερα PCs. Eps αρχεία σε Level 2 
µπορούν να εκτυπωθούν µόνο σε εκτυπωτή µε PostScript Level 2. Πλέον είναι σπάνια η αποθήκευση 
σε τέτοιο πρότυπο, και οι περισσότεροι εκτυπωτές χρησιµοποιούν level 3, αλλά ας µην ξεχνάτε ότι το 
Adobe Photoshop εξάγει τα JPEG eps αρχεία σε level 2.

10.  Να µην συγχέεται το «αρχείο EPS» και το «EPSF» (Encapsulated PostScript File). Είναι ακριβώς το ίδιο. 
Επίσης δεν υπάρχει διαφορετικό όνοµα για το EPS µε προεπισκόπηση και για το EPS χωρίς προεπισκό-
πηση. Κάποιοι δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγµατα χρησιµοποιώντας το EPS για να περιγράψουν 
οποιοδήποτε PostScript αρχείο, περιλαµβάνοντας ακόµα και αυτά που είναι για εκτύπωση. Δυστυχώς 
δεν υπάρχει κάποια διεθνής συµφωνία ονοµατολογίας ή πρότυπο για τον διαχωρισµό τους µε τα 
«PostScript εκτυπώσιµα αρχεία που δεν είναι EPS».  

Βιβλιογραφία
www.ADOBE.com
«Accidental empires», Robert Cringely

           Κολιαβάς Γιώργος
           george@artis.net.gr
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Κάλυψη οχηµάτων

1. Οφέλη

Όλες οι σύγχρονες εκτυπωτικές µονάδες έχουν επενδύσει µεγάλα ποσά για την απόκτηση της τεχνολογικής 
αιχµής στα µηχανήµατα εκτύπωσης, έχουν επενδύσει χρόνο και χρήµα σε εκπαίδευση, έχουν στο ανθρώπινο 
δυναµικό τους ικανούς σχεδιαστές και εφαρµοστές και το µόνο που τους χρειάζεται είναι η προβολή και προ-
ώθηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Σε µια εποχή που η διαφηµιστική δαπάνη όλο και περισσότερο συρ-
ρικνώνεται, ευτυχώς υπάρχει ένας διαφηµιστικός τοµέας ο οποίος δεν µπορεί και δεν πρέπει να συρρικνωθεί, 
η κάλυψη των οχηµάτων. Το µήνυµα ενός «ντυµένου» αυτοκινήτου θα φτάσει σε περισσότερα µάτια αποφέ-
ροντας, εν δυνάµει, µεγαλύτερα κέρδη στην διαφηµιζόµενη εταιρεία. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι 
οποίες δεν µπορούν να αντιληφθούν το πόσο µεγάλο µπορεί να είναι το προσδοκώµενο κέρδος από µία τέτοια 
επένδυση, και µένουν επιφανειακά στο κόστος της ένδυσης ενός οχήµατος. Σχεδόν όλες οι εταιρείες πώλησης 
υλικών εκτύπωσης για κάλυψη οχηµάτων, καθώς και οι διαφηµιστικές και εκτυπωτικές εταιρείες κάλυψης οχη-
µάτων έχουν διάφορα “Case Studies” που αποδεικνύουν «του λόγου το αληθές». Ο πιο εύκολος και απλός 
τρόπος προώθησης της κάλυψης οχήµατος είναι η αντίληψη από πλευράς του πελάτη από τα οφέλη της υπαί-
θριας διαφήµισης. Η παγκόσµια έρευνα marketing έχει αποδείξει ότι η υπαίθρια διαφήµιση, και ειδικότερα η 
κάλυψη οχηµάτων, αποτελεί την κατ’ ουσία κινούµενη διαφήµιση. Έτσι, το target group δεν είναι περιορισµένο 
όπως µιας διαφήµισης σε περιοδικό ή εφηµερίδα, ή κάποιου τηλεοπτικού spot. Η έκθεση της Arbitron sa, µιας 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες marketing στις Η.Π.Α., δίνει πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής και αποτελέσµατος 
96% σε διαφηµιστική καµπάνια µε οχήµατα. Σε κάποιο σηµείο της έρευνας σηµειώνεται ότι δύο στους τρεις 
αµερικανούς δεν διαβάζουν εφηµερίδα, ένας στους δύο δεν βλέπει διαφηµιστικά spots στην τηλεόραση, ενώ 
σε ποσοστό 96% οι αµερικάνοι µετακινούνται µε κάποιο όχηµα, είτε ως οδηγοί είτε ως επιβάτες. Μια άλλη δυ-
ναµική πτυχή της κινούµενης διαφήµισης είναι η δυνατότητα και η αµεσότητα στην επικοινωνία, µε την άµεση 
επαφή µε τον πελάτη, την δειγµατοληψία, την διανοµή διαφηµιστικών υλικών και άλλων ενεργειών προώθη-
σης. Σύµφωνα µε µία ευρωπαϊκή µελέτη η κινούµενη διαφήµιση έχει 30.000-70.000 θεάσεις ηµερησίως. Και αν 
προσπαθήσουµε να δούµε µε αριθµούς την διαδικασία προώθησης θα πρέπει να σηµειώσουµε τα εξής:

•  Η προώθηση κάποιου προϊόντος ή εταιρείας µέσω της κάλυψης οχήµατος αποδίδει περίπου 8,4 εκα-
τοµµύρια θεάσεις σε διάστηµα 12 µηνών

•  Ένα ραδιοφωνικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων, µε συχνότητα 10-12 φορές ηµερησίως προσελ-
κύει περίπου 900.000 ακροατές σε διάστηµα έξι εβδοµάδων

• Η αποστολή direct mail αποδίδει περίπου 20.000 ονόµατα µε µια mailer metacard 
• Επτά λεωφορεία επαρχιακών πόλεων αποδίδουν περίπου 600.000 θεάσεις σε δύο µήνες
• Τα billboards αποδίδουν περίπου 700.000 θεάσεις σε διάστηµα ενός µήνα.

Ας δούµε ένα case study το οποίο αποδεικνύει τα παραπάνω. Η αµερικάνικη εταιρεία Autowraps S.A. 
ανέλαβε την διαφηµιστική καµπάνια των παγωτών Dreyer της Dreamery Dreyer. Η ιδέα ήταν να καλύψουν 
δέκα οχήµατα Beetle της VW. Η επιλογή των οχηµάτων, των ιδιοκτητών-οδηγών, των διαδροµών, κλπ 
έγινε µε δηµογραφικό γνώµονα από την database της εταιρείας. Τα οχήµατα καλύφθηκαν µε το λογότυπο 
των εταιρειών, την αµερικάνικη σηµαία και κάποιο γραφικό.
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Στους ιδιοκτήτες-οδηγούς καταβλήθηκε ένα µηνιαίο µίσθωµα για διάστηµα δύο µηνών, για να τα οδηγή-
σουν σε προκαθορισµένες διαδροµές βασισµένες στην κυκλοφοριακή ροή του πληθυσµού κατά τις ώρες 
αιχµής και να τα σταθµεύουν σε προκαθορισµένες θέσεις τα Σαββατοκύριακα. Μέσα σε διάστηµα ενός 
µήνα είχαν πετύχει πάνω από 500.000 θεάσεις. Τον δεύτερο µήνα προστέθηκαν άλλα έντεκα οχήµατα 
στον, πλέον αποκαλούµενο, «γλυκό στόλο». Η δαπάνη που απαιτήθηκε για την κάλυψη των οχηµάτων 
ήταν µικρότερη από 4.000 δολάρια και η διάρκεια ζωής της εκτύπωσης είναι περίπου τρία χρόνια ενώ µια 
ετήσια καταχώρηση στις κίτρινες σελίδες ενός καταλόγου κοστίζει περίπου 15.000 δολάρια και θα πρέπει 
να συνυπολογιστεί ότι θα είναι µία καταχώρηση ανάµεσα σε άλλες του ίδιου χώρου. 

2. Σχεδιασµός και προετοιµασία

Για ένα σωστό και αποδοτικό αποτέλεσµα βασική προϋπόθεση είναι η άρτια αντίληψη της εφαρµογής, ο 
αποτελεσµατικός σχεδιασµός του γραφικού κάλυψης και φυσικά η προετοιµασία του υποστρώµατος (οι 
επιφάνειες του αυτοκινήτου) για την εγκατάσταση.
Η σχεδιαστική εργασία για την κάλυψη ενός οχήµατος είναι πολύ διαφορετική εργασία από την δηµιουργία 
ενός γραφικού ή ενός banner ή γενικά µιας οποιαδήποτε flat εφαρµογής εκτύπωσης. Η γνώση της µορφής 
και του µεγέθους του οχήµατος είναι βασική και κρίσιµη προϋπόθεση για το αποτέλεσµα. Εποµένως θα 
πρέπει να προηγηθούν ακριβείς και λεπτοµερείς µετρήσεις των επιµέρους διαστάσεων του οχήµατος και 
η δηµιουργία προτύπων, εφ’ όσον πρόκειται για επαναλαµβανόµενη εργασία. Στο εµπόριο κυκλοφορούν 
πολλές έτοιµες συλλογές µε διανυσµατικά γραφικά και διαστάσεις οχηµάτων. Σε κάθε περίπτωση όµως 
καλό θα ήταν να γίνεται και µια µέτρηση από τον εφαρµοστή για την αποφυγή της όποιας πιθανότητας λά-
θους. Οι µετρήσεις είναι, επίσης, σηµαντικές επειδή υπάρχουν µικρές διαφορές στα µοντέλα της ίδιας εται-
ρείας που θα µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. 
Ο στόχος είναι η πλήρης και σωστή κάλυψη κάθε σηµείου του οχήµατος, εφ’ όσον πρόκειται για ολική 
κάλυψη και όχι τοποθέτησης κάποιου επιµέρους γραφικού. Ένα απλό παράδειγµα λάθους µέτρησης είναι 
το λογότυπο ή το κείµενο του γραφικού να τερµατίζει στην χειρολαβή της πόρτας!
Ο σχεδιασµός των γραφικών για κάλυψη οχηµάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα πρέπει στον περιο-
ρισµένο χώρο του οχήµατος και στον περιορισµένο χρόνο που θα µπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει, 
να αποδοθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το µήνυµα του διαφηµιζόµενου. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει 
να είναι ένα απλό σε εφαρµογή και ισχυρό σε απόδοση µήνυµα. Προτείνετε η χρήση απλών και µικρών 
κειµένων και όχι έντονων χρωµάτων. Πολλές φορές η χρήση έντονων γραφικών αποσπά την προσοχή 
του θεατή από το µήνυµα, ενώ ο πραγµατικός χρόνος θέασης είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα οπότε σε αυτό 
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το διάστηµα θα πρέπει να περάσει το µήνυµα στον θεατή. Επίσης µια απλή πρόταση είναι η ύπαρξη µόνο 
του λογότυπου της διαφηµιζόµενης εταιρείας, µια που το αυτοκίνητο είναι branding media και όχι mes-
sage media.

Ένα από τα µεγαλύτερα λάθη που γίνονται στην κάλυψη οχηµάτων είναι η προσπάθεια κάλυψης ενός 
τρισδιάστατου οχήµατος µε µία φανταχτερή µονοδιάστατη εκτύπωση. Μια πρώτη απάντηση στο προηγού-
µενο είναι η κάλυψη του οχήµατος σε «έκκεντρο κύκλο», δηλαδή ξεκινάµε το γραφικό από την οροφή 
του οχήµατος και συνεχίζουµε τον σχεδιασµό του γραφικού προς τα άκρα του. Επίσης όταν το γραφικό 
περιέχει αντικείµενα προτείνετε να τους δίνετε κίνηση ή όγκο ώστε να επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη απει-
κόνιση. 
Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιµασία και η εκτύπωση του γραφικού, το επόµενο βήµα είναι η τοποθέτη-
ση. Για την σωστή και απροβληµάτιστη τοποθέτηση απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κατάλληλος καθα-
ρισµός και προετοιµασία του υποστρώµατος. Θα πρέπει το όχηµα να καθαριστεί λεπτοµερώς λίγο πριν 
την εφαρµογή, κι αυτό γιατί µια µη καθαρισµένη επιφάνεια θα προκαλέσει απώλεια προσκόλλησης. Οι 
περισσότεροι κατασκευαστές βινυλίου προτείνουν καθαρισµό µε απλά καθαριστικά και νερό. Στην πε-
ρίπτωση που υπάρχουν λεκέδες λαδιού ή πετρελαίου προτείνετε ο καθαρισµός µε κάποιον διαλύτη ή 
αλκοόλη και να σκουπιστεί µε κάποιο µαλακό, χωρίς χνούδι, πανί. Καλό είναι να δοκιµάσετε τον διαλύτη 
σε κάποιο µη ορατό σηµείο ώστε να αποτραπεί πιθανή φθορά στο χρώµα ή στα πλαστικά του οχήµατος. 
Ένα ακόµη λάθος που γίνεται κατά την προετοιµασία του οχήµατος είναι ότι δεν δίνεται ο απαιτούµενος 
χρόνος να στεγνώσει πλήρως από τα καθαριστικά το όχηµα πριν την τοποθέτηση. Χρειάζονται ως 24 ώρες 
ώστε η τοποθέτηση να γίνει απροβληµάτιστα. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι η σωστή θερµοκρασία 
της επιφανείας. Σε βόρειες χώρες, χρησιµοποιούνται φούρνοι βαφής αυτοκινήτων για να γίνει σωστά η 
επικόλληση. Ακόµη και στεγνό να είναι το αυτοκίνητο, το κρύο και η υγρασία θα δηµιουργήσουν εµπόδια 
στην διαδικασία τοποθέτησης του βινυλίου στο όχηµα. Από την κατασκευή τους, επίσης, τα βινύλια είναι 
ευαίσθητα στα κρύα περιβάλλοντα. Και για την κάλυψη των παραθύρων µε διάτρητο βινύλιο απαιτείται ο 
λεπτοµερής καθαρισµός του γυαλιού και ο χρόνος για την πλήρη στέγνωσή του.
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3. Τοποθέτηση και εφαρµογή

Η κάλυψη οχηµάτων, εκτός της γνώσης και της τεχνογνωσίας, απαιτεί εµπειρία. Αποτελεί µια µορφή τέ-
χνης και µια µεγάλη πρόκληση, ενώ οι δεξιότητες της εφαρµογής δεν είναι απαραίτητες στις εφαρµογές 
flat των γραφικών τεχνών.  
Η προσπάθεια στις παρακάτω γραµµές είναι η αποφυγή µερικών ενδεχοµένως δαπανηρών λαθών κατά 
την εφαρµογή. 
•  Προτού αφαιρεθεί το σιλικονόχαρτο και αρχίσει η διαδικασία της επικόλλησης, προτείνετε η στήριξη 

των εκτυπώσεων µε χαρτοταινία. Έτσι µπορεί να διαπιστωθεί η ταύτιση µε το πρότυπο, η ορθότητα 
των διαστάσεων, η σωστή εκτύπωση και κοπή των βινυλίων, η σωστή θέση των πορτών, κλπ. 

•  Το επόµενο βήµα είναι η αφαίρεση των καθρεφτών, της µάσκας, κλπ ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη 
κοπή βινυλίων.

•  Στα βινύλια εκτύπωσης καλό είναι να αποφεύγεται η υγρή τοποθέτηση (ψεκάζουµε µε σαπουνόνερο 
την επιφάνεια πριν την τοποθέτηση του υλικού). Η υγρή τοποθέτηση εµποδίζει την κόλλα να λει-
τουργήσει σωστά και καθυστερεί το βινύλιο να πάρει το σχήµα του πάνω στο όχηµα. Επίσης η ξερή 
τοποθέτηση κάνει πιο εύκολη την αφαίρεση του βινυλίου από την επιφάνεια. Στα ανακλαστικά υλικά 
συνήθως προτείνετε υγρή τοποθέτηση.

•  Η σωστή εργαλειοθήκη διευκολύνει και εξοµαλύνει την εφαρµογή. Μία πλαστική ή λαστιχένια και µία 
τσόχινη σπάτουλα είναι η βάση για την εφαρµογή. Η πλαστική είναι για την γενική εργασία και η τσό-
χινη για τις µαλακές κι ευαίσθητες επιφάνειες. Επίσης απαραίτητη είναι µια καρφίτσα ώστε να απελευ-
θερώνεται ο αέρας από τις φυσαλίδες που πιθανά να δηµιουργηθούν. Ως εργαλείο απελευθέρωσης 
µερικοί χρησιµοποιούν κοπίδι ή ξυράφι. Δεν συνιστάται γιατί η τρύπα που δηµιουργεί είναι σχισµή 
η οποία επιτρέπει την είσοδο υγρασίας, ενώ µε την καρφίτσα δηµιουργείται µια τελείως στρογγυλή 
τρύπα χωρίς να καταστρέφεται η δοµή, η δύναµη και η ακεραιότητα του βινυλίου. Το πιστόλι θερµού 
αέρα θα πρέπει να επιλεχθεί µε γνώµονα τις δυνατότητές του και όχι το κόστος απόκτησης. Επίσης 
χρειάζονται υλικά καθαρισµού (αλκοόλες, πανιά, απορρυπαντικά, κλπ.), ταινία µέτρησης ή µέτρο και 
χαρτοταινία, ταινία µεταφοράς και ένα ζευγάρι βαµβακερά γάντια, ψαλίδι και κοπίδι.

•  Η πλαστικοποίηση των εκτυπώσεων συνιστάται για λόγους προστασίας τους από τις βούρτσες των 
πλυντηρίων αυτοκινήτων, από τα επιφανειακά γδαρσίµατα, κλπ.

•  Τα υλικά εκτύπωσης είναι φάρδους περίπου 140 εκατοστών. Συνήθως χρειάζονται δύο εφαρµοστές 
για την σωστή τοποθέτηση του υλικού.

•  Στην κάλυψη οχηµάτων δεν χρειάζεται βιασύνη. Η συνήθης τακτική είναι να ξεκινά η εφαρµογή στις 
πλάγιες πλευρές, από το πίσω µέρος του αυτοκινήτου µε κατεύθυνση προς εµπρός, στην συνέχεια το 
πίσω µέρος, η οροφή και τελευταίο το εµπρόσθιο µέρος. Οι καθρέφτες και οι πλαστικοί προφυλα-
κτήρες, λόγω του υλικού κατασκευής τους (λάστιχο ή πλαστικό), συνήθως δεν «ντύνονται» αφού η 
κόλλα δεν µπορεί να πολυµεριστεί. 

•  Ένα τεράστιο λάθος είναι η τέντωση του βινυλίου κατά την διαδικασία της επικόλλησης. Ακόµη και 
αν είναι cast υλικό καλό είναι να µην τεντώνεται πολύ κατά την εφαρµογή. Αν τεντωθεί πολύ θα προ-
κληθεί παραµόρφωση του θέµατος εκτύπωσης. 

•  Στην περίπτωση που το όχηµα έχει στόκο ή κάποιο γδάρσιµο είναι πιθανό, κατά την διαδικασία αφαί-
ρεσης και επανατοποθέτησης του βινυλίου να «τραβήξει» και χρώµα ή στόκο. Πριν την επανατοποθέ-
τηση θα πρέπει να αφαιρεθούν από την κόλλα. 

•  Όταν υπάρχουν κοιλότητες που θα πρέπει να καλυφθούν, προτείνετε η δηµιουργία κοπών «ανακού-
φισης». Δηλαδή κάνουµε σχισµές στο βινύλιο λίγο πριν την κοιλότητα, ώστε να µπορεί να αφαιρεθεί 
ο αέρας και η υγρασία, αλλά και η τοποθέτηση να µπορεί να γίνει απρόσκοπτα.

•  Η πρόκληση στην κάλυψη οχηµάτων είναι τα σύνθετα σχήµατα τους. Ένα αυτοκίνητο πρόκληση είναι 
το Beetle της VW λόγω των πολλών καµπυλών του. Η λύση στις καµπύλες είναι η θερµοκρασία. Θερ-
µαίνοντας το βινύλιο, και δίνοντας του τον απαραίτητο χρόνο για να κρυώσει, τα αποτελέσµατα είναι 
εξαιρετικά. Το θερµαινόµενο βινύλιο «κάθεται» µόνο του στις καµπύλες επιφάνειες και µόλις αρχίσει 
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να κρυώνει συνεχίζουµε την επεξεργασία του µε τον συνήθη τρόπο.
•  Τα διάτρητα βινύλια (one way vision) θα πρέπει κατά την εφαρµογή τους στα παράθυρα του οχήµατος 

να δίνουν την αίσθηση της συνέχειας και της συνοχής µε το υπόλοιπο γραφικό.
•  Πολλές φορές είναι απαραίτητη η κοπή του βινυλίου πάνω στο αυτοκίνητο (φώτα, λαστιχένια προ-

στατευτικά, κλπ), η οποία θα πρέπει να γίνεται µε πολύ προσοχή. Το καλύτερο είναι να αφήνεται το 
βάρος του κοπιδιού να είναι ο οδηγός και ο εφαρµοστής να κατευθύνει την πορεία κοπής.

•  Η αφαίρεση του βινυλίου θα πρέπει να γίνεται µε αργό και σταθερό τρόπο. Θα πρέπει να θερµανθεί 
για περίπου 20 λεπτά µε πιστόλι θερµότητας ή µε πιστόλι προπανίου. Το πιστόλι προπανίου προϋ-
ποθέτει µεγάλη εµπειρία από τον χειριστή. Ο κανόνας είναι ότι αν χρησιµοποιούµε καλής ποιότητας 
βινύλιο, η αφαίρεση του γίνεται εύκολα και χωρίς προβλήµατα. Ένα κακής ποιότητας βινύλιο σχεδόν 
πάντα αφήνει κόλλα στο όχηµα.

•  Θα πρέπει το όχηµα να είναι καλά καθαρισµένο και στεγνό. Τα υλικά είναι σχεδιασµένα να αποδίδουν 
σε σωστές συνθήκες, και για να επωφεληθούµε από το µέγιστο της διάρκειας ζωής τους θα πρέπει 
µετά από ένα καλό καθάρισµα µε νερό και σαπούνι να περαστεί το όχηµα µε ισοπροπυλική αλκοόλη, 
η οποία βοηθά την κόλλα να συνεργαστεί µε την επιφάνεια του οχήµατος.
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Τελειώνοντας, ας δούµε τις διαφορές µεταξύ του cast και του calendered βινυλίου, καθώς επίσης και τις 
εφαρµογές για τις οποίες ενδείκνυται το κάθε ένα. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ του χυτού, υψηλής 
απόδοσης και µακροπρόθεσµου βινυλίου µε το παραγόµενο σε κυλινδρική µηχανή πίεσης βινύλιο, µέτρι-
ας απόδοσης, βραχυπρόθεσµου και οικονοµικού. Υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται µε τις εκτυπώσεις 
και τις γραφικές τέχνες γενικά οι οποίοι δεν γνωρίζουν την σύσταση ενός βινυλίου. Όµως σχεδόν όλοι 
ξέρουν ότι δεν µπορείς να χρησιµοποιήσεις ένα οικονοµικό, short-term βινύλιο για να καλύψεις οχήµα-
τα, όπως ότι δεν µπορείς να χρησιµοποιήσεις ένα cast υλικό για εφαρµογές διαφήµισης και προώθησης 
(POP).  Ας δούµε λίγο βαθύτερα το ίδιο το βινύλιο. Τα περισσότερα films κατασκευάζονται από το ίδιες 
πρώτες ύλες. Η βάση είναι το polyvinylchloride (PVC, πολυµερές σώµα), που είναι υλικό βάσης πλαστικού 
και είναι, από τη φύση του, σχετικά άκαµπτο. Στην συνέχεια προστίθενται και άλλα συστατικά. Συστατικά 
όπως plasticizer για να καταστήσει την ταινία εύκαµπτη, τη χρωστική ουσία για να κάνει το επιθυµητό 
χρώµα, και τις πρόσθετες ουσίες για να βοηθήσει να επιτύχει τις συγκεκριµένες ιδιότητες όπως οι UV απορ-
ροφητές για να βελτιώσει την αντίσταση στην UV ακτινοβολία, τους σταθεροποιητές θερµότητας, τα υλικά 
πληρώσεως και τα βοηθητικά επεξεργασίας. Αυτές οι πρώτες ύλες µπορούν να επιλεχτούν από ένα ευρύ 
φάσµα ποιοτικών επιπέδων. Φυσικά, για µια ταινία µε περιορισµένη διάρκεια, συχνά επιλέγονται οι λιγό-
τερες ακριβές πρώτες ύλες.  Εκτός από τον τύπο πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή, 
η διαδικασία κατασκευής και ο χρησιµοποιούµενος τύπος plasticizer δηµιουργεί τις κύριες διαφορές των 
βινυλίων. Τα βινύλια παράγονται είτε µέσω πίεσης σε κυλινδρικές µηχανές είτε µέσω διάχυσης του υλικού 
σε καλούπι. Κάθε µια από αυτές τις διαδικασίες δίνει διαφορετικές ιδιότητες στα παραγόµενα βινύλια. Η 
δεύτερη µέθοδος δίνει γενικά καλύτερης ποιότητας υλικό. Ο βαθµός plasticizer, που χρησιµοποιείται για 
να καταστήσει το βινύλιο εύκαµπτο, επίσης έχει επίπτωση στο βαθµό ποιότητας του βινυλίου. Γενικά για 
τις pressure-sensitive συγκολλητικές ταινίες, γίνεται µια επιλογή µεταξύ πολυµερικών και µονοµερικών 
plasticizers. Χωρίς να εµβαθύνουµε περαιτέρω απλά σηµειώνουµε ότι ο πολυµερικός αποδίδει υψηλό-
τερου βαθµού ποιότητας βινύλιο και ο µονοµερικός για να είναι οικονοµικό το παραγόµενο βινύλιο. Ο 
συνδυασµός αυτών των παραγόντων καθορίζει πολύ τη διάρκεια των βινυλίων.

4. Cast ή χυτά βινύλια

Τα cast βινύλια είναι υλικά υψηλής ποιότητας και απόδοσης και θεωρούνται ως υλικά µε άριστα χαρα-
κτηριστικά διάρκειας και προσαρµοστικότητας. Ο όρος «χυτό» αναφέρεται στην διαδικασία παρασκευής 
του. Η διαδικασία αυτή, σε γενικές, γραµµές είναι η εξής: το βινύλιο αρχίζει µε µία «συνταγή», απαιτώντας 
µια σειρά υλικών για την παρασκευή του, η οποία αυτή συνταγή λέγεται φόρµουλα ή διατύπωση. Τα 
υλικά αυτά, µε προκαθορισµένη σειρά και συγκεκριµένη αναλογία, προστίθενται σε ένα µεγάλο καζάνι 
στο οποίο ανακατεύονται διαρκώς. Το µίγµα αυτό, που ονοµάζεται organosol, στην συνέχεια διαχέεται 
σε έναν κινούµενο ιστό, ο οποίος ονοµάζεται casting sheet, και υποβάλλεται σε επεξεργασία µέσω µιας 
σειράς φούρνων, ώστε να εξατµιστούν οι διαλύτες. Μετά την παραπάνω επεξεργασία, το αποτέλεσµα είναι 
µια στέρεη ταινία, η οποία τυλίγεται σε µεγάλα ρολά για την περαιτέρω διεργασία παραγωγής. Το casting 
sheet είναι αυτό που καθορίζει την σύσταση του βινυλίου. Επειδή το υγρό βινύλιο περιχύνεται πάνω στο 
casting sheet σε χαλαρή και ήρεµη κατάσταση, το αποτέλεσµα είναι το τελικό υλικό να παρουσιάζει µια 
πολύ καλή διαστατική σταθερότητα. Αυτή η διαδικασία παραγωγής επιτρέπει επίσης στην ταινία για να 
είναι πολύ λεπτή (οι περισσότερες χυτές ταινίες είναι 55µm ή 2 mil), το οποίο βοηθά και στην συµµόρφω-
ση του προϊόντος. Οι κατασκευαστές υλικών προτείνουν τα cast υλικά για εφαρµογές σε οχήµατα ή σε 
σκάφη, όπου ο τελικός χρήστης θέλει µία απόχρωση που να µοιάζει µε µπογιά σε συνδυασµό µε υψηλή 
ποιότητα υλικού και µεγάλη αντοχή (από 8 έως 10 χρόνια).
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Πλεονεκτήµατα των cast βινυλίων

•  Η συρρίκνωση των υλικών αυτών είναι η ελάχιστη δυνατή, κι αυτό γιατί στην διαδικασία παραγωγής 
δεν τραβιέται η ταινία από την µηχανή αλλά το casting sheet. 

•  Η διάρκεια ζωής τους είναι µεγαλύτερη λόγω της µεθόδου παραγωγής και των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται. 

•  Τα cast βινύλια, επειδή είναι πολύ λεπτά, µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες, 
όπως επιφάνειες µε καρφιά ή µπουλόνια, µε αυλακιές και σύνθετες καµπύλες, κλπ. 

•  Τα cast βινύλια διατηρούν το χρώµα και άλλες ιδιότητές τους καλύτερα από τα υπόλοιπα βινύλια. 
Αυτό οδηγεί στην καλύτερη απόδοση των χρωστικών ουσιών και των UV απορροφητών. 

•  Η διαδικασία κατασκευής τους, καθιστά εύκολο την κατασκευή µικρών παραγωγών και ειδικών 
χρωµάτων αντίστοιχα. Είναι σχετικά εύκολο να αλλαχτεί το χρώµα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, 
καθιστώντας το ταίριασµα του χρώµατος στις µικρές παρτίδες εφικτό.  

Όπως και τα cast, έτσι και τα calendered βινύλια παίρνουν το όνοµά τους από την διαδικασία παραγω-
γής τους. Χαρακτηρίζονται ως βινύλια µέσης ποιότητας, βραχυπρόθεσµα και οικονοµικά. Το πάχος τους 
είναι περίπου 80-105µm ή 4mil. Η διαδικασία παραγωγής είναι περίπου η ίδια µε τα cast υλικά, χωρίς 
να υπάρχουν διαλύτες. Τα υλικά αναµειγνύονται και θερµαίνονται. Η παραγόµενη µάζα προωθείται σε 
µία κυλινδρική µηχανή πίεσης. Η µηχανή αυτή είναι εφοδιασµένη µε ανοξείδωτους χαλύβδινους κυλίν-
δρους, οι οποίοι πιέζουν την µάζα αυτή και την τεντώνουν σταδιακά σε ένα επίπεδο φύλλο. Λόγω της 
µεθόδου παραγωγής και της µνήµης του υλικού, συνήθως δεν έχουν την καλύτερη δυνατή διαστατική 
σταθερότητα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όταν θερµανθεί ένα calendered βινύλιο τείνει να συρρικνωθεί 
και να επιστρέψει σε µορφή ρολού. Σε αντίθεση µε την µεθοδολογία κατασκευής των cast βινυλίων, στα 
calendered υλικά, την ώρα που περνάει η µάζα από τους κυλίνδρους είναι ακόµα ζεστά κάνοντας αυτήν 
την µεθοδολογία εξαιρετικά γρήγορη και κατ’ επέκταση ιδανική για µεγάλες παραγωγές. Έτσι, το κόστος 
παραγωγής διατηρείται χαµηλό, µε επιπτώσεις όµως στην σταθερότητα των χρωµάτων. Η ποιότητά τους 
είναι ανάλογη του υλικού µε γνώµονα την οικονοµία, και διάρκεια ζωής από 1 έως 5 χρόνια. Τα βινύλια 
αυτά δεν συστήνονται για εφαρµογές κάλυψης οχηµάτων γιατί είναι παχύτερα, λιγότερο προσαρµόσιµα 
και λιγότερο ανθεκτικά, συγκριτικά µε τα cast.

Πλεονεκτήµατα των calendered βινυλίων

• Όσο µεγαλύτερη παραγωγή τόσο χαµηλότερο το κόστος παραγωγής
• Τα παχύτερα υλικά συνήθως είναι πιο εύκολα στην χρήση και εφαρµογή
• Το πάχος του βινυλίου αυξάνει την αντίσταση στα γδαρσίµατα
Συνοψίζοντας, µε δυο λόγια αν η ανάγκη είναι η πλήρης ή µερική κάλυψη οχήµατος, το ιδανικό υλικό 
είναι το cast βινύλιο, ενώ αν η εφαρµογή δεν απαιτεί υλικό το οποίο θα πρέπει να τεντωθεί ή να προσαρ-
µοστεί σε περιγράµµατα το κατάλληλο υλικό είναι οποιοδήποτε calendered βινύλιο. Εφαρµογές που κα-
λύπτονται µε calendered υλικό είναι οι εφαρµογές δαπέδου (Floor Graphics), κάλυψη λείων επιφανειών 

Κάλυψη οχηµάτων
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µε εκτύπωση, τοιχογραφίες και POP displays.
        
Τελειώνοντας ας δούµε κάποια στοιχεία που χρειάζονται προσοχή για να γίνει σωστά η εφαρµογή.
• Έλεγχος των εργαλείων
•  Για την περιγραµµατική κοπή του βινυλίου απαιτείται κοπίδι µε λεία λεπίδα και η τοµή κοπής να γίνε-

ται στο σωστό βάθος, διαπερνώντας το κοπίδι το βινύλιο και την κόλλα.
•  Η αποκόλληση του κοµµένου βινυλίου από το σιλικονόχαρτο θα πρέπει να γίνεται σε διάστηµα µι-

κρότερο της µίας ώρας, λόγω κινδύνου επανακόλλησης.
• Θα πρέπει η αποκόλληση να γίνεται µε σταθερή ταχύτητα και τραβώντας το υπό γωνία περίπου 30°.
•  Αν η εφαρµογή έχει γράµµατα ή κοµµάτια εκτύπωσης συνιστάται η τοποθέτηση ταινίας µεταφοράς 

µε χρήση µηχανής πλαστικοποίησης για οµοιόµορφο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση που θα γίνει χωρίς 
πλαστικοποιητική, η συνήθης διεργασία είναι η ακόλουθη. Τοποθετείτε η ταινία πάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια, µε την κόλλα προς τα πάνω. Τοποθετείτε το βινύλιο στην ταινία µεταφοράς. Πιέζουµε για 
την επικόλληση µε πλαστική σπάτουλα. Ελέγχουµε για τυχόν φυσαλίδες ή ζάρες στην επικόλληση 
της ταινίας και τις αποµακρύνουµε µε χρήση καρφίτσας. Αν δεν γίνει αµέσως η εφαρµογή στο όχηµα, 
προτείνετε να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια το βινύλιο, ή να τυλιχθεί σε ρολό διαµέτρου τουλά-
χιστον 5 εκατοστών.

•  Πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισµός της επιφανείας που θα κολληθεί το βινύλιο. Ακόµα και αν 
δείχνει καθαρό θα πρέπει να ελεγχθεί για την αποφυγή προβληµάτων στην επικόλληση. 

•  Υγρή εφαρµογή. Προτείνεται σε περιπτώσεις που πρέπει να τοποθετηθούν µεγάλα θέµατα σε επίπεδες 
επιφάνειες και η θερµοκρασία του χώρου είναι υψηλή (25-30°C). Η πλήρης πρόσφυση του βινυλίου 
στην επιφάνεια θα γίνει µετά από 24 έως 48 ώρες, αφού εξατµιστεί πλήρως το σαπουνόνερο. Η ενδε-
δειγµένη δοσολογία είναι ένα καπάκι απορρυπαντικού σε 10 λίτρα νερό. Η διαδικασία είναι η εξής: 
ψεκάζουµε την επιφάνεια του οχήµατος. Αφαιρούµε από το βινύλιο το σιλικονόχαρτο και ψεκάζουµε 
την κόλλα του µε το διάλυµα. Τοποθετούµε το βινύλιο στην επιφάνεια του οχήµατος και µε σταθερές 
κινήσεις, από το κέντρο προς τα άκρα και εναλλάξ δεξιά και αριστερά, πιέζουµε µε την σπάτουλα 
αφαιρώντας το διάλυµα από τις δύο επιφάνειες. Μετά από µία ώρα περίπου συνιστάται να ξαναπερά-
σετε το φιλµ µε την σπάτουλα.

•  Στεγνή εφαρµογή. Η συνήθης διεργασία είναι η εξής: τοποθετούµε το θέµα στην επιφάνεια χωρίς 
να αφαιρέσουµε το σιλικονόχαρτο. Χρησιµοποιώντας χαρτοταινία το σταθεροποιούµε στην περιοχή 
που θα κολληθεί. Κρατώντας σταθερή την µία άκρη, αφαιρούµε το σιλικονόχαρτο και παράλληλα 
τοποθετούµε το βινύλιο στην επιφάνεια πιέζοντας το µε την σπάτουλα µε φορά από το κέντρο προς 
τα άκρα. Αν το θέµα είναι µεγάλο τότε χρησιµοποιούµε την µέθοδο του αρµού, δηλαδή χωρίζουµε 
νοητά το θέµα σε ίσα κοµµάτια και κάνοντας έναν κάθετο αρµό, εφαρµόζουµε όπως παραπάνω. Αν 
παρατηρήσουµε δηµιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρµογή προσπαθούµε να τις συγκεντρώσουµε 
όλες µαζί σε ένα σηµείο, χωρίς να παραµορφώσουµε το βινύλιο. Τρυπώντας την φυσαλίδα και πιέζο-
ντας την κυκλικά προσπαθούµε να αφαιρέσουµε τον εγκλωβισµένο αέρα. 

•  Αν έχουµε εφαρµογή σε τρισδιάστατη επιφάνεια (π.χ. πριτσίνια) επιλέγουµε την στεγνή µέθοδο. Αφού 
κολληθεί το βινύλιο, συγκεντρώνουµε τον αέρα γύρω από το πριτσίνι. Τρυπάµε µε καρφίτσα σε αρκετά 
σηµεία γύρω από αυτό. Ζεσταίνουµε το βινύλιο µε το πιστόλι θερµού αέρα (250°C)και αφαιρούµε τον 
αέρα πιέζοντας µε το δάχτυλο. Πιέζουµε σταθερά µε την σπάτουλα και τέλος σταθεροποιούµε το βινύ-
λιο µε το πιστόλι (σε θερµοκρασία 650°C). Αντίστοιχα εφαρµόζουµε και σε κυµατοειδείς επιφάνειες.

•  Η επικόλληση βινυλίου σε πλαστικές επιφάνειες ή µέρη µε λάστιχο είναι δύσκολη έως αδύνατη. Αν η 
εφαρµογή θα πρέπει να διαρκέσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα προτείνετε να µην «ντυθούν» αυτές 
οι επιφάνειες.

•  Όταν τεντώνεται ένα υλικό cast το πάχος του φιλµ και της κόλλας ελαττώνεται. Η µέγιστη επιµήκυν-
ση είναι της τάξεως του 22-25%. Το ποσοστό επιµήκυνσης υπολογίζεται µε τον εξής τύπο (D2-D1)/
D1x100, όπου D1 είναι το πλάτος του αυλακιού που πρέπει να «ντυθεί» και D2 το βάθος του.

•  Για την εκτόνωση της πίεσης που ασκείται στο βινύλιο καλύπτοντας µια αυλάκωση, προτείνεται η 
κοπή του βινυλίου στις δύο εσοχές της.

Κάλυψη οχηµάτων
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•  Για να αφαιρεθεί το βινύλιο θα πρέπει να το ζεστάνουµε σε θερµοκρασία 70-80°C µε πιστόλι θερµού 
αέρα και το αποκολλάµε ξεφλουδίζοντάς το σε µικρά κοµµάτια. Με βενζίνη ή οινόπνευµα αφαιρούµε 
τα όποια κατάλοιπα κόλλας.

*Οι φωτογραφίες είναι από την Image Library της MACtac® εκτός της εικόνας 1, η οποία είναι από την 
ιστοσελίδα της εταιρείας Autowraps S.A.

Κολιαβάς Γιώργος
george@artis.net.gr      

Κάλυψη οχηµάτων
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Computer -Τo- Plate, 
µε laser θερµικό ή violet;

1. Τα πλεονεκτήµατα της κάθε τεχνολογίας

2. Τα «οικονοµικά» laser violet

3.  Οι διαφορετικές απαιτήσεις των µικρών 
τυπογραφείων 

4. Η σηµασία της συµβουλευτικής υποστήριξης

5. FM raster στα CTP
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Computer -Τo- Plate

Computer-Τo-Plate, µε laser θερµικό ή violet;

Τα CTP χρησιµοποιούνται πλέον ευρέως στις γραφικές τέχνες, τα τελευταία πέντε χρόνια. Στο διάστηµα 
αυτό οι αµφιβολίες των επαγγελµατιών, σχετικά µε τα συστήµατα αυτά, µετατοπίστηκαν: δεν αναρωτιό-
µαστε πια για το «αν είναι συµφέρουσα η χρήση» του CTP, αλλά για το «πότε πρέπει να το εντάξουµε στη 
γραµµή παραγωγής» και µε ποια τεχνολογία. Το βασικό ερώτηµα που δηµιουργείται είναι το εξής: 
Ποια τεχνολογία CTP είναι κατάλληλη για την εταιρεία µας; 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των CTP είναι ότι υιοθέτησαν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες εγγραφής, 
σε ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Από τις αρχές του 1990 µέχρι και το ’95 η τεχνολογία βασιζόταν 
στο συνδυασµό εσωτερικού τυµπάνου και µπλε laser, το οποίο παραγόταν από ιονισµένο αέριο αργόν. 
Ήδη από την Drupa του ’95, αντικαταστάθηκαν από τα πράσινα laser τύπου FD-YAG. Στη συνέχεια, παρου-
σιάστηκαν οι θερµικοί εικονοθέτες µε εξωτερικό τύµπανο και διόδους µε συχνότητα 830 νανόµετρα. Αυτή 
η τεχνολογία, το 1998, είχε καθιερωθεί στα τυπογραφία, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τους εικονοθέτες µε 
εσωτερικό τύµπανο. Μέχρι σήµερα, συγκριτικά µε τους επίπεδους εικονοθέτες και εκείνους µε εσωτερικό 
τύµπανο, ο κόσµος της εκτύπωσης προτιµά την καθαρή τεχνολογία laser, µε ένα ποσοστό της αγοράς που 
φτάνει το 90%. Στην Drupa 2000 επανήλθε η τεχνολογία του εσωτερικού τυµπάνου, σε συνδυασµό µε 
laser violet στη συχνότητα των 405 νανοµέτρων, η οποία κατάφερε να ανταγωνιστεί µε επιτυχία τη θερµι-
κή τεχνολογία. 
Ταυτόχρονα, παρακολουθήσαµε τη δυναµική άνοδο στην αγορά της γερµανικής εταιρείας BasisPrint, µε 
ένα σύστηµα που µπορεί να γράψει σε παραδοσιακούς µεταλλικούς τσίγκους µε violet φωτισµό (CTcP). 
Από την Drupa 2004 περιµένουµε να αποδειχθεί αν η τεχνολογία CTcP µπορεί να καθιερωθεί καθώς και η 
Esco Graphics και η Escher-Grad παρουσίασαν παρόµοια συστήµατα.

1. Τα πλεονεκτήµατα της κάθε τεχνολογίας

Όλες οι συνηθισµένες τεχνολογίες παρουσίαζουν τεχνικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η θερµική 
τεχνολογία, παρότι προσφέρει σταθερή και οικονοµική λειτουργία σε µια µεγάλη γκάµα µηχανηµάτων 
και τσίγκων, επιβαρύνει τον τυπογράφο µε το επιπλέον κόστος των θερµικών κεφαλών για τα µικρότερα 
φορµάτ εντύπων. Επίσης, υπάρχει το πρόβληµα ότι τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ουσιαστικός 
ανταγωνισµός από την πλευρά των λίγων παραγωγών θερµικών τσίγκων, µε αναπόφευκτο αποτέλεσµα 
τις σχετικά υψηλές τιµές. Αναµένεται η Creo, η εταιρεία µε το µεγαλύτερο τζίρο στο χώρο του CTP, να 
προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές στα θερµικά προϊόντα της, η τεχνολογία των οποίων είναι ήδη οχτώ 
χρόνων. Το ερώτηµα είναι αν, τελίκα, θα κατορθώσουν να εξαπλωθούν στην αγορά καλύπτοντας και τα 
µικρότερα φορµάτ.

2. Τα «οικονοµικά» laser violet

Τα εµφανιστήρια που χρησιµοποιούν οικονοµικές violet διόδους µπορεί να αποτελέσουν µια ελκυστική 
λύση για τα µικρά εργαστήρια και τους εν δυνάµει αγοραστές CTP, που δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν 
σε µεγάλες επενδύσεις. Η προσφορά αναλωσίµων βελτιώθηκε σηµαντικά µε την εµφάνιση στην αγορά 
των πολυµερικών υποστρωµάτων της Fuji και της Lastra. Η Agfa ειδικά παρουσίασε τον τσίγκο κωδικού 
M91 για laser violet, και άλλες εταιρείες θα την ακολουθήσουν µε παρόµοια παροϊόντα. Στο παρελθόν, η 
τεχνολογία µε violet laser θεωρείτο υποδιαίστερη σε σχέση µε τα θερµικά CTP, διότι υπήρχαν πολύ λίγες 
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δυνατότητες επιλογής τσίγκων και η διαδικασία της εγγραφής και της εµφάνισης ήταν (και παραµένει) 
ακριβή και λίγο ασταθής. Ένας άλλος τοµέας του CTP είναι η ψηφιακή εγγραφή παραδοσιακών τσίγκων 
µε επίστρωση ευαίσθητη στην ακτινοβολία UV, µια τεχνολογία της BasysPrint που βελτιώθηκε αρκετά 
τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ανάλυση εγγραφής. Αποτελεί µια σοβαρή εναλλακτική λύση για την 
εκτύπωση εφηµερίδων, παρότι δεν συστήνεται για παραγωγή µεγαλύτερη των 115 τσίγκων/ώρα. Πάντα 
στο χώρο του CTcP, αρκετοί κατασκευαστές προσπαθούν να κάνουν εφικτή την ψηφιακή εγγραφή παρα-
δοσιακών τσίγκων, όχι µε τη χρήση ακτινοβολίας UV και περιστρεφόµενων µίκρο-κάτοπτρων (αυτή είναι 
η περίπτωση της BasysPrint και της Esko Graphics), αλλά µε µια δέσµη laser υψηλής ενέργειας: τα µεγαλύ-
τερα ονόµατα εδώ είναι η Alfaquest (µε την εξέλιξη του προϊόντος FastTrak), η Escher-Grad και η Perkin 
Elmer. Βέβαια, πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι εφικτή η εγγραφή σε µια µεγάλη γκάµα φωτοευαίσθητων 
συµβατών τσίγκων και ότι το κόστος των υλικών και του laser δε θα είναι ασύµφορα.

Δεν υπάρχει κυρίαρχη τεχνολογία

Καµιά τεχνολογία ψηφιακής εγγραφής δεν έχει καθιερωθεί ακόµη ως κύρια στην αγορά και η κατάσταση 
αυτή δεν αναµένεται να αλλάξει στο άµεσο µέλλον. Οι εικονοθέτες laser ορατού φωτός και οι θερµικοί 
εικονοθέτες κατάφεραν να κατακτήσουν το δικό τους ποσοστό στην αγορά της εκτύπωσης offset, µε 
σχεδόν παρόµοιο αριθµό πωλήσεων. Οι εγκαταστάσεις CTcP της basysPrint έχουν ανοδική πορεία, αλλά 
είναι δύσκολη η πρόβλεψη του ακριβούς ποσοστού που πρόκειται να αποκτήσουν στο µέλλον, βέβαια 
αποτελούν την πιο κατανοητή λύση για τους τυπογράφους. Άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγµα τα 
συστήµατα inkjet της Pisers-jetplate είναι ακόµα σε εµβρυακή φάση και πρέπει να περιµένουµε τις εξελί-
ξεις, µια που η τεχνολογία στο χώρο του CTP αλλάζει ραγδαία.

3. Οι διαφορετικές απαιτήσεις των µικρών τυπογραφείων 

Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µέχρι σήµερα η τεχνολογία CTP αποδείχθηκε κατάλληλη κυρίως για τις µεγάλες 
µονάδες, ειδικά για εφαρµογές 70 x 100εκ. ή µεγαλύτερου µεγέθους. Αλλά, περίπου το 80% των εται-
ρειών γραφικών τεχνών παγκοσµίως αποτελείται πρακτικά από µικροµεσαίες επιχειρήσεις που τυπώνουν 
συνήθως µέχρι 50 x 70εκ. Για όλους αυτούς, η τεχνολογία CTP ήταν µέχρι τώρα ασύµφορη ή τουλάχιστον 
προβληµατική. Ειδικά στην αγορά του µικρού φορµάτ, δεν είναι ξεκάθαρο ποια τεχνολογία CTP θα επι-
κρατήσει –και αν θα επικρατήσει– ή αν θα δούµε την άνοδο των τυπογραφικών µηχανών Direct Imaging, 
µε εµφάνιση του θέµατος πάνω στη µηχανή. Σε τελική ανάλυση, οι κύριοι προβληµατισµοί παραµένουν 
στο πότε κανείς πρέπει να εντάξει µια µονάδα CTP και µε ποιά συγκεκριµένη τεχνολογία. Αυτή η επιλογή 
είναι διαφορετική για την κάθε εταιρεία και πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια: στην ποσότητα 
των τσίγκων που θέλουµε να παράγουµε, την τεχνική της εκτύπωσης (φλεξογραφία, offset, µε συµβατά 
µελάνια ή µε UV κ.λπ.), την ποιότητα που θέλουµε να πετύχουµε και την προσαρµογή στην ήδη υπάρχου-
σα διαδικασία παραγωγής ή στο ηλεκτρονικό δίκτυο, εφόσον διαθέτουµε. Ο αριθµός των συστηµάτων 
που θα τοποθετηθούν εξαρτάται καθαρά από το ύψος της επένδυσης και από τον επιθυµητό όγκο πα-
ραγωγής. Πρέπει να προϋπολογίσουµε, επίσης, τις δαπάνες για αναλώσιµα και service, παράγοντες που 
επηρρεάζουν σηµαντικά το ύψος της επένδυσης.

4. Η σηµασία της συµβουλευτικής υποστήριξης

Με τόσες τεχνολογίες που προωθούνται ταυτόχρονα, το τοπίο που δηµιουργείται είναι θολό, ακόµη και 

Computer -Τo- Plate
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στους κόλπους των προµηθευτών. Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας και η έλλειψη εµπειρίας των υπεύ-
θυνων-πωλητών κάνουν ακόµα πιο δύσκολη τη σωστή επιλογή ενός CTP, από µεριάς του τυπογράφου. 
Είναι λογικό κάθε παραγωγός ή/και αντιπρόσωπος να θέλει να προωθήσει µόνο τα προϊόντα του, στην 
προσπάθεια υλοποίησης µιας µονοπωλιακής πολιτικής marketing. Είναι παράλογο, όµως, να µην υπάρ-
χει επαρκής πληροφόρηση στους ενδιαφεροµένους. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, είναι απαραίτητο 
να ζητάµε συµβουλευτική βοήθεια από µια έγκυρη, ανεξάρτητη πηγή. Τα ζητούµενα του CTP είναι (α) 
έλεγχος της ποιότητας και (β) σταθερότητα των αποτελεσµάτων, µέσω της καθιέρωσης ενός στάνταρντ 
για εγγραφή, φώτισµα, δοκιµαστική εκτύπωση και κανονική παραγωγή. Καλό είναι να ενηµερώνοµαστε 
τακτικά: για το χρήστη του CTP αποτελούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πρωτοβουλίες Ugra/Fogra από τους 
παραγωγούς υποστρωµάτων και συστηµάτων ελέγχου.

5. FM raster στα CTP

Στην αγορά των γραφικών τεχνών η ανταγωνιστικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, αφήνοντας πολύ µικρά 
περιθώρια κέρδους. Προκειµένου να διατηρήσουν τα κέρδη, οι τυπογραφίες offset πρέπει να αναπτύξουν 
τις υπηρεσίες τους και να βρούν νέους τρόπους για να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές. Πολλοί 
τυπογράφοι αναρωτιούνται αν ένας απ’ αυτούς τους τρόπους θα µπορούσε να είναι το FM screening. Για 
όσους δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τα FM screens, πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο εγγραφής 
λιθογραφικών φιλµ, που βασίζεται σε ψηφιακό, κυψελοειδές raster µε πολύ µικρές κουκκίδες σταθερού 
µεγέθους. Ανάλογα µε την πυκνότητα αυτών των κουκκίδων ανά τετραγωνικό χιλιοστό, διαµορ-
φώνονται οι διάφοροι τόνοι του γκρι στο φιλµ, µε πολύ υψηλότερη ποιότητα από τον παραδοσιακό 
τρόπο εικονοθέτησης –ο οποίος βασίζεται σε ένα νοητό πλέγµα εναλλασόµενου µεγέθους κουκκίδας, 
εγγραφόµενης στο φιλµ κάτω από µια συγκεκριµένη γωνία. Επειδή ακριβώς η παράµετρος που αλλάζει 
για να αποδοθούν οι ενδιάµεσοι τόνοι δεν είναι το µέγεθος, αλλά η πυκνότητα των κουκκίδων, η µέθοδος 
αυτή ονοµάζεται FM Screening (από το Frequency Modulation = διαµόρφωση συχνότητας, σε αντίθεση 
µε το Amplitude Modulation = διαµόρφωση εντάσεως της παραδοσιακής µεθόδου – όροι προερχόµενοι 
από τις ραδιοεπικοινωνίες). 
Κάθε εταιρεία που εφαρµόζει και αναπτύσσει το FM screening, είτε για την παραγωγή φιλµ είτε για CTP 
ή στα RIP των plotter µεγάλου µεγέθους, έχει πατεντάρει το δικό της software και έτσι αυτά τα επονοµα-
ζόµενα «τυχαία» ή «στοχαστικά» ή «ιρασιοναλιστικά» raster είναι περισσότερο γνωστά µε τις εµπορικές 
ονοµασίες των εταιρειών. H µέθοδος FM screening έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και εξελιχθεί µε επιτυχία, εδώ 
και πολλά χρόνια, στα RIP και στα drivers των µηχανηµάτων inkjet µικρού και µεγάλου µεγέθους, όπου 
τα σταγονίδια του µελανιού εκτοξεύονται σε µια τυχαία διάταξη (γνωστή και ως «διάχυση του λάθους») 
ώστε να µη σχηµατίζονται ορατά µοτίβα και άλλα οπτικά προβλήµατα. Η εφαρµογή του FM screening 
δεν είναι κάτι καινούργιο, δοκιµάστηκε από την Agfa και τη Linotronic µε την ονοµασία «Crystal» raster 
και «HI-FI» και «FM» raster αντίστοιχα, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Τα δύο 
κύρια προβλήµατα που επισήµαναν –τότε– οι επαγγελµατίες των γραφικών τεχνών ήταν: 
1.  H δυσκολία της αναπαραγωγής του φιλµ πάνω στο λιθογραφικό τσίγκο κατά το φώτισµα, λόγω του 

πολύ µικρού µεγέθους της κουκκίδας, µε συνέπεια να δηµιουργούνται προβλήµατα στις σκούρες πε-
ριοχές και στα 3/4 µαύρου.

2.  Η ίδια η διαδικασία της εκτύπωσης offset µε φιλµ και τσίγκους FM απαιτεί τροµακτική ακρίβεια και 
σύµπτωση κατά την εκτύπωση, παράγοντες οι οποίοι δεν είναι πάντα ελεγχόµενοι, λόγω π.χ. των ανοιγ-
µάτων του χαρτιού, ειδικά στα µικρότερα βάρη, όταν τυπώνουµε wet-on-wet ή overprint. 

Τα δύο αυτά προβλήµατα µπορούν να λυθούν, σε µεγάλο βαθµό, µε τα συστήµατα CTP: η κατευθείαν 
εγγραφή ενός δύσκολου θέµατος στον τσίγκο δεν περιορίζεται πλέον από τη σωστή απόδοση στις φωτει-
νές περιοχές, από 0 - 10%, αλλά µόνο από την τετράγωνη κουκκίδα, η οποία έτσι κι αλλιώς αποτελεί το 
«σήµα κατατεθέν» της εγγραφής laser σε τσίγκο. Όλοι οι κατασκευαστές CTP εφάρµοσαν αυτή τη µέθοδο 
εικονογράφησης. Για την καθιέρωση της τεχνολογίας FM, σύµφωνα µε τους ειδικούς της τυπογραφίας, 

Computer -Τo- Plate
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πρέπει πρώτα να συµβεί η λεγόµενη «ψηφιακή µετάβαση» που απαιτεί προσαρµογή των δεδοµένων µε 
ακρίβεια «κουκκίδας», διαχείρηση του χρώµατος, συνεχή έλεγχο των διαδικασιών και το δυσκολότερο 
την απόλυτη ασφάλεια στην ισορροπία µελάνι/νερά στις τυπογραφικές µηχανές. Μιλάµε δηλαδή για ολι-
κό ψηφιακό έλεγχο της τυπογραφικής διαδικασίας, κάτι που για την ώρα δεν είναι εφικτό. Η πλήρης εφαρ-
µογή της τεχνολογίας FM θα είναι εφικτή µόνο όταν κατασκευαστές όπως Creo, Esko Graphics, Screen 
και Agfa θα µπορούν να προσφέρουν µέσω software τον πλήρη έλεγχο του τυπογραφικά εκτυπούµενου 
χαρτιού. Για την ώρα, προϊόντα όπως «Spectra», «Staccato», «Monet», «Samba», «Crystal Raster» και 
«Sublima» αποτελούν τη δεύτερη γενιά των raster FM, µε υβριδικές λύσεις, όπως π.χ. της Esko Graphics 
που συνδυάζει FM και παραδοσιακό raster για καλύτερη απόδοση των σκούρων περιοχών. Για τους τυ-
πογράφους, οι οποίοι ποτέ δε συµφιλιώθηκαν µε την τετράγωνη κουκκίδα του CTP, µια τέτοια επιλογή και 
επένδυση µπορεί να αποτελέσει ορατή διέξοδο για την βελτίωση της ποιότητας που προσφέρουν και –εν 
ολίγης– για να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές. 
Τελικά, όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο εξής συµπέρασµα: για να εντάξουµε ένα σύστηµα CTP στη 
γραµµή παραγωγής µε τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να επιλέξουµε την κατάλληλη τεχνολογία, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της δουλειάς µας. Αυτό απαιτεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη γνώση πάνω στο αντικείµενο 
και σε όλες τις πιθανές λύσεις που παρουσιάζονται στην αγορά. 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε το 2004 από τον κ. Michael Mittelhaus, τεχνικό σύµβουλο για συστήµατα εκτύπω-
σης και pre-press. Αναδηµοσιεύεται µε την άδεια της Drupa στo πλαίσιo καλύτερης ενηµέρωσης των επαγγελ-
µατιών. Μετάφραση: Tumidei Maurizio.

          περιοδικό “ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”
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Μελάνια Inkjet

Μελάνια Inkjet

Το 1986, όταν η Iris Graphics παρουσίαζε τον πρώτο inkjet εκτυπωτή µεγάλου µεγέθους, κανείς δεν µπο-
ρούσε  να προβλέψει αλλά ούτε και να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε αυτή η τεχνολογία. Δεκαοχτώ 
χρόνια µετά, η φράση «ψηφιακή εκτύπωση» έχει γίνει το «ψωµοτύρι» τόσο των κατασκευαστών µηχανη-
µάτων όσο και των επαγγελµατιών του ευρύτερου χώρου της οπτικής επικοινωνίας. Στην ανάπτυξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας συντέλεσαν τρεις παράγοντες: οι µηχανές (hardware), το λογισµικό (software) και 
τα αναλώσιµα. Η εξέλιξη του hardware και του software αφορά την ανάλυση της εκτύπωσης ή/και την 
ταχύτητα παραγωγής. Τα αναλώσιµα υλικά (υποστρώµατα, µελάνια) έχουν σχέση µε το κόστος /τ.µ. του 
τελικού προϊόντος και κυρίως µε το είδος της εφαρµογής. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν πολλές 
διαφορετικές σειρές µελανιών, που ήρθαν να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες της αγοράς και χωρίζονται 
σε έξι βασικές κατηγορίες ανάλογα µε την τεχνολογία στεγνώµατος και το είδος του διαλύτη που έχει χρη-
σιµοποιηθεί για την παρασκευή τους (νερό, λάδι, χηµικοί διαλύτες). 

1. Υδατοδιαλυτά dye και pigmented που απαιτούν επιστρωµένα υλικά εκτύπωσης.
2. Υδατοδιαλυτά για επιστρωµένα και µη, βινύλια, που στεγνώνουν µε υπέρυθρη ακτινοβολία (IR).
3. Βάση λαδιού για επιστρωµένα υλικά.
4. Βάση ήπιου διαλύτη για επιστρωµένα και µη, υλικά.
5. Βάση οργανικού διαλύτη. 
6. Τεχνολογίας UV, xωρίς κανένα διαλύτη, τα οποία στεγνώνουν µε υπεριώδη ακτινοβολία.

Η παραπάνω γκάµα είναι εντυπωσιακή και σχεδόν πλήρης. Θεωρητικά, ο επαγγελµατίας θα µπορούσε 
µ’ ένα µόνο µηχάνηµα να καλύπτει σχεδόν όλες τις εφαρµογές, επιλέγοντας απλώς το κατάλληλο µελάνι 
και υπόστρωµα για την κάθε εφαρµογή ώστε να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Πρακτικά, αυτό είναι 
αδύνατον να συµβεί, για λόγους που αφορούν κυρίως στο υπερκέρδος των κατασκευαστών µηχανών και 
µελανιών, οι διαφορετικές σειρές µελανιών δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα µηχανήµατα. 
Κάθε τύπος µηχανήµατος inkjet µεγάλου µεγέθους δέχεται ένα ή δύο τύπους µελανιών ανάλογα µε τον 
προορισµό της εφαρµογής (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου).

Αντίθετα µε ό,τι θα πίστευε ο καθένας από µας, δεν είναι η εξέλιξη των Plotter που επέφερε τη µεγάλη 
ανάπτυξη της ψηφιακής εκτύπωσης, αλλά η εξέλιξη των µελανιών. Επιχειρώντας µια ανασκόπηση των 
τεχνολογικών αλλαγών διαπιστώνουµε ό,τι η δηµιουργία ενός καινούργιου µελανιού δεν είχε ως αποτέ-
λεσµα την εξάλειψη των προϋπαρχόντων σειρών, αλλά την ανάπτυξη καινούργιων µοντέλων εκτυπωτών 
για την κάλυψη περισσότερων εφαρµογών. Για να λειτουργεί µ’ ένα συγκεκριµένο µελάνι, ένας inkjet 
εκτυπωτής πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί µε τέτοιες προδιαγραφές, έτσι ώστε οι κεφαλές και 
οι σωληνώσεις µεταφοράς του µελανιού να επιτρέπουν επαρκή ρευστότητα και να µην αλλοιώνονται από 
τα συστατικά των µελανιών. Ανάλογα µε το µελάνι και το είδος του υποστρώµατος, ενσωµατώνεται στον 
plotter ένα  σύστηµα στεγνώµατος ή ένας προθερµαντήρας του υποστρώµατος. 
Το πρώτο είδος µελάνιου που χρησιµοποιήθηκε στους inkjet plotter είναι τα υδατοδιαλυτά τύπου dye, 
µε χρωστική που διαλύεται µέσα στον υγρό φορέα (η ανάλυση αυτή δεν αφορά τα plotter πολύ µεγάλου 
µεγέθους, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν την τεχνολογία του ψηφιακού αερογράφου σε συνδυασµό µε µε-
λάνια βάση διαλύτη). 
Τα µελάνια τύπου dye παρήγαγαν εκτυπώσεις µε πολύ ζωντανά χρώµατα, αλλά απαιτούσαν ειδικά επι-
στρωµένα υποστρώµατα. Η πρώτη γενιά µηχανηµάτων inkjet µεγάλου µεγέθους παρουσίαζε διάφορα 
προβλήµατα, τα οποία οφείλονταν κυρίως στον τύπο των κεφαλών εκτύπωσης και στο είδος του µε-
λανιού. Τα σηµαντικότερα από αυτά ήταν: 
1. Πάρα πολύ αργή εκτύπωση, που περιόριζε κάθε δυνατότητα πραγµατικής παραγωγής.
2.  Μικρή ή µηδενική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες, γεγονός που περιόριζε τις εφαρµογές µόνο σε 

εσωτερικής χρήσης.
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3. Ανεπαρκής πιστότητα  χρωµατικού αποτελέσµατος κατά την αναπαραγωγή του ίδιου θέµατος.
4.  Μεγάλο κόστος/τ.µ. λόγω της χρήσης υποστρωµάτων µε ειδική επίστρωση και του υψηλού κόστους 

των µελανιών.
5.  «Τρέξιµο» του µελανιού πάνω στην εκτύπωση ή/και ζάρες στις περιοχές που καλύπτονται από µεγάλη 

ποσότητα µελανιού.
6.  Απελπιστικά αργό στέγνωµα. Ένα πολυδιάστατο πρόβληµα είναι ο έλεγχος του χρόνου στεγνώµατος 

του µελανιού στο τελικό προϊόν. Υπενθυµίζουµε ότι το µελάνι στεγνώνει µε την εξάτµιση του διαλύτη 
που περιέχει. Το µελάνι δεν πρέπει να στεγνώνει µέσα στις κεφαλές και ειδικά στα ακροφύσια ψεκα-
σµού, γιατί για κάθε ακροφύσιο που φράζει εµφανίζεται στην εκτύπωση µια οριζόντια, ορατή, άσπρη 
γραµµή.

Το επόµενο βήµα στα µηχανήµατα inkjet ήταν η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πιεζοηλεκτρικών κεφαλών 
ψεκασµού µελάνης και η κατασκευή υδατοδιαλυτών µελανιών τύπου pigmented. Η ουσιαστική δια-
φορά των µελανιών τύπου pigmented από τα dye είναι στο είδος της χρωστικής που χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή τους. Στα pigmented η χρωστική αποτελείται από µεγαλύτερα αδιάσπαστα σωµατίδια, τα 
οποία παραµένουν οµοιόµορφα διασκορπισµένα στον υγρό φορέα. Παρότι λύθηκαν κάποια προβλήµατα 
όπως: αντοχή στο χρόνο και στην ηλιακή ακτινοβολία, «τρέξιµο» των µελανιών, χρόνος στεγνώµατος 
της εκτύπωσης και, ώς ένα βαθµό, το πρόβληµα της πιστότητας στην αναπαραγωγή του ίδιου θέµατος, 
συνέχεισαν να υπάρχουν τα προβλήµατα της ταχύτητας παραγωγής και του υψηλού κόστους/τ.µ., αφού 
εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ειδικά επιστρωµένα υλικά. Το µεγάλο επίτευγµα είναι ότι, πλέον οι 
ψηφιακές εκτυπώσεις µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για outdoor εφαρµογές και για επιγραφές. 

Τα µελάνια inkjet βάση λαδιού πρωτοεµφανίστηκαν το 1997, ως απάντηση των κατασκευαστών στο 
πρόβληµα της περιορισµένης ταχύτητας της πρώτης γενιάς πιεζοηλεκτρικών κεφαλών. Στη χρήση 
υδατοδιαλυτών µελανιών, υπήρχαν τεχνολογικά προβλήµατα που καθιστούσαν αδύνατη την αύξηση της 
συχνότητας εκτόξευσης σταγονιδίων από τις κεφαλές inkjet. Τα µελάνια βάση λαδιού, σε συνδυασµό µε 
ειδικά επιστρωµένα υλικά, που «παγιδεύουν» ολοκληρωτικά τα σταγονίδια inkjet, πρόσφεραν µια λύση, 
επιτρέποντας, επίσης, γρήγορο στέγνωµα για περαιτέρω γρηγορότερη επεξεργασία. Έτσι δόθηκε η δυνατό-
τητα στους επαγγελµατίες να υλοποιούν µεγαλύτερες παραγγελίες σε πιο γρήγορους χρόνους. Παρέµενε, 
βέβαια, το πρόβληµα του κόστους/τ.µ., λόγω της χρήσης επιστρωµένων υλικών και του υψηλού κόστους 
του µελανιού.

Τα µελάνια βάση διαλύτη χρησιµοποιούνται στη µεταξοτυπία από το1940, χρειάστηκε µισός αιώνας για 
να καταλάβουν οι κατασκευαστές ψηφιακών µηχανών ότι τα µελάνια αυτά ήταν η απάντηση στα προβλή-
µατά τους. 
Πρώτοι οι κατασκευαστές µηχανηµάτων πολύ µεγάλου µεγέθους Vutek, Scitex, Signtech και  Nur χρησι-
µοποίησαν µελάνια βάση διαλύτη, όπως προαναφέραµε, σε συνδυασµό µε την τεχνολογία του ψηφιακού 
αερογράφου. 
Η τάση της αγοράς για µικρότερο αριθµό αντιτύπων καθώς και ο µεγαλύτερος αριθµός εταιρειών που 
ασχολούνταν µε την υπαίθρια διαφήµιση, έδωσαν µεγάλη ώθηση στις πωλήσεις plotter πολύ µεγάλου 
µεγέθους. Ταυτόχρονα αυξήθηκε λογαριθµικά ο αριθµός επαγγελµατιών που θα ήθελαν να εισχωρήσουν 
σε µια συνεχώς διευρυνόµενη αγορά. Το κόστος, όµως, των µηχανηµάτων πολύ µεγάλου µεγέθους ήταν 
και παραµένει απαγορευτικό για την πλειοψηφία των επαγγελµατιών.  
Πρώτη η Raster Graphics παρουσίασε, το 1999, µηχάνηµα inkjet χαµηλού κόστους µε µελάνια βάση δια-
λύτη, το Arizona. Αν αφαιρέσουµε τα λειτουργικά προβλήµατα που παρουσίαζε, το µηχάνηµα αυτό φιλο-
δοξούσε να καλύψει ένα κενό της αγοράς. Έτσι άρχισε ο «χορός» της κατασκευής µηχανηµάτων µεγάλου 
µεγέθους, µε κεφαλές τεχνολογίας drop-on-demand και τη χρήση µελανιών βάση διαλύτη σε συνδυασµό 
µε µη επιστρωµένα υλικά. Η αγορά αυτή εξελίχθηκε τόσο πολύ, που σήµερα το κόστος ενός εκτυπωτή 
inkjet µεγάλου µεγέθους µε µελάνια βάση διαλύτη ξεκινάει από τα 12.000 ευρώ. 
Είναι βασικό να τονίσουµε ότι ο ορισµός «µελάνι βάση διαλύτη» αναφέρεται σε µια πολύ µεγάλη γκάµα 
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προϊόντων, η οποία ξεκινάει από τα πιο «σκληρά» µελάνια, πολλαπλών εφαρµογών και καταλήγει στις 
νέες σειρές «οικολογικών» µελανιών µε πιο ήπια συστατικά. Μερικά µελάνια βάση διαλύτη χαρακτηρί-
ζονται  επικίνδυνο υλικό και απαιτούν µεγάλη προσοχή στην κατασκευή, στη µεταφορά και στη χρήση 
τους. Κάποια άλλα ανήκουν στην κατηγορία του µη εύλεκτου και µη επικίνδυνου και δεν απαιτούν ιδιαί-
τερη µεταχείριση. 

Η πλειοψηφία των plotter µε µελάνια βάση διαλύτη διαθέτει ενσωµατωµένο γραµµικό θερµαντήρα, κα-
τάλληλα σχεδιασµένο για να εξατµίζεται η υγρασία από την επιφάνεια του υποστρώµατος προς εκτύπωση. 
Η εξάτµιση της υγρασίας βοηθά στον έλεγχο του µεγέθους της κουκίδας, γεγονός που µεταφράζεται σε 
περιορισµό της εξάπλωσης του σταγονιδίου µελανιού. Ταυτόχρονα, σε ένα ζεστό υπόστρωµα το µελάνι 
θα στεγνώσει πιο γρήγορα, εξατµίζοντας τον υγρό φορέα.
Τεχνολογικά, µε την εµφάνιση των inkjet εκτυπωτών µεγάλου µεγέθους µε µελάνια βάση διαλύτη, είχαν 
λυθεί σχεδόν όλα τα προβλήµατα των επαγγελµατιών. Την «ησυχία» των κατασκευαστών ήρθαν να ταρά-
ξουν οι οικολογικές ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τείνουν να εξαπλωθούν σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. 

Ερωτηµατικά όπως: Η τεχνολογική ανάπτυξη προϊόντων βασισµένων σε σκληρά χηµικά και παράγωγά 
τους µπορεί  να συµβαδίσει µε τη βασική αρχή της Ε.Ε. που είναι: Μια βιόσιµη ανάπτυξη, µε άλλα λόγια 
µια ανάπτυξη η οποία να ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις µελλοντικές 
γενιές; 

Ήπια διαλυτικά

Τα µελάνια βάση ήπιου διαλύτη, αυτά που παρουσιάζονται ως «οικολογικά» και «eco-solvent» πρω-
τοχρησιµοποιήθηκαν από την Mutoh το 2001. Στόχος της εταιρείας ήταν να ελκύσει τις µικροµεσαίες 
εταιρείες επιγραφοποιίας. Οι επιγραφοποιοί και όχι µόνον, αναζητούσαν µια οικονοµική λύση του τύπου: 
εκτύπωση σε µη επιστρωµένα υλικά σε συνδυασµό µε εκτυπωτή χαµηλού κόστους. Ακόµα και έτσι, 
δεν λύθηκε το πρόβληµα του κόστους/τ.µ., γιατί εξακολουθούσε να υπάρχει η ανάγκη του ειδικού υπο-
στρώµατος. Τα υλικά αυτά, που διαφηµίζονταν ως υποστρώµατα µε ελαφρά επίστρωση, αν και  πιο φτηνά 
από τα κλασικά ειδικά υποστρώµατα, παρέµεναν αντιοικονοµικά για µεγάλες παραγωγές.
Το 2003 η Mutoh και η Roland παρουσίασαν, σχεδόν ταυτόχρονα, νέες σειρές plotter µε ενσωµατωµένο 
θερµαντήρα και µελάνια ήπιων διαλυτικών νέας γενιάς, τα οποία κάνουν εφικτή την εκτύπωση σε µία µε-
γάλη γκάµα µη επιστρωµένων υλικών. Η Mutoh βάφτισε το µελάνι της «Eco-Solvent Plus» ενώ η Roland 
«EcoSOL». Τα µελάνια αυτά, ενώ έχουν όλα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των µελανιών βάση διαλύτη, 
είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον και το χρήστη γιατί: δεν περιέχουν, σύµφωνα µε τους κατασκευαστές 
τους, οργανικούς διαλύτες και, κατά τη διάρκεια της εξάτµισης, παράγουν λιγότερη οσµή, επίσης απαιτούν 
πιο απλά συστήµατα εξαερισµού. Με την καινούργια αυτή γενιά µελανιών έχει µειωθεί αισθητά το κόστος/
τ.µ. εκτύπωσης και, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή τιµή αγοράς του µηχανήµατος, δίνεται η δυνατότητα στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις του χώρου της οπτικής επικοινωνίας να ασχοληθούν ουσιαστικά µε τις εφαρ-
µογές της ψηφιακής εκτύπωσης. Οι καινοτοµίες αυτές στα µελάνια βάση διαλύτη δεν άφησαν ασυγκίνη-
τους τους άλλους κατασκευαστές µηχανηµάτων: Η Encad απάντησε µε τη δηµιουργία του VinylJet, ένος 
plotter µε υδατοδιαλυτά µελάνια για εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο, µε προαιρετικό στέγνωµα µε 
υπέρυθρη ακτινoβολία.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν ο κατασκευαστής διαφηµίζει το προϊόν του ως οικολογικό και µη επι-
κίνδυνο, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλα τα µελάνια εµπεριέχουν χηµικά. Όπως όλα τα χηµικά, έτσι και τα 
µελάνια διατίθενται στην αγορά µε τις ανάλογες οδηγίες χρήσεως, οι οποίες αναφέρονται όχι µόνο στον 
τρόπο αποθήκευσης και µεταχείρισης του υλικού, αλλά και στην ασφάλεια του χρήστη. Δεν περιέχουν 
όλα τα µελάνια βάση διαλύτη τις ίδιες διαλυτικές ουσίες, και ορισµένες από αυτές απαιτούν µεγαλύτερη 
προσοχή, γιατί δεν έχει νόηµα να ρισκάρουµε την υγεία κανενός, συµπεριλαµβανοµένου και της δικής 
µας, λόγω απροσεξίας ή/και ανεπαρκούς πληροφόρησης. 
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Τα µελάνια τεχνολογίας UV εφαρµόστηκαν στην ψηφιακή εκτύπωση το 2000, σ’ ένα inkjet τραπέζι, που 
κατασκεύασε η Siasprint -όπως έχουµε ήδη αναλύσει σε παλαιότερο άρθρο µας (τεύχος β του 2002). Η 
εφαρµογή τους στόχευε στην ανάπτυξη συστηµάτων ψηφιακής εκτύπωσης σε άκαµπτα µη επιστρωµένα 
φύλλα, µπορούν όµως να χρησιµοποιούνται το ίδιο καλά και για εκτύπωση σε εύκαµπτα υποστρώµατα. 
Βασικό χαρακτηριστικό των µελανιών τεχνολογίας UV είναι ότι δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Η 
χηµική τους σύσταση περιλαµβάνει διάφορες πλαστικές ρετσίνες, χρωστικές οµοιόµορφα διασκορπισµέ-
νες και φωτοενεργοποιητικά συστατικά. Τα µελάνια UV, γενικά, είναι πιο κολλώδη και είναι πιο δύσκολη 
η εκτόξευσή τους από τις κεφαλές inkjet. Ένα άλλο τεχνολογικό εµπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι 
η εκτύπωση πολύ µικρών σταγονιδίων µελανιού, µε µέγεθος ανάλογο µε εκείνο των µελανιών βάση 
διαλύτη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ανάλυση. Παραµένουν σε υγρή µορφή και δεν στεγ-
νώνουν παρά µόνον αν εκτεθούν σε µια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας, συγκεκριµένης συχνότητας. Τα 
συστήµατα inkjet που εκτοξεύουν µελάνια UV πρέπει να διαθέτουν πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας. Συνή-
θως αυτή η πηγή σταθεροποιείται δίπλα στις κεφαλές inkjet και κινείται µαζί τους.
Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια κατά τη χρήση τους, τα µελάνια UV δεν περιέχουν υψηλό ποσοστό διαλυ-
τικού και δεν απαιτούν ειδικά συστήµατα ανακύκλωσης του αέρα. Χρειάζεται, όµως, παραπάνω προσοχή 
για να αποφευχθεί η απευθείας έκθεσή τους στο φως και γενικά πρέπει να αποφεύγεται η επαφή µε το 
δέρµα, πριν στεγνώσουν εντελώς. 
Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι τα inkjet µελάνια τεχνολογίας UV δεν είναι ίδια µε τα UV µελάνια που 
χρησιµοποιούνται στη µεταξοτυπία. Χρειάζεται χαµηλότερο ιξώδες ώστε να είναι εφικτή η εκτόξευση των 
σταγονιδίων από τις πιεζοηλεκτρικές κεφαλές. Για να επιτύχουν αυτή τη ρευστότητα, οι χηµικοί χρησι-
µοποιούν πολυµερικές ρητίνες χαµηλού µοριακού βάρους. Στη µεταξοτυπία χρησιµοποιούνται πολυ-
µερικά µε πολύ µεγαλύτερο µοριακό βάρος, ώστε να παράγουν ένα παχύτερο στρώµα εκτυπωµένου 
µελανιού. Υπάρχουν, δηλαδή, διαφορές στη µηχανική αντοχή των µελανιών UV, ανάλογα µε το αν έχουν 
εκτυπωθεί ψηφιακά ή µε την τέχνη της µεταξοτυπίας. Η µεγαλύτερη απορία των επαγγελµατιών της µεταξο-
τυπίας είναι αν τα ψηφιακά µελάνια τεχνολογίας UV έχουν τον ίδιο βαθµό επικόλλησης και την ίδια αντο-
χή µε τα µεταξοτυπικά. Το ερώτηµα αυτό είναι εύλογο όταν µάλιστα συνεχίζουν να προβληµατίζονται για 
την αντοχή των µελανιών UV µεταξοτυπίας σε σχέση µε τα µελάνια βάση διαλύτη. Άλλα προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν µε τα ψηφιακά µελάνια UV πρώτης γενιάς είναι η περιορισµένη γυαλάδα και η εµφάνιση 
γραµµώσεων, όταν ένα θέµα εκτυπώνεται µε υψηλή ταχύτητα και σε χαµηλή ανάλυση. Όπως γνωρίζουν 
όλοι όσοι χρησιµοποιούν inkjet εκτυπωτές, αυτό είναι καθηµερινό φαινόµενο και λύνεται εύκολα, είτε 
αυξάνοντας την ανάλυση στην εκτύπωση, ή µε πρόσθετη πλαστικοποίηση.  

Ακριβώς όπως τα µελάνια βάση διαλύτη, τα µελάνια UV δεν έχουν καλή επικόλληση σε όλα τα υπο-
στρώµατα. Για παράδειγµα, ένα υλικό χαµηλής επιφανειακής τάσης θα αντιδράσει στο µελάνι δη-
µιουργώντας φουσκάλες, µε αποτέλεσµα µια αποτυχηµένη επικόλληση, ενώ αντίθετα ένα υπόστρωµα 
µε τραχιά επιφάνεια θα δέσει καλά µε το µελάνι. Όλα αυτά, βέβαια, πρόκειται να διορθωθούν σχετικά 
σύντοµα, γιατί όλοι οι κατασκευαστές µελανιών και plotter συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνές τους. Θα 
δηµιουργηθούν νέες σειρές µελανιών φιλικότερα προς το περιβάλλον, ακόµα και για εκτυπώσεις εξωτερι-
κής χρήσης. Είναι κοινό µυστικό –για να πετύχει η επικόλληση στο βινύλιο– το µελάνι πρέπει να περιέχει 
διαλυτικό, άσχετα µε το πως διαφηµίζεται το προϊόν, φτάνει κανείς να διαβάσει τα συστατικά στη συσκευα-
σία του. Αναµένεται, βέβαια, στα επόµενα πέντε χρόνια όλοι οι κατασκευαστές να αλλάξουν συστατικά στα 
µελάνια ώστε να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να συµβιβαστούν σε θέµατα απόδοσης του 
χρώµατος, ανάλυσης, αντοχής στο χρόνο και ...στο περιθώριο κέρδους. Επίσης, δεν θα εκπλαγούµε καθό-
λου αν κάποιος παραδοσιακός παραγωγός µελανιών µεταξοτυπίας παρουσιάσει νέα µελάνια για ειδικές 
εφαρµογές στα ψηφιακά µηχανήµατα, µε καλύτερες προδιαγραφές (π.χ. µεγαλύτερη καλυπτικότητα σε 
χαµηλότερη ανάλυση, πιο ζωντανά χρώµατα, κ.ά.) από εκείνα του αρχικού κατασκευαστή του plotter.

           Maurizio Tumidei

       © Materia Grigia - Visual Communication Greece magazine, 
Οκτώβριος 2004.
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Ειδικά µελάνια µεταξοτυπίας

1. Κύρια χαρακτηριστικά της µεταξοτυπίας

        Όταν αναφερόµαστε στην µεταξοτυπία µιλάµε για µία από τις παλαιότερες τεχνικές αναπαραγωγής 
ειδικών εκτυπώσεων.  Με την πάροδο των αιώνων η µεταξοτυπία εξελίχθηκε σε µια  βιοµηχανική όσο και 
καλλιτεχνική µέθοδο εκτύπωσης.  

Σήµερα  υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µηχανηµάτων και πρώτων υλών που µας βοηθούν στις εφαρµογές 
µας.  Παρ’ όλα αυτά το τελικό αποτέλεσµα της εκτύπωσης εξαρτάται τόσο από την ικανότητα  του τεχνίτη, 
την τεχνολογία, όσο και από το µελάνι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της µεταξοτυπίας είναι:

1. Προσαρµοστικότητα ως προς την µορφή εκτύπωσης. Είναι η µοναδική τέχνη που µπορεί να κάνει 
εκτυπώσεις σε όλα τα υλικά ανεξάρτητα από την χηµική τους σύσταση και το σχήµα του αντικειµένου.  
Από µεταλλικά ή γυάλινα τασάκια, σε µπλουζάκια ή πανιά σκαφών, αυτοκόλλητα, διαφηµιστικά φωτεινά 
φανάρια στον δρόµο, αλλά και εκτυπώσεις σε τσάντες (σχολικές), σηµάνσεις δρόµων, κτηρίων, και  άλλα.   
Από τις πιο µικρές σε σχήµα και λεπτοµερείς δουλειές όπως εκτυπώσεις σε αναπτήρες, στυλό ή τα τυπω-
µένα κυκλώµατα ηλεκτρονικών συσκευών έως τις πιο µεγάλες σε µέγεθος διαφηµίσεις που καλύπτουν 
προσόψεις κτηρίων.  Η µεταξοτυπία έχει µπει για τα καλά στην ζωή µας.

2. Αντοχή των αποχρώσεων σε εξωτερικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, µόλυνση).  Οι χρωστικές των 
µελανιών δίνουν την δυνατότητα ζωντανών αποχρώσεων σε εκτυπώσεις µε αποτέλεσµα οι εικόνες να 
δείχνουν φυσικές και να αντέχουν για χρόνια στις απαιτητικές συνθήκες περιβάλλοντος.  Από την άλλη 
πλευρά µπορούν να αποδώσουν απαράµιλλα τους τόνους στην αναπαραγωγή, ανατύπωση πινάκων ζω-
γραφικής.

3. Η σύσταση του µελανιού  επιτρέπει πολύπλευρες, ευπροσάρµοστες και τελικά προσοδοφόρες 
εφαρµογές.    Παραδοσιακά υλικά όπως ξύλο, γυαλί, µέταλλο,  δέρµα, ύφασµα  αλλά και τεχνολογικά 
προηγµένα υλικά όπως βινύλιο, νάιλον, πολυεστέρας, πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, ακρυλικά, πο-
λυκαρµπονικά είναι µερικά από αυτά που χρησιµοποιούνται καθηµερινά µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τις παραπάνω εφαρµογές είναι ότι οι εκτυπώσεις αντέχουν σε 
καταπονήσεις όπως το πλύσιµο των ρούχων και υφασµάτων, στην τριβή και τα γδαρσίµατα (σχολικές 
τσάντες, σουβέρ, mouse pads) και έχουν εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες (σηµάνσεις, διαφη-
µιστικές κατασκευές, οµπρέλες) και άλλα.  

Παρ’ όλα αυτά το µελάνι που χρησιµοποιεί η µεταξοτυπία βρίσκει εφαρµογή και σε άλλες τέχνες όπως 
στους επιγραφοποιούς, µε πιστόλι ή αερογράφο, σε µηχανές ταµπόν κ.α.

Δεν είναι τυχαίο ότι µεγάλο µέρος της διαφήµισης απευθύνεται στην µεταξοτυπία για να τις ιδιαίτερες 
εφαρµογές της.
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2. Μελάνια ειδικών εκτυπώσεων

Μελάνια υψηλών προδιαγραφών για ειδικευµένες εκτυπώσεις σε τοµείς όπως µελάνια ασφαλείας για 
πιστωτικές κάρτες, καθιστούν εργοστάσια µε τους απαραίτητους εξοπλισµούς τελευταίας τεχνολογίας 
πρωτοπόρους στο είδος, ανοίγοντας ορίζοντες στον τρόπο σκέψης και έκφρασης του διαφηµιστή,  προ-
µηθεύοντας µε µελάνια υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης στον τεχνίτη, και εντυπωσιακά προϊόντα στον 
καταναλωτή.  

Νέες απαιτήσεις χρωµατισµών κάνουν τις εταιρείες να εργάζονται για να κατασκευάσουν τεράστιες ποικιλί-
ες µεταλλικών αποχρώσεων.  Εκτός από τα κατά παράδοση χρυσά και ασηµένια τώρα εντυπωσιάζουν οι 
νέες µοντέρνες µεταλλικές αποχρώσεις.

Μερικά από τα ειδικά µελάνια υψηλής τεχνολογίας που κυκλοφορούν στην αγορά σήµερα, κατασκευά-
στηκαν αρχικά σαν µελάνια ασφαλείας για τραπεζικές πιστωτικές κάρτες.   Η οξυδέρκεια όµως κάποιων 
που κοιτούν πέρα από τα συνηθισµένα τα έκανε γνωστά στο πλατύ κοινό σε εκτυπώσεις πάνω σε προϊό-
ντα απλά και καθηµερινά µεν αλλά µε αυτό  το θεαµατικό κάτι αστείο ή έξυπνο  ή διαφορετικό.  

Thermochromic Screen Inks

Το θερµοχρωµικού µελάνι µε  ευαίσθητη χρωστική στην θερµοκρασία έχει την ιδιότητα να απορροφά 
θερµότητα από το περιβάλλον ή από θερµική πηγή και από έγχρωµο (υπάρχουν έξι αποχρώσεις) γίνεται 
άχρωµο και διαφανές.

Η πιο γνωστή εφαρµογή  του είναι σε κούπες στις οποίες όταν ο καφές είναι ζεστός εξαφανίζεται η εκτύ-
πωση για να αποκαλύψει αυτό που είναι τυπωµένο από κάτω.

Άλλη εντυπωσιακή εφαρµογή του έχει γίνει σε lobby ξενοδοχείου. Η ταπετσαρία  στους τοίχους απεικονί-
ζει ένα λιβάδι µε γρασίδι, λουλούδια και  καθαρό γαλανό ουρανό.  Οι πελάτες του ξενοδοχείου ξαφνιά-
ζονται όταν ο ουρανός γίνεται γκρίζος, σκοτεινός και το τοπίο αλλάζει.  Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι 
η ταπετσαρία  έχει τυπωθεί  µε θερµοχρωµικά µελάνια και η αλλαγή του τοπίου επιτυγχάνεται µε πηγές 
θερµότητας που ελέγχουν την θερµοκρασία πίσω από αυτήν.

Photochromic Screen Colours 

Mελάνι που περιέχει ειδικές χηµικές ουσίες και το οποίο όταν εκτεθεί σε Ultra Violet ακτίνες όπως ο ήλιος 
αλλάζει από διαφανές σε έντονους χρωµατισµούς και όταν αποµακρυνθεί από το φως επανέρχεται στην 
διάφανη µορφή του.

Κατασκευάστηκε αρχικά σαν µελάνι ασφαλείας για πιστωτικές κάρτες, όπου η εκτύπωση εµφανίζεται µόνο 
κάτω από UV λάµπα.   Η  διαφήµιση όµως το εκµεταλλεύτηκε σε εκτυπώσεις ρούχων όπου η εικόνα δια-
κρίνεται ή όχι κάτω από το φως του ήλιου, άλλα και σε πολλές άλλες κατασκευές.

Ultra Violet Sensitive Screen Inks

Ένα ακόµα µελάνι ασφαλείας διάφανο του οποίου η απόχρωση εµφανίζεται έντονα µόνο σε υπεριώδεις 
ακτίνες.  Πολλές  οι εφαρµογές του σε πιστωτικές κάρτες, επιταγές ή οµόλογα. 

 Εντυπωσιακά και τα αποτελέσµατα που δίνει σε διαφηµιστικές καµπάνιες, χαρακτηριστικό παράδειγµα 

Ειδικά µελάνια µεταξοτυπίας
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εφαρµογής αυτού του µελανιού είναι η προβολή οινοπνευµατωδών ποτών σε χώρους που υπάρχουν 
πηγές υπεριώδης ακτινοβολίας (black light).

Screen Phosphorescent Inks

Ένα µελάνι το οποίο αποτελείται από φυσικά υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν φως από 
φυσική ή τεχνίτη πηγή και να το αντανακλούν για ορισµένη χρονική διάρκεια σαν φωσφορίζων.  Εφαρ-
µογές βρίσκει στις σηµάνσεις πλοίων, κτηρίων και γενικότερα όπου υπάρχει κίνδυνος διακοπής ρεύµατος 
και άµεσης προσέλευσης του κόσµου στις εξόδους.

Optichromic Screen Inks

Μελάνι το οποίο εφ’ όσον τυπωθεί έχει την ιδιότητα ν’ αλλάζει απόχρωση ανάλογα µε την οπτική γωνία.  
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι µια σειρά κινητών τηλεφώνων ΝΟΚΙΑ, µοντέλο 6110.

          ΜΠΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
        
                               APOLLO SCREEN TECHNOLOGY ΑΕ

Ειδικά µελάνια µεταξοτυπίας
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και αντίστοιχοι Τύποι Μελανιών
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Μελάνια για εκτύπωση

1.  Μελάνια για εκτύπωση µε φλεξογραφική ή 
βαθυτυπική µέθοδο

Τα µελάνια ουσιαστικά είναι χρώµατα που µπορούν να βάψουν υλικά, µεταφερόµενα µε κάποια εκτυπω-
τική µέθοδο.
Οι κυρίως µέθοδοι εκτύπωσης είναι οι εξής:
1) Offset
2) Letterpress
3) Μεταξοτυπία
4) Βαθυτυπία
5) Φλεξογραφία

Οι µέθοδοι της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, έχουν µεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο µισό αιώνα, διότι 
δόθηκε η δυνατότητα να τυπωθούν εύκαµπτα υλικά συσκευασίας µε εξαιρετικές µηχανικές και χηµικές 
ιδιότητες και κυρίως σε µεγάλες ταχύτητες.
Τα µελάνια αποτελούνται από τα εξής συστατικά:
Α) Χρωστική ύλη – pigment
B) Ρητίνες
Γ) Διαλύτες
Δ) Λοιπά Πρόσθετα

Οι χρωστικές ύλες (pigments) είναι ουσιαστικά το χρώµα που θέλουµε να βάψουµε – να τυπώσουµε το 
υλικό.
Οι ρητίνες, είναι οι χηµικές ουσίες που συγκρατούν το χρώµα πάνω στο υλικό, ενώ παράλληλα, είναι ο 
κυρίως φορέας των περισσότερων χηµικών ή µηχανικών ιδιοτήτων του µελανιού. Οι διαλύτες διατηρούν 
το όλο σύστηµα των ρητινών σε ρευστή κατάσταση και εξατµιζόµενοι αφήνουν ένα film ρητινών και χρω-
στικών υλών πάνω στο εκτυπωµένο υλικό, που είναι το µελάνι.
Τα λοιπά πρόσθετα, χρησιµοποιούνται για να ρυθµίζουν λοιπές ιδιότητες του µελανιού όπως αντοχή σε 
τριβή, κλπ.
Η επιλογή του σωστού µελανιού για την εκτύπωση, εξαρτάται από το υλικό που πρόκειται να τυπωθεί. 
Δηλαδή, οι ρητίνες που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν πρόσφυση πάνω στο υπόστρωµα (εκτυπούµενο 
υλικό).

2.  Υποστρώµατα, υλικά εκτύπωσης και αντίστοιχοι 
τύποι µελανιού

1) ΧΑΡΤΙ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι χαρτιού και χαρτονιού που εκτυπώνονται βαθυτυπικά ή φλεξογραφικά. Απλά 
χαρτιά ή επιχρισµένα (coated papers) ή και ειδικά χαρτιά, όπως τα greaseproof papers.
Συνήθως, όλα τα ρευστά µελάνια µπορούν να τυπώσουν χαρτί, αλλά κυρίως χρησιµοποιούνται µελάνια 
αλκοολοδιαλυτά, νιτροκυτταρίνης ή πολυαµιδικά, ακόµα και τα παλιά µελάνια ανιλίνης, εφ’ όσον πλη-
ρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.
Μεγάλο µέρος των εκτυπώσεων σε χαρτί, τώρα πλέον γίνονται µε µελάνια νερού, ακρυλικής βάσεως, 
διασφαλίζοντας παράλληλα από τον κίνδυνο της φωτιάς, χωρίς παρακράτηση σε διαλύτη, λαµβάνοντας 
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υπ’ όψη και τη τελική χρήση του χαρτιού. Π.χ., αν τυπώνεται χαρτί ταπετσαρίας, το µελάνι θα πρέπει να 
αντέχει στα αλκάλια και στα απορρυπαντικά (να πλένεται), ενώ παράλληλα, τα χρησιµοποιούµενα pig-
ments πρέπει να έχουν την µέγιστη αντοχή στο φως (light fastness).
Αν τυπώνουµε greaseproof χαρτιά για συσκευασίες προϊόντων µε υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών, πρέπει 
το µελάνι να αντέχει στο λίπος, κλπ.

2) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Η χρήση του αλουµινίου είναι ευρέως διαδεδοµένη στην συσκευασία. Λόγω της υψηλής αδιαπερατότητος 
σε O2 και Η2O, το φύλλο αλουµινίου χρησιµοποιείται στην βιοµηχανία φαρµάκων, καθώς και τροφίµων.
Η διαδεδοµένη χρήση του Blister packaging στην φαρµακοβιοµηχανία, καθώς και η χρήση του ως καπά-
κι στα γιαούρτια, οδήγησε στην δηµιουργία σειρών θερµικής αντοχής, κυρίως νιτροκυτταρίνης ή άλλων 
παραγώγων κυτταρίνης.
Οι απαιτήσεις για υψηλές θερµικές αντοχές κατά το θερµό σφράγισµα, δηµιούργησε σειρές µελανιών ενός 
ή δύο συστατικών που αντέχουν µέχρι και 3500 C.

3) ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Πολυαιθυλένιο - Πολυπροπυλένιο
Οι γνωστές µας «νάϋλον» τσάντες του super market, που δεν είναι νάϋλον, αλλά πολυαιθυλένιο, είναι η 
πιο γνωστή µας επαφή µε αυτά τα υλικά, ενώ οι συσκευασίες στα διάφορα snacks, γαριδάκια, πατατάκια, 
κλπ, είναι η πιο συνηθισµένη µας επαφή µε το film του πολυπροπυλενίου.
Η παλαιότερη σειρά µελανιού που χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα στην φλεξογραφία, είναι η Πολυ-
αµιδική. Βασίζεται σε ρητίνες πολυαµιδίου, που είναι διαλυτές σε υδρογονάνθρακες (επτάνιο / οκτάνιο) 
και αλκοόλες, κυρίως ισοπροπυλικές. Γι’ αυτό και στην γλώσσα των εκτυπωτών καλείται σειρά ισοπρο-
πυλικής.
Είναι εύχρηστη σειρά, για παλιές κυρίως φλεξογραφικές µηχανές και χαµηλές σχετικά ταχύτητες, δεν είναι 
θερµοαντοχής και δεν αντέχουν στα λίπη. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι αντοχές των φωτο-
πολυµερικών κλισέ στους υδρογονάνθρακες.
Παρ’ όλα αυτά, παραµένουν δηµοφιλείς οι πολυαµιδικές ρητίνες, εφ’ όσον χρησιµοποιούνται για παρα-
γωγή Release lacquers ή cold seal εφαρµογές και οι τροποποιηµένες σειρές µε νιτροκυτταρίνη και κετόνες, 
βρίσκουν αρκετές εφαρµογές.
Η πλέον διαδεδοµένη σειρά για εκτύπωση πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, βασίζεται σε τροπο-
ποιηµένη νιτροκυτταρίνη µε πολυουρεθάνη. Είναι σειρά που παρέχει µελάνια θερµοαντοχής, κατάλληλα, 
µε τις ανάλογες τροποποιήσεις, να δώσουν µελάνια για λαµινάρισµα ή για εξωτερικές εκτυπώσεις. Επίσης, 
δίνεται η δυνατότητα για σχηµατισµό υψηλής περιεκτικότητας σειρών, για πολύ λεπτά ράστερ.
Η σειρές NC/PU έχουν τον µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, διότι παρέχουν ευχρηστία στους παραγωγούς 
µελανιών και καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες.
Επίσης, σειρά µελανιών για αυτά τα υποστρώµατα, είναι η σειρά που βασίζεται σε PVB ρητίνες (πολιβινύλ 
βουτυράλ), δίνοντας εξαιρετικές τιµές σε δεσµούς λαµιναρίσµατος, ενώ η επιφανειακή τάση των πολυο-
λεφινικών filmς, πρέπει να είναι τουλάχιστον 38mN/m για να εκτυπωθούν σωστά.

4) CELLOPHANE

Υλικό, που η χρήση του έχει ελαττωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν στην αγορά τύποι απλοί, όπως το 
P (plain) ή λαµιναρισµένοι, όπως το MS, XS, κά.
Αναλόγως του τύπου του cellophane, χρησιµοποιούνται µελάνια νιτροκυτταρίνης, πολυουρεθάνης, 
ακρυλικά και βινυλικά (PVC).

Μελάνια για εκτύπωση
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5) ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Τα film πολυεστέρα, είναι υψηλών µηχανικών και θερµικών αντοχών, καθώς και υψηλού βαθµού αδι-
απερατότητας. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε καφέδες (PET / Alu / PE) ή lid film (PET / PE) ή και άλλες 
εφαρµογές (σαµπουάν, κλπ). Συνήθως, υπάρχουν δύο τύποι. Ο Plain πολυεστέρας (corona treated) και 
ο χηµικός (chemical treated). Για να εκτυπωθεί ο corona treated, πρέπει η επιφανειακή τάση στο film να 
είναι τουλάχιστον 54mN/m. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µελάνια νιτροκυτταρίνης, τροποποιηµένα για 
απλές εφαρµογές, αλλά για υψηλότερες απαιτήσεις, πρέπει να χρησιµοποιηθούν βινυλικά µελάνια. 
6) PVC films
Rigid (σκληρά) και Semirigid film (ηµίσκληρα), χρησιµοποιούνται στην αγορά, ενώ τα Soft PVC films, είναι 
πολύ δύσκολο να εκτυπωθούν. Η συσκευασία καραµελών χρησιµοποιεί twist PVC film, καθώς τελευταία 
αυξάνεται και η χρήση συρρικνούµενων film.
Συνήθως, τα PVC films (βινυλικά films), τυπώνονται µε βινυλικά µελάνια. Όµως, είναι ευρέως διαδεδοµέ-
νη και η χρήση ακρυλικών µελανιών.

7) ΜΕΤΑΛΙΖΕ FILMS

Tα µεταλιζέ film, παράγονται µε την εκτύπωση εν κενό, µορίων αλουµινίου, πάνω στο film. Συνήθως, 
έχουµε µεταλιζέ πολυπροπυλένια, πολυαιθυλένια, πολυεστέρα και PVC.
Η εκτύπωση πάνω στο µεταλιζέ, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και προτιµούνται συνήθως, οι λύσεις 
των primers.
Για εκτύπωση σε µεταλιζέ πολυπροπυλένιο, προτιµάται σειρά PVB ή primer, µε µελάνι νιτροκυτταρίνης, 
ενώ σε δύσκολες εφαρµογές µε πολυεστέρα, χρησιµοποιούνται primer και στη συνέχεια, µελάνι νιτροκυτ-
ταρίνης ή PVB µε δύο συστατικών overprint varnish. Για PVC metalized, χρησιµοποιείται κυρίως primer 
νερού και στη συνέχεια, µελάνι νιτροκυτταρίνης.
Όµως, υπάρχουν περιπτώσεις για απ’ ευθείας εκτύπωση µε PVB, PVC ή ακρυλικά µελάνια.

8) ΕΙΔΙΚΑ FILMS – ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του παραγωγού της µελάνης και του εκτυπωτή, 
ώστε να δοθεί η σωστή λύση.

       ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

                     FLEXACOM
                                                                                                                                             

Μελάνια για εκτύπωση
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Γραφικές τέχνες και συσκευασία

Το 1982 επισκέφθηκα έναν πελάτη να του πουλήσω διαλύτες. Ρώτησα από περιέργεια τι δουλειά κάνει.
Η απάντηση ήταν περίεργη «Πολλή τέχνη για πέταµα». Ο πελάτης αυτός χάραζε κύλινδρα βαθυτυπίας, 
για εκτυπώσεις σε υλικά συσκευασίας µε την τότε χηµική µέθοδο. Ήταν πράγµατι τέχνη και επιστήµη. Να 
ξεκινάς από την µακέτα, να προχωράς στους διαχωρισµούς, να παράγεις τα films, να φωτίζεις πάνω στους 
ευαισθητοποιηµένους κυλίνδρους, να βάζεις τα κύλινδρα στα µπάνια για τις οξειδώσεις και τις χρωµιώσεις 
και µετά, το τελικό φινίρισµα.
Με αυτά τα κύλινδρα, θα γινόταν η εκτύπωση σε κάποια βαθυτυπία, για να βγει κάποιο περιτύλιγµα ή 
σακουλάκι, που θα κατέληγε στο ράφι κάποιου super market. Και ο καταναλωτής θα το έπαιρνε, θα το 
έσκιζε να πάρει το περιεχόµενο και θα το πέταγε. «Πολλή τέχνη για πέταµα» λοιπόν.
Αργότερα άλλαξα δουλειά και άρχισα να πουλάω µελάνια. Συνάντησα έναν φίλο µου, παιδικό τότε 
και του είπα ότι ασχολούµαι µε τα µελάνια και αυτός αυθόρµητα µε ρώτησε «Και τί κάνεις, στύβεις τις 
σουπιές;» Φυσικά και δεν έστυβα τις σουπιές. Αυτά τα µελάνια ήταν πάρα πολύ πιο περίπλοκα από της 
σουπιάς. Ήταν µελάνια για εκτυπώσεις φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, για υλικά συσκευασίας. «Πολλή 
επιστήµη για πέταµα» και εδώ.
Όµως, όλη αυτή η τέχνη και επιστήµη των γραφικών τεχνών και της συσκευασίας είναι πλέον ένα µεγάλο 
µέρος της ζωής µας.
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1. Μέθοδοι Εκτύπωσης

Από την εποχή του Γουτεµβέργιου µέχρι τις µέρες µας, η τέχνη της εκτύπωσης, εξελίχθηκε σε πραγµατική 
επιστήµη. Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν τρεις κυρίως κατηγορίες εκτύπωσης:

Α) ΑΝΑΓΛΥΦΗ

Είναι αυτή η κατηγορία, όπου η εικόνα είναι εγχαραγµένη ανάγλυφα (διογκωµένη) και µόνον οι ανάγλυ-
φες επιφάνειες παίρνουν και µεταφέρουν µελάνι στο εκτυπούµενο υλικό. Εδώ, ανήκουν οι µέθοδοι της 
letter press και της φλεξογραφίας.

Β) ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ

Είναι η κατηγορία, όπου η εικόνα είναι εγχαραγµένη σε κύλινδρο και το µελάνι µεταφέρεται µέσα στην 
εγχάραξη, στο προς εκτύπωση υλικό.

Γ) ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

Είναι η µέθοδος, όπου το µελάνι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τις εκτυπώσιµες και µη εκτυπώσιµες περι-
οχές. Είναι, µπορούµε να πούµε, µια χηµική µέθοδος που στηρίζεται σε υδρόφιλες και µη περιοχές, των 
χρησιµοποιούµενων εκτυπωτικών πλακών. Είναι κυρίως γνωστή ως offset. 

Και οι τρεις µέθοδοι χρησιµοποιούνται στο να τυπωθούν υλικά που προορίζονται για συσκευασία, όµως 
η κάθε µέθοδος έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

2. Εύκαµπτα υλικά και εκτύπωση

Το πρώτο υλικό συσκευασίας ήταν το χαρτί. Η δυνατότητα που έδωσαν οι φλεξογραφικές και βαθυτυπι-
κές µηχανές, να τυπώνουν από ρόλο σε ρόλο, έδωσαν µεγάλη ώθηση στην εκτύπωση του χαρτιού για 
συσκευασία. Τα πρώτα µελάνια για φλεξογραφία ήταν γνωστά ως Ανιλίνης (στηριζόµενα στις βαφές). Στην 
συνέχεια, αναπτύχθηκαν πιό εξελιγµένα συστήµατα µέχρι τα σηµερινά, νεροµέλανα.

Η Offset έδινε καλή εκτύπωση, αλλά είχε µειωµένη παραγωγική δυνατότητα (φύλλο-φύλλο) και µεγαλύ-
τερη πολυπλοκότητα.
Στην συνέχεια, ήρθε το διαφανές χαρτί, που δεν ήταν άλλο από το Cellophane. Πραγµατική επανάσταση 
για την συσκευασία. Εδώ, βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί η βαθυτυπία, µέθοδος παραγωγική 
(από ρολό σε ρολό) και µε ωραίες εκτυπώσεις (καλύτερες της φλεξογραφίας). ‘Όλοι ήθελαν να τυλίξουν 
το προϊόν τους σε cellophane «να φαίνεται».
Την ανάπτυξη της βαθυτυπίας βοήθησε και ένα τρίτο υλικό, το Αλουµίνιο. Υλικό µε πολύ καλές ιδιότητες 
για την συντήρηση του προϊόντος, ενώ παράλληλα το έκανε να δείχνει ακριβότερο.
Στην συνέχεια, ήρθε το Πολυπροπυλένιο και µάλιστα το διαξονικός τονισµένο (ΒΟΡΡ). Καινούργια επανά-
σταση στην συσκευασία, παράλληλα µε την εξέλιξη των αυτόµατων συσκευαστικών µηχανών.
Νέα ώθηση για την βαθυτυπία, που πλέον γίνεται η κυρίως µέθοδος εκτύπωσης εύκαµπτων υλικών συ-
σκευασίας, καθώς οι µονάδες που έχουν βαθυτυπικές µηχανές, έχουν πλέον και λαµιναριστικές οι οποίες 
έχουν την δυνατότητα να συνδυάζουν 2 και 3 υλικά µαζί και να παίρνουν ένα τελικό προϊόν συσκευασίας, 
µε προκαθορισµένες και υψηλών απαιτήσεων ιδιότητες.

Γραφικές τέχνες και συσκευασία
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Η φλεξογραφία µένει πίσω και χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτύπωση του πολυαιθυλενίου για τσάντες 
super market και boutique.
Μόνο τα τελευταία χρόνια, εξελιγµένες µηχανές που συνδυάζουν και βαθυτυπία στην µεταφορά της µε-
λάνης, ακολουθούν τις εκτυπώσεις της βαθυτυπίας. Βέβαια, η φλεξογραφία εξακολούθησε να τυπώνει 
χαρτιά (ρολό σε ρολό) ή και χαρτόνια (φύλλο-φύλλο).
Η offset προσανατολίσθηκε στην εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών, διαφηµιστικών, εφηµερίδων, κλπ και 
µικρό σχετικά µέρος ασχολείται µε υλικά συσκευασίας, κυρίως χαρτόνια (κουτιά δώρων, παστόκουτα, 
κλπ.)

ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

                     FLEXACOM

Γραφικές τέχνες και συσκευασία
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Η Σφραγίδα πάντα στο προσκήνιο

Η επιθυµία του ανθρώπου να αφήνει αποτυπώµατα και να εκφράζει την προσωπικότητά του είναι µια από 
τις ισχυρότερες δυνάµεις.

1. Ιστορική αναδροµή

Η κατασκευή σφραγίδων και η χαρακτική ήταν δύο συνυφασµένες έννοιες  στην αρχαιότητα αφού οι 
πρώτες σφραγίδες γίνονταν µε την χάραξη συµβόλων και παραστάσεων  πάνω  σε  πέτρα  και σε άλλα 
υλικά της εποχής. 
Σφραγίδες από πηλό χρησιµοποιούσαν σε αρχαίους πολιτισµούς για να κλείσουν κιούπια και να τα σφρα-
γίσουν µε ένα σηµάδι που αποδείκνυε ότι το περιεχόµενο δεν έχει ανοιχτεί. Οι κυλινδρικές σφραγίδες των 
Σουµερίων από το 3000 πΧ  δείχνουν γυναίκες να περπατούν µε λάβαρα. Τις ωραιότερες σφραγίδες όµως 
τις συναντάµε κατά τη διάρκεια του µινωικού και µυκηναϊκού πολιτισµού όπου η κατασκευή σφραγίδας 
αποτελούσε ένα από τα µεγαλύτερα καλλιτεχνικά επιτεύγµατα. Πρόκειται   για δαχτυλίδια µε ανάγλυφες 
σύνθετες παραστάσεις στη σφραγιστική τους επιφάνεια, που συχνά έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Τέ-
τοια χρυσά δαχτυλίδια-σφραγίδες έχουν βρεθεί σε βασιλικούς τάφους των Μυκηνών και µαρτυρούν την 
µεγάλη επιδεξιότητα των µυκηναΐων σφραγιδογλύφων.  Δια µέσου των αιώνων, το ανθρώπινο γένος 
έχει χρησιµοποιήσει ειδικά σηµάδια και σήµατα  για να διαχωρίσει την ιδιοκτησία και να εγγυηθεί την 
αυθεντικότητα.  Μεσαιωνικοί ιππότες έβαζαν την σφραγίδα τους επάνω σε έγγραφα ώστε όλοι να µπο-
ρούν να καταλάβουν ότι το περιεχόµενο ήταν επίσηµο. Οι σφραγίδες ήταν απαραίτητες την εποχή που οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν. Εξασφάλιζαν τον έλεγχο για τη χρήση 
της δύναµης και των προνοµίων. Κατασκευαζόταν από κερί µέλισσας και ήταν  υπό την ευθύνη αξιωµα-
τούχου ο οποίος σφράγιζε τα έγγραφα η τα αντικείµενα. Οι σφραγίδες έγιναν δηµοφιλείς στην µεσαία τάξη 
τον 19ο αιώνα. Καθώς ήταν ένα προνόµιο να κατέχεις µία σφραγίδα κατά τον Μεσαίωνα, προς το τέλος 
του 1800 έγινε “status symbol” στους κύκλους της µπουρζουαζίας να έχεις µια σφραγίδα µε ένα σήµα, 
το µονόγραµµά σου ή την υπογραφή σου. Τα εργαλεία που χρειαζόταν για να γίνουν οι σφραγίδες ήταν 
κεριά, βουλοκέρι και η µήτρα. Σιγά – σιγά οποιοσδήποτε µπορούσε να έχει µία σφραγίδα και έτσι έχασε 
την ιδιαιτερότητά της. Στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα µε την ανάπτυξη της διοίκησης στα διάφορα έθνη, 
οι σφραγίδες  προσέφεραν ένα απλό τρόπο να δείξουν ότι τα έγγραφα ήταν επίσηµα και ότι οι φόροι είχαν 
εισπραχτεί. Οι σφραγίδες απάλλασσαν τους κρατικούς αξιωµατούχους από την διαδικασία, να γράφουν 
την ίδια φράση ξανά και ξανά. Προς το τέλος του 19ου αιώνα  η χρήση βουλκανισµένου λάστιχου  για την 
κατασκευή των σφραγίδων σήµαινε ότι ζύγιζαν και κόστιζαν λιγότερο και µπορούσαν να αφήσουν µια 
πολύ επίπεδη αποτύπωση λόγω της ελαστικής φύσης του υλικού.

Σε ότι αφορά την κατασκευή των σφραγίδων και τις σύγχρονες µορφές παραγωγής τα πράγµατα έχουν 
διαφοροποιηθεί  πολύ από δεκαετία σε δεκαετία. Η  παλαιότερη µέθοδος κατασκευής σφραγίδας την 
οποία χρησιµοποιούσαν µέχρι και τη δεκαετία του 80’ γίνονταν µε την  χρήση διαφόρων τυπογραφικών 
στοιχείων τα οποία τοποθετούνταν έτσι ώστε να δηµιουργούν το επιθυµητό κείµενο και στην συνέχεια µε  
µια πάστα από γύψο (καλλιτεχνία ) κάλυπταν τα στοιχεία και δηµιουργούσαν το αρνητικό, αυτό χρησίµευε 
ως  καλούπι-µήτρα όπου τοποθετούσαν το λιωµένο µίγµα (λάστιχο).

2. Σήµερα

Σήµερα η δηµιουργία της σφραγίδας διαφέρει πολύ η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά και τα µηχα-
νήµατα έχουν πάρει την θέση των καλουπιών.  Υπάρχουν 2 κατηγορίες µηχανηµάτων τα LASER χάραξης 
και κοπής τα οποία έκαναν την εµφάνιση τους την δεκαετία του 90 στην Ευρώπη  και τα φωτοπολυµερικά 
που υπάρχουν από το 1960. Τα laser είναι πιο προηγµένα και έχουν πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των 
φωτοπολυµερικών. Η λειτουργία ενός laser µηχανήµατος είναι πολύ απλή  συνδέεται τόσο εύκολα όσο 
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ένας εκτυπωτής σε PC ή σε MACINTOSH. Είναι συµβατό µε πλήθος σχεδιαστικών προγραµµάτων  και  η 
δηµιουργία της σφραγίδας  γίνεται µέσω της οθόνης του υπολογιστή,  πληκτρολογώντας το κείµενο και 
δίνοντας εκτύπωση στο laser µε µεγάλη ακρίβεια. Σε αντίθεση µε τα  φωτοπολυµερικά  οι σφραγίδες µέσω 
laser κατασκευάζονται πολύ πιο γρήγορα  3-4 λεπτά  αντί για 40 – 60 λεπτά  και αυτό βοηθάει πολύ στην 
παραγωγή.
Με την τεχνολογία του laser δεν χρησιµοποιούνται  καθόλου  χηµικές ουσίες όπως  ρητίνη  η οποία είναι 
βασικό στοιχείο στα  φωτοπολυµερικά µηχανήµατα. 
Τα laser  κατηγοριοποιούνται  ανάλογα µε τις διαστάσεις  και µε την ισχύ  ξεκινάνε από 12 Watt και φτά-
νουν µέχρι 300 Watt για βιοµηχανική χρήση και οι τιµές κυµαίνονται από  13.000 €  έως και  70.000 €.  Η 
προέλευση τους είναι από Αυστρία, Αµερική κ.α.
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα laser µηχανήµατα  έχουν πληθώρα εφαρµογών εκτός  από την κατασκευή 
σφραγίδων, όπως δηµιουργία πινακίδων, επιγραφών, µακέτες, εµβλήµατα , διακόσµηση σε ξύλο, ανα-
µνηστικές πλακέτες κ.α.

           ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                
            ΓΕΡΟΥ ΑΕ

Η Σφραγίδα πάντα στο προσκήνιο
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Πλαστικοποίηση εντύπων

Μερικά χρόνια πίσω η προστασία των τυπωµένων εντύπων από µηχανές offset ή οποιαδήποτε άλλη µορ-
φή εκτύπωσης ήταν µια εργασία που έπρεπε κάποιος να καταφύγει σε εξειδικευµένα κέντρα πλαστικοποί-
ησης. Με την πάροδο του χρόνου και µε την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας οι εκτυπώσεις αλλάζουν 
µορφή και µέγεθος µε αποτέλεσµα αυτές οι βεβαρηµένες οικονοµικά εργασίες να απαιτούν πλέον προ-
στασία ακόµη µεγαλύτερη για να έχουν διάρκεια αφ` ενός και αφ` ετέρου να ζωντανεύουν τα χρώµατα. 
Οι σύγχρονες πλέον δηµιουργικές επιχειρήσεις έχουν καθετοποίηση την παραγωγή τους έτσι ώστε όλα 
πραγµατοποιούνται κάτω από µια στέγη και ο πελάτης παίρνει έτοιµο πλέον προϊόν. 
Και σήµερα η προστασία του τυπωµένου εντύπου πραγµατοποιείται µε την πλαστικοποίηση  αλλά πραγ-
µατικά πόσοι γνωρίζουν την εφαρµογή της. 

1. Υλικά και Μηχανές 

Τα υλικά αλλά και οι µηχανές πλαστικοποίησης αποτελούν δύο βασικούς άξονες κρίσης για την επιλογή 
τους. 
• Μηχανές θερµής πλαστικοποίησης. 

• Μηχανές θερµής – ψυχρής πλαστικοποίησης. 

• Μηχανές ψυχρής πλαστικοποίησης. 

• Υλικά θερµής πλαστικοποίησης µιας όψης ή διπλής (κάψουλα).
 
• Υλικά ψυχρής πλαστικοποίησης µιας όψης ή και διπλής. 

• Τα υλικά θερµής πλαστικοποίησης κατά βάση αποτελούνται από το φιλµ και την κόλα κατά ποσοστό 
που η αναλογία είναι κριτήριο ποιότητας - τιµής. 

Τα θερµά φιλµ παράγονται από υλικά όπως: 

• ΡΕ (πολυαιθυλένιο) 
• ΡΡ (πολυπροπυλένιο) 
• ΡU (πολυουρεθάνη) 
• PET (πολυεστέρα) 
• PVC 

Και οι κόλες από : 

• PP – PU – EAA (ethylene-acrulic acid)
• EEA (ethylene –ethyl acryl ate) 
• EVA (ethylene – vinyl acetate)

Για την επιλογή λοιπόν ενός θερµού υλικού πλαστικοποίησης πρέπει να γνωρίζουµε το επιθυµητό σηµείο 
τήξης του υλικού αλλά και το είδος της επιφάνειας που θα πλαστικοποιήσουµε. Όλες οι κόλες των θερ-
µών φιλµ υλικών δεν έχουν την ίδια απορρόφηση πάντοτε όπως για παράδειγµα σε high gloss επιφάνειες 
χαρτιού. 

Τα ψυχρά υλικά στην βασική επιφάνεια του φιλµ συνήθως αποτελούνται από VINYL – PE – PP – PU – PET 
– PVC – PA (Poly acryl ate)  και η κόλα που συνήθως µεταχειρίζονται είναι από: 
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• Butyl Rubber Latex 

• PIB (polyisobuthylene)
 
• HBR 

Η επικόλληση του ψυχρού φιλµ στην επιφάνεια του εντύπου πραγµατοποιείται µε την πίεση που ασκούν 
οι κύλινδροι της µηχανής πλαστικοποίησης. 
Και στην περίπτωση των υλικών ψυχρής πλαστικοποίησης υπάρχουν κόλες που από την χηµική τους 
επεξεργασία αναφέρονται ως PPSA (Pressure Permanent Sensitive Adhesive) & RPSA (Pressure Remov-
able Sensitive Adhesive) και φυσικά πρέπει να αναφερθούµε και στις Solvent base κόλες που είναι και το 
πλέον σύγχρονο υλικό. 

Τέλος οι επιφάνειες των βασικών φιλµ έχουν µια πολύ µεγάλη ποικιλία όπως Gloss-Clear-Matt-satin 
– Satin matt- Embossible (Sand-floor matt) – 3D και πολλές άλλες για να µην αναφέρουµε εξειδικευµένες 
ποιότητες. 
Η σωστή λοιπόν ενηµέρωση για την επιλογή τόσο της µηχανής πλαστικοποίησης όσο και των υλικών είναι 
απαραίτητη για να επιτυγχάνει κανείς τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσµατα. 
Επειδή ο διαθέσιµος χώρος είναι περιορισµένος λεπτοµέρειες σε υλικά που δεν έχουµε αναφέρει, και που 
υπάρχουν αρκετά ακόµη,  δεν έχει γίνει σκόπιµα και ο υπογράφων ζητά την κατανόηση για τις παραλεί-
ψεις. 

           Για την GMP Ελλάς Ε.Π.Ε.

           Ρουσσίδης Ίκαρος 

Πλαστικοποίηση εντύπων
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Διεθνής ύφεση  και δοµικά προβλήµατα 
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τεχνών  -  εµπόδιο για την ουσιαστική  

ανάπτυξη και την αναγκαία 
αναδιάρθρωση του κλάδου 
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Ελληνική βιοµηχανία γραφικών τεχνών

Eίναι σε όλους ορατό ότι βρισκόµαστε στο µέσο µιάς παρατεταµένης ύφεσης της οικονοµίας. H ύφεση 
αυτή, η όποία προκαλείται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, επηρεάζει αρνητικά 
το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.

Στο κείµενο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια να προσδιοριστούν οι συνέπειες της ύφεσης στην αγορά και 
την οικονοµία για τον κλάδο των Γραφικών Tεχνών. Θα παρατεθούν επίσης στοιχεία και αναλύσεις για τα 
δοµικά προβλήµατα του ελληνικού κλάδου γραφικών τεχνών και  των επιπτώσεων τους στην ανάπτυξή 
του. 

1. Ύφεση και κλάδος γραφικών τεχνών

H πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων γραφικών τεχνών σε ολόκληρη την Eυρώπη, παρουσιάζει 
τα τελευταία χρόνια συνεχή αρνητικά αποτελέσµατα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. H διαµόρφω-
ση νέων δεδοµένων στην παραγωγή, την αγορά και τα έντυπα προϊόντα απαίτησε την αναδιάρθρωση 
της εσωτερικής δοµής των επιχειρήσεων και τον αναπροσανατολισµό στην ευρύτερη αγορά των µέσων 
οπτικής επικοινωνίας. Aυτή η αναδιάρθρωση δεν έλαβε χώρα δίχως να προκληθούν προβλήµατα στις 
επιχειρήσεις και στους εργαζόµενους στον κλάδο.

H κατάρρευση της λεγόµενης «νέας οικονοµίας»,  και ειδικότερα σε ότι αφορά την σχέση εντύπων και 
ηλεκτρονικών µέσων, κατέδειξε ότι το έντυπο εξακολουθεί να έχει κυρίαρχο και αναντικατάστατο ρόλο, 
τουλάχιστον για το ορατό µέλλον. Γενικότερα όµως, αυτή η κατάρρευση προκάλεσε την υποχώρηση 
και της «πραγµατικής» λεγόµενης οικονοµίας, δηλαδή παραδοσιακών κλάδων στην µεταποίηση και την 
παροχή υπηρεσιών. H τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου, επιτάχυνε τις αρνητικές εξελίξεις µε 
δραµατικές επιπτώσεις σε άλλοτε κραταιούς κλάδους όπως σε αυτόν των αεροµεταφορών. Σε σχέση µε 
τον κλάδο των γραφικών τεχνών παρατηρήθηκε πτώση της διαφηµιστικής δαπάνης και µείωση στην πα-
ραγωγή εντύπων. 

Σαν παράδειγµα αναφέρεται η συνεχιζόµενη πτώση  και τα αρνητικά αποτελέσµατα της παραγωγής εντύ-
πων στην Γερµανία. Με βάση όσα αναφέρονται στην έγκυρη επιθεώρηση γραφικών τεχνών «Deutscher 
Drucker», ο κύκλος εργασιών των γερµανικών επιχειρήσεων το 2001, υποχώρησε κατά 2,8% ( ονοµα-
στικός) ή 3,7% (σε πραγµατικές τιµές) σε σχέση µε το έτος 2000 (Στοιχεία για 1909 επιχειρήσεις µε 20 και 
άνω εργαζόµενους).  Παράλληλα, υποχώρησε ο δείκτης παραγωγικότητας από 112,5 το 2000 σε 110,8 το 
2001 (1995=100) (1).

Kαι άλλα όµως δεδοµένα καταδεικνύουν την ύφεση που πλήττει την Eυρωπαική βιοµηχανία των γραφι-
κών τεχνών. Eνδεικτικά αναφέρονται η µείωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της MAN Roland (Mεί-
ωση του κύκλου εργασιών κατά 850 εκατ. Eυρώ ή -12% για το πρώτο εξάµηνο του 2002 σε σχέση µε το 
έτος 2001) και της Heidelberg Druckmaschinen AG (αντίστοιχα µείωση του κύκλου εργασιών 13,3% για 
το πρώτο τετράµηνο του επιχειρηµατικού έτους 2002-2003 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προ-
ηγούµενου έτους) (2). 

Eπιπρόσθετα πρέπει να αναφερθούν η χαµηλή κίνηση κατά την πρόσφατη έκθεση  IPEX στο Mπίρµιν-
γχαµ  και η ακύρωση και µεταφορά της πολύ επιτυχηµένης έκθεσης  IMPRINTA, από τον Φεβρουάριο του 
2003 που ήταν προγραµµατισµένη, για το 2006. (Στην θέση της θα πραγµατοποιηθεί µία τοπική έκθεση 
προσανατολισµένη στον γερµανόφωνο χώρο των γραφικών τεχνών, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
γραφείου τύπου της έκθεσης) (3).
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2.  H ελληνική εκδοχή και τα αίτια της ύφεσης και των 
προβληµάτων του κλάδου.

Θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι επειδή η ελληνική οικονοµία, σε αντίθεση µε τις ευρωπαικές, 
παρουσιάζει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, θα έπρεπε να µην υπάρχει ή τουλάχιστον να παρουσιάζεται 
µικρότερη  επιβράδυνση ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Πράγµατι, η ελληνική  βιοµηχανία παρου-
σιάζει µία σχετική αντοχή σε σχέση µε τις αντίστοιχες Eυρωπαικές τόσο στο σύνολο όσο και σε επιµέρους 
κλάδους. H επερχόµενη διεξαγωγή της Oλυµπιάδας του 2004 σαφώς και αποτελεί ένα σηµαντικό παρά-
γοντα  για την αυξηση της δραστηριότητας στην βιοµηχανία.  Ωστόσο, ο υψηλός ρυθµός άυξησης του Eλ-
λινικού AEΠ δεν σηµαίνει ανάπτυξη για όλους τους τοµείς της οικονοµίας.  O υψηλός ρυθµός ανάπτυξης 
οφείλεται κυρίως στις κατασκευές (4). 

Σε  ότι αφορά τον κλάδο των γραφικών τεχνών, οι ρυθµοί ανάπτυξης θα έπρεπε να είναι υψηλοί, ιδιαιτέ-
ρως λόγω της διεξαγωγής των Oλυµπιακών αγώνων το 2004. Kαι αυτό θα έπρεπε να ισχύει για τον κλάδο 
των γραφικών τεχνών. Ωστόσο, µε εξαίρεση ορισµένες επιχειρήσεις, παρουσιάζεται µία επιδείνωση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος στον κλάδο. H αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται κυριως στα δοµικά χαρακτη-
ριστικά και τον τρόπο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και λιγότερο στην ύφεση της οικονοµίας. Tα δοµικά 
αυτά προβλήµατα, κατά την προσωπική µου άποψη, εµποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Συνοπτικά αναφέρω τους κυριότερους λόγους που κατα την άποψη µου διαµορφώνουν αυτό το αρνητικό 
κλίµα.

3.  Δοµικά προβλήµατα της ελληνικής βιοµηχανίας 
γραφικών τεχνών

H υπερχωρητικότητα και διαθεσιµότητα εκτυπωτικών µηχανών κυρίως µετά τις επενδύσεις που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. H αύξηση του δυναµικού στην εκτύπωση, δίχως την παράλληλη 
απόσυρση των παλαιών µηχανών οι οποίες ανακυκλώθηκαν στην παραγωγή, σαφώς οδηγεί σε υπερ-
προσφορά παραγωγής µε αποτέλεσµα πιέσεις στην τιµολόγηση των εργασιών εκτύπωσης και παραγωγής 
εντύπων από τους πελάτες. 

Παρατηρείται µία συνεχής αύξηση του ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα (θεµιτού και σε πολλές περι-
πτώσεις εκτός κανόνων), µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συµπίεση της πολιτικής τιµολόγησης από τις επι-
χειρήσεις. Tο πρόβληµα αυτό επιτείνεται από την κοστολόγηση και τιµολόγηση των εργασιών γραφικών 
τεχνών µε αυθαίρετες πρακτικές. Aυτό οφείλεται στην απουσία µιάς αξιόπιστης και επιστηµονικά τεκµηρι-
ωµένης βάσης κοστολόγησης από το σύνολο του κλάδου (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). 

Kατ΄ αυτόν τον τρόπο γίνονται κοστολογήσεις στην παραγωγή των εντύπων οι οποίες δεν λαµβάνουν 
υπ’όψιν τα πραγµατικά δεδοµένα κόστους στην παραγωγή. Tο αποτέλεσµα είναι να να τιµολογούνται οι 
εργασίες κάτω του κόστους και να αφήνονται οι πελάτες να επιβάλλουν συνεχώς χαµηλότερες τιµές πώ-
λησης.

Eίναι χαρακτηριστικό το ότι ακόµη και εάν ήθελαν οι επιχειρήσεις εκείνες που χρησιµοποιούν πραγµατικά 
δεδοµένα στην κοστολόγηση, να λειτουργήσουν µε βάση τα πραγµατικά κοστολόγια και να τιµολογή-
σουν ανάλογα, τελικά αναγκάζονται τιµολογούν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Tο τελικό αποτέλεσµα είναι 
οπωσδήποτε πολύ ανησυχητικό µιάς και δηµιουργεί ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας στον κλάδο, χωρίς 
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να φαίνεται µία πιό αισιόδοξη προοπτική στο θέµα αυτό.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβληµα επίσης είναι η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία επενδύσεων στην ανάπτυ-
ξη του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται ή πρόκειται να απασχοληθεί στον κλάδο. Δεν είναι η ώρα 
να αναλυθεί το πρόβληµα  - είναι άλλωστε σε όλους γνωστό και συνδέεται άµεσα µε την αναγκαιότητα 
διαµόρφωσης ουσιαστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις γραφικές τέχνες, µε βάση όλα τα σύγχρονα 
δεδοµένα. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πλέον η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και στην 
συνεχή του ανάπτυξη και εξέλιξη αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα για την επιβίωση του κλάδου. Aποτελεί 
τον  κύριο µοχλό ανάπτυξης  στην κοινωνία όπου η αξία των παγίων και των εγκαταστάσεων υποχωρεί 
υπέρ των αξιών της γνώσης και της µάθησης.

Συνδεόµενο µε το προηγούµενο θέµα είναι το ζήτηµα της έλλειψης στελεχών σε ανώτατο επίπεδο το οποίο 
απασχολείται στο ερευνητικό πεδίο, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών και της υφιστάµενης κατάστασης 
στον κλάδο και στην χάραξη στρατηγηκών ανάπτυξης σε τεχνολογικά, επιχειρηµατικά και θέµατα διαχεί-
ρησης και διοίκησης στον κλάδο. Tο πιό χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η σχεδόν παντελής απουσία 
ελληνικής παρουσίας στο διεθνές ερευνητικό πεδίο και στην συµµετοχή σε Eυρωπαϊκούς οργανισµούς 
και φορείς.
 
Σαν συνέπεια προκύπτει έλλειψη ουσιαστικής ενηµέρωσης και αδυναµία της χάραξης µιάς ουσιαστικής 
αναδιάρθρωσης µε βάση στρατηγικούς στόχους. Mία τέτοια πολιτική προυποθέτει συνδυασµένες γνώσεις 
και εµπειρίες από ένα ευρύτατο πεδίο σύνθετων στοιχείων, όπως προσανατολισµό στην αγορά, έρευνα σε 
νέα ή ανταγωνιστικά προϊόντα στον τοµέα των µέσων (media), επενδύσεις στην ποιότητα, το περιβάλλον 
και το ανθρώπινο δυναµικό, ενσωµάτωση στην καθηµερινή πρακτική της λειτουργίας µιάς επιχείρησης 
προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης κλπ.

Eίναι γεγονός ότι για την µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, η χάραξη µιάς στρατηγικής 
ανάπτυξης εµποδίζεται αντικειµενικά, λόγω της ύπαρξης άπειρων καθηµερινών προβλήµάτων που απαι-
τούν λύσεις και δικαιολογηµένα αποσπούν τον χρόνο των επιχειρηµατιών και των υπευθύνων ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων.

Eπιπρόσθετα, φαίνεται ότι οι κλασσικές αποτιµήσεις και αναλύσεις της κατάστασης των επιχειρήσεων που 
βασίζονται µόνο σε οικονοµικά δεδοµένα και προβλέψεις, δεν επαρκούν πλέον για την χάραξη  και την 
εφαρµογή  µιάς δυναµικής στρατηγικής ανάπτυξης για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς της οπτικής  
επικοινωνίας. Tο µικρό µέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων επιτείνει το πρόβληµα, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά την πραγµατοποίηση των αναγκαίων αναλύσεων και στην διαµόρφωση αξιόπιστων προβλέψε-
ων. 

4. Συµπεράσµατα

Όλα όσα αναφέρθηκαν, αποτελούν µία συνοπτική καταγραφή της κατάστασης που διαµορφώνεται τόσο 
από εξωτερικούς όσο και ενδογενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον κλάδο των γραφικών τεχνών 
στο σύνολό του.

Eίναι γεγονός ότι οι εποχές των παχιών αγελάδων για τον κλάδο, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.  Eίναι 
γεγονός επίσης ότι το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούσαµε εµείς που ασχολούµαστε µε τον κλάδο τα 
τελευταία 25 χρόνια, ανατρέπεται. Aυτό σηµαίνει ότι στο άµεσο µέλλον θα κληθούµε να δραστηριοποιη-
θούµε σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, µε νέα δεδοµένα στην επιχειρηµατικότητα και την απα-
σχόληση. Eπιπλέον, το γενικότερο πεδίο δραστηριοποίησης (ανεξάρτητα από το αν κάποιος απασχολείται 
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στην παραγωγή, στο µάνατζµεντ ή στην εκπαίδευση) θα είναι πολύ πιό σύνθετο και ίσως πιό δυσµενές.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται νέες καινοτοµικές στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες πρέπει να πραγ-
µατοποιηθούν από όλους εµάς. Πρέπει  όλοι να συµβάλλουµε στο να διατηρήσουµε αλώβητο από την 
υφιστάµενη κρίση και να αναπτύξουµε περαιτέρω τον κλάδο MAΣ.

Kαι κατά την προσωπική µου άποψη είναι αναγκαίο να βασιστούµε στις λέξεις-κλειδιά: Γνώση, εµπειρία, 
συµµετοχή, συνεργασία.

          AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΠΟΛΙΤΗΣ

           Καθηγητής Γραφικών Τεχνών

Aναφορές:
(1):Ullmann Dieter: «2001 war kein Jubeljahr fuer die Deutsche Druckindustrie» BVDM Analyse, Deutscher 
Drucker Nr 32-33 15.08.02, pp 10-11 και Deutscher Drucker Nr  34 22.08.02, pp 9-12, Ostfildern, Γερµα-
νία.
(2): Unternehmen und Maerkte, Deutscher Drucker Nr 32-33, 15 .08.02, p 4,  Ostfildern, Γερµανία.
(3) Δελτίο τύπου Messe Duesseldorf GmbH No 10/27 Iουνίου 2002.
(4) X.A. Παπαδηµητρίου: «Φορολογική απογοήτευση» Άρθρο στην εφηµερίδα «H Kαθηµερινή», 
01.09.2002, σελ. 2 (οικονοµική).
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Χαρτιά ασφαλείας

Σε µια εποχή έντονης παραποίησης, πλαστογραφίας και παράνοµου εµπορίου, είναι όλο και µεγαλύτερη 
η ανάγκη προστασίας εγγράφων και προϊόντων. Η πρώτη και ασφαλέστερη λύση, είναι τα χαρτιά ασφα-
λείας. Οι ασφάλειες που περιέχουν, βρίσκονται µέσα στην χαρτόµαζα κατά την κατασκευή του χαρτιού, µε 
αποτέλεσµα αυτές να είναι πολύ δύσκολο να πλαστογραφηθούν.

1. Βασικά στοιχεία ασφαλείας

Τα βασικά στοιχεία ασφάλειας, τα οποία δεν φωτοτυπούνται, δεν σκανάρονται και δεν αναπαραγάγονται 
είναι: 

1) Υδατογραφήµατα

2) Ολογράµµατα

3) Ιριδίζουσες επαλείψεις

4) Αόρατες φθορίζουσες ίνες

Η τεχνολογία των χαρτιών αυτών, έχει τέτοια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, που ένας καλός συνδυασµός 
ασφαλειών σε ένα έγγραφο, το καθιστά σχεδόν αδύνατο στην παραχάραξη.
Αυτό που επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι η προστασία των επωνύµων προϊόντων, το παραε-
µπόριο των οποίων, έχει γίνει πραγµατική µάστιγα, σε πολλούς κλάδους της βιοµηχανίας.
Υπάρχουν από τις χαρτοποιίες, διαθέσιµες σειρές λύσεων γι’ αυτό το πρόβληµα, κάθε µια απ’ τις οποίες 
προσαρµόζονται στα µέτρα του κάθε πελάτη, ανάλογα µε το πρόβληµα, το προϊόν και τον προϋπολογι-
σµό κάθε εταιρείας, περιέχοντας ένα συνδυασµό ασφαλειών στο χαρτί και στην εκτύπωση.
Πιστεύεται γενικά ότι, η χρήση των χαρτιών ασφαλείας θα έχει µια ραγδαία άνοδο στα επόµενα χρόνια και 
οι εφαρµογές τους δεν θα περιορίζονται µόνο στα χαρτονοµίσµατα ή στα διαβατήρια, αλλά και σε πολλά 
έγγραφα καθηµερινής χρήσης.
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2. Εφαρµογές χαρτιών ασφαλείας

Τα χαρτιά ασφαλείας έχουν εφαρµογές σε:

Α)  Έγγραφα υψηλής ασφάλειας, όπως διαβατήρια, ταυτότητες, χαρτονοµίσµατα

Β)   Έγγραφα δηµοσίου, όπως εκλογικά βιβλιάρια, άδειες παραµονής και εργασίας αλλοδαπών, πιστοποι-
ητικά, έγγραφα φορολογίας, ένσηµα, άδειες οδήγησης, έγγραφα υγείας και ασφάλισης, τίτλοι ιδιοκτη-
σίας, λαχεία, εισιτήρια µεταφορικών µέσων.

Γ)   Έγγραφα τραπεζών, όπως επιταγές όλων των τύπων, εγγυητικές επιστολές, µετοχές, βιβλιάρια καταθέ-
σεων.

Δ)  Προστασία επώνυµων προϊόντων, όπως πιστοποίηση αυθεντικότητας ρούχων, ηλεκτρικών εξαρτηµά-
των, ποτών φαρµακευτικών ειδών, αθλητικών ειδών.

Επίσης, εφαρµόζονται σε κουπόνια δώρου ή εστιατορίων, εισιτήρια διαφόρων εκδηλώσεων, διπλώµατα, 
γενικότερα, σε προϊόντα που χρειάζονται προστασία από την παραποίηση.

ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΝΤΑ

ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΕΕ

Χαρτιά ασφαλείας
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Η Φλεξογραφία

Κάνοντας  ιστορική  αναδροµή  µπορούµε  να  πούµε  ότι  η  πρώτη  φλεξογραφική  µηχανή  παρουσιά-
ζεται  το  1890  στο  Λίβερπουλ  της  Αγγλίας  από  τους  Biddy, Baron  και  υιούς  µε  τους  εκτυπωτικούς  
σταθµούς  γύρω  από  ένα  κεντρικό  πιεστικό  κύλινδρο.  Σε  άλλη  αναφορά  φαίνεται  ότι  η  µέθοδος  
της  φλεξογραφίας  ήταν  γνωστή  στις  Ηνωµένες  Πολιτείες της  Αµερικής  από  το  1860 !  Πάντως  οι  πε-
ρισσότερες  αναφορές  αποδίδουν  τη  γέννηση  της  φλεξογραφίας  στον  κατασκευαστή  C.A. Holweg  για  
την  εκτυπωτική  µηχανή  “ανιλίνης”  στη  Γαλλία  το  1905.  Η  µηχανή  εκτύπωνε  χαρτί  µε  αλκοολούχα  
µελάνια  τα  οποία  ήταν  ιδιαίτερα  ταχυστέγνωτα  και  εποµένως  επέτρεπαν  την  εν  σειρά  λειτουργία  
σακουλοποιητικής  µηχανής.  Ο  εκτυπωτής  µπορούσε  µε  µηχανικές  ρυθµίσεις  να  συγχρονίσει  την  
σακουλοποιητική  µηχανή  ώστε  να  παράγει  εν  σειρά  εκτυπωµένες  χαρτοσακούλες.  Η  ονοµασία  “α-
νιλίνης”  στην  µέθοδο  εκτύπωσης  δόθηκε  επειδή  τα  µελάνια  περιείχαν  χρωστικές  ελαίων  ανιλίνης  
(η  λέξη  ανιλίνη  προέρχεται  από  την  Αραβική  “αλ  νιλ”  που  σηµαίνει  “το  βαθυγάλαζο”).

O  πρώτος  παγκόσµιος  πόλεµος  δεν  επέτρεψε  καµία  ουσιαστική  πρόοδο  στο  χώρο  της  εκτύπωσης  
ανιλίνης.  Στις  δεκαετίες  του  ΄20  και  του  ΄30  η  µηχανή  του  C. A. Holweg  έγινε  γνωστή  και  στην  
Αµερική  από  τον  H. H. Heinrich  ο  οποίος  αντιπροσώπευε  εκεί  την  Γερµανική  Windmoeller  and  Hoel-
scher, εταιρεία  που  όπως  ο  Holweg  κατασκεύαζε  µηχανές  ανιλίνης  ενός, δύο  και  τριών  εκτυπωτικών  
σταθµών  (χρωµάτων).  Οι  µηχανές  αυτές, τύπου  stack, τύπωναν  χαρτί  πλάτους  από  400mm  ως  και  
900mm.  Ήταν  ελαφράς  κατασκευής, χωρίς  ιδιαιτερότητες, εύκολο  δηλαδή  να  κατασκευαστούν  αντί-
γραφα  από  πολλούς  εκτυπωτές.  Έτσι, στις  δεκαετίες  του  ΄20  και  του  ΄30  η  φλεξογραφική  µηχανή  
ανιλίνης  εχρησιµοποιείτο  ευρέως  για  παραγωγή  κάθε  τύπου  χαρτοσακούλας  µε  εν  σειρά  προσαρ-
µοσµένη  σακουλοποιητική  µηχανή, καθώς  και  για  βαφές  χαρτιών.
Τα  µελάνια  όµως  αλκοόλης  ήταν  πολύ  χαµηλής  ποιότητας  και  χωρίς  καθόλου  αντοχή  στο  φως, 
µε  αποτέλεσµα  τη  “µικρή  διάρκεια  ζωής”  του  εκτυπωµένου  θέµατος  στο  χαρτί.  Επίσης, το  θέµα  
της  µακέτας  προς  εκτύπωση  δεν  µπορούσε  να  έχει  υπερκάλυψη  στα  χρώµατα  λόγω  χαµηλής  
ποιότητας.  Άλλο  σοβαρό  µειονέκτηµα  εκείνης  της  εποχής  ήταν  το  γεγονός  ότι  το  “pre-press”  για  
τη  φλεξογραφία  διέφερε  από  αυτό  άλλων  τότε  γνωστών  εκτυπωτικών  µεθόδων, χωρίς  να  υπάρχει  
τεχνική  γνώση  για  αυτές  τις  διαφορές.  Δηλαδή, η  µεταφορά  της  µακέτας  στο  εκτυπωτικό  µέσο  
(λάστιχο – κλισέ)  δεν  υπολόγιζε  την  παραµόρφωση  του  κλισέ  λόγω  της  επιµήκυνσης  του  όταν  το  
επικολλούσαν  σε  κύλινδρα  µικρής  διαµέτρου.
Πέρα  από  τα  προβλήµατα  λόγω  φτωχής  ποσότητας  µελανιού  και  λάθος  µεταφοράς  µακέτας, φαί-
νεται  ότι  το  αποτέλεσµα  εκτύπωσης  επηρεαζόταν  πολύ  από  τις  συνθήκες  θερµοκρασίας  και  πίεσης, 
χωρίς  να  υπάρχει  η  γνώση  και  η  δυνατότητα  για  σωστή  ρύθµιση  τους.  Για  τους  λόγους  αυτούς, για  
πολλά  χρόνια  η  εκτύπωση  ανιλίνης  εκτός  από  χαµηλού  κόστους  ήταν  και  χαµηλής  ποιότητας.

Την  δεκαετία  του  ΄30  όµως  εµφανίζεται  το  σελοφάν  ως  υλικό  κατάλληλο  για  συσκευασία, λόγω  
των  ιδιοτήτων  του  για  την  προστασία  του  προϊόντος  και  της  διαφάνειας  του, αντικαθιστώντας  πολ-
λές  εφαρµογές  χαρτιού.  Μπορούµε  σε  ένα  βαθµό  να  αποδώσουµε  την  τεχνολογική πρόοδο  της  
φλεξογραφίας  στο  σελοφάν, γιατί  το  διαφανές  και  µη-απορροφητικό  αυτό  υλικό  δεν  ήταν  δυνατόν  
να  τυπωθεί  µε  τη  µέθοδο  της  λιθογραφίας.  Η  πλέον  κατάλληλη  µέθοδος  ήταν  η  βαθυτυπία, µέθο-
δος  που  µπορούσε  να  αποδώσει  την  κατάλληλη  ποσότητα  µελανιού  σε  µη-απορροφητικά  υλικά.  
Όµως, το  κόστος  της  µηχανής  αλλά  και  της  κατασκευής  των  κυλίνδρων  βαθυτυπίας  περιόριζε  την  
επιλογή  της  βαθυτυπικής  µεθόδου  µόνο  για  εκτυπώσεις  µεγάλων  ποσοτήτων.  Οι  µικρές  ποσότητες  
ήταν  οικονοµικά  ασύµφορο  να  τυπωθούν  βαθυτυπικά, έτσι  έπρεπε  να  τυπωθούν  µε  τη  µέθοδο  
ανιλίνης.  Έπρεπε  λοιπόν  να  βελτιωθεί  η  πρόσφυση  και  το  στέγνωµα  των  µελανιών  µεταξύ  των  
εκτυπωτικών  σταθµών  ώστε  να  µπορούν  να  τυπωθούν  και  µακέτες  µε  υπερκάλυψη  χρωµάτων  
στο  θέµα.  Επίσης, λόγω  της  διαφάνειας  και  του  σελοφάν  αλλά  και  της  χρωστικής  των  µελανιών, 
έπρεπε  να  βρεθούν  και  νέες  χρωστικές.  Ένας  επίσης  σοβαρός  λόγος  που  επέβαλε  την  έρευνα  για  
νέες  χρωστικές  ήταν  το  γεγονός  ότι  η  ανιλίνη  είχε  χαρακτηριστεί  τοξική  για  εκτύπωση  υλικών  που  
συσκευάζουν  τρόφιµα.  
Η  τοξικότητα  της  ανιλίνης  όµως  πέρα  από  την  ανάγκη  αλλαγής  χρωστικών  έφερε  και  την  ανάγκη  
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να  υιοθετηθεί  νέα  ονοµασία  στη  µέθοδο  ανιλίνης.  Μετά  από  συνεχείς  προσπάθειες  από  πολλούς  
παράγοντες  της  βιοµηχανίας  επί  πολλά  έτη, επιτυγχάνει  επιτέλους  το  1952  το  Ινστιτούτο  Συσκευ-
ασίας  στις  Ηνωµένες  Πολιτείες  την  υιοθέτηση  της  ονοµασίας  “Φλεξογραφία”  για  την  µέθοδο  της  
ανιλίνης, επειδή  το  µέσο  εκτύπωσης  είναι  το  λάστιχο  (flexible  rubber).

Επανερχόµενοι  στη  δεκαετία  του  ΄30, οι  νέες  χρωστικές  όχι  µόνο  απέδιδαν  καλύτερες  εκτυπώσεις  
στο  σελοφάν, αλλά  επέτρεψαν  την  επέκταση  των  εκτυπώσεων  ανιλίνης  και  σε  άλλα  υλικά  όπως  
το  αλουµίνιο  και  τη  περγαµινή.  Στα  τέλη  της  ίδιας  δεκαετίας  υπήρξε  και  µεγάλη  πρόοδος  στην  
κατασκευή  των  λαστιχένιων  κλισέ, όπου  το  συνολικό  πάχος  του  κλισέ  χαµηλώνει  πλέον  στις  0.125  
ίντσες  (3.18mm)  και  µπορεί  να  παραµείνει  σταθερό.  Επίσης, πρωτοεµφανίζονται  οι  ταινίες  διπλής  
όψεως  για  το  µοντάρισµα  των  κλισέ, καθώς  και  οι  καρτεσιανές  γραµµές  πάνω  στα  κύλινδρα  και  
σηµεία  αναφοράς  πάνω  στα  κλισέ  ως  βοηθήµατα  για  την  επίτευξη  της  σύµπτωσης  µεταξύ  των  
χρωµάτων, που  µειώνουν  δραστικά  το  χρόνο  προετοιµασίας.  
Τη  δεκαετία  του  ΄40  εµφανίζεται  και  η  µηχανή  µονταρίσµατος, δηλαδή  προσαρµογής  των κλισέ  
πάνω  στα  κύλινδρα  µε  δυνατότητα  επίτευξης  συµπτώσεων  µεταξύ  των  χρωµάτων  καθώς  και  παρα-
γωγής  “proof”.  Έτσι  είναι  εφικτή  η  προετοιµασία  µιας  δουλειάς  εκτός  µηχανής  µειώνοντας  δραστικά  
τους  νεκρούς  χρόνους  και  επιτρέποντας  να  µένουν  πάνω  στα  κύλινδρα  µονταρισµένες  δουλειές  
συχνής  επαναληψιµότητας.  
Η  µεγαλύτερη  πρόοδος  της  εποχής  ήταν  η  µηχανική  χάραξη  του  κυλίνδρου  µεταφοράς  µελανιού  
από  τη  σκάφη  στον  κύλινδρο  του  κλισέ.  Με  τη  χάραξη  αυτή  είναι  πλέον  δυνατή  η  ρύθµιση  της  
ποσότητας  µελανιού  που  µεταφέρεται  στο  λαστιχένιο  κλισέ.  Ο  µηχανικά  χαραγµένος  κύλινδρος  
ονοµάστηκε  από  τους  εφευρέτες  του  “anilox”, και  είναι  ακόµα  η  καρδιά  των  µοντέρνων  φλεξο-
γραφικών  µηχανών.       

Τη  δεκαετία  του  ΄40  επίσης  παρατηρείται  πρόοδος  και  στην  κατασκευή  των  µηχανών  ανιλίνης.  
Προστίθενται  µονάδες  τύλιξης  και  εκτύλιξης  παρέχοντας  έτσι  τη  δυνατότητα  εκτύπωσης  ρόλλων, 
που  αυξάνει  τις  εφαρµογές  της  εκτύπωσης  ανιλίνης, όπως  για  παράδειγµα  εκτυπώσεις  πλαστικών  
κουρτινών.  Επίσης  πλέον  τα  συστήµατα  θέρµανσης  σε  κάθε  σταθµό  τοποθετούνται  εξ  αρχής  από  
τον  κατασκευαστή  της  µηχανής  και  γίνεται  σηµαντική  πρόοδος  στο  τρόπο  ξήρανσης  των  µελανι-
ών.  Την  ίδια  εποχή, εµφανίζονται  εκ  νέου  δειλά, κερδίζοντας  ένα  µερίδιο  αγοράς  περίπου  5%, οι  
φλεξογραφικές  µηχανές  κεντρικής  πίεσης, οι  οποίες  λόγω  του  βασικού  τους  πλεονεκτήµατος  της  
τήρησης  σταθερών  χρωµατικών  συµπτώσεων  σε  όλα  τα  τότε  νέα  υλικά  κατακτούν  πλέον  σταθερά  
κάθε  δεκαετία  όλο  και  µεγαλύτερο  µερίδιο  αγοράς.

Στις  δεκαετίες  του  ΄50  και  του  ΄60, εκτός  από  το  σελοφάν, το  αλουµίνιο, τη  περγαµηνή  και  το  χαρτί  
εµφανίζονται  νέα  υλικά, όπως  ο  πολυεστέρας, το  σελοφάν  µε  επικαλύψεις  πολυµερών  και  το  πολυ-
αιθυλένιο, τα  οποία  και  γίνονται  αφορµή  για  δραστικές  βελτιώσεις  στη  σύνθεση  των  µελανιών  µε  
την  εµφάνιση  νέων  ρητινών, καθώς  και  στις  λειτουργίες  των  φλεξογραφικών  µηχανών.  
Ιδιαίτερα  το  πολυαιθυλένιο  που  έχει  πολλά  φυσικά  χαρακτηριστικά, όπως  η  ευκαµψία  του  και  η  
εκτατότητα  του, κέρδισε  µεγάλο  έδαφος  στο  χώρο  της  συσκευασίας  προσθέτοντας  παράλληλα  πολ-
λές  δυσκολίες  στους  εκτυπωτές  λόγω  της  επιµήκυνσης  του  και  των  ζαρωµάτων  κατά  την  τάνυση  
και  θέρµανση  του.  Έτσι, εµφανίζονται  ρυθµίσεις  τανύσεων, αυτόµατες  αλλαγές  ρόλλων, υδραυλικά  
συστήµατα  και  γενικότερα  πολλές  µηχανικές  βελτιώσεις.

Μπορούµε  να  πούµε  ότι  από  τη  δεκαετία  του  ΄60 µιλάµε  πλέον  για  την  φλεξογραφία  του  σήµε-
ρα, που  τυπώνει  όλα  τα  εύκαµπτα  υλικά  µε  ζωηρά  και  αδιαφανή  χρώµατα, άριστης  ποιότητας  σε  
“πλακάτα”  θέµατα, χωρίς  όµως  λόγω  της  φύσης  του  κλισέ, να  φτάνει  την  ποιότητα  της  βαθυτυπίας  
στα  θέµατα  “τετραχρωµίας”.

Η Φλεξογραφία
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Η  φλεξογραφία  λοιπόν  είναι  µέθοδος  υψιτυπίας  όπως  η  τυπογραφία, µε  την  διαφορά  ότι  το  εκτυ-
πωτικό  µέσο  (κλισέ)  είναι  εύκαµπτο  και  όχι  σκληρό  όπως  στη  τυπογραφία, και  τα  µελάνια  πλέον  
είναι  ρευστά  όµοια  µε  της  βαθυτυπίας, και  όχι  σε  µορφή  πάστας.  Το  σύστηµα  µελάνωσης  είναι  
απλό, καθώς  ο  βαθυτυπικά  χαραγµένος  κύλινδρος  anilox  µεταφέρει  την  απαιτούµενη  ποσότητα  µε-
λανιού  από  τη  σκάφη  στο  εύκαµπτο  κλισέ, το  οποίο  πιέζεται  στο  προς  εκτύπωση  υλικό, φέρνοντας  
το  επιθυµητό  αποτέλεσµα  σε  όλα  τα  είδη  ευκάµπτων  υλικών  (PET, LdPE, BOPP, Alu, χαρτί, κ.λ.π.), 
λόγω  της  φύσης  του  κλισέ.
Η  επιτυχία  δηλαδή  στην  εκτύπωση  φλεξογραφίας  οφείλεται  κυρίως  στη  σωστή  επιλογή  και  χρή-
ση  του  anilox  και  του  κλισέ.  Ή  µε  τα  λόγια  ενός  εκτυπωτή, η  φλεξογραφία  έχει  δύο  καρδιές !  Η  
καρδιά  Νο 1  είναι  το  anilox  και  η  καρδιά  Νο  2  είναι  το  κλισέ.
Παλαιότερα  µια  φλεξογραφική  µηχανή  “φορούσε”  µόνον  ένα  τύπο  anilox  σε  κάθε  σταθµό.  Τώρα  
όµως  το  βάθος  χάραξης, η  γωνία  χάραξης  και  η  πυκνότητα  των  κουκίδων  ενός  anilox  επιλέγονται  
µε  κριτήριο  το  υλικό  προς  εκτύπωση, καθώς  και  τη  µακέτα.  Αν  δηλαδή  το  υλικό  είναι  πορώδες  ή  
όχι, και αν  θα  τυπωθούν  “πλακάτα”  χρώµατα, γράµµατα, “ντεγκραντέ”, επικαλύψεις, ή  τετραχρωµία.  
Πρέπει  εποµένως  να  εξοπλίζεται  η  µηχανή  µε  επιπλέον  anilox  από  τον  αριθµό  των  σταθµών  της  
µηχανής.  Η  απόφαση  στο  “πόσα  παραπάνω”  anilox  θα  επενδύσει  κανείς, αν  είχε  κριτήριο  µόνον  
την  ποιότητα  θα  ήταν  απλή. 
Θα  άλλαζε  ο  εκτυπωτής  anilox, σε  κάθε  σταθµό  ανάλογα  µε  τις  αλλαγές  υλικού  και  µακέτας  σε  
κάθε  νέα  εκτύπωση.  Υπάρχει  όµως  και  το  κριτήριο  κόστος.  Σε  κάθε  αλλαγή  δουλειάς, επιπλέον  
αλλαγές  εξαρτηµάτων  συνεπάγονται  αύξηση  νεκρού  χρόνου  άρα  και  κόστους  παραγωγής. Κάθε  
αγορά  anilox  συνεπάγεται  αύξηση  παγίων  εξόδων, όταν  ένα  anilox  ανάλογα  το  µέγεθος  του  µπορεί  
να  στοιχίζει  και  πολύ  περισσότερο  από  10.000 Euro.  Στην  εποχή  µας  «σωστή  παραγωγή»  θα  πει  
«σωστή  ποιότητα»  αλλά «µε  το  χαµηλότερο  δυνατόν  κόστος  παραγωγής !»  και  αυτό  διότι  η  εξέλιξη  
της  τεχνολογίας  έχει  φέρει  µεν  τις  δυνατότητες  για  ένα  τέλειο  αποτέλεσµα, αλλά  ταυτόχρονα  έχει  
φέρει  και  τον  έντονο  ανταγωνισµό.  Καλείται  δηλαδή  ο  παραγωγός  προκειµένου  να  επιβιώσει  να  
βρει  τον  ιδανικότερο  για  την  περίπτωση  του  συµβιβασµό  µεταξύ  συγκράτησης  κόστους  και  δυνα-
τότητας  επιλογής  anilox  στην  µηχανή  του.  Φυσικά, η  τεχνολογία  του  σήµερα  έχει  µειώσει  δραστικά  
τους  χρόνους  αλλαγών, η  εξέλιξη  όµως  απαιτεί  λύσεις  για  περισσότερη  εκµετάλλευση  του  χρόνου  
απασχόλησης  των  µηχανών.
Όσον  αφορά  το  κλισέ, σήµερα  το  υλικό  είναι  φωτοπολυµερές  και  το  πάχος  του  έχει  µειωθεί  και  
άλλο  ανάλογα  την  εφαρµογή.  Συναντάµε  δηλαδή  πάχη  κλισέ  0.64 mm, 1.14 mm, 1.70 mm  2.84 mm  
χωρίς  να  λείπουν  και  οι  εφαρµογές  µε  µεγαλύτερα  πάχη  όπως  3.15 mm, 3.80 mm, 4.7 mm, 6.35 mm.  
H  τάση  της  εποχής  είναι  χρήση  όλο  και  µικρότερου  πάχους  στις  περισσότερες  εφαρµογές, διότι  ενώ  
η  ευκαµψία  του  κλισέ  είναι  αυτή  που  δίνει  το  πλεονέκτηµα  να  µπορεί  να  τυπώνει  µεγάλο  εύρος  
υλικών, αυτή  είναι  ταυτόχρονα  και  το  µειονέκτηµα  της  µεθόδου !  Όταν  σε  ένα  σταθµό  εκτύπωσης  
το  κλισέ  αφήνει  ατύπωτα  σηµεία, λόγω  της  ευκαµψίας  του  µπορεί  ο  εκτυπωτής  να  αυξήσει  την  
πίεση  του  πάνω  στο  υλικό  και  να  επιτύχει  εκτύπωση  αυτών  των  σηµείων, µε  αποτέλεσµα  πιθανά  
να  δηµιουργήσει  εκτυπωτικά  προβλήµατα  σε  άλλες  περιοχές, όπως  τα  γνωστά  ίχνη  γύρω  από  
το  θέµα  εκτύπωσης.  Η  φλεξογραφία, από  όλες  τις  µεθόδους  εκτύπωσης  µπορούµε  να  πούµε, ότι  
απαιτεί  τον  περισσότερο  ικανό  εκτυπωτή, γιατί  παρόλους  τους  αυτοµατισµούς  και  την  τυποποίηση  
µεθόδων  δεν  µπορεί  να  αποφύγει  το  να  εξαρτάται  από  τον  εκτυπωτή  η  σωστή  επιλογή  ρυθµίσεων  
λειτουργίας  για  τα  anilox  και  τα  κλισέ  την  ώρα  της  εκτύπωσης.

Πριν  πούµε  λίγα  λόγια  τι  περιµένουµε  από  την  φλεξογραφία  του  αύριο, ας  αναφερθούµε  στους  
βασικούς  τύπους  µηχανών  και  τις  εφαρµογές  τους.
Οι  µηχανές  εκτύπωσης  γενικά, ανάλογα  την  εφαρµογή  τους  χωρίζονται  σε  3  κατηγορίες : Τροφοδο-
σίας  ρόλλου  στενού  πλάτους, τροφοδοσίας  ρόλλου  µεγάλου  πλάτους  και  τροφοδοσίας  φύλλων.  
Αυτό  ισχύει  και  για  την  φλεξογραφία.  Επιπλέον  κατηγοριοποίηση  των  µηχανών  φλεξογραφίας  είναι  
στο  σχεδιασµό  της  µηχανής : Κεντρικό  τύµπανο  (CI, Central  Impression), in-line  και  stack  type, καθώς  
βεβαίως  και  συνδυασµοί  αυτών  για  ειδικές  εφαρµογές.

Η Φλεξογραφία
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Πάντως  πρέπει  να  αναφέρουµε  ότι  στη  βιοµηχανία  εκτυπώσεων, συναντάµε  συνήθως  τη  φλεξογρα-
φία  µαζί  µε  µηχανές  εκτύπωσης  µε  άλλη  µέθοδο  στον  ίδιο  χώρο, και  αυτό  διότι  ένα  εργοστάσιο  
χαρακτηρίζεται  από  την  κατηγορία  των  προϊόντων  του, και  ένα  εκτυπωµένο  προϊόν  µπορεί  να  πα-
ραχθεί  στην  εποχή  µας  ποιοτικά  άριστο  µε  πάνω  από  µία  εκτυπωτική  µέθοδο.              

Παράδειγµα, τα  εκτυπωµένα  εύκαµπτα  υλικά  για  τη  συσκευασία  τυποποιηµένων  τροφίµων  παράγο-
νται  σε  εργοστάσια  µε  µηχανές  βαθυτυπίας  και  φλεξογραφίας  CI, τροφοδοσίας  ρόλλου  στενού  ή  
µεγάλου  πλάτους.
Υλικά  για  ταπετσαρίες  τοίχων, σάκους, κουρτίνες  πλαστικές  τυπώνονται  µε  βαθυτυπία  ή  φλεξογραφία  
stack  τροφοδοσίας  ρόλλου  µεγάλου  πλάτους.
Εκτυπωµένες  χαρτοσακούλες  παράγονται  σε  µηχανές  βαθυτυπίας  και  συνήθως  φλεξογραφίας  in-
line, τροφοδοσίας  ρόλλου  στενού  πλάτους.  Χαρτοκιβώτια  και  κουτιά  παράγονται  σε  εργοστάσια  µε  
µηχανές  εκτύπωσης  offset  και  φλεξογραφίας  in-line  συνήθως  τροφοδοσίας  φύλλου.
Πολυαιθυλένια  για  πολυσυσκευασίες  παράγονται  συνήθως  σε  εργοστάσια  αµιγώς  φλεξογραφικά  CI  
ή  stack.
Ετικέτες  παράγονται  µε  όλες  τις  εκτυπωτικές  µεθόδους, και  βλέπουµε  συνδυασµούς  µεθόδων  στο  
ίδιο  εργοστάσιο, ή  ακόµα  και  στην  ίδια  την  µηχανή  για  εξειδικευµένες  εφαρµογές, όπως  µηχανή  µε  
µονάδες  µεταξοτυπίας  και  φλεξογραφίας.
Ο  σχεδιασµός  µηχανής  in-line  φαίνεται  να  έχει  ως  βασικό  πλεονέκτηµα  έναντι  των  άλλων  σχε-
διασµών, το  γεγονός  ότι  προσαρµόζονται  στην  ίδια  µηχανή  περαιτέρω  λειτουργίες  (π.χ.  σακούλα, 
πίκµανση  χαρτονιού), καθώς  και  το  γεγονός  ότι  οι  εκτυπωτικές  µονάδες  είναι  στο  έδαφος  και  µπο-
ρεί  εύκολα  ο  εκτυπωτής  να  κινείται  ανάµεσα  τους  για  τους  όποιους  χειρισµούς  απαιτούνται.  Όµως  
βασικό  µειονέκτηµα  είναι  η  µεγάλη  διαδροµή  υλικού  κατά  µήκος  της  µηχανής  από  την  τροφοδοσία  
στην  έξοδο.  
Αυτό  συνεπάγεται  αύξηση  φύρας  υλικού, αρά  και  κόστους  παραγωγής  κατά  την  εκτύπωση, καθώς  
και  δυσκολία  επίτευξης  συµπτώσεων  µεταξύ  των  χρωµάτων  για  κάποια  υλικά. Το  πρώτο, αντιµετωπί-
ζεται  µε  τις  stack  µηχανές, διότι  η  διαδροµή  υλικού  µειώνεται  δραστικά, αν  και  ο  σχεδιασµός  αυτός  
προσθέτει  δυσκολίες  χειρισµού  στον  εκτυπωτή  διότι  κάποιοι  εκτυπωτικοί  σταθµοί  βρίσκονται  σε  
ύψος.  Έτσι, οι  stack  µηχανές  συναντώνται  συχνότερα  στην  κατηγορία  τροφοδοσίας  ρόλλου  µεγάλου  
πλάτους.  Το  δεύτερο, αντιµετωπίζεται  µε  τις  µηχανές  κεντρικού  τυµπάνου  (CI), όπου  το  υλικό  εκτύ-
πωσης  αγκαλιάζει  τον  κεντρικό – κοινό  για  όλους  τους  σταθµούς – κύλινδρο  πίεσης  (τύµπανο)  και  
είναι  σαν  να  τυπώνεται  ένα  στερεό  υλικό !, ανεξάρτητα  από  τη  φύση  του.  Τίποτα  δεν  κινείται !, και  
εποµένως  ούτε  οι  συµπτώσεις.  Η  ποιότητα  όµως  πλέον  εξαρτάται  από  την  τελειότητα  κατασκευής  
(ως  προς  τις  διαστάσεις)  όλων  των  εξαρτηµάτων, όπως   anilox, κυλίνδρων  κλισέ, κεντρικού  τυµπά-
νου, γραναζιών.  Η  απαίτηση  ακρίβειας  ανεβάζει  πολύ  και  το  κόστος  κατασκευής  της  µηχανής, αλλά  
είναι  και  ο  µοναδικός  σχεδιασµός  που  εξασφαλίζει  ποιοτική  φλεξογραφία  σε  “δύσκολα”  υλικά.  
Μια  νέα  πρόοδος  στο  σχεδιασµό  κεντρικού  τυµπάνου  είναι  η  κατάργηση  του  κεντρικού  γραναζιού  
για  τη  µετάδοση  κίνησης.  Λίγες  εκτυπωτικές  βιοµηχανίες  έχουν  ως  τώρα  επενδύσει  σ΄ αυτές  τις  νέες  
µηχανές  (gearless)  και  έτσι  δεν  φαίνεται  ακόµα  πόσο  γρήγορα  ή  όχι  θα  αντικαταστήσουν  τις  κοινές  
CI  µηχανές  µε  κεντρικό  γρανάζι. Φυσικά  και  σ΄ αυτόν  τον  σχεδιασµό  υπάρχουν  δυσκολίες  χειρισµού  
για  τον  εκτυπωτή  µια  και  οι  σταθµοί  εκτύπωσης  δεν  βρίσκονται  στο  έδαφος.
Όµως, στη  φλεξογραφία  του  σήµερα, όπως  και  για  όλες  τις  µεθόδους  εκτύπωσης, οι  δυσκολίες  
σχεδόν  µηδενίζονται  λόγω  των  αυτοµατισµών  και  των  ηλεκτρονικών  ρυθµίσεων  των  µηχανών.  Η  
επισκεψιµότητα  των  σταθµών  είναι  αναγκαίο  αλλά  µόνον  για  αντιµετώπιση  έκτακτων  προβληµάτων.  
Οι  λειτουργίες  όλες  ρυθµίζονται  αυτόµατα  και  ελέγχονται  από  κεντρικούς  πίνακες.

Βρισκόµαστε  ήδη  στην  εποχή  όπου  τα  δεδοµένα  για  την  κατασκευή  µιας  µακέτας  µεταφέρονται  
ηλεκτρονικά  και  άµεσα  από  τον  πελάτη  στον  εκτυπωτή, η  µακέτα  µεταφέρεται  ηλεκτρονικά  πάνω  
στο  εκτυπωτικό  µέσο, όλες  οι  ρυθµίσεις  της  εκτυπωτικής  µηχανής  αποθηκεύονται  ηλεκτρονικά  και  
σε  επόµενη  εκτύπωση  του  ίδιου  υλικού  µε  την  ίδια  µακέτα, απλά  ανακαλούµε  τα  αποθηκευµένα  

Η Φλεξογραφία
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δεδοµένα, οι  αλλαγές  κυλίνδρων  γίνονται  αυτόµατα, τα  ιξώδη  και  οι  δυνάµεις  µελανιών  ρυθµίζονται  
αυτόµατα, οι  κύλινδροι  τοποθετούνται  αυτόµατα  χωρίς  να  τους  αγγίζει  ανθρώπινο  χέρι, η  µηχανή  
πλένεται  αυτόµατα  στο  τέλος  µιας  εκτύπωσης …
Τι  άλλο  λοιπόν  θα  µπορούσε  να  περιµένει  κανείς  από  το  αύριο  στο  χώρο  της  εκτύπωσης, και  
ιδιαίτερα  στο  χώρο  της  φλεξογραφίας ; 
Ιδανικότερες  χαράξεις  anilox, λεπτότερα  κλισέ  για  µείωση  κόστους, νέα  µελάνια, βελτιώσεις  γενικά  
που  θα  βοηθήσουν  τον  εκτυπωτή  να  τυποποιήσει  πλήρως  την  εκτύπωση  του.  
Το  pre-press  µπορεί  και  τυποποιεί  τις  αποχρώσεις  µε  απλούς  αριθµούς.  
Οι  παραγωγοί  µελανιών  έχουν  τυποποιήσει  την  παραγωγή  τους  και  µπορούν  να  παραδίδουν  στους  
εκτυπωτές  αυτούς  τους  αριθµούς !  
Από  όλους  τους  εκτυπωτές, η  βαθυτυπία  και  κυρίως  η  φλεξογραφία  ακόµα  παραδίδουν  τα  εκτυ-
πωµένα  τους  υλικά  µε  αποχρώσεις  “κοντά”  στους  αριθµούς. Έχουν  τυποποιήσει  το  εύρος  απόκλι-
σης!
Να  λοιπόν  τι  άλλο  ζητούν  οι  εκτυπωτές  από  τους  κατασκευαστές  µηχανών  του  αύριο.  Να  φτάσει  η  
τυποποίηση  της  απόχρωσης  σε  απόλυτο  αριθµό, και  όχι  εύρος.  Θα  το  πετύχει  η  φλεξογραφία  του  
αύριο ;  Άγνωστο !  Το  µόνον  σίγουρο  και  σταθερό  πάντως  είναι  η  συνεχής  αλλαγή  τεχνολογίας.
Δεν  θα  πρέπει  να  σταµατήσουµε  εδώ  αυτή  την  χρονική  αναδροµή  της  φλεξογραφίας  χωρίς  να  
αναφερθούµε στη  ψηφιακή  εκτύπωση  που  βασανίζει  όλους  τους  βιοµηχάνους  εκτυπωτές  τα  τελευ-
ταία  χρόνια.  
Είναι  η  ψηφιακή  εκτύπωση  ανταγωνιστής  των  άλλων  µεθόδων  εκτύπωσης ; Tης  φλεξογραφίας ;  
Ναι, για  κάποιες  εφαρµογές  και  για  µικρές  ποσότητες  παραγωγής  είναι.  Και  µε  το  δεδοµένο  της  
συνεχούς  αλλαγής  της  τεχνολογίας  µπορεί  αύριο  να  είναι  σοβαρός  ανταγωνιστής  για  πολλές  εφαρ-
µογές.  
Όµως  µη  ξεχνάµε  ότι  ραγδαίες  αλλαγές  δεν  θα  επιτραπούν  εύκολα  να  φανούν  λόγω  των  πολύ  
µεγάλων  επενδεδυµένων  κεφαλαίων, αλλά  και  αυτών  που  θα  απαιτούνται  να  επενδυθούν  από  τις  
αλλαγές.                            
              
                     
       

Dr ΤΣΙΜΗ ΝΤΙΑΝΑ
Προσωποπαγής Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών

ΤΣΙΜΗ ΑΕ
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Κόλλες και συγκολλητικές ουσίες

Οι κόλλες είναι χηµικές ενώσεις που σκοπό έχουν την συγκόλληση δύο ίδιων ή και διαφορετικών προϊό-
ντων µεταξύ τους προκειµένου να δηµιουργήσουµε προϊόντα µε καλύτερες ιδιότητες.

1. Είδη κόλλας

Οι κόλλες διακρίνονται από την µορφή που προσφέρονται  και από τα βασικά συστατικά που αποτελού-
νται. Ετσι έχουµε κόλλες που προσφέρονται σε υγρή µορφή ή στερεά µορφή.

A. ΥΓΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 

Διακρίνονται ως εξής :

1. Κόλλες υγρές PVA
Πρόκειται για τις γνωστές άσπρες πλαστικές κόλλες µε βάση το Polyvinyl acetate. Περιέχουν πλαστικές 
πρώτες ύλες, ρητίνες και νερό.

2. Κόλλες δεξτρίνης
Πρόκειται για κόλλες µε βάση τα φυτικά άµυλα όπως καλαµπόκι κλπ.

3.  Κόλλες καζεΐνης µε βάση το γαλακτικό οξύ.

4.  Κόλλες αµύλου µε βάση φυτικά άµυλα όπως ρύζι κλπ.

5.  Κόλλες οστών (ψαρόκολλες) µε βάση ζελατίνες οστών ζώων ή ψαριών (σε µορφή ζελέ).

6.  Κόλλες γλουτεΐνης µε βάση φυτικά άµυλα.

Β. ΣΤΕΡΕEΣ ΚΟΛΛΕΣ

Οι στερεές κόλλες είναι κυρίως οι κόλλες από θερµοπλαστικές ύλες (hot melts) µε βάση τις συνθετικές 
ρητίνες, παραφίνες, πλαστικοποιητές και χηµικά πρόσθετα όλα βάσης υδρογονανθράκων.
Προσφέρονται σε µορφή κόκκων ή κύβων και αφού θερµανθούν εφαρµόζονται µεταξύ των υλικών µε 
ειδικά µηχανήµατα ψεκασµού θερµοπλαστικής κόλλας (hot melt applicators). Στην κατηγορία αυτή ανή-
κουν και οι κόλλες σε µορφή sticks (ράβδους) που εφαρµόζονται µε τα γνωστά πιστολάκια.
Επίσης εδώ ανήκουν και οι κόλλες πολυουρεθάνης PUR σε κύβους ή σε βαρέλια. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν και οι κόλλες µε βάση το BUTIL για την συγκόλληση υαλοπινάκων ή µετάλλων.

Επιπλέον κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών είναι οι κόλλες 2 συστατικών, οι κόλλες πολυουρεθάνης 2 
συστατικών, οι κυανοακριλικές κόλλες, οι εποξιδικές κόλλες οι οποίες κυρίως εφαρµόζονται σε εφαρµο-
γές DO IT YOUR SELF, στις µονώσεις, στις ταπετσαρίες, στις αυτοκινητοβιοµηχανίες κλπ.
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2. Χρήση

Στο χώρο των γραφικών τεχνών ανάλογα µε τα  προϊόντα και τις εφαρµογές ,οι κόλλες ανά τοµέα που 
χρησιµοποιούνται είναι οι εξής:

1.1  BIBΛΙΟΔΕΣΙΑ
Στις αυτόµατες γραµµές βιβλιοδεσίας χρησιµοποιούνται θερµοπλαστικές κόλλες µέσω κυλίνδρων για το 
κόλληµα της ράχης των βιβλίων – περιοδικών κλπ.
Επιπλέον για το πλαϊνό κόλληµα των εξωφύλλων χρησιµοποιείται επίσης θερµοπλαστική κόλλα.
Στις περιπτώσεις βιβλιοδεσίας εντύπων που έχουν επιφάνειες µε βερνίκια UV, σήµερα απαιτείται η χρήση 
hot melt PUR (πολυουρεθάνη) η οποία απαιτεί ειδικό hot melt applicators.
Στην κατασκευή χοντρών εξωφύλλων  για βιβλία καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας ή για παραγωγή κυτίων 
– DOSSIER – κλασέρ – θηκών κλπ, χρησιµοποιούνται είτε κρύες κόλλες βάσης PVA ή ψαρόκολλες-οστεό-
κολλες µε χρήση κυρίως αλοιφτικών µηχανών και σχετική προθέρµανση.
Με τον ίδιο τρόπο και µε τις ίδιες κόλλες γίνεται και η κατασκευή χοντρών χαρτονιών λαµιναρισµένων 
µε χαρτί ή ετικέττες ή µε φύλλα αλουµινίου ή πλαστικού για την παραγωγή χαρτοδίσκων – χαρτονιών 
– καρτελλίνων – παζλ  κλπ.

1.2  ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΙΑ
Στις αυτόµατες γραµµές παραγωγής φακέλλων χρησιµοποιούνται κρύες κόλλες PVA και αυτοκόλλητες 
κόλλες φυτικής προέλευσης (δεξτρίνες), ή hot melts PSA (αυτοκόλλητες θερµοπλαστικές κόλλες)

1.3.  ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ
Στις κυτιοποιίες όπου η παραγωγή κυτίων γίνεται στις συρταροκολλητικές µηχανές, οι κόλλες που χρη-
σιµοποιούνται είναι κυρίως υγρές κόλλες PVA, ειδικοί τύποι PVA για κουτιά εκτυπωµένα µε µελάνια ή 
βερνίκια UV, κουτιά πλαστικοποιηµένα ή κουτιά µε δύσκολες επιφάνειες.
Για παραγωγή κυτίων που πρόκειται να µπουν σε ψυγείο χρησιµοποιούνται ειδικά hot melts µε ανάλογα 
τεχνικά χαρακτηριστικά.

1.4.  ΣΑΚΟΥΛΕΣ – ΤΣΑΝΤΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Eδώ οι κόλλες είναι κυρίως υγρής βάσης PVA αλλά και θερµοπλαστικές όπου έχουµε συγκόλληση χαρ-
τιού µε πλαστικό (PP ή PE ή ACETATE).

1.5.  ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Εδώ χρησιµοποιούνται υγρές κυρίως κόλλες βάσης PVA ψεκαζόµενες µέσω ειδικών µηχανηµάτων όπου 
η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι συγκεκριµµένων προδιαγραφών.

1.6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εδώ χρησιµοποιούνται υγρές κόλλες για την παραγωγή υλικών συσκευασίας (χαρτ/τια, χαρτοδίσκους, 
microwelle, λαµιναρισµένα υλικά από πλαστικό- αλουµίνιο-χαρτί κλπ). Στην τελική φάση της συσκευασί-
ας των προϊόντων χρησιµοποιούνται και θερµές κόλλες (κλείσιµο χαρτοκιβωτίων – κυτίων – χαρτοδίσκων 
κλπ).

1.7.  ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Στο ετικετάρισµα γυάλινων φιαλών συνήθως χρησιµοποιούνται κόλλες καζεΐνης προκειµένου οι ετικέττες 
να ανθίστανται στο ψυγείο, στον πάγο ή στο νερό.
Στο ετικετάρισµα πλαστικών φιαλών συνήθως χρησιµοποιούνται υγρές κόλλες PVA ή αυτοκόλλητες ετι-
κέτες οι οποίες φέρουν αυτοκόλλητη κόλλα θερµοπλαστικής µορφής.

Κόλλες και συγκολλητικές ουσίες
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3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι κόλλες ανεξαρτήτως µορφής (υγρές – θερµές) προσφέρονται µε ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά 
όπως:

• ΙΞΩΔΕΣ (ρευστότης)

Ειναι ο χρόνος ροής της κόλλας µέσω συγκεκριµένης διατοµής του σωλήνα σε συγκεκριµένη θερµοκρα-
σία. Μετριέται συνήθως σε πασκάλ.

• OPEN TIME

Είναι ο χρόνος που µέσα σε αυτόν πρέπει να κολληθούν οι δύο επιφάνειες και η κόλλα να διατηρεί ακόµα 
τις συγκολλητικές της ιδιότητες (γρήγορες ή αργές κόλλες).

• SETTING TIME

Ειναι ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου οι δύο επιφάνειες αφού συγκολληθούν να είναι ήδη κολλη-
µένες για περαιτέρω επεξεργασία (γρήγορες ή αργές κόλλες).

• SOFTENING POINT (κυρίως για τις θερµές κόλλες)

Είναι το σηµείο εκείνο της θερµοκρασίας που µια κόλλα αρχίζει να λιώνει και κινδυνεύουν να ξεκολλή-
σουν οι δύο συγκολληµένες επιφάνειες.

•  ΠΥΚΝΟΤΗΣ

Είναι το ποσοστό συµµετοχής νερού σε µία κόλλα ( κυρίως υγρή)

•  ΣΤΕΡΕΑ

 Είναι κάτι αντίστοιχο µε την πυκνότητα και αφορά το ποσοστό συµµετοχής ρητίνης – πλαστικοποιητών σε 
µια κόλλα.

•  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ

Είναι οι ύλες που καθορίζουν την ποιότητα της κόλλας και της δίδουν και τα αντίστοιχα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά. Ανάλογα µε την σύνθεση των πρώτων υλών έχουµε διαφορετικές κόλλες ανάλογες για κάθε 
εφαρµοφή.

•  ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΟΛΛΑΣ

Ο βαθµός φιλτραρίσµατος µιας κόλλας είναι σηµαντικός ειδικά για κόλλες που χρησιµοποιούνται µέσω 
ψεκαστικών µηχανηµάτων. 

Γενικά οι κόλλες που χρησιµοποιούνται στις διάφορες εφαρµογές πρέπει πρώτα να δοκιµάζονται στην 
συνέχεια να ελέγχεται το  τελικό προϊόν σε διάφορες συνθήκες (όπως επίδραση στον ήλιο, συµπεριφορά 
στο ψυγείο, γήρανση κόλλας, αντίδραση σε πλαστικές επιφάνειες, συµπεριφορά αποθήκευσης κόλλας, 

Κόλλες και συγκολλητικές ουσίες
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κατανάλωση στην µηχανή εφαρµογής, παρουσία καταλοίπων στα δοχεία εφαρµογής, αποδεδειγµένα κα-
τάλληλη κόλλα για επαφή µε τρόφιµα, αποφυγή δηµιουργίας οσµών, τοξικών αναθυµιάσεων κλπ.

Σήµερα στην ελληνική αγορά προσφέρονται κατάλληλες κόλλες για όλες τις εφαρµογές και παράλληλα 
διατίθενται και τα κατάλληλα µηχανήµατα εφαρµογής τους για όλες τις εφαρµογές στο χώρο των γραφι-
κών τεχνών και της συσκευασίας.

Σωστό είναι να συνεργάζεσθε µε έµπειρους προµηθευτές και επώνυµα εργοστάσια παραγωγής κόλλας. 

 
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

NCA HELLAS ΕΠΕ

Κόλλες και συγκολλητικές ουσίες
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Το κυµατοειδές χαρτόνι και το kraft σήµερα

Είναι γνωστό ότι ο τοµέας της συσκευασίας που αφορά στη κατασκευή χαρτονιού, βασίζεται ακόµα σε αυ-
τοσχεδιασµούς, σε συνήθειες που έχουν µεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά, αλλά και σε άγνοια, τόσο από 
τους κατασκευαστές, όσο και από τους χρήστες των συσκευασιών από κυµατοειδές χαρτόνι.
Όµως, η συστηµατική µελέτη εγχειριδίων, επιτρέπει την εµβάθυνση της γνώσης των βασικών ιδιοτήτων 
του κυµατοειδές χαρτονιού και των προδιαγραφών της άριστης κατασκευής, κατάλληλου µεγέθους και 
δεδοµένης ποιότητας κιβωτίου σε σειρά δοκιµών µεταφοράς του, µελετώντας ιδιότητες, που έχουν την 
µεγαλύτερη επιρροή στην αντοχή από χτυπήµατα, διατρήσεις ή πιέσεις, κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, 
το handling και τη χειρονακτική ή µηχανική µεταφορά, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα στο συσκευασµένο 
προϊόν, µελετώντας την επιρροή χρόνου αποθήκευσης και κλίµατος και ελέγχοντας την παραγωγή, κατά 
την επεξεργασία κάθε νέας παρτίδας πρώτων υλών του.

1. Βασικές ιδιότητες

Κατά τη διάρκεια της χειρονακτικής ή της µηχανικής µεταφοράς ενός κουτιού από κυµατοειδές χαρτόνι, 
παράγονται, µε βάση τα θεωρήµατα της Φυσικής, δυνάµεις ικανές να το καταστρέψουν. Μια εξωτερική, 
κατά τη χειρονακτική ή τη µηχανική µεταφορά του και µια εσωτερική από την αδράνεια του εµπορεύµατος 
που περιέχει.

Για να αντέξει σε αυτές τις δυνάµεις, το κουτί από κυµατοειδές χαρτόνι, εκτός από το κατάλληλο υπολο-
γισµένο µε ακρίβεια µέγεθος του, ανάλογα µε το βάρος και το µέγεθος του συσκευασµένου προϊόντος, 
τέσσερις βασικές ιδιότητες το διέπουν:

1) Αντοχή στην παράλληλη πίεση των ραβδώσεων
2)  Αντοχή στην αντίσταση βίαιου ανοίγµατος, η οποία εξαρτάται και από το ύψος της πιθανής πτώ-

σης
3)  Αντοχή στην αντίσταση διάτρησης, µυτερών αντικειµένων, όταν η δύναµη διάτρησης εξασκείται 

προς το εξωτερικό από το περιεχόµενο του κουτιού ή προς το εσωτερικό από µυτερά αντικείµενα, που 
βρίσκονται στο εξωτερικό.

4) Αντοχή στην άσκηση επίπεδης πίεσης

Χωρίς να επιζητούµε τις υψηλότερες τιµές στις παραπάνω ιδιότητες, αλλά την ισορροπία µεταξύ τους για 
µια συγκεκριµένη κατασκευή, σηµείο στο οποίο βασίζεται και η έρευνα των εργαστηρίων στη διεθνή βι-
οµηχανία του κυµατιστού χαρτονιού, βασιζόµενη σε δοκιµές µεταφοράς αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων 
εµπορευµάτων, σε κλασικά εµπορικά δροµολόγια, καθορίζοντας µε κάθε λεπτοµέρεια τη φύση και την 
αλλοίωση στο κουτί και το περιεχόµενό του, µεταφέροντας τα αποτελέσµατα σε εργαστήρια για περαιτέρω 
ανάλυση, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της ζηµιάς. Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι:

Α)   Για προϊόντα ευαίσθητα στην πίεση, όπως γάλα σε χάρτινα δοχεία, σκόνη σε πακέτα, φρούτα και 
όσπρια, το κουτί πρέπει να έχει µεγάλη ανελαστικότητα, δηλαδή αντοχή στην παράλληλη πίεση, 
λαµβάνοντας υπ’ όψη την αντίσταση του εξωφύλλου και την τάση ευλυγισίας των χωρισµάτων, όντας 
αυτή µικρότερη προς τη φορά των ραβδώσεων, παρά προς την κατακόρυφη.

Β)   Για προϊόντα που αντέχουν στην πίεση, όπως δισκία από πλαστικό, κουτιά µε συγκολληµένες ζώνες, 
ρουλεµάν, ατσάλινα παξιµάδια, γενικότερα, όλα τα µικρά και βαριά αντικείµενα που έχουν µικρό 
συντελεστή τριβής και συσκευάζονται χωρίς τάξη αλλά ανοίγουν βίαια, το κουτί χρειάζεται ένα κυµα-
τοειδές χαρτόνι µεγάλης αντίστασης στο βίαιο άνοιγµα.

Γ)  Για προϊόντα εύθραυστα και ευαίσθητα στα χτυπήµατα, όπως γυάλινα, οικιακές συσκευές, όργανα 
ακρίβειας, ηλεκτρολογικά υλικά, επιβάλλεται ειδικό γέµισµα όπως συµπιεσµένο πολυστυρόλιο ή 
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κοµµένο κυµατοειδές χαρτόνι αντί για ροκανίδια, χάρτινες ίνες και πλαστικές κλωστές, λόγω των δυ-
νάµεων αδράνειας που αναπτύσσονται στο εµπόρευµα που περιέχεται.

2. Υπολογισµός τιµών ιδιοτήτων

Α) Αντοχή στην παράλληλη πίεση των ραβδώσεων

Η αντίσταση αυτή, φανερώνει την ανελαστικότητα του κυµατοειδούς χαρτονιού, µε τύπο:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΠΙΕΣΗ + ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑ-
ΒΔΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙ Α (ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ) + ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 
ΠΛΑΓΙΑ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑ-
ΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Β) Αντοχή στην αντίσταση βίαιου ανοίγµατος

Η παραδοσιακή µέθοδος υπολογισµού της αντίστασης στο βίαιο άνοιγµα, συνιστάται στο να προσθέσου-
µε 1,0 Kp/cm2, στο άθροισµα των αντιστάσεων στο βίαιο άνοιγµα, όπου 1,0 Kp/cm2 , είναι η συνεισφορά 
των κυµάτων. Παρ’ όλα αυτά, η πίεση στο κολάρο (στη φλάντζα), είναι τόσο δυνατή, που επιτυγχάνονται 
πιο σωστές τιµές, παραµελώντας αυτόν τον συµπληρωµατικό παράγοντα. Ο τύπος για την αντίσταση αυτή, 
είναι:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ + ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΣΕ Kp/cm2 = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ) Αντοχή στην αντίσταση διάτρησης

Η διάτρηση του κυµατοειδούς χαρτονιού, αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις, την επιφάνεια, την τοµή 
και το τσάκισµα των αποσπασθέντων άκρων. Η τσάκιση αποτελεί πάνω από το 50% της συνολικής εργα-
σίας της διάτρησης. Συνεπώς, η ανελαστικότητα του κυµατιστού χαρτονιού, είναι µεγίστης σηµασίας.
Οι τιµές για κυµατιστά χαρτόνια µε κύµατα τύπων Α, Β και C, όπου το κύµα Α είναι αυτό που έχει την µε-
γαλύτερη αντοχή δίνοντας το πιο παχύ κυµατοειδές χαρτόνι, γιατί για να δηµιουργηθεί 1 µέτρο κύµατος 
τύπου Α, χρειάζεται 1,54 µέτρα χαρτί, είναι: 

Εξώφυλλο Kraft 2Χ125g/m2 + ράβδωση 127 g/m2 , για ποιότητα 2 µέχρι 4
Εξώφυλλο Kraft 2Χ200g/m2 + ράβδωση 127 g/m2 , για ποιότητα 5 µέχρι 8
Εξώφυλλο πειραµατικό 2Χ205g/m2 + ράβδωση 127 g/m2 , για ποιότητα 9
Εξώφυλλο Kraft 2Χ205g/m2 + ράβδωση 127 g/m2 , για ποιότητα 10

Από τις παραπάνω τιµές, διαπιστώνουµε ότι το κύµα έχει µια αξιόλογη επιρροή στην αντίσταση διάτρη-
σης

Δ) Αντοχή στην άσκηση επίπεδης πίεσης

Η αντίσταση στην πίεση, ενός κουτιού συσκευασίας από κυµατοειδές χαρτόνι, είναι η µέγιστη ισχύς που το 
κουτί µπορεί να αντέξει. Αυτό σηµαίνει ότι, όσο η ισχύς που το κουτί µπορεί να αντέξει είναι µεγάλη, τόσο 
ο αριθµός στρωµάτων από συσσωρευµένα κουτιά, µπορεί να µεγαλώσει, χωρίς τα κάτω κουτιά να παρα-
µορφωθούν από το βάρος των άνω κουτιών και χωρίς ολόκληρη η στοίβα να καταρρεύσει, µε άσχηµες 
συνέπειες για το περιεχόµενο των κουτιών.

Το κυµατοειδές χαρτόνι και το kraft σήµερα
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Ο υπολογισµός της, αφορά συνθήκες 23ο C και 50% σχετική υγρασία και έχει τύπο:

Ρ ΚΟΥΤΙΟΥ = 1,82 ECT √H √Z  (Kp)

Όπου P KOYTIOY είναι η αντίσταση του κουτιού στην πίεση, η οποία µετράται σε Kp, ECT είναι η αντίστα-
ση στην παράλληλη στις ραβδώσεις πίεση του κυµατοειδούς χαρτονιού σε Kp/cm, Η είναι το πάχος του 
κυµατοειδούς χαρτονιού σε mm και Ζ είναι η περίµετρος του κουτιού σε cm.

3.  Παράγοντες µεταβολής βασικών ιδιοτήτων του κυµατοειδούς 
χαρτονιού

Σπάνια τα κουτιά από κυµατοειδές χαρτόνι διατηρούν την αρχική τους όψη, τις αρχικές τους ιδιότητες και 
κυρίως τον λειτουργικό τους ρόλο, ως προστατευτικά υλικά του συσκευασµένου προϊόντος, για όλη τη 
διάρκεια της χρήσης τους. Εκτός από τον αποχρωµατισµό τους, την επιφανειακή τους οξείδωση και γενικό-
τερα, τον επηρεασµό τους από τις ατµοσφαιρικές περιβαλλοντικές συνθήκες, παρατηρείται παραµόρφω-
ση των τοιχωµάτων, φθορά στις γωνίες, σχισίµατα στις άκρες, αφήνοντας να χυθεί το περιεχόµενό τους, 
κυρίως λόγω της µεγάλης περιόδου αποθήκευσης, όταν βρίσκονται στην βάση της στοίβας, χάνοντας 
την σταθερότητα των διαστάσεών τους, αρχίζοντας να συνθλίβονται, εξ’ αιτίας των ελλειπτικών βασικών 
ιδιοτήτων και της υγρασίας, παράµετροι καθοριστικοί για την προοδευτική, οριστική και µη αναστρέψιµη 
παραµόρφωσή, έως σε ακραίες καταστάσεις, διάλυσή τους.

Το µέγιστο βάρος που µπορεί να αντέξει ένα κουτί, µια συγκεκριµένη στιγµή κατά την διάρκεια της στοί-
βαξης του, ορίζεται από τους τύπους:

Pt = Po / [1 + 0,42 X log(t + 1)] και Pt = 0,0395 X Po X (18,35 – In t) µε t ≥0,5 µέρες

Όπου Pt, είναι το νεκρό βάρος, στηριζόµενο στο κουτί τη στιγµή t, Po είναι η αντίσταση στην στατική πίεση, 
η οποία καθορίζεται από µια δοκιµή πίεσης του κουτιού.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το κουτί από κυµατοειδές χαρτόνι, είναι η υγρασία. Το χαρτί, 
όντας ένα υγροσκοπικό υλικό, απορροφά και εκκρίνει νερό. Η µεταβολή της ατµοσφαιρικής υγρασίας, 
µεταβάλει τον βαθµό υγρασίας του χαρτιού, κυρίως εκείνου που δεν έχει υποστεί καµιά επεξεργασία ενα-
ντίον της υγρασίας, επιδρώντας σε όλες τις µεταβλητές φυσικές ιδιότητες του, οι οποίες µε τη σειρά τους 
µεταβάλουν τις διαστάσεις του, την µη ευλυγισία του και την αντοχή του στην πίεση, στην σύνθλιψη, στο 
βίαιο άνοιγµα και στη διάτρηση. Ο βαθµός υγρασίας του χαρτιού, υπόκειται σε δυο µεταβλητές, αυτές της 
σχετικής υγρασίας της ατµόσφαιρας και της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος.
Γι΄ αυτό, ορίστηκαν τιµές σχετικής υγρασίας 50%-65% και θερµοκρασίας 20-23ο C, που εξασφαλίζουν 
καλή ισορροπία στις ιδιότητες των στοιβαγµένων κουτιών από κυµατοειδές χαρτόνι, µοιάζοντας στις περι-
βαλλοντικές συνθήκες θερµαινόµενων αποθηκών. 
Συχνά όµως, στοιβάζονται σε ακατάλληλες, οι οποίες επηρεάζονται από τις εξωτερικές, εποχιακές, τοπικές, 
περιβαλλοντικές συνθήκες, µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, γεγονός που θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά 
υπ’ όψη τους, κυρίως οι εξαγωγείς.
Το κυµατοειδές χαρτόνι ως υγροσκοπικό υλικό, επηρεάζεται από κάθε µεταβολή των οριζοµένων σχε-
τικών τιµών υγρασίας, µετατρέποντας τις διαστάσεις του, κύρια αιτία µεγάλου αριθµού δυσκολιών στην 
παραγωγή και στην εξασφάλιση σταθερής ποιότητας. Το χαρτόνι τεντώνεται, όταν η υγρασία αυξάνεται και 
συρρικνώνεται, όταν µειώνεται, τόσο κατά τη φορά της µηχανής (κάθετα στις ραβδώσεις), όσο και στην 
κάθετη φορά (παράλληλα στις ραβδώσεις), δηµιουργώντας το φαινόµενο της υστέρησης, κατά το οποίο 

Το κυµατοειδές χαρτόνι και το kraft σήµερα
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όταν η υγρασία του περιβάλλοντος αυξάνει, η επιµήκυνση του χαρτονιού είναι κατώτερη από την σύµπτυ-
ξη του ίδιου του χαρτονιού, που θα παραχθεί, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος µειωθεί.

Επιπλέον, οι κόλλες που χρησιµοποιούνται για να ενώσουν τα εξώφυλλα και τις ράβδους, µπορούν να 
αλλοιωθούν. Η αντίσταση στην αποκόλληση – µέθοδος χτένας – είναι η µέγιστη δύναµη, ανά ενότητα 
µήκους, που µπορεί να αντέξει η σύνδεση της κόλλας, χωρίς να αποκολληθεί. 

4. Έλεγχος ποιότητας

Ξεκινά από την λεπτοµερειακή εξέταση και επαλήθευση των παραµέτρων, όπως του συντελεστή ιξώδους 
κάθε νέας παρτίδας κόλλας αµύλου, τη σφαιρική ποιότητα µιας παρτίδας ρολών χαρτιού, την επαλήθευ-
ση του βάρους σε γραµµάρια, της λεπτοµερούς εξέτασης των βασικών ιδιοτήτων του χαρτονιού στην αντί-
σταση στο βίαιο άνοιγµα, στην δακτυλιοειδή πίεση, το πάχος, το οποίο καθορίζεται από την κατακόρυφη 
απόσταση µεταξύ των δυο κυριοτέρων όψεων του χαρτιού, τη πυκνότητα, η οποία επηρεάζει την ικανότη-
τα κατά το πέρασµα στον κυµατιστή, την µέτρηση απορρόφησης του και στην ικανότητα αντοχής στη βρο-
χή µε τον καθορισµό του δείκτη του Cobb, τη πορώδης υφή, η οποία επηρεάζει την εκποµπή θερµότητας 
και την διαπερατότητα στον ατµό και τον αέρα, την οµοιογένεια της επιφάνειας του χαρτιού για ευκρινή 
εκτύπωση, τη δειγµατοληψία γενικότερα, κάθε νέας παρτίδας πρώτων υλών, αλλά και του ολοκληρωµέ-
νου προϊόντος, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και αντοχή, είτε από τις εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου 
ποιότητας, είτε από τις συνήθεις τεχνικές στατιστικής µελέτης, θέτοντας τιµές σταθερής απόκλισης.

            ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΛΚΗΣ

ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Χ. Α. & ΣΙΑ ΟΕ

Το κυµατοειδές χαρτόνι και το kraft σήµερα
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Προβλήµατα αυτοκόλλητων βινυλίων

1. Τα προβλήµατα των αυτοκόλλητων υλικών

Συχνά, τα αυτοκόλλητα βινύλια και τα υλικά ψη-
φιακής εκτύπωσης παρουσιάζουν προβλήµατα 
µετά την εγκατάσταση. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
ο πελάτης παραπονείται στον εγκαταστάτη/
επιγραφοποιό, ο επιγραφοποιός, στη συνέχεια, 
στον προµηθευτή του κι ο προµηθευτής, αν δεν 
είχε πουλήσει ληγµένα υλικά, στον κατασκευ-
αστή του υλικού. Το ερώτηµα είναι ποιος πλη-
ρώνει τη ζηµιά. Άµεσα την πληρώνει ο πελάτης, 
µακροπρόθεσµα, βέβαια, την πληρώνει ο επι-
γραφοποιός, είτε γιατί χρησιµοποίησε φτηνό ή/
και λάθος υλικό, είτε γιατί έκανε κάποιο λάθος 
στην εφαρµογή. Δεν µπορούµε να αλλάξουµε 
τη νοοτροπία των επαγγελµατιών, το ερωτικό 
πάθος τους για τα φτηνά υλικά, αλλά µια που «errare humanum, perseverare diabolicum». Θα προσπα-
θήσουµε να εντοπίσουµε τα συχνότερα λάθη στις εφαρµογές και να καταστρώσουµε µια στρατηγική για 
το λύσιµο των προβληµάτων και τη δηµιουργική αντιµετώπιση των δυσαρεστηµένων πελατών. 

Κοινή λογική

Σε όλων των ειδών τις εφαρµογές, πάντα, υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστηµένοι πελάτες µε πολλά παρά-
πονα, συνεπώς υπάρχει και σωστός ή λάθος τρόπος για την αντιµετώπισή τους. Το µεγαλύτερο λάθος 
στη διαχείρηση κάθε προβλήµατος, είναι να το αγνοήσουµε, ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί µόνο του. 
Πριν από κάποια χρόνια δούλευα για τον κλασσικό «αργοπορηµένο» επαγγελµατία, ο οποίος βέβαια 
κρατούσε αρχείο παραπόνων. Τα στοιχεία του αρχείου, όµως, τα τοποθετούσε στο τελευταίο συρτάρι του 
γραφείου του, χωρίς να τους δώσει την παραµικρή σηµασία. Μετά από τρία χρόνια απραξίας, είχαν συσ-
σωρευτεί πάνω από 500 παράπονα. Εγώ είχα την «τιµή» και την ατυχία να πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτή 
την κατάσταση, διαδικασία που µου πήρε πολλούς µήνες. Οπώς ήταν αναµενόµενο, κανένα από αυτά τα 
προβλήµατα δεν είχε εξαφανιστεί, απλά είχαν «ριζώσει» στο µυαλό των πελατών. Αυτό είναι ένα δεύτερο 
κακό, γιατί όσο περισσότερο χρόνο ένα παράπονο διαιωνίζεται, τόσο πιο δύσκολη είναι η επίλυσή του. 
Όταν, λοιπόν, µας τυχαίνει ένα πρόβληµα, είναι καλύτερα να το αντιµετωπίσουµε άµεσα, ή τουλάχιστον 
να επισκεφτούµε τον πελάτη για να του δείξουµε πως ενδιαφερόµαστε για το πρόβληµά του. 

Πραγµατικά προβλήµατα

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να ερευνήσουµε είναι αν το παράπονο του πελάτη έχει βάση ή όχι. Αντίθετα 
µε το παλιό ρητό, ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι εµπορικά αποδε-
κτό. Φαινόµενα όπως ζάρες, µικρές φυσαλίδες αέρος και µικρά διπλοπατήµατα, είναι καθηµερινά, και δεν 
αποτελούν πραγµατικό πρόβληµα. Κάποιες φορές, οι πελάτες περιµένουν το βινύλιο να συµπεριφέρεται 
καλά, ακόµα και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν ήταν σχεδιασµένο, όπως π.χ. στρογγυλές ανώµαλες 
επιφάνειες. Το βινύλιο εφαρµόζεται, βέβαια, και σε τέτοιου είδους επιφάνειες, αλλά δηµιουργεί ζάρες. Σε 
αυτές τις απλές περιπτώσεις άγνοιας, µας συµφέρει να ακούσουµε τον πελάτη, να του εξηγήσουµε την κα-
τάσταση και να προχωρήσουµε παρακάτω. Πολλές απ’ αυτές τις περιπτώσεις µπορούν να αποφευχθούν, 
πληροφορώντας απλά τον πελάτη για τα πιθανά µικροπροβλήµατα πριν προχωρήσουµε στην εφαρµογή. 
Επίσης, τα περισσότερα θα εξαφανιστούν µετά από λίγες ηµέρες έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Ακόµα 
και µικρά διπλοπατήµατα είναι καλύτερα από ένα µικρό κενό, µέσα από το οποίο φαίνεται η επιφάνεια, 
που βρίσκεται από κάτω. 
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2. Το ξεσκαρτάρισµα των πιθανών αιτιών

Η διαδικασία της επίλυσης ενός προβλήµατος προϋποθέτει τη δηµι-
ουργία µια λίστας πιθανών αιτιών. Όταν, για παράδειγµα, το χρώµα 
αρχίζει να αλλοιώνεται ή να ξεθωριάζει, αυτό µπορεί να οφείλεται 
σε διάφορες αιτίες: επιλογή λάθος υλικού, ανεπαρκές στέγνωµα του 
µελανιού ή της µπογιάς ή του προστατευτικού βερνικιού, υπερβολική 
χρήση χηµικών ή επαναλαµβανόµενοι καθαρισµοί. Στην προσπάθει-
α ξεσκαρταρίσµατος της λίστας των πιθανών αιτιών, θα πρέπει να 
θέσουµε λεπτοµερείς ερωτήσεις, να καταγράψουµε προσεχτικά τα 
δεδοµένα, να τραβήξουµε αρκετές φωτογραφίες, να συλλέξουµε τα 
απαραίτητα δείγµατα και να τους κωδικούς της ταυτότητας των ελατ-
τωµατικών υλικών που χρησιµοποιήσαµε. Το ερευνητικό προσωπικό 
στα εργοστάσια παραγωγής χρειάζεται όλο αυτό το υλικό για να µπο-
ρέσει να διεξάγει µια σωστή έρευνα, που πολλές φορές προϋποθέτει 
και την προσπάθεια να επαναλάβουν το ελαττωµατικό αποτέλεσµα.

3. Επαγγελµατική µόρφωση

Η επιµόρφωση και η εµπειρία είναι, και τα δύο, απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση προβληµάτων. Όσο 
περισσότερα ξέρουµε σχετικά µε το αντικείµενο της εργασίας µας, τόσο πιο εύκολο είναι να εντοπίσουµε τις 
πιθανές αιτίες των προβληµάτων. Η ανάγνωση σοβαρών τεχνικών περιοδικών, θα έπρεπε να γίνει καθη-
µερινή συνήθεια. Αρκετή τεχνική πληροφόριση διατίθεται συνήθως από τους κατασκευαστές των υλικών: 
οδηγοί επίλυσης καθηµερινών προβληµάτων και ειδικοί τρόποι εφαρµογής. Επίσης, τα σωµατεία θα έπρε-
πε να παρέχουν τέτοιου είδους πληροφόριση, αλλά, δυστυχώς, αρκετά συχνά, µετατρέπονται σε µικρούς 
συντεχνιακούς οµίλους που παρέχουν ένα είδος «παραπληροφόρησης», µε απώτερο σκοπό την εξάλειψη 
του ανταγωνισµού, δίνοντας πλαστές και συχνά λανθασµένες συµβουλές. Οι υπεύθυνοι παραγωγής και 
το τεχνικό προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών, επίσης, µπορούν να µας παρέχουν την απαραίτητη 
γνώση -δεδοµένου ότι την διαθέτουν. Ο υπέυθυνος της τεχνικής υποστήριξης ενός παραγωγού βινυλίου, 
πρόσφατα, µου έδωσε την ακόλουθη συµβουλή: «Ανεξάρτητα από την εµπειρία που διαθέτεις, είναι αδύ-
νατον να γνωρίζεις τα πάντα. Μια λύση θα µπορούσε να είναι οι λεγόµενες οµάδες κοινού ενδιαφέροντος» 
και εννοούσε ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο, από δικούς µας ανθρώπους ή φίλους, στο επάγ-
γελµα, που να έχουν εµπειρία και να µην έχουν πρόβληµα στο να µοιραστούν πληροφορίες. 

Οι συνήθεις ύποπτοι

Πρόσφατα, µου έτυχε ένα προβληµατικό γραφικό, στο οποίο είχαν δηµιουργηθεί µεγάλες φουσκάλες, 
µεταξύ του πλαστικού υποστρώµατος της επιγραφής και των αυτοκόλλητων γραφικών. Επρόκειτο για µια 
πολύπλοκη κατασκευή και οι πιθανές αιτίες του προβληµάτος ήταν πολλές: υπόστρωµα από πολυκαρ-
µπονικό πλαστικό, κόλλα τοποθέτησης, πολυεστερικό εκτυπωµένο υλικό, µελάνι, προστατευτικό βινυλι-
ούχο βερνίκι και ταινία µεταφοράς. Για να περιπλακούν περισσότερο τα πράγµατα, τα υλικά προέρχονταν 
από διαφορετικούς κατασκευαστές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σύνηθες είναι να αλληλοκατηγορούνται οι 
προµηθευτές στην παροσπάθεια να αποφύγουν την ευθύνη. Ενώ, εν µέρη, συνέβη κι αυτό, ένας κατα-
σκευαστής δέχθηκε την ευθύνη για όλο το κόστος της εφαρµογής. Πιστεύω ότι ο παραγωγός αυτός αντι-
κατέστησε τα υλικά, για να κρατήσει καλές σχέσεις µε έναν καλό αντιπρόσωπο και για να υπερασπίστει 
το καλό του όνοµα. Σίγουρα, και οι δύο λόγοι ήταν καλοί, αλλά αυτό δεν αποτελεί πάντα τη λύση του 
προβλήµατος.

Προβλήµατα αυτοκόλλητων βινυλίων
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4. Αιτίες προβληµάτων

Τα προβλήµατα του βινυλίου οφείλονται σε διάφορες αιτίες:

- Προβληµατική πρώτη ύλη. 
Κάθε κατασκευαστής µπορεί να παράγει µια παρτίδα υλικού κατώτερη των απαιτούµενων προδιαγρα-
φών, χωρίς να το αντιληφθεί το τµήµα ελέγχου της ποιότητας. Εδώ αναφερόµαστε σε προβλήµατα όπως 
αδύναµη κόλλα, χαµηλό πάχος της επίστρωσης, διαφορές στο πάχος, ελαττώµατα της επιφάνειας και 
παράγωγα όλων αυτών. Τα παραπάνω προβλήµατα µπορεί να προκαλέσουν σπασίµατα, ξεκόλληµα, θά-
µπωµα, υπερβολική συρρίκνωση, ξεθώριασµα και αλλοίωση του χρώµατος. Με τα σηµερινά δεδοµένα, 
αυτά τα προβλήµατα είναι σχετικά σπάνια, γιατί την τελευταία δεκαετία όλοι οι κατασκευαστές εφαρµό-
ζουν πιο υψηλά στάνταρ παραγωγής. Το αποτέλεσµα είναι ότι, λιγότερο από το 1% της συνολικής παρα-
γωγής, µπορεί να «φύγει» στην αγορά χωρίς τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά. Όταν το υλικό προκαλεί 
πρόβληµα σε ένα γραφικό, τότε µπορεί να υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες, πέραν της βιοµηχανικής 
διαδικασίας παραγωγής. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι µπορεί να ευθύνονται: ο ελλειπής σχεδι-
ασµός του προϊόντος, η ανεπαρκής δοκιµή ή, πιο συχνά, τα υπερφουσκωµένα χαρακτηριστικά αντοχής 
(το τελευταίο αυτό φαινόµενο οφείλεται συνήθως στον υπερβάλλοντα ζήλο του τµήµατος marketing των 
παραγωγών και των αντιπροσώπων, που συχνά προκαλεί πονοκεφάλους στους τεχνικούς υπεύθυνους). 
Όταν έχουµε τέτοιου είδους αµφιβολίες, µας συµφέρει να επικοινωνήσουµε µε το τεχνικό τµήµα της πα-
ραγωγού εταιρείας ή να ρωτήσουµε έναν πιο έµπειρο συνάδελφο «άξιο εµπιστοσύνης». 

- Λάθος επιλογή προϊόντος. 
Πολλά προβλήµατα συµβαίνουν απλά γιατί ο επιγραφοποιός διάλεξε λάθος υλικό για την εφαρµογή. 
Αποτελεί καθηµερινό φαινόµενο, ένα φτηνό πρεσσαριστό βινύλιο να αντικαθιστά ένα πιο ακριβό π.χ. ηµι-
διαφανές υλικό. Σίγουρα, µε τα χρόνια, τα πρεσσαριστά βινύλια καλύτερεψαν πολύ, αλλά παρουσιάζουν 
ακόµα τάση για συρρίκνωση και σπάσιµο. Μπορεί να συµβεί, τα υλικά να µην είναι συµβατά µεταξύ τους. 
Η επαφή του υποστρώµατος, της κόλλας, του βινυλίου, του µελανιού, της µπογιάς, του βερνικιού και 
της πλαστικοποίησης, προκαλεί την ανάµειξη πολλών διαφορετικών και πολύπλοκων χηµικών τα οποία 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δηµιουργώντας άλλες χηµικές ενώσεις. Οι επαγγελµατίες της επιγραφής, 
συνήθως, είναι πολύ «δηµιουργικοί» στο συνδυασµό των υλικών τους. Η ανάµειξη συστατικών χωρίς την 
απαιτούµενη δοκιµή, πολλές φορές αποδεικνύεται καταστροφική. Για αυτό, είναι καλύτερο να κάνουµε 
δοκιµές, από το να µαντεύουµε. Στο τέλος τέλος, όµως η τελική ευθύνη, για την επιλογή των υλικών, είναι 
του τελικού κατασκευαστή. Είτε είναι επιγραφοποιός, είτε µεταξοτύπης, είτε γραφείο ψηφιακής εκτύπω-
σης, ο τελικός κατασκευαστής πρέπει να δοκιµάζει τη συµβατότητα των υλικών. Πολύ συχνά συµβαίνει 
-ενώ δε θα έπρεπε- η επιλογή των υλικών να γίνεται βάση της τιµής, αντί των προδιαγραφών. 

- Προβλήµατα στην κατασκευή 
Όπως οι κατασκευαστές βινυλίων βρίσκονται αντιµέτωποι, κάποιες φορές, µε προβλήµατα παραγωγής, το 
ίδιο συµβαίνει και µε τους επιγραφοποιούς. Όσο πιο πολλά είναι τα στάδια κατασκευής µιας επιγραφής, 
τόσο πιο πολύ αυξάνεται η πιθανότητα να εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα. Στο παράδειγµα µε την προβλη-
µατική επιγραφή, που προαναφέραµε, οι περισσότερες φουσκάλες εµφανίστηκαν στα άκρα του πλαστι-
κού, ενώ πολύ λίγες στο κεντρικό µέρος. Ένας τεχνικός υπέθεσε ότι οι κύλινδροι του πλαστικοποιητικού 
ήταν φθαρµένοι και δεν είχαν δηµιουργήσει αρκετή πίεση στις δύο άκρες.

- Προβλήµατα στην εφαρµογή του αυτοκόλλητου
Κατά την εφαρµογή του αυτοκόλλητου βινυλίου, δηµιουργείται το µεγαλύτερο ποσοστό προβληµάτων. 
Είναι πολύ εύκολο να γίνουν λάθη ή παραλήψεις, όπως ανεπαρκής προετοιµασία του υποστρώµατος και 
λάθος τεχνική της εφαρµογής. 
Με ένα πολυκαρµπονικό φύλλο ως υπόστρωµα, πολλοί εµπειρογνώµονες επέδειξαν ως πιθανή αιτία του 

Προβλήµατα αυτοκόλλητων βινυλίων
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προβλήµατος την ανεπαρκή προετοιµασία του πλαστικού. Πράγµατι, τα πολυκαρµπονικά φύλλα απορ-
ροφούν την υγρασία σαν σφουγγάρια και γι’ αυτό το λόγο οι επιγραφοποιοί πρέπει να ψήνουν τα φύλλα 
αυτά σε φούρνο µε σύστηµα αέρος για αρκετές ώρες (4 έως 24, ανάλογα µε το υλικό) σε θερµοκρασία, 
συνήθως, 120oC, πριν προχωρήσουν στη διακόσµησή τους. Αυτή η διαδικασία εξαφανίζει όλη την υγρα-
σία, πιθανά αέρια και άλλα υπολείµµατα, όπως ελεύθερες πολυµερικές ενώσεις. Είναι σύνηθες, αν το 
πολυκαρµπονικό δεν έχει ψηθεί και προετοιµαστεί κατάλληλα, να απελευθερώνει σιγά, σιγά αέρια που 
θα προκαλέσουν φουσκάλες στo αυτοκόλλητo. Επίσης, διάφορα υπολείµµατα µετατοπίζονται προς την 
επιφάνεια και µπορεί να µολύνουν την κόλλα προκαλώντας τοπικά ξεκολλήµατα του γραφικού. 

- Κακοµεταχείρηση από το πελάτη ή δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες
Οι κατασκευαστές των υλικών, οι επιγραφοποιοί και τα συνεργεία τοποθέτησης, δεν είναι πάντα οι υπεύ-
θυνοι για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. Φθορές µπορεί να οφείλονται και σε κακή χρήση από 
πλευράς του πελάτη. Πριν από χρόνια, µου έτυχε να ερευνήσω µια σειρά βαµµένων επιγραφών, από κο-
ντραπλακέ, µεγέθους 1,20x2,40µ., σ’ ένα εργοτάξιο. Το πρόβληµα ήταν ότι όλα τα γράµµατα από βινύλιο 
είχαν ζαρώσει και ξεκολλήσει από την επιφάνεια. Κοιτώντας προσεχτικά τα ξεκολληµένα γράµµατα, είδα 
ένα παράξενο διαφανές βερνίκι, το οποίο, τραβώντας το, ξεκολλούσε από την επιφάνεια του βινυλίου. 
Λίγη έρευνα απέδειξε ότι ο εργολάβος είχε βάλει τους εργάτες να βάψουν όλες τις επιγραφές και το διαλυ-
τικό του βερνικιού είχε εισχωρήσει στο βινύλιο, επηρεάζοντας την κόλλα. Πιο συχνά παραδείγµατα κακής 
χρήσης είναι το πλύσιµο µε δυνατά χηµικά και ο λάθος τρόπος καθαρίσµατος της επιγραφής, για να απο-
φεχθούν τέτοια προβλήµατα, πρέπει να ενηµερώνουµε τον πελάτη για τον κατάλληλο τρόπο συντήρησης 
των γραφικών. Σκληρές βούρτσες, πολύ δυνατά χηµικά και καθαρισµός µε πολύ υψηλή πίεση αέρος και 
νερού, µπορούν επίσης εύκολα να προκαλέσουν ζηµίες σε γραφικά βινύλιου.

5. Καταγραφή & έλεγχος

Για να λύσουµε τέτοια προβλήµατα δεν είναι απαραίτητο να είµαστε διπλωµατούχοι στη χηµεία ή να 
διαθέτουµε πολύπλοκο εξοπλισµό εργαστηριού ερευνών. Η λύση, τις περισσότερες φορές, είναι θέµα 
σωστού χειρισµού και συστηµατικής αντιµετώπισης: Να γίνονται οι σωστές ερωτήσεις, προσεχτική οπτική 
έρευνα και να κρατώνται γραπτές σηµειώσεις σε όλη τη διαδικασία της έρευνας, µαζί µε δείγµατα και φω-
τογραφίες. Παραθέτω εδώ µια ενδεικτική λίστα πληροφοριών, που θα ήθελα να µάθω από τον πελάτη:

-  Συλλογή βασικών πληροφοριών. Τα δεδοµένα του πελάτη, µια περιγραφή του παραπόνου και τον 
αριθµό των επιγραφών, αυτοκινούµενων ή άλλου τύπου επιφάνειας.

-  Τα στοιχεία του κατασκευαστή του υποστρώµατος ή του βινυλίου. Πρέπει να µάθουµε τον κωδικό του 
προϊόντος, τον αριθµό της παρτίδας και οποίαδήποτε σχετική πληροφορία. Αν έχουµε χρησιµοποιή-
σει µελάνια, βερνίκια ή υλικά πλαστικοποίησης, πρέπει να µάθουµε τον κωδικό του προϊόντος, τον 
αριθµό της παρτίδας και οποίαδήποτε σχετική πληροφορία. 

-  Να περιγράψουµε τη µέθοδο κατασκευής. Τα γραφικά ήταν κοµµένα στο κοµπιούτερ, εκτυπωµένα 
µεταξοτυπικά ή ψηφιακά; Ποιός τρόπος φινιρίσµατος εφαρµόστηκε;

-  Να καταγράψουµε λεπτοµέρειες για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Πού εγκαταστάθηκε το γραφικό και 
υπό ποιες συνθήκες; Ποια ήταν η θερµοκρασία της επιφάνειας του υποστρώµατος όταν έγινε η εφαρ-
µογή; Πώς καθαρίστηκε και πότε καθαρίστηκε το υπόστρωµα;

-  Να γνωρίζουµε το είδος της επιφάνειας. Η επιφάνεια ήταν λεία, άγρια, µε κάποιο µοτίβο, είχε πριτσί-
νια; Σε ποια κατάσταση βρισκόταν το υπόστρωµα; Υπήρχαν φθορές στην επιφάνεια; Αν η επιφάνεια 
ήταν παλιά, να καταγράψουµε αν η µπογιά έσπασε, ξεφλόυδισε ή έκανε λακούβες. 

-  Να γνωρίζουµε το ιστορικό του βαψίµατος του υποστρώµατος. Πότε βάφτηκε, ποιος είναι ο κατασκευ-
αστής της µπογίας και τους κωδικούς των προϊόντων;

-  Να περιγράψουµε τον τρόπο εφαρµογής. Ποιο επίπεδο εµπειρίας διέθεται ο άνθρωπος που εφάρµοσε 

Προβλήµατα αυτοκόλλητων βινυλίων
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το βινύλιο; Ποια εργαλεία χρησιµοποίησε; Έγινε υγρή ή στεγνή εφαρµογή; Αν ήταν υγρή, ποιο υγρό 
χρησιµοποιήθηκε; Οι πλευρές του γραφικού σφραγίστηκαν αεροστεγώς; Ποιο είδος υλικού χρησιµο-
ποιήθηκε για το σφράγισµα; Να βρούµε ένα δείγµα και να τραβήξουµε φωτογραφίες.

-  Να µάθουµε τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τη µέθοδο καθαρισµού. Πριν την εφαρµογή, τα 
γραφικά ήταν αποθηκευµένα και για πόσο χρόνο; Ποιες συνθήκες επικρατούσαν στην αποθήκη; Μετά 
την εφαρµογή και την τοποθέτηση, µε ποια µέθοδο και πόσο συχνά καθαρίστηκαν τα γραφικά; Ποιο 
είδος χηµικών χρησιµοποιήθηκε; Χρησιµοποιήθηκε πιστόλι µε κοµπρεσέρ; Μολύνθηκαν τα γραφικά 
µε κάποιο χηµικό, και αν ναι, ποιο χηµικό ήταν αυτό και πόσο συχνά συνέβη; 

Πολλές από τις ερωτήσεις που θέτουµε ερευνώντας ένα παράπονο είναι παρόµοιες µε εκείνες που θα έπρε-
πε να κάνουµε κατά τον τακτικό έλεγχο στο εργαστήριο και τον εξοπλισµό µας, πριν ξεκινήσουµε µια και-
νούργια εφαρµογή. Οι σωστές ερωτήσεις, συνήθως, προλαβαίνουν τη δηµιουργία προβληµάτων. Εκείνα 
τα προβλήµατα που δεν καταφέραµε να αποφύγουµε, ο καλύτερος τρόπος είναι να τα αντιµετωπίσουµε 
από κοντά. Πάνω απ’ όλα πρέπει να ακούσουµε τον πελάτη και, µετά την ανάλυση του προβλήµατος και 
την εύρεση της αιτίας του, να προσφέρουµε µια διεξοδική και επαρκή διόρθωση. Να σιγουρευτούµε ότι 
ο πελάτης έχει καταλάβει πλήρως την εξήγηση µας, ρωτώντας τη γνώµη του. Να µην ξεχνάµε ότι αν δεν 
απαντήσουµε στα ερωτηµατικά και στα παράπονα του πελάτη άµεσα και πλήρως, να µην περιµένουµε ότι 
θα µας αναθέσει πάλι κάποια δουλειά...

Το άρθρο αυτό είναι προσωπική µαρτυρία ενός αµερικάνου επιγραφοποιού, µέλους της International 
Sign Association. 
Αναδηµοσιεύεται από το περιοδικό “ΝΕΟΝ”. 
Μετάφραση: Maurizio Tumidei. Copyright για την Ελληνική γλώσσα: περιοδικό “Οπτική Επικοινωνία”- 
Materia Grigia co.

Προβλήµατα αυτοκόλλητων βινυλίων



σελίδα 1

Μελάνια UV

1. Τα βασικά του στεγνώµατος UV

2. Τι σηµαίνει UV;

3. Τι είναι ένα µελάνι UV;

4. Πως στεγνώνει το µελάνι UV

5. Μεταξοτυπία µε UV

6. Η επιλογή της γάζας

7. Επιλογή και ρύθµιση της σπάτουλας

8. Φωτισµός του στένσιλ

9. Λύση απλών προβληµάτων

10. Προβλήµατα στεγνώµατος

11. Εξοπλισµός στεγνώµατος

Θέµα 21



σελίδα 2

Μελάνια UV

1. Τα βασικά του στεγνώµατος UV

Ένα από τα πρώτα γνωστά δείγµατα υπεριώδους στεγνώµατος εντοπίστηκε στην Αρχαία Αίγυπτο, όπου οι 
ταριχευτές χρησιµοποιούσαν ένα φωτοευαίσθητο µείγµα προκειµένου να δώσουν επιπρόσθετη αντοχή 
στα υφάσµατά τους. Αναµειγνύοντας λάδι από λεβάντα και υγρή άσφαλτο, προερχόµενη από τη Συρία, 
πότιζαν το λινό και στη συνέχεια το άφηναν να στεγνώσει στο φως του ήλιου. Η υγρή άσφαλτος χρησιµο-
ποιήθηκε, επίσης κατά το 19ο αιώνα, για την προετοιµασία των λιθογραφικών πλακών, πριν την εφεύρε-
ση της διχρωµατικής ζελατίνης. Το 1727, ο Γερµανός επιστήµονας Schultz ανακάλυψε ότι τα αργυρούχα 
άλατα αλλοιώνονται σηµαντικά από την επίδραση του φωτός και αυτό οδήγησε στη χηµική φωτογραφική 
τεχνολογία. 
Κατά τη δεκαετία του ’40 έγιναν πολλές έρευνες γύρω από τα υλικά στεγνώµατος UV, βάσει φυτικών λα-
διών. Η πρόοδος των ερευνών αυτών ήταν πάρα πολύ αργή, παρότι το 1946 κατατέθηκε η πρώτη πατέντα 
που αφορούσε ένα µελάνι, το οποίο στέγνωνε µε υπεριώδη ακτινοβολία. Μόνο στη δεκαετία του ΄60, 
σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος, µε τη χρήση των ακρυλικών µονοµερών, π.χ. HDDA και TMPTA. Το εν-
διαφέρον για τα UV αυξήθηκε µε το πρώτο νοµοθετικό περιοριστικό πλαίσιο για τα µελάνια βάση διαλύτη: 
ο περιβαλλοντικός νόµος της πολιτείας του Λος Άντζελες των ΗΠΑ το 1966. 
Στις αρχές του ΄70 φάνηκαν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στην τεχνολογία UV. Χρησιµοποιώντας 
ακόρεστα ακρυλικά συστατικά, πετύχαν να στεγνώσουν µελάνι χάρη στον πολυµερισµό των ελεύθερων 
ριζών. Οι ακρυλικές ρητίνες, που χρησιµοποιούσαν εκείνη την περίοδο στα πλαστικά βερνίκια, δεν ήταν 
πολύ ραφιναρισµένες και περιείχαν συχνά ανεπιθύµητες ουσίες, όπως π.χ. ακρυλικά οξέα. Για να καλυ-
τερεύσει η επικόλληση του µελανιού και το στέγνωµά του, προστέθηκαν ειδικά µονοµερή πλαστικά. Τα 
προσθετικά αυτά, όµως, είχαν το µειονέκτηµα να προκαλούν χηµικά εγκαύµατα ή αλλεργίες σε πολλούς 
χρήστες, συµβάλλοντας στην κακή φήµη που ακολουθεί τα UV, σχετικά µε θέµατα ασφάλειας, στους 
επαγγελµατίες, µέχρι και σήµερα.
Στις αρχές του ’80, ένα από τα συνεπακόλουθα της οικονοµικής άνθισης ήταν ότι πολλοί από τους κατα-
σκευαστές των ρητινών και των φωτοενεργοποιητών επένδυσαν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας UV. Αυτό 
οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών νέων ρητινών, µε λιγότερες προσµείξεις, οι οποίες ήταν πιό σταθερές 
και συµβατές µε µια µεγαλύτερη γκάµα υποστρωµάτων. Αυτοί οι νέοι φωτοενεργοποιητές, συνεπάγονται 
τη χρήση λιγότερο επικίνδυνων µονοµερών. Ταυτόχρονα, εξελίχθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι τεχνολογίες 
στεγνώµατος, γεγονός που οδήγησε στην παραγωγή πιο αποδοτικών και φτηνότερων φούρνων. Τα τε-
λευταία χρόνια, το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζοµένων στα µεταξοτυπικά εργαστήρια προκάλεσε την εφαρµογή νέων περιοριστι-
κών νοµοθετικών πλαισίων σε ότι αφορά τη χρήση οργανικών διαλυτών. Η τεχνολογία UV είναι η ιδανική 
απάντηση σ’ αυτή την προσπάθεια.

2. Τι σηµαίνει UV;

Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία ενός µελανιού UV, πρέπει πρώτα να εξηγήσουµε τις αρχές της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας, η οποία αποτελεί κοµµάτι του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, όπως το ορατό φως, 
η υπέρυθρη ακτινοβολία και τα ραδιοκύµατα, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.
Κατά τη διαδικασία στεγνώµατος του µελανιού UV, η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιµοποιείται για να ξεκι-
νήσει µια χηµική αντίδραση ενεργοποιώντας τους φωτοενεργοποιητές, οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται στα 
συστατικά του µελανιού. Συνήθως, οι λάµπες που βρίσκονται µέσα στους φούρνους UV εκπέµπουν µήκη 
κύµατος µεταξύ 200 και 400 νανοµέτρων. Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα περιγράφει την κάθε ακτινοβολία 
µε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος, από τις πολύ µικρού µήκους, επικίνδυνες ακτίνες Γ (όπως εκείνες 
που παράγονται από την έκρηξη µιας πυρηνικής βόµβας) µέχρι τα ραδιοκύµατα που έχουν πολύ µεγάλο 
µήκος. 
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Σχήµα 1
Σχηµατική απεικόνιση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος και της σχέσης µε τις συχνότητες του ορατού φωτός.

3. Τι είναι ένα µελάνι UV;

Αναλύοντας τα συστατικά του µελανιού UV, µπορούµε να ξεχωρίσουµε τις διαφορές από το µελάνι βάσει 
διαλύτη. Αυτό θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τα συνήθη προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσου-
µε χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα UV (σχήµατα 2 και 3).

Μελάνια UV

Σχήµατα 2 και 3
Βασικές διαφορές µεταξύ µελανιών UV και βάσει διαλύτη.
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Συστατικά των µελανιών UV

Ολιγόµερη: ρητίνες που αντιδρούν στην ακτινοβολία UV, ειδικά σχεδιασµένες για να δώσουν στο στρώµα 
του εκτυπωµένου µελανιού τα τελικά χαρακτηριστικά του. Κοινά είδη ρητινών: ακρυλικά εποξικά, ακρυ-
λικά πολυεστερικά και ακρυλικά ουρεθάνια.
Μονοµερή: αντιδραστικά διαλυτικά ροής µελανιών UV. Πρόκειται για ρητίνες µε χαµηλό µοριακό βάρος, 
που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ρευστότητας του µελανιού, ακριβώς όπως χρησιµοποιείται ένα 
αραιωτικό διαλυτικό σ’ ένα συµβατό µελάνι. Η διαφορά τους είναι ότι τα µονοµερή δεν εξατµίζονται και 
παραµένουν στο στεγνωµένο στρώµα µελανιού. Η επιλογή του µονοµερούς συστατικού (π.χ. NVP, HDDA, 
ή TPGDA) επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του στεγνωµένου µελανιού. 
Φωτοενεργοποιητές: ουσίες ευαίσθητες στο φώς –δεν χρησιµοποιούνται στα συµβατά µελάνια– οι οποίες 
απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και ξεκινούν µια χηµική αλυσίδα αντιδράσεων µεταξύ ρητίνης 
και µονοµερών. Δηµιουργείται έτσι ένα πολυµερικό πλαστικό, το οποίο ουσιαστικά είναι το τελικό στε-
γνωµένο µελάνι UV. Χωρίς τους φωτοενεργοποιητές ένα µελάνι UV δεν µπορεί να στεγνώσει. 
Προσθετικά: είναι υλικά που χρησιµοποιούνται, όπως ακριβώς στα µελάνια βάσει διαλύτη, σε εφαρµογές 
µε συγκεκριµένες απαιτήσεις.
Πούδρες: είναι ρεολογικά µείγµατα ή πορώδης ηφαιστειακός πηλός για τον έλεγχο της ρευστότητας. Χρη-
σιµοποιούνται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως στα µελάνια βάσει διαλύτη. Οι πούδρες είναι διαφανείς 
κάτω από το υπεριώδες φως και δεν επηρεάζουν το στέγνωµα. 
Χρωστικές: είναι οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που χρησιµοποιούνται για να προσθέσουν χρώµα, 
καλυπτικότητα και άλλα χαρακτηριστικά στο µελάνι. Η επιλογή της κατάλληλης χρωστικής είναι πολύ 
σηµαντική στα µελάνια UV. Ορισµένες χρωστικές δεν είναι σταθερές µε τις ρητίνες UV και µπορούν να 
προκαλέσουν ζελατινοποίηση του µελανιού. Ο βαθµός απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας από 
το µελάνι πρέπει να προϋπολογίζεται σωστά, γιατί αν έχει µεγάλη απορροφητικότητα δεν θα στεγνώσει. 

Συστατικά των µελανιών βάσει διαλύτη

Ρητίνες: αποτελούνται συνήθως από στερεά υλικά που αραιώνονται, είτε µ’ ένα διαλύτη ή µε µείγµα 
διαλυτών. Χρησιµοποιούνται ως φορέας της χρωστικής και ελέγχουν την τελική οπτική απόδοση του 
µελανιού.
Διαλύτες: είναι το υγρό συστατικό κάθε µελανιού και, ταυτόχρονα, το πιο ευαίσθητο και πολύπλοκο. Ο 
διαλύτης µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε το µελάνι, αναµειγνύοντας τη χρωστική µε τη ρητίνη, ώστε το 
µείγµα να επικολληθεί στο υπόστρωµα κατά την εκτυπωτική διαδικασία. 

Διαλύτης και Χρωστική --> Διαδικασία εκτύπωσης --> Είδος υποστρώµατος

Γενικά, απαιτείται ένα µείγµα διαλυτικών για την εξασφάλιση µιας οµαλής ισορροπίας. Ο διαλύτης εξατµί-
ζεται κατά το στέγνωµα.
Προσθετικά: Χρησιµοποιούνται για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του µελανιού. Αυτά µπορεί να εί-
ναι: τροποποιητές ροής, αντιαφρώδη υλικά, υγραντικά χρωστικών, πλαστικοποιητικά ελαστικότητας και 
σταθεροποιητικά.
Πούδρες: συνήθως, είναι ένα µείγµα από ορυκτά ανόργανα συµπληρωµατικά, που ελέγχουν την ρεολο-
γία του µελανιού. Αυτό µεταφράζεται σε βαθµίδα εσωτερικής και εξωτερικής τριβής του µελανιού ή –πιο 
επιστηµονικά– σε τηξοτροπία και βαθµό ιξώδους.
Χρωστικές: Είναι το συστατικό, που ορίζει το χρώµα και τη φωτεινότητα του µελανιού. Συνήθως κατα-
σκευάζονται σε µορφή πούδρας µε µηχανική τριβή σε µια τριπλή σειρά κυλινδρικών µύλων. Η επιλογή 
της χρωστικής καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: συµβατότητα µε τις ρητίνες, τοξικότητα, 
αντοχή στο χρόνο και στην ηλιακή ακτινοβολία, κόστος.

Μελάνια UV
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4. Πως στεγνώνει το µελάνι UV

Στα συµβατά µελάνια χρησιµοποιείται θερµότητα για την επιτάχυνση της εξάτµισης του διαλυτικού, µ’αυτό 
τον τρόπο στεγνώνει το εκτυπωµένο µελάνι. Ενώ ο διαλύτης αντιπροσωπεύει µέχρι και το 70% του µελα-
νιού πριν το στέγνωµα, ουσιαστικά δεν παίζει κανένα ρόλο στο στεγνωµένο µελάνι, γιατί στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις εξατµίζεται απευθείας στην ατµόσφαιρα. Τα µελάνια βάσει διαλύτη δεν χαρακτηρίζονται 
από χηµικές και πολυµερικές αντιδράσεις, εκτός απ’ αυτά των δύο συστατικών. 
Για να στεγνώσει, το εκτυπωµένο µελάνι UV, πρέπει να εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία µε την κατάλ-
ληλη ένταση. Η ακτινοβολία διαπερνά την επιφάνεια του µελανιού και διασπά τους φωτοενεργοποιητές, 
µετατρέποντάς τους σε ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες ξεκινούν µια αλυσίδα αντιδράσεων µε τα µο-
νοµερή και τα ολιγοµερή χηµικά, η αντίδραση ολοκληρώνεται σ’ ένα κλάσµα του δευτερολέπτου, µετά 
απ’ το οποίο το µελάνι µετατρέπεται σε µία 100% στερεή µεµβράνη. Δεν υπάρχει ουσιαστική µείωση του 
πάχους του µελανιού, µετά το στέγνωµα. 

Σχήµα 4

5. Μεταξοτυπία µε UV

Μετά απ’ αυτή την εισαγωγή για τη σύσταση και τη θεωρία στεγνώµατος των µελανιών UV, θα προχωρή-
σουµε στις βασικές αρχές της εκτύπωσης. Το γεγονός ότι το στεγνωµένο µελάνι UV είναι 100% στερεό έχει 
ως αποτέλεσµα το στρώµα του εκτυπωµένου στο υπόστρωµα µελανιού να έχει το ίδιο βάρος πριν και µετά 
το στέγνωµα. Αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µε τα µελάνια βάσει διαλύτη, στα οποία η εξάτµιση του διαλύτη 
µειώνει κατά πολύ το τελικό βάρος του µελανιού. Ανάλογα µε το βαθµό της αραίωσης, το τελικό πάχος του 

Μελάνια UV
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εκτυπούµενου στρώµατος µελανιού βάσει διαλύτη µπορεί να µειωθεί µετά το στέγνωµα από 50 έως 70%. 
Γι’ αυτό το λόγο, όταν εκτυπώνουµε ένα µελάνι UV, είναι πολύ σηµαντική η σωστή ρύθµιση της σπάτουλας 
και η επιλογή της κατάλληλης γάζας. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη µεταξοτυπικών µηχανών και ατελείωτες 
εφαρµογές για τα µελάνια UV. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούµε σε ορισµένους γενικούς κανόνες.

6. Η επιλογή της γάζας

Είναι κατανοητό ότι, εφόσον δεν αλλάζει το πάχος του µελανιού πριν και µετά την εκτύπωση, χρειάζεται 
αρκετά µικρότερη ποσότητα µελανιού για να πετύχουµε την ίδια καλυπτικότητα µ’ αυτή των µελανιών 
βάσει διαλύτη. Είναι αναγκαίο να διαλέγουµε µια λεπτότερη και πυκνότερη γάζα από τις συνηθισµένες, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το µελάνι UV είναι πολύ σταθερό και δε στεγνώνει στο τελάρο, όπως τα συµβατά. 
Οι γάζες που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι από 140Τ/cm και άνω (Τ=threads, δηλ. ίνες ανά εκατοστό), 
µε διαγώνια ύφανση. Για απλά γραµµικά θέµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί γάζα των 140Τ, γιατί, αν το τε-
λάρο έχει κατασκευαστεί σωστά, µε πολύ µικρό πάχος εµουλσιόν, τα ανοίγµατα στη γάζα θα είναι σχετικά 
µικρά και το εκτυπωµένο αποτέλεσµα θα είναι καλό. Σηµαντικός παράγοντας, όταν τυπώνουµε µελάνια 
UV είναι η τάση της γάζας, η οποία πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 18 και 24 Newton. Αν το τέντωµα δεν είναι 
επαρκές, θα χρειαστεί να µειώσουµε τη γωνία της σπάτουλας µε το στένσιλ για να αυξηθεί το ποσοστό του 
εκτυπούµενου µελανιού. Όταν τυπώνουµε τετραχρωµίες ή περισσότερα χρώµατα, είναι πολύ σηµαντικό 
όλα τα τελάρα της ίδιας δουλειάς να είναι τεντωµένα µε τις ίδιες ρυθµίσεις. Ειδικά στην εκτύπωση τετρα-
χρωµίας, µπορεί να είναι δύσκολο να κρατηθεί σε χαµηλά επίπεδα το συνολικό πάχος των εκτυπούµενων 
µελανιών. Ενά πρόβληµα που παρουσιάζεται συχνά είναι το φαινόµενο της αύξησης του µεγέθους της 
κουκίδας. Φαινόµενο που προκαλεί «µπούκωµα» στις σκούρες περιοχές, µε κάλυψη από 80% και άνω.  
Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το µεταξοτύπη, οι κατασκευαστές παρουσίασαν τις «πρεσαριστές» 
γάζες. Αυτές κατασκευάζονται περνώντας τις κανονικές γάζες, στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής, ανά-
µεσα σε δύο ζεστούς κυλίνδρους, ώστε να συµπιεστούν οι ίνες και να έχουµε ένα λεπτότερο διχτυωτό 
φορέα. Η διαδικασία του πρεσαρίσµατος µπορεί να εφαρµοστεί στη µια µόνο πλευρά της γάζας ή και στις 
δύο. Το τελικό αποτέλεσµα του πρεσαρίσµατος, είναι ότι τα ανοίγµατα και το συνολικό πάχος της γάζας 
µειώνονται, έτσι ώστε η ποσότητα του µελανιού που ρέει από το στένσιλ συνεπώς και το πάχος του εκτυ-
πωµένου µελανιού να είναι µικρότερα. Εργαστηριακές δοκιµές απέδειξαν ότι το πρεσάρισµα της γάζας και 
στις δύο πλευρές περιορίζει κατά πολύ τη ροή του µελανιού, για το λόγο αυτό το στάνταρτ είναι το πρεσά-
ρισµα µόνο από τη µια πλευρά. Για να πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα, πρέπει η κάθε γάζα να δοκι-
µαστεί σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, µε µια πραγµατική δουλειά. Ας µην ξεχνάµε ότι το αποτέλεσµα 
της εκτύπωσης εξαρτάται άµεσα από το πώς τοποθετείται η γάζα στο τελάρο, µε την πιο λεία πλευρά της 
προς τα κάτω (η πλευρά που έρχεται σε επαφή µε το υπόστρωµα) ή µε την πιο λεία πλευρά της γάζας προς 
τα πάνω (εκεί που µπαίνει το µελάνι).

7. Επιλογή και ρύθµιση της σπάτουλας

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σπάτουλα είναι σηµαντικός παράγοντας στην εκτύπωση. Η σπάτου-
λα πρέπει να έχει κοφτερές άκρες και να µην παρουσιάζει εγκοπές ή «άγριες» περιοχές στην πλευρά που 
εφάπτεται µε το τελάρο. Οι ατέλειες της εκτύπωσης που οφείλονται καθαρά σε φθαρµένη σπάτουλα θα 
είναι πιο ορατές µε ένα UV µελάνι, παρά µε ένα µελάνι βάσει διαλύτη, γιατί τα υπεριώδη µελάνια είναι πιο 
διαφανή. Σε γενικές γραµµές, πρέπει να τηρούµε τις ακόλουθες οδηγίες και ρυθµίσεις: 

- Σκληρότητα της σπάτουλας = Η µέγιστη δυνατή για κάθε εφαρµογή.
- Γωνία της σπάτουλας = Περίπου 75ο
- Πίεση της σπάτουλας = Η µικρότερη δυνατή, ώστε να αγγίζει απαλά το τελάρο
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- Ταχύτητα της σπάτουλας = Η µέγιστη δυνατή, για να αποτυπώσει όσο το δυνατό λιγότερο µελάνι.
- Τύπος σπάτουλας = Πολυουρεθανική.

Τα συστατικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του µελανιού UV (ακόρεστα µονοµερή), συνήθως 
αλλοιώνουν τις άκρες του λάστιχου της σπάτουλας µετά από αρκετή χρήση. Αυτή τη διαβρωτική επίδρα-
ση έχουν και τα µελάνια βάσει διαλύτη, αλλά σε µικρότερο βαθµό, διότι τα διαλυτικά εξατµίζονται συνε-
χώς, αφήνοντας στο λάστιχο αρκετό χρόνο για να στεγνώσει. 
Ο βαθµός διάβρωσης της σπάτουλας εξαρτάται άµεσα από το υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασµένη, 
από τη λειότητα του στένσιλ και από το πόσο επιθετικά είναι τα συστατικά κάθε µελανιού. Μια σπάτουλα 
από ουρεθάνιο, για παράδειγµα, προσφέρει µεγαλύτερη αντοχή, από µια αντίστοιχη κατασκευασµένη 
από νεοπρένιο. Μεγάλος βαθµός διάβρωσης, έχει σαν αποτέλεσµα την έντονη µείωση στην ποιότητα της 
εκτύπωσης. Προκειµένου να πετύχουµε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της σπάτουλας µε την ίδια απόδοση, 
πρέπει να ακολουθήσουµε τους παρακάτω κανόνες: 
 Κάθε φορά που σταµατάµε τη µηχανή, για περισσότερο από πέντε λεπτά, πρέπει να καθαρίζουµε το µε-
λάνι που έχει µείνει πάνω στη σπάτουλα. 
 Να εναλλάσσουµε δύο ίδιες σπάτουλες τακτικά, για παράδειγµα δύο ίδια λάστιχα ανά δύο ηµέρες, αφή-
νοντας την καθεµιά να «ξεκουράζεται» για µια ολόκληρη ηµέρα πριν την ξαναχρησιµοποιήσουµε. 

Σχήµα 5 

Ειδικές σπάτουλες

Για τα µελάνια UV, ειδικά οι κατασκευαστές προτείνουν µια µεγάλη γκάµα από σπάτουλες κατασκευασµένες 
από διάφορες στρώσεις υλικών (σάντουιτς) και σε πολλά διαφορετικά σχέδια. Τα λάστιχα µε τριπλή σύνθε-
ση (τα δύο εξωτερικά στρώµατα πιο µαλακά και το κεντρικό σκληρότερο) είναι τα πιο διαδεδοµένα στους 
µεταξοτύπες που τυπώνουν UV, γιατί ο σκληρός πυρήνας του λάστιχου προσθέτει περισσότερη ακαµψία 
στη σπάτουλα, έτσι εξασφαλίζεται µια πιο σταθερή γωνία εκτύπωσης και διατηρείται σταθερό το πάχος του 
µελανιού που αποτυπώνεται στο υπόστρωµα. Ταυτόχρονα, οι µαλακότερες εξωτερικές πλευρές φθείρονται 
λιγότερο από την τριβή που δηµιουργείται µε την πάνω επιφάνεια του τελάρου. Για ακόµη περισσότερη 
ακαµψία και σταθερότητα κατασκευάστηκαν και λεπτά λάστιχα στηριγµένα από µία µεταλλική λάµα. 
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Σχήµα 6
Λάστιχο τριπλής σύνθεσης και σπάτουλα µεταλλικής υποστήριξης

8. Φωτισµός του στένσιλ

Δύο σηµαντικοί παράγοντες, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην κατασκευή τελάρων που προο-
ρίζονται για εκτύπωση µε µελάνια UV είναι:
-  Η γύαλινη επιφάνεια του συστήµατος φωτισµού τελάρων και το θετικό φιλµ µε το θέµα προς εκτύ-

πωση, πρέπει να κρατηθούν όσο πιο καθαρά γίνεται, ώστε να αποφεχθούν οι µικροσκοπικές τρύπες 
που µπορεί να δηµιουργήσουν οι κόκκοι σκόνης στο στένσιλ. Η σκόνη εµποδίζει την καλή έκθεση 
του τελάρου στο φώς, αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα µε τα µελάνια βάσει διαλύτη, γιατί µετά 
από λίγες εκτυπώσεις η εξάτµιση του διαλυτικού στεγνώνει το µελάνι και έτσι βουλώνουν οι µικρο-
σκοπικές αυτές τρύπες. Τα µελάνια UV δεν στεγνώνουν στο τελάρο, µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να 
παραµένει. 

-  Το πάχος της στεγνωµένης εµουλσιόν στο στένσιλ πρέπει να ελέγχεται προσεχτικά. Μεγάλο πάχος 
εµουλσιόν θα αποτυπώσει µεγάλη ποσότητα µελανιού, αυξάνοντας το κόστος της εκτύπωσης και 
δηµιουργώντας πιθανά προβλήµατα ανεπαρκούς στεγνώµατος.

9. Λύση απλών προβληµάτων

Στην εκτύπωση UV, οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι:  
1) Η επικόλληση του µελανιού στο υπόστρωµα. 
2) Ο βαθµός στεγνώµατος του µελανιού.
Αρκετά συχνά, οι µεταξοτύπες, όταν µια εφαρµογή παρουσιάζει προβλήµατα, δυσκολεύονται να ξεχωρί-
σουν σε ποιόν απ’ αυτούς τους δύο παράγοντες οφείλονται. 

Επικόλληση

Τα µελάνια UV, ακριβώς όπως και τα µελάνια βάσει διαλύτη, κατασκευάζονται µε πολλές και διαφορετικού 
είδους ρητίνες (ολιγοµερή). Το είδος της ρητίνης που χρησιµοποιείται ως βάση, εξαρτάται από τον τύπο 
του υπό εκτύπωση υποστρώµατος και από την τελική εφαρµογή του µελανιού. Αν δεν είµαστε σίγουροι 
για τη συµπεριφορά ενός νέου υποστρώµατος, πρέπει να διαβάσουµε τις τεχνικές οδηγίες του µελανιού ή 
να συµβουλευτούµε τον προµηθευτή µας.

Μελάνια UV
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Ανεπαρκής θεωρείται η επικόλληση όταν ένα στρώµα µελανιού, σωστά στεγνωµένο, ξεκολλάει τοπικά 
από το υπόστρωµα. Η διατύπωση «σωστά στεγνωµένο», αποτελεί το βασικό ζήτηµα, γιατί η πλειοψηφί-
α των προβληµάτων επικόλλησης οφείλονται σε λανθασµένο στέγνωµα. Για να διαπιστώσουµε αν το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε οφείλεται στην επικόλληση ή στο στέγνωµα, µπορούµε να κάνουµε µια 
απλή δοκιµή. Ας υποθέσουµε ότι µόλις µας έφεραν ένα καινούργιο άσπρο, λείο και µη απορροφητικό 
(µη πορώδες) υπόστρωµα για µια συγκεκριµένη εφαρµογή µε κόκκινο µελάνι. Το πρώτο πράγµα που 
πρέπει να κάνουµε είναι µια δοκιµή, πριν την παραγωγή, µε ένα απλό µελάνι UV και στη συνέχεια να 
δοκιµάσουµε την επικόλληση εφαρµόζοντας και τραβώντας µια αυτοκόλλητη ταινία (το πιο απλό τεστ 
αντοχής), βλέπουµε το στρώµα του µελανιού να ξεκολλάει από το υπόστρωµα. Είναι αυτή η περίπτωση 
της «ανεπαρκούς επικόλλησης»; 
Δυστυχώς, δεν είναι τόσο απλό. Πρώτα πρέπει να ελέγξουµε την περιοχή, από την οποία ξεκόλλησε το 
µελάνι και, αν το υπόστρωµα παρουσιάζει κόκκινα υπολείµµατα, τότε αυτό θα µπορούσε να αποτελεί µια 
περίπτωση λανθασµένου στεγνώµατος (θα την αναλύσουµε πιο κάτω) την οποία θα διορθώσουµε αλλά-
ζοντας τις παραµέτρους του στεγνωτήρα, για να ξαναδοκιµάσουµε τη συµπεριφορά του καινούργιου υπο-
στρώµατος. Εάν το υπόστρωµα έχει µια ευαίσθητη επιφάνεια και λερώνει εύκολα, τότε µια καλή µέθοδος 
για να ξαναεκτιµήσουµε την επικόλληση είναι να τυπώσουµε µ’ ένα 5% κόκκινο µελάνι αναµειγµένο µε 
διαφανή βάση (που είναι το µελάνι χωρίς καθόλου χρωστικές). Το στρώµα του εκτυπούµενου µελανιού 
θα είναι πολύ διαφανές, η υπεριώδης ακτινοβολία θα το διαπεράσει όλο και θα σιγουρευτούµε ότι έχουµε 
εξαλείψει κάθε δυνατότητα λανθασµένου στεγνώµατος. Αν η περιοχή που ξεκόλλησε αρχικά το µελάνι 
είναι άσπρη, χωρίς υπολέιµµατα µελανιού, τότε είναι πολύ πιθανό να έχουµε ανεπαρκή επικόλληση και 
σ’ αυτή την περίπτωση είναι προτιµότερο να ζητήσουµε τη συµβουλή των προµηθευτών και του µελανιού 
και του υποστρώµατος για την επίλυση του προβλήµατος. 

10. Προβλήµατα στεγνώµατος

Το πιο κοινό πρόβληµα στο στέγνωµα, είναι όταν η ακτινοβολία UV δε διαπερνά την επιφάνεια του µελα-
νιού UV και το κάτω στρώµα του µελανιού, το οποίο βρίσκεται σε επαφή µε το υπόστρωµα, δεν στεγνώνει 
και παραµένει «υγρό». Αυτή η περίπτωση αποτελεί το 75% των προβληµάτων ανεπαρκούς στεγνώµατος, 
που αναφέρονται στα τµήµατα σέρβις των κατασκευαστών µελανιού. Το πρόβληµα αυτό µπορεί επίσης να 
εντοπισθεί όταν η εκτυπωµένη επιφάνεια ζαρώσει, λόγω του διαφορετικού βαθµού συρρίκνωσης της επι-
φάνειας από το στρώµα του υγρού µελανιού που βρίσκεται από κάτω. Το πρόβληµα του ανεπαρκούς στε-
γνώµατος (στα αγγλικά εγχειρίδια αποκαλείται τυπικά «undercure») µπορεί να οφείλεται σε πολλούς και 
διάφορους παράγοντες της διαδικασίας εκτύπωσης και αποτελεί µια κοινή αιτία για «κακή επικόλληση».
Στο εργαστήριο, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, µια καλή και γρήγορη µέθοδος για να ανακαλύψουµε 
αυτό το πρόβληµα είναι να χρησιµοποιήσουµε τον αντίχειρά µας, πιέζοντας το εκτυπωµένο υπόστρωµα 
σ’ ένα µόνο σηµείο, µε µεσαία δύναµη και να περιστρέψουµε τον αντίχειρα γύρω από τον άξονά του. Αν 
το µελάνι σπάσει ή αργότερα δηµιουργήσει µουντζούρες, τότε έχουµε καθαρά ανεπαρκές στέγνωµα. Ένας 
προσεχτικός έλεγχος µε µεγεθυντικό φακό στο σηµείο που κάναµε τη δοκιµή, θα µας δείξει ότι το κάτω 
στρώµα του µελανιού δεν είναι στεγνωµένο. Το ίδιο τεστ, φυσικά, µπορεί να διεξαχθεί µε την κλασική 
µέθοδο της αυτοκόλλητης ταινίας, όπου το µελάνι θα αφήσει υπολείµµατα στο υπόστρωµα. 
Μια άλλη, πιο σπάνια, κατηγορία προβληµάτων παρουσιάζεται όταν το µελάνι δεν στεγνώνει καθόλου 
και παραµένει υγρό ακόµα και µετά το πέρασµα από το στεγνωτήριο υπεριώδους τεχνολογίας. Αυτό είναι 
πιο εύκολο να λυθεί, γιατί είναι µία γενική προειδοποίηση για κάποιο µεγάλο πρόβληµα στη φάση του 
στεγνώµατος. 
Όταν αντιµετωπίζουµε πρόβληµα ανεπαρκούς στεγνώµατος, µπορούµε να το λύσουµε ακολουθώντας 
µια απλή, λογική πρακτική. Ελέγχουµε πρώτα τις ρυθµίσεις της µεταξοτυπικής µηχανής και του φούρνου 
(καλό είναι πάντα να γράφουµε τις ρυθµίσεις και να κρατάµε σηµειώσεις για κάθε εφαρµογή) µε την πα-
ρακάτω σειρά προτεραιότητας:

Μελάνια UV
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α) ότι όλοι οι λαµπτήρες UV λειτουργούν σωστά.
β) σε ποια βαθµίδα εκποµπής ακτινοβολίας έχουν ρυθµιστεί οι λαµπτήρες UV (π.χ. 50%, 100%).
γ) ότι οι λυχνίες και οι καθρέφτες είναι καθαροί.
δ) τις ώρες συνεχούς λειτουργίας των λυχνιών.
ε) την ταχύτητα του ιµάντα µεταφοράς.

Αυτός ο έλεγχος θα µας βοηθήσει στον εντοπισµό ενός πιθανού προβλήµατος προερχόµενου από µηχα-
νικές αιτίες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουµε στους παράγοντες (γ) και (ε), τους οποίους συνήθως οι 
µεταξοτύπες τους υποτιµούν και δεν τους ελέγχουν. 

Αν δεν εντοπίσουµε κάτι ασυνήθιστο, σε αυτό το σηµείο πρέπει να ερευνήσουµε τις ρυθµίσεις της εκτύ-
πωσης µε την έξής σειρά:

α) χρησιµοποιούµε την κατάλληλη γάζα;
β) χρησιµοποιούµε την κατάλληλη σπάτουλα;
γ) σε ποια γωνία λειτουργεί η σπάτουλα;
δ) ποια πίεση εφαρµόζει η σπάτουλα;
ε) οι άκρες της σπάτουλας παραµένουν κοφτερές ή έχουν φθαρεί;

Αυτός ο έλεγχος θα µας δείξει το πάχος του µελανιού που εκτυπώνεται και ρυθµίζοντας τις σωστές παρα-
µέτρους θα διορθώσουµε, πολύ πιθανά, τα περισσότερα προβλήµατα ανεπαρκούς στεγνώµατος. Εφόσον 
το πρόβληµα παραµένει συνεχίζουµε την έρευνα µε την παρακάτω σειρά: 

α)  απαιτεί το µελάνι ένα δεύτερο συστατικό, είτε διαλυτικό είτε σκληρυντικό, για να πετύχουµε το σωστό 
στέγνωµα; Κι αν ναι, έχουµε προσθέσει τη σωστή ποσότητα;

β) είναι το µελάνι στα χρονικά όρια αποθήκευσης που αναφέρει ο κατασκευαστής ή έχει λήξει;
γ)  ποιο χρώµα τυπώνουµε; 

Ο τελευταίος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας, γιατί τα διάφορα χρώµατα δεν έχουν ίδιο βαθµό διαφά-
νειας και αντίδρασης στο φως. Μπορεί να χρειαστεί προσαρµογή της ρύθµισης του φούρνου, κρατώντας 
όλες τις άλλες ρυθµίσεις στα ίδια επίπεδα. Στο επόµενο διάγραµµα παραθέτουµε, µόνο ενδεικτικά τους 
διαφορετικούς βαθµούς αντίδρασης στην ακτινοβολία UV που παρουσιάζουν τα διάφορα χρώµατα. 

Μωβ
Κόκκινο
Κίτρινο/Πορτοκαλί
Μπλε
Μαύρο
Πράσινο
Απαλό ροζ
Απαλά πράσινο και µπλε

Για να αυξήσουµε την αντίδραση στην ακτινοβολία UV των χρωµάτων που αργούν να στεγνώσουν, µπο-
ρούµε να προσθέσουµε µέχρι και 15% διαφανή βάση χωρίς ορατές διαφορές στην εκτύπωση (µεγαλύ-
τερα ποσοστά θα µειώσουν την ένταση του χρώµατος). Η διαφανής βάση αυξάνει τη διαπεραστικότητα 
της υπεριώδους ακτινοβολίας στο µελάνι επιτρέποντάς της να εισχωρήσει πιο εύκολα στο στρώµα του 
µελανιού. (Σχήµα 7) 

Μελάνια UV
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Σχήµα 7

11. Εξοπλισµός στεγνώµατος

Λαµπτήρες: τα περισσότερα µελάνια UV στεγνώνουν µε την έκθεση σε µεσαία υπεριώδη ακτινοβολία, 
200 - 400 νανόµετρα. Για το λόγο αυτό, όταν επιλέγουµε ένα λαµπτήρα UV, η λυχνία πρέπει να εκπέµπει 
ένα µεγάλο ποσοστό ακτινοβολίας σε αυτές τις συχνότητες. Το υλικό µε το οποίο κατασκευάζονται οι λυ-
χνίες είναι συνήθως χαλαζίας, o οποίος προσφέρει µεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα στις υψηλές 
θερµοκρασίες, συγκριτικά µε το γυαλί. 

Λυχνίες µε εξατµίσεις υδράγυρου: δατίθενται µε τρία διαφορετικά επίπεδα πίεσης του υδράργυρου, χα-
µηλή, µεσαία και υψηλή. Η πιο συνηθισµένη λυχνία διαθέτει µεσαία πίεση υδράργυρου, γιατί προσφέρει 
έναν καλό συνδυασµό χρονικής αντοχής της λυχνίας, εκποµπής ακτινοβολίας UV και κόστους. Οι λυχνίες 
υδράργυρου µεσαίας πίεσης διατίθενται επίσης σε τρία διαφορετικά επίπεδα ηλεκτρικής ισχύος. 

-   80 Watts/εκ. (200 Watts/ίντσα), η πιο συνηθισµένη
- 120 Watts/εκ. (300 Watts/ίντσα)
- 200 Watts/εκ. (500 Watts/ίντσα)

Σχήµα 8 

Μελάνια UV
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Η εκποµπή ακτινοβολίας από µια λυχνία υδράργυρου επιτυγχάνεται µε τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµα-
τος υψηλής τάσης µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, ιονίζοντας το αέριο µέσα στο σωλήνα. Έτσι δηµιουργείται 
αύξηση της θερµοκρασίας, η οποία προκαλεί την εξάτµιση του υδράργυρου. Οι εξατµίσεις αυτές στη συνέ-
χεια ενεργοποιούνται και µέρος της ενέργειας που παράγεται ελευθερώνεται µε τη µορφή ακτινοβολίας.

Διάρκεια ζωής των λυχνιών

Η λυχνία µεσαίας πίεσης έχει εγγύηση από τους κατασκευαστές για 1.000 ώρες λειτουργίας, αλλά συνή-
θως αντέχει περισσότερο, γιατί ο λαµπτήρας δεν λειτουργεί συνέχεια στο 100% της ισχύος του. Ο λαµπτή-
ρας αρχίζει να αλλοιώνεται, µε τη χρήση, από τα άκρα προς το κέντρο. Έτσι µπορεί να προσφέρει πλήρη 
εκµποµπή στο κεντρικό µέρος, ακόµη και όταν παλιώσει. Η µείωση της απόδοσης του λαµπτήρα µπορεί 
να µετρηθεί µε τα ειδικά εργαλεία µέτρησης UV ή χρησιµοποιώντας τα δοκιµαστικά αυτοκόλλητα, που 
πρέπει να εφαρµοστούν στο υπόστρωµα πριν περάσει στο φούρνο ακτινοβολίας UV.

Σχήµα 9
Εάν ο λαµπτήρας έχει αρχίσει να παλιώνει, το δοκιµαστικό αυτοκόλλητο που έχουµε τοποθετήσει στο υπόστρωµα θα 
παραµείνει πράσινο στις άκρες (1 & 3), ενώ στο κέντρο θα έχει γίνει κόκκινο (2). 

Ένας άλλος παράγοντας, που µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής του λαµπτήρα, είναι το είδος της ηλε-
κτρικής παροχής στην οποία είναι συνδεδεµένος. Η κάθε λυχνία απαιτεί την κατάλληλη παροχή ρεύµατος, 
π.χ. µία λυχνία των 300W και των 6 ιντσών απαιτεί παροχή 6,3 Amperes. Με µεγαλύτερη τάση ρεύµατος 
η λάµπα θα έχει µεγαλύτερη απόδοση και µικρότερη διάρκεια ζωής. Σε µικρότερες τάσεις θα παράγει µι-
κρότερη εκµοµπή ακτινοβολίας και θα δηµιουργηθεί πρόβληµα ανεπαρκούς στεγνώµατος. 

Λυχνίες χωρίς ηλεκτρόδια

Κατασκευάζονται κι αυτές µε τη µορφή κυλίνδρου από χαλαζία, που εµπεριέχει υδράργυρο ή ξένον. Αντί 
των ηλεκτροδίων, χρησιµοποιούνται µικροκύµατα για να ενεργοποιηθεί το αέριο µέσα στο σωλήνα και 
να εκπέµψει υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό το είδος των λαµπτήρων έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι πλή-
ρως λειτουργικό σε πολύ λίγο χρόνο (περίπου 10-15 δευτερόλεπτα) και να λειτουργεί σε χαµηλότερες 
θερµοκρασίες σε σχέση µε τις λυχνίες υδράργυρου µεσαίας πίεσης. Επίσης, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής, µέχρι 5.000 ώρες.  Τα µειονεκτήµατά τους είναι το περιορισµένο µήκος τους, µέχρι 10,5 ίντσες, και 
το µεγαλύτερο κόστος. 

Μελάνια UV
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Σχήµα 10 

Κάτοπτρα

Τα συστήµατα κατοπτρισµού είναι απαραίτητα για να εστιάσουν όλη την ακτινοβολία UV στο υπόστρω-
µα. Χωρίς τους καθρέφτες, οι λάµπες θα έπρεπε να τοποθετηθούν πολύ κοντά στο υπόστρωµα για να 
επιτευχθεί ένα επαρκές στέγνωµα, γιατί η υπεριώδης ακτινοβολία χάνει πολύ γρήγορα την αρχική της 
ένταση µόλις αποµακρυνθεί από το σηµείο εκποµπής. Η τοποθέτηση των λαµπτήρων πολύ κοντά στο 
υποστρωµα δεν είναι εφικτή, λόγω της µεγάλης ποσότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας (που µεταφράζεται 
σε υψηλή θερµοκρασία), που επίσης παράγεται από τις λυχνίες. Για παράδειγµα, οι λυχνίες υδράργυρου 
µεσαίας πίεσης λειτουργούν στη θερµοκρασία των 700 - 800°C. Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολλά είδη 
κατόπτρων, µε διαφορές στο σχεδιασµό ανάλογα µε το σύστηµα ψήξης που χρησιµοποιεί το καθένα. Οι 
φούρνοι που κατασκευάζονται σήµερα έχουν δύο βασικά είδη κατόπτρων.

Εστιασµένα κάτοπτρα

Είναι το πιο συνηθισµένο είδος κατόπτρων για τους λαµπτήρες UV. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα, η 
ακτινοβολία εστιάζεται συνολικά σ’ ένα µόνο σηµείο. Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζεται στο µέγιστο η δια-
θέσιµη ακτινοβολία, επιτρέποντας υψηλές ταχύτητες παραγωγής. Είναι σηµαντικό όµως, να ελέγχεται αν 
οι καθρέφτες είναι εστιασµένοι σωστά, διαφορετικά οι λυχνίες θα χάσουν πολύ γρήγορα την απόδοσή 
τους. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η σωστή απόσταση εστίασης του καθρέφτη από το υπόστρωµα, η οποία 
καθορίζεται από το πάχος του κάθε υποστρώµατος.

Σχήµα 11

Μελάνια UV
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Μη εστιασµένα κάτοπτρα

Σ’ αυτό το είδος κατόπτρων φαίνεται το σχήµα του καθρέφτη, βάση του οποίου οι ακτίνες UV διασκορπί-
ζονται οµοιόµορφα στην επιφάνεια για στέγνωµα. Αυτός ο καθρέφτης έχει χαµηλότερη απόδοση από τον 
εστιασµένο και χρησιµοποιείται, παραδοσιακά, στα µηχανήµατα ετικετοποιίας, που τυπώνουν από ρολό 
σε ρολό. 

Σχήµα 12

Το άρθρο αυτό παραχωρήθηκε, κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό “Οπτική επικοινωνία”, από το 
τεχνικό τµήµα της Encres Dubuit.
Μετάφραση: Tumidei Maurizio. © για την Ελληνική γλώσσα: περιοδικό Οπτική Επικοινωνία-Materia 
Grigia publishing.

Μελάνια UV
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Επιγραφή & Μεταξοτυπία

1. Η ιστορία της επιγραφής

Η επιγραφή έχει µία µεγάλη ιστορία και παράλληλη πορεία & εξέλιξη µε αυτή του ανθρώπου, εάν ανα-
λογισθεί κανείς πως ακόµα και οι πρώτες παραστάσεις και ζωγραφιές των σπηλαίων πριν χιλιάδες χρόνια, 
ήταν ουσιαστικά τα πρώτα εµβρυακά στάδια της σηµερινής πολύµορφης και πολυδιάστατης ‘’Επιγρα-
φής’’.

Με την πάροδο του χρόνου και την ανακάλυψη 
νέων υλικών, εργαλείων και τεχνοτροπιών, τα σχέ-
δια των σπηλαίων ακολούθησαν πιο εξελιγµένες 
µορφές επιγραφών, όπως επιγραφές χαραγµένες ή 
ζωγραφισµένες σε πέτρα, µάρµαρο, ξύλο & µέταλ-
λο. Ωστόσο η εξέλιξη της επιγραφής παρέµεινε στά-
σιµη για αρκετά χρόνια για να φτάσουµε στις αρχές 
του περασµένου αιώνα, όταν οι λεγόµενες σήµερα 
φωτεινές επιγραφές, δεν ήταν τίποτε παραπάνω από 
µία απλή επιγραφή, η οποία φωτίζονταν εξωτερικά 
από λαµπτήρες πυρακτώσεως.

Η πραγµατική επανάσταση στην βιοµηχανία της 
επιγραφής επήλθε σε πρώτο στάδιο µε την κατα-
σκευή των πρώτων επιγραφών από νέον και εν 

συνεχεία σε δεύτερο στάδιο µε την εµφάνιση των αυτοκόλλητων βινυλίων και την ανακάλυψη των 
κοπτικών µηχανηµάτων (πλότερ).

Η ανακάλυψη του ευγενούς αερίου Νέον (Ne) έγινε το 1898 και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
1912 στο Παρίσι από τον George Claude για την κατασκευή µίας επιγραφής, ενώ µέχρι το 1923 είχε φτά-
σει  και  στο Los  Angeles των Η.Π.Α. όπου γνώρισε µεγάλη επιτυχία. Από τότε, ο αριθµός των επιγραφών 
από νέον αυξήθηκε ραγδαία, ενώ η τεχνική αυτή υιοθετήκε γρήγορα από πολλά µέρη του κόσµου. Στην 
Ελλάδα συγκεκριµένα οι πρώτες επιγραφές νέον κατατασκευάστηκαν προπολεµικά. Σήµερα πολλοί είναι 
αυτοί που πιστεύουν πως η τεχνική αυτή είναι ξεπερασµένη και σύντοµα θα αρχίσει να µειώνεται η χρήση 
της, ωστόσο όµως οι αριθµοί έρχονται να τους διαψεύσουν µία και υπάρχει µία ανοδική πορεία στην κα-
τασκευή επιγραφών µε σωληνώσεις νέον.

Παράλληλα, στις αρχές της 10ετίας του ’50 εµφανίζεται για πρώ-
τη φορά και το αυτοκόλλητο βινύλιο, του οποίου η εξέλιξη, σε 
σχλεση µε τα άριστα τεχνικά του χαρακτηριστικά (αντοχή στο 
χρόνο, σταθερότητα χρωµάτων, ποικιλία χρωµάτων και κόλλας 
κλπ) ήταν στάσιµη για αρκετά χρόνια, λόγω της περιορισµένης 
χρήσης του, µια και δεν υπήρχαν τα κατάλληλα µηχανήµατα και 
εργαλεία για την σωστή και γρήγορη µετατροπή του. Αυτό όµως 
άλλαξε στις αρχές της 10ετίας του  ’80, όταν εµφανίστηκαν τα πρώ-
τα ηλεκτρονικά συστήµατα κοπής βινυλίου. Με την χρήση των 
πλότερ, η κοπή των βινυλίων γίνονταν γρήγορα και µε ακρίβεια 
µε αποτέλεσµα οι επιγραφοποιοί να µπορούν να αναπαράγουν 
για πρώτη φορά σε µικρό χρονικό διάστηµα, επιγραφές υψηλής 
ποιότητας. Η ζήτηση για αυτοκόλλητο βινύλιο αυξήθηκε, δίνοντας 
το έναυσµα στους κατασκευαστές βινυλίων, να ξεκινήσουν µία 
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διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των βινυλίων, ενώ 
παράλληλα επένδυαν και ακόµα επενδύουν πολλά χρήµατα στην 
έρευνα νέων τύπων βινυλίων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
του ίδιου χώρου. 

Επίσης ένα άλλο υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε ευρέως µετά 
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και το οποίο χρησιµοποιήται 
ακόµα και σήµερα σε µεγάλες ποσότητες είναι το πλαστικό φύλ-
λο όπως π.χ. το ακρυλικό φύλλο. Τα πλαστικά φύλλα έφεραν 
τεράστιες αλλαγές στην βιοµηχανία των επιγραφών λόγω των 
χαρακτηριστικών τους. Είναι σταθερά, εύκολα στην κατασκευή, 
ιδανικά για εξωτερική χρήση και διαθέσιµα σε µία µεγάλη ποικι-
λία χρωµάτων. 

Εξίσου σηµαντικό είναι και το εύκαµπτο υπόστρωµα, το οποίο 
πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της 10ετίας του ’70 ως εναλλακτική 
λύση έναντι των ακρυλικών φύλλων, που χρησιµοποιούνταν έως 
τότε για τις φωτεινές επιγραφές. Το εύκαµπτο υπόστρωµα είναι 
κατασκευασµένο από µία λεπτή επιφάνεια βινυλίου & ένα πλέγµα 

από πολυεστερικές ίνες. Σε σχέση µε τα ακρυλικά φύλλα, διαθέτει ένα οµοιόµορφο και εξαιρετικά λευκό 
χρώµα σε όλη του την επιφάνεια, ενώ η προστατευτική επικάλυψη του, το καθιστά ανθεκτικότερο στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, δεν λερώνει εύκολα από την ατµοσφαιρική ρύπανση, είναι αυτοκα-
θαριζόµενο, ενώ ο συνδυασµός ελαστικότητας και αντοχής που διαθέτει, το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό 
χωρίς κανένα κίνδυνο να σπάσει. Με αυτό το τρόπο το υλικό µπορεί να µείνει σταθερό µετά το τέντωµα, 
χωρίς µεγάλες απώλειες τάσης ακόµα και σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες ή δυνατό άνεµο. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους το εύκαµπτο υπόστρωµα πλέον χρησιµοποιείται ευρέως από τους επιγραφοποιίους, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσουν φωτεινές επιγραφές µεγάλων διαστάσεων & υψηλών προδια-
γραφών.

Η επιγραφή µπορεί να διαχωρίστει σε δύο τύπους:
α) αυτές που αναρτούνται πάνω από την πρόσοψη των καταστηµάτων και 
β) αυτές που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους για διαφηµιστικούς λόγους. Έτσι 
λοιπόν, σήµερα µπορεί να επιλέξει κανείς από µία  πληθώρα τύπων επιγραφών για το κατάστηµα του ή 
την διαφηµιστική εκστρατεία που θέλει να κάνει, όπως είναι οι φωτεινές επιγραφές εσωτερικά ή εξωτερικά 
φωτιζόµενες, λάβαρα (ή αλλιώς banner), 3vision επιγραφές, κυλιόµενες φωτεινές επιγραφές, κατευθυντή-
ριες επιγραφές καθώς επίσης και ηλεκτρονικές επιγραφές. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας της ψηφιακής εκτύπωσης είναι πολύ διαδεδοµένο και το λεγόµενο ‘’fleet marking” ή 
αλλιώς η επικάλυψη του στόλου αυτοκινήτων ή φορτηγών κάποιας εταιρείας από γραφικά τυπωµένα σε 
αυτοκόλλητο βινύλιο αντί της παλαιότερης τεχνικής που ήταν η απλή βαφή.
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2. Η βιοµηχανία των επιγραφών

Τι είναι η Βιοµηχανία των επιγραφών;

Η βιοµηχανία των επιγραφών µπορεί γενικά να διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστούς τοµείς επικοινωνίας:  
στην βιοµηχανία επιγραφών παρουσίασης και στην εξωτερική διαφηµιστική βιοµηχανία. Ο ISA εκπροσω-
πεί τα συµφέροντα της µεγαλύτερης, της βιοµηχανίας επιγραφών παρουσίασης.  Τυπικά, µία επιγραφή 
παρουσίασης µπορεί να ταξινοµηθεί ως µία επιγραφή πραγµατικά στην περιουσία της επιχείρησης που 
διαφηµίζει.

Μία εξωτερική διαφήµιση, ως επί το πλείστον, µπορεί να θεωρηθεί ως πίνακας ανάρτησης διαφηµίσεων. 
Ο διαφηµιζόµενος χώρος ενοικιάζεται σε µία ουδέτερη εταιρία, η οποία προωθεί ένα προϊόν ή τις υπηρε-
σίες της.

Η Βιοµηχανία Επιγραφών παρουσίασης

Οι επιγραφές παρουσίασης απαρτίζουν ένα ευρύ φάσµα από διαφορετικά είδη οθονών. Οι επιγραφές 
παρουσίασης µπορεί να περιλαµβάνουν: Επιγραφές τύπου «νέον», που κρεµιούνται σε παράθυρα κατα-
στηµάτων είτε στις προσόψεις µαγαζιών. Συστήµατα οπτικών ινών, επιγραφές σε στύλους µπροστά από 
φαστ-φούντ, εστιατόρια ή βενζινάδικα, πίνακες ηλεκτρονικών µηνυµάτων, οθόνες µε κυλιόµενη ώρα και 
θερµοκρασία σε τράπεζες, στεγάσµατα, τέντες, σηµαίες, εσωτερικές πινακίδες κατεύθυνσης, πινακίδες 
προβολής φτιαγµένες από ξύλο, είτε κυλιόµενα γραφικά σε φορτηγά και λεωφορεία. Μέσα στους χρήστες 
των επιγραφών παρουσίασης συµπεριλαµβάνονται µεγάλες φίρµες, νοσοκοµεία, αεροδρόµια, στάδια, 
τράπεζες και οικογενειακά καταστήµατα.
Αναλογιζόµενοι τη µεγάλη ποικιλία που παρουσιάζει η βιοµηχανία επιγραφών παρουσίασης, εύλογα 
χρησιµοποιεί υλικά που κατασκευάζονται από διαφορετικές βιοµηχανίες. Το υλικό που σχετίζεται µε την 
κατασκευή και τη δηµιουργία των επιγραφών παρουσιάσεων περιλαµβάνει περιοχές όπως τις βιοµηχα-
νίες χάλυβα και αλουµινίου, εταιρίες πλαστικών και πετρελαίου, βιοµηχανικούς κατασκευαστές , εταιρίες 
ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλής τεχνολογίας και τους κατασκευαστές βαριάς βιοµηχανίας, για να ονοµα-
τίσουµε µερικούς.
Οι επιγραφές παρουσίασης υπάγονται σε πολιτικές και τοπικές διατάξεις. Οι οµοσπονδιακές προστασίες 
συµπεριλαµβάνουν την Πρώτη τροποποίηση (ελεύθερος λόγος), την Πέµπτη τροποποίηση (απλή αποζη-
µίωση), τη 14η  Τροποποίηση (ίση προστασία), την Πράξη του Lanham (προστασία σήµατος κατατεθέντος), 
την Πράξη Καλλωπισµού Δηµοσίων δρόµων του 1965 και την Πράξη δικαιώµατος δηµιουργού του 
1976. 
Για τα τελευταία 20 χρόνια, οι κατασκευαστές επιγραφών παρουσιάσεων έχουν ωφεληθεί από εταιρικές 
παραχωρήσεις της φίρµας και εξαγορές αλυσιδών επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών είχαν µαζική παραγωγή επιγραφών εταιρικής αναγνώρισης. 
Η αρχή της σύγχρονης βιοµηχανίας επιγραφών παρουσιάσεως µπορεί να συνδεθεί µε την ανάπτυξη της 
πινακίδας τύπου «νέον». Πρίν από αυτό, ότι σήµερα θεωρείται επιγραφή παρουσίασης ήταν µία ζωγραφι-
σµένη πινακίδα µε φωτισµό προερχόµενο από πυρακτωµένους λαµπτήρες. Πρίν το «νέον», δεν υπήρχε 
πραγµατικά βιοµηχανία επιγραφών παρουσίασης ούτε υφίστατο ιδιαίτερη εξειδίκευση.
Σύµφωνα µε αυτούς που ακολούθησαν τη βιοµηχανία, δύο πράγµατα συνέβησαν για να αλλάξουν το 
εµπόριο επιγραφών παρουσίασης: οι µη ευρεσιτεχνίες εξέπνευσαν και η εισαγωγή του πλαστικού ανέτρε-
ψε τον τρόπο κατασκευής των επιγραφών.

Η εξωτερική Διαφηµιστική Βιοµηχανία

Διαφορετικός από την επγραφή παρουσίασης είναι ο εξωτερικός τοµέας. Σύµφωνα µε τον Jim Groh, πρό-
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εδρο της εταιρίας Brilliant Electric Sign Ltd, που βρίσκεται στο Κλήβελαντ, 30 φύλλα πόστερ, συνολικά 
320 τετραγωνικά πόδια και ο ζωγραφισµένος πίνακας, ίσος µε 720 τετραγωνικά πόδια, έχουν επικρατήσει 
ως εξωτερικές οθόνες σήµερα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Διεθνώς, τυποποιούν τις διαστάσεις αυτών των 
πινάκων διαφηµίσεων. Πηγές που αναφέρονται από τον Groh, προτείνουν το 75% από τα 1 έως 2 δισε-
κατοµµύρια δολλάρια που ξοδεύονται ετησίως σε εξωτερικές διαφηµίσεις στην Αµερική, διοχετεύονται σε 
αυτά τα τεράστια πόστερ και τους πίνακες, κάνοντας εκείνους που επενδύουν σε τέτοιου είδους διαφηµί-
σεις τους πιο αξιοσηµείωτους παίκτες.

Ο Καναδάς, αντίθετα, αποθαρύνει τις διαφηµίσεις σε τεράστιες εξωτερικές κατασκευές, ενώ οι διαφηµίσεις 
στις σκεπές λεωφορείων, σε δηµόσιες µεταφορές και σε παγκάκια πάρκων εκπροσωπούν τη µερίδα του 
λέοντος των χρηµάτων που επενδύονται στην εξωτερική βιοµηχανία εκεί, επισηµαίνει ο Groh. Τέσσερις 
Αµερικάνικες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει διά νόµου τους πίνακες διαφηµίσεων. Επιπλέον, οι περισσό-
τερες από αυτές τις εξωτερικές επιγραφές εκπροσωπούν συµβεβληµµένα δικαιώµατα και όχι συµφέροντα 
ακίνητης περιουσίας.

Συνολικά, η βιοµηχανία επιγραφών είναι µία µέτρια διαφήµιση, παρόµοια µε εκείνη της τηλεόρασης ή 
των περιοδικών ή του ραδιοφώνου. Η τεράστια εξωτερική επιγραφή ή ο πίνακας, όπως και άλλα µέσα 
διαφήµισης µε ενδεχοµένως µεγάλο κοινό, πωλούν διαφηµιστικό χρόνο που βασίζεται σε µικτή  εκτίµηση 
µονάδων, που συχνά διακόπτεται από ένα εθνικό σύστηµα εκτίµησης. Αυτό το σύστηµα δίνει πληροφορί-
ες στους αγοραστές για την έκταση, αποκαλύπτοντας ποιους εκθέτουν στον πίνακα διαφηµίσεων – υλικό, 
συχνότητα - το οποίο δηλώνει πόσο συχνά εκθέτουµε κάποιον σε πίνακες διαφηµίσεων εµπορευµάτων . 
και το κόστος ανά χιλιάδες εκθέσεις, το οποίο είναι το σύστηµα αξιολόγησης παρέχει τους αριθµούς του 
αναγνωστικού κοινού.

Όπως θα φανταζόνταν κάποιος, για να βελτιστοποιήσει το αναγνωστικό κοινό, µία τυποποιηµένη επιγρα-
φή πρέπει να διατεθεί ή να τοποθετηθεί κατάλληλα για ενηµέρωση ή αντίληψη από τον οδηγό. Στις ΗΠΑ, 
τα 30 φύλλα ή ζωγραφισµένοι πίνακες είναι συνήθως στο έδαφος, ώστε οι οδηγοί να τα προσπερνούν 
καθώς ταξιδεύουν. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διαβάζοουν και να βλέπουν την επιγραφή µε ασφάλεια. Οι 
νοµοθεσίες και οι ρυθµίσεις εξαρτώνται από  τις προδιαγραφές των κανονισµών ώστε να διασφαλίζουν 
την ασφάλεια της επιγραφής. Τυπικά, οι κωδικοί των πινάκων θα αναφέρουν λεπτοµερώς το µέγεθος, 
τη θέση και το φωτισµό. Ως εκ τούτου, για παράδειγµα, πιθανότατα πρέπει κάποιος να δεί φωτισµένους 
ζωγραφισµένους πίνακες σε ενιαία εξέδρα. Η εξωτερική βιοµηχανία είναι καλά µελετηµένη, ισχυρά ρυθ-
µισµένη και εντός των συνταγµατικών πλαισίων, λόγω της Πράξης καλλωπισµού των εθνικών οδών του 
1965, η οποία ελέγχει την εξωτερική διαφήµιση κατά µήκος των οδικών αρτηριών εντός της πόλης.

Παράγοντας την εικόνα

Οι ψηφιακές εικόνες µπορούν να παραχθούν από ένα ευρύ φάσµα µονάδων παραγωγής, χρησιµοποι-
ώντας ποικίλες τεχχολογίες. Υγρός ψεκασµός µελάνης, ηλεκτροστατισµός, στερεός ψεκασµός µελάνης, 
θερµική µεταφορά είναι οι πρωταρχικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα.

Παρατίθεται µία σύντοµη εισαγωγή σε κάποιες από τις τεχνολογίες:

Ψεκασµός µελανιού
Σταδιακή ρίψη µελανιού απελευθερώνεται µε την εφαρµογή πίεσης, ώστε να τοποθετηθεί µία σταγόνα 
µελανιού επάνω στα µέσα όσο χρειάζεται για τη δηµιουργία της εικόνας.

Συνεχόµενο-µελάνι είναι συνεχώς υπό πίεση δηµιουργώντας συνεχή ροή από σταγονίδια. Τα σταγονίδια 
που απαιτούνται για να σχηµατιστεί η εικόνα επικοινωνούν µε τα µέσα, ενώ τα αχρησιµοποίητα σταγονίδια 
ανακυκλώνονται.
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Θερµικό- µία φυσσαλίδα αερίου δηµιουργείται µέσα σε ένα µπεκ, δηµιουργώντας πίεση, ώστε να προω-
θήσει ένα σταγονίδιο µελανιού επάνω στα µέσα.
Στερεό-µελάνι είναι αποθηκευµένο σε στερεή µορφή, λιώνεται όταν χρειαστεί και εφαρµόζεται σε µέσα µε 
τη χρησιµοποίηση µεθόδων παρόµοιων µε του υγρού µελανιού.

Μεταφορά Θερµικού κεριού / ρητίνης

Το κερί ή η ρητίνη εφαρµόζεται επάνω σε µία ταινία φορέα, συνήθως σε µορφή ρολού. Το κερί ή η ρητίνη 
µεταφέρεται στα µέσα µε τη χρησιµοποίηση θερµότητας. Κάθε χρώµα πρέπει να µεταφέρεται ξεχωριστά.

Εξάχνωση βαφής

Κατά παρόµοιο τρόπο µε τη θερµική µεταφορά, οι εξαχνωµένες βαφές µεταφέρονται από ένα φορητό 
ρολό και εφαρµόζονται µε τη χρησιµοποίηση θερµότητας. Όταν εφαρµόζετα ένα ελεγχόµενο ποσό θερ-
µότητας, η βαφή εξατµίζεται και µεταφέρεται στα µέσα.

Ηλεκτροστατικό

Ειδικό µέσο απεικονίζεται µε ηλεκτρονικό φορτίο που ελκύει τα µόρια του τόνερ. Οι τυπικοί ηλεκτροστα-
τικοί εκτυπωτές αναπαριστούν κάθε χρώµα ξεχωριστά.

Ψεκασµός

Ξεχωριστά χρώµατα µελάνης εφαρµόζονται κατευθείαν στα µέσα, µέσω ενός µπεκ ψεκασµού.
Οι ψηφιακές εικόνες µπορούν να εφαρµοστούν σε χαρτί, βινύλιο, ύφασµα, πλαστικά  και πολλά άλλα υλι-
κά. Ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, ο παροχέας υπηρεσιών µπορεί να σας βοηθήσει να διαλέξετε 
το καλύτερο µέσο παραγωγής.

Επίλογος

Χρησιµοποιώντας ειδικά µέσα, µελάνια και/ή πολυστρωµατικά, µπορούν να παραχθούν εικόνες , που 
είναι ανθεκτικές στο ηλιακό φώς και στις περισσότερες καιρικές συνθήκες. Επίσης, διατίθενται αυτοκόλ-
λητα , που παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής ψηφιακών εικόνων σε διάφορες επιφάνειες. Θα βρείτε 
ψηφιακές εικόνες σε λεωφορεία, αεροπλάνα, κτίρια, κεραµικά είδη, υφάσµατα...απλά για όποια επιφάνεια 
µπορείτε να φανταστείτε.

Η ψηφιακή απεικόνιση αλλάζει το τρόπο διαχείρισης των γραφικών... µάθετε περισσότερα για τα πολλά 
πλεονεκτήµατα που προσφέρονται µέσω αυτής της δηµιουργικής και οικονοµικά αποδοτικής τεχνολογίας.

Πλεονεκτήµατα της Ψηφιακής Εκόνας

Από όταν εµφανίστηκε στην οπτική επικοινωνία, η ψηφιακή εικόνα έχει αλλάξει τους κανόνες. Κόστος, 
χρώµα, µέγεθος και χρόνος εναλλαγής.... για χρόνια, αυτές ήταν οι «µεγάλες τέσσερις» προκλήσεις που 
αντιµετώπιζαν οι αγοραστές µεγάλων διαµορφωµένων γραφικών. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει επιτυχώς 
στραφεί σε αυτά τα ενδιαφέροντα και έχει κάνει τα µεγάλα τυποποιηµένα γραφικά περισσότερο διαθέσιµα 
και ανεκτά από οποτεδήποτε άλλοτε µέχρι σήµερα.

Να πώς η ψηφιακή απεικόνιση στρέφεται στα Μεγάλα Τέσσερα:

Κόστος - Τα κόστη της ψηφιακής προ-τύπωσης ή προ-εκτύπωσης είναι δραµατικά χαµηλότερα από αυτά 
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των συµβατικών µεθόδων εκτύπωσης, καθορίζοντας συµφέρουσα οικονοµικά την παραγωγή µικρής πο-
σότητας ή ακόµα ενός µεµονωµένου αντίγραφου µίας εικόνας...σε πλήρες χρώµα.

Χρώµα- Η ψηφιακή απεικόνιση είναι µια διαδικασία χρωµατισµού, που αποκλείει τα στάδια προ-εκτύπω-
σης, τα οποία κάνουν το συµβατικό χρωµατισµό πολύ δαπανηρό για πολλά σχέδια.

Μέγεθος - Οι ψηφιακές εικόνες µπορούν να παραχθούν ουσιαστικά σε κάθε µέγεθος. Το φάσµα των µέ-
σων παραγωγής ποικίλει από µερικές ίντσες µέχρι πάνω από δεκαέξι πόδια σε πλάτος. Για ακόµα µεγαλύ-
τερα γραφικά, οι εικόνες µπορούν να «τεµαχιστούν» και να συναρµολογηθούν σε κοµµάτια. 

Χρόνος εναλλαγής - Η ψηφιακή απεικόνιση είναι µία αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, που παρέχει γρή-
γορη εναλλαγή και την δυνατότητα αλλαγής των εικόνων «στον αέρα». Με την ψηφιακή απεικόνιση όχι 
µόνο την έχετε όταν τη χρειάζεστε, αλλά µπορείτε να τροποποιήσετε τις εικόνες σας ή τα µηνύµατά σας 
ξεχωριστά.
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3. Το φαινόµενο “undercutting”

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ “UNDERCUTTING” ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

Διαφορές λευκής και έγχρωµης  γάζας: Κατά την εµφάνιση γραµµικών αλλά σύνθετων εικόνων, ακτίνες 
φωτός αντανακλώνται από τα λευκά νηµάτια της γάζας µε αποτέλεσµα να «υποσκάπτουν» το «θετικό» 
είδωλο πάνω στην εµουλσιόν, στις άκρες της επιφάνειάς του. Το φαινόµενο αυτό λέγεται “undercutting”. 
Τα αποτελέσµατα του είναι αλλοιώσεις στο είδωλο και ελαττώµατα στην εκτύπωση. (εικ.1)
Οι βαµµένες γάζες απορροφούν µεγάλο ποσοστό του φωτός και περιορίζουν σηµαντικά το φαινόµενο του  
undercutting στο θετικό είδωλο (εικόνα 4). Στις εικόνες 2 & 3 φαίνεται συγκριτικά η συµπεριφορά λευκής 
και κίτρινης γάζας. 

Φωτοεµουλσιόν και έγχρωµες γάζες. Το πλεονέκτηµα της κίτρινης γάζας:  Το µήκος κύµατος όπου 
ευαισθητοποιείται η φωτοεµουλσιόν στο φάσµα φωτός είναι µεταξύ 390 και 450 nm (νανόµετρα) δηλαδή 
κάπου µεταξύ του κυανού και ιώδους τοµέα. Συνεπώς, η βαφή της γάζας για να περιορίζει το undercutting 
πρέπει να παρουσιάζει µέγιστη απορρόφηση στο παραπάνω µήκος κύµατος. (Διάγραµµα 5)
Πειραµατικές µετρήσεις σε διαφορετικές έγχρωµες γάζες απέδειξαν πως δεν προστατεύουν όλες το θετικό 
είδωλο από το undercutting. Η κόκκινη γραµµή στο Διάγραµµα 6 απεικονίζει την απορρόφηση του φωτός 
µιας κόκκινης γάζας η οποία εκτείνεται σε µεγάλο µήκος του φάσµατος φωτός (Διάγραµµα 6). Αυτό υπερ-
βαίνει τις απαιτήσεις µας για περιορισµό του undercutting, οι κόκκινες γάζες όµως είναι περιορισµένης 
διαπερατότητας.
Η κίτρινη γραµµή απεικονίζει της απορρόφηση του φωτός της κίτρινης γάζας όπου είναι εµφανές πως 
απορροφάται ο ενεργός τοµέας στο φάσµα του φωτός.
Αποτέλεσµα: Βέλτιστη προστασία από το undercutting. Μέγιστη διαπερατότητα της γάζας. 
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4. Εύκαµπτο υπόστρωµα

Εξίσου σηµαντικό είναι και το εύκαµπτο υπόστρωµα, το οποίο πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της 10ετίας 
του ’70 ως εναλλακτική λύση έναντι των ακρυλικών φύλλων, που χρησιµοποιούνταν έως τότε για τις 
φωτεινές επιγραφές. Το εύκαµπτο υπόστρωµα είναι κατασκευασµένο από µία λεπτή επιφάνεια βινυλίου 
& ένα πλέγµα από πολυεστερικές ίνες. Σε σχέση µε τα ακρυλικά φύλλα, διαθέτει ένα οµοιόµορφο και 
εξαιρετικά λευκό χρώµα σε όλη του την επιφάνεια, ενώ η προστατευτική επικάλυψη του, το καθιστά αν-
θεκτικότερο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, δεν λερώνει εύκολα από την ατµοσφαιρική ρύπανση, 
είναι αυτοκαθαριζόµενο, ενώ ο συνδυασµός ελαστικότητας και αντοχής που διαθέτει, το καθιστά ιδιαίτερα 
ανθεκτικό χωρίς κανένα κίνδυνο να σπάσει. Με αυτό το τρόπο το υλικό µπορεί να µείνει σταθερό µετά 
το τέντωµα, χωρίς µεγάλες απώλειες τάσης ακόµα και σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες ή δυνατό άνεµο. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους το εύκαµπτο υπόστρωµα πλέον χρησιµοποιείται ευρέως από τους επι-
γραφοποιίους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσουν φωτεινές επιγραφές µεγάλων διαστάσεων & 
υψηλών προδιαγραφών.

Επιγραφή & Μεταξοτυπία
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5. Φλόκ

ΤΟ ΦΛΟΚ

Το φλόκ είναι ένα υλικό από φυσικές, τεχνιτές ή συνθετικές ίνες. Κατασκευάζεται µε δύο τρόπους:

(Α) Από ίνες πολυαµιδίου, πολυεστέρα ή βισκόζ. Χαρακτηρίζεται από τη µήκος της ίνας, το decitex ( διά-
µετρος της ίνας) και τη γυαλάδα (ή θαµπάδα).

(Β) Από ακατέργαστο πολυαµίδιο ή βισκόζ ή από υπολείµµατα υφασµάτων (κυρίως από είδη ρουχισµού 
ή πλεκτά από 100% βαµβάκι ή βισκόζ). Χαρακτηρίζεται από τη σαγρέ υφή του, από το decitex και τη 
γυαλάδα του. 

Το φλοκ απαντάται στην αγορά είτε µε τη µορφή κοµµένων ινών, χωρίς περεταίρω επεξεργασία για γέµι-
σµα, είτε βεµµένο και επεξεργασµένο, έτσι ώστε να έχει τις απαιτούµενες φυσικές και χηµικές ιδιότητες για 
την κάθε µετέπειτα χρήση του. 

ΦΛΟΚΑΡΙΣΜΑ

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται η τεχνική της εφαρµογής του φλόκ, πάνω σε µία επιφάνεια οποιουδήπο-
τε είδους ή σχήµατος, αφού πρώτα αυτή επιστρωθεί µε την κατάλληλη κόλλα. 
Ανάλογα µε την ποιότητα και τις διαστάσεις της ίνας του φλόκ, έχουµε αποτελέσµατα διαφόρων µορφών 
(σουέτ, βελούδο, τσόχα, µοκέτα, γούνα).
Το φλόκινγκ µπορεί να εφαρµοστεί σε διάφορα υλικά (µέταλλο, ξύλο, κεραµικά, χαρτί, ύφασµα, πλαστι-
κό). 

           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΡΙΜΚΟ ΓΚΡΑΦΙΚΣ ΑΕΒΕ
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