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Σκοπός και στόχοι της έρευνας
• Σκοπός: μελέτη, κατανόηση και καταγραφή των εξελίξεων της 

τεχνολογίας των μελανιών και των επιστρώσεων για τις συμβατικές 
εκτυπωτικές μεθόδους.

• Στόχοι: ενδελεχής διερεύνηση, μελέτη και καταγραφή των 
παρακάτω πεδίων:
– Επιστημονική και βιομηχανική έρευνα στον τομέα των μελανιών και 

των επιστρώσεων για τις συμβατικές εκτυπωτικές μεθόδους.
– Περιβαλλοντική επιβάρυνση και επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας 

από την παραγωγή και τη χρήση μελανιών και επιστρώσεων.
– Βιομηχανικά πρότυπα  και κοινοτικοί κανονισμοί.
– Καινοτόμα προϊόντα που στοχεύουν στη μειωμένη περιβαλλοντική 

επιβάρυνση, στην αειφορία των πρώτων υλών, στη διευκόλυνση και 
στην προστασία εργαζόμενου και καταναλωτή, καθώς και στη μείωση 
του κόστους.



Μεθοδολογία-σχεδιασμός 
της έρευνας

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση
• Μελέτη πρόσφατων δημοσιεύσεων σε ερευνητικά και 

κλαδικά περιοδικά, καθώς και σχετικοί κανονισμοί, οδηγίες 
και νομοθεσίες

• Αναζήτηση και μελέτη νέων προϊόντων από τις εταιρίες 
παραγωγής μελανιών

• Καταγραφή
• Κριτική αποτίμηση των στοιχείων
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων –

Συγγραφή



• Τα εκτυπωτικά μελάνια ποικίλουν ως προς τη χημική σύνθεση, το 
ιξώδες, το μηχανισμό ξήρανσης και τις ιδιότητές τους.

• Είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εργασίες και υποστρώματα.

• Σύσταση: χρωστική ουσία (χρωστική ή πιγμέντο) και φορέας 
(περιέχει ρητίνες και πολυμερή, έλαια, διαλύτες και πρόσθετα).

• Διακρίνονται σε ομάδες ανάλογα με το ιξώδες τους: μελάνια 
πάστας, υγρά μελάνια, σε στερεά κατάσταση ή αλλαγής φάσης.

• Χημικώς, μπορούν να κατασκευαστούν, σύμφωνα με το διαλυτικό 
μέσο, είτε με διαλύτη, είτε με νερό ή να είναι ξηραινόμενα με 
ακτινοβολία.

Μελάνια, επιστρώσεις 
και εκτυπωτικές μέθοδοι (1 από 3)



• Μηχανισμοί ξήρανσης

– απορρόφηση (διείσδυση), 
– οξειδωτικός πολυμερισμός, 
– εξάτμιση, 
– χημική αντίδραση, 
– καταβύθιση (παρουσία υγρασίας) και 
– ακτινοβολία.

• Στάδια κατασκευής μελανιών: κατασκευή βερνικιού, προανάμειξη, 
άλεση, διάλυση, συσκευασία.

• Έλεγχος ποιότητας και τυποποίηση διαδικασιών και προϊόντων βάσει 
προτύπων απαιτείται στις πρώτες ύλες, σε όλες τις φάσεις παραγωγής 
του μελανιού και μετά από εκτύπωση σε υποστρώματα, για έλεγχο 
εμφάνισης, αντοχής και ιδιοτήτων.

Μελάνια, επιστρώσεις 
και εκτυπωτικές μέθοδοι (2 από 3)



• Τα μελάνια συντίθενται διαφορετικά για κάθε μία από τις 
παραδοσιακές μεθόδους εκτύπωσης, με εκτυπωτική πλάκα.

• Βαθυτυπία, φλεξογραφία, μεταξοτυπία > σύστημα ενός ρευστού.

• Λιθογραφία > σύστημα δύο ρευστών: ένα μελάνι πάστας 
υδρόφοβο και ένα διάλυμα ύγρανσης υδρόφιλο.

• Οι συνθέσεις των μελανιών μεταβάλλονται ανάλογα με:

– την ταχύτητα εκτύπωσης, 

– τον τύπο του πιεστηρίου και του υποστρώματος και

– περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Μελάνια, επιστρώσεις 
και εκτυπωτικές μέθοδοι (3 από 3)



Μελάνια και περιβάλλον (1 από 2)

• Η χημική σύσταση του μελανιού επηρεάζει αρνητικά το 
περιβάλλον.

• Από τις πρώτες ύλες τη μεγαλύτερη επίδραση στην ατμόσφαιρα 
έχουν οι οργανικοί διαλύτες, οι οποίοι απελευθερώνουν πτητικές 
οργανικές ενώσεις (VOCs) με την εξάτμισή τους κατά την ξήρανση 
των μελανιών. Η οδηγία 1999/13/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθορίζει όρια εκπομπής και συνθήκες λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων.

• Η μόλυνση του περιβάλλοντος δημιουργεί την ανάγκη εφαρμογής 
περιβαλλοντολογικής πρακτικής.

• Τα ISO 14001 και ISO 14004 δίνουν τις κατευθύνσεις της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.



Μελάνια και περιβάλλον (2 από 2)

• Αντικατάσταση των διαλυτών με νερό κυρίως στα μελάνια φλεξογραφίας. 

• Αντικατάσταση διαλυτών με άλλους για μειωμένη εκπομπή VOCs, 
σύσταση μελανιών ενός διαλύτη για ευκολότερη ανάκτησή του ή 
εφαρμογή μελανιών θερμής τήξεως στη βαθυτυπία.

• Αντικατάσταση των παραγώγων πετρελαίου
με πρώτες ύλες που προέρχονται από 
φυτικές και ανανεώσιμες πηγές
σε πολυμερή, συνδετικά,
διαλύτες και πρόσθετα.

• Επιλογή μελανιών που ξηραίνονται με ακτινοβολία για χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και μείωση της εκπομπής VOCs. Πρόσφατη 
εξέλιξη, με πολλά πλεονεκτήματα, τα συστήματα ξήρανσης με λαμπτήρες 
UV LED και με μικροκύματα.

• Βιοδιασπώμενα μελάνια για κομποστοποίηση (νέο).



Μελάνια και συσκευασία 
τροφίμων (1 από 2)

• Μελάνια και επιστρώσεις περιέχουν ορυκτέλαια και ποικίλες ενώσεις 
χαμηλού μοριακού βάρους, π.χ. φωτοεκκινητές) που πολλές φορές 
μεταναστεύουν και είναι βλαβερά για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί αναφέρουν τα επιτρεπτά όρια 
μετανάστευσης των ουσιών από τη συσκευασία στο τρόφιμο, χωρίς 
συγκεκριμένο κανονισμό για τα μελάνια εκτύπωσης. 



Μελάνια και συσκευασία 
τροφίμων (2 από 2)

• Τα μελάνια χαμηλής μετανάστευσης:

– περιέχουν πιγμέντα με περιορισμένα βαρέα μέταλλα,
– συντίθενται με βάση το νερό που είναι αβλαβές και 
– ξηραίνονται με ακτινοβολία (UV/EB/UV LED), με προσοχή στους κατάλληλους 

φωτοεκκινητές και στην πλήρη ξήρανση του υμένα.

• Είναι διαθέσιμα για εκτυπώσεις όφσετ σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και για 
φλεξογραφία και βαθυτυπία σε ποικιλία υποστρωμάτων.

• Στο ερευνητικό πεδίο γίνονται προσπάθειες για ανάπτυξη βελτιωμένων 
ιδιοτήτων, π.χ. αντιβακτιριδιακές.

• Απαιτείται συνεργασία όλων όσων συμμετέχουν στην παραγωγική 
διαδικασία της συσκευασίας τροφίμων (παραγωγή μελανιού και 
υποστρώματος, συνθήκες εκτύπωσης και αποθήκευσης) για την 
παραγωγή συσκευασίας χωρίς επιπτώσεις στο τρόφιμο.



Ειδικά μελάνια – Αγώγιμα (1 από 2)



Ειδικά μελάνια – Αγώγιμα (2 από 2)

• Τα αγώγιμα μελάνια κατασκευάζονται με σωματίδια αγώγιμων 
πολυμερών, άνθρακα ή μετάλλων, όπως άργυρο, χαλκό κ.ά. 

• Μπορούν να εκτυπωθούν με μεταξοτυπία, βαθυτυπία, 
φλεξογραφία και λιθογραφία, σε ποικιλία υποστρωμάτων, όπως 
χαρτί, πλαστικά, γυαλί, ύφασμα κ.ά. 

• Η αγωγιμότητα του μελανιού εξαρτάται από τη σύνθεσή του, τη 
μέθοδο εκτύπωσης, τον μηχανισμό ξήρανσης και το υπόστρωμα.

• Η προσθήκη νανοσωματιδίων μετάλλων ή γραφενίου και η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας φωτονικής ξήρανσης συνεισφέρεουν στη 
βελτίωση της αγωγιμότητας των αντίστοιχων μελανιών.

• Η χρήση των αγώγιμων μελανιών, μείωσε τον όγκο των τυπωμένων 
πλέον ηλεκτρονικών, καλύπτοντας έτσι την τάση της παγκόσμιας 
αγοράς για σμίκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών.



Ειδικά μελάνια – Ηλεκτρονικό (1 από 2) 

• Το ηλεκτρονικό μελάνι αποτελείται από μικροκάψουλες, οι οποίες 
διασπείρονται στο φορέα. Κάθε μια περιέχει σωματίδια λευκής και 
μαύρης χρωστικής, φορτισμένα με διαφορετικό φορτίο.

• Τυπώνεται σε αγώγιμο υλικό και όταν εφαρμόζεται ηλεκτρισμός 
συγκεκριμένου φορτίου, η χρωστική προσανατολίζεται αντίστοιχα 
και οι μικροκάψουλες αποκτούν το αντίστοιχο χρώμα.



Ηλεκτρισμός απαιτείται μόνο όταν χρειάζεται αλλαγή χρώματος 
στις μικροκάψουλες και άρα αλλαγή θέματος στην οθόνη, 
κατατάσσοντας τις συσκευές στις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Ειδικά μελάνια – Ηλεκτρονικό (2 από 2) 



Ειδικά μελάνια (για έντυπα 
ασφαλείας και συσκευασία) (1 από 3)

• Τα ειδικά μελάνια χρησιμοποιούνται σε έντυπα ασφαλείας, 
διάφορα άλλα έντυπα και συσκευασίες για να αποτραπεί η 
παραποίηση, η πλαστογραφία, η εξαπάτηση, το λαθρεμπόριο 
και για επικύρωση της γνησιότητάς τους.

• Πολλά από αυτά εφαρμόζονται σε συνδυασμό στα 
τραπεζογραμμάτια > έντυπα ύψιστης ασφάλειας.

• Στην έξυπνη συσκευασία συμβάλλουν στην παροχή στον 
χρήστη αξιόπιστης και σωστής πληροφόρησης για τις 
συνθήκες του τροφίμου, του περιβάλλοντός του και/ή την 
ακεραιότητα της συσκευασίας. 



Ειδικά μελάνια (για έντυπα 
ασφαλείας και συσκευασία) (2 από 3)

Οι εξειδικευμένες λειτουργίες ασφάλειας διαμορφώνουν τις κατηγορίες:
– Φανερά
– Ημί-συγκαλυμμένα
– Συγκαλυμμένα



Ειδικά μελάνια (για έντυπα 
ασφαλείας και συσκευασία) (3 από 3)

Οι χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες ΤΤΙ είναι απλές και φθηνές ετικέτες 
και χρησιμοποιούνται ως «ζωντανή» ημερομηνία λήξης, 
προσφέροντας πρόσθετη λειτουργικότητα στην έξυπνη συσκευασία. 

Φυσιολογικές συνθήκες ψύξης Δυσμενείς συνθήκες ψύξης



Ειδικά μελάνια και επιστρώσεις για 
ιδιαίτερες αισθητικές ή λειτουργικές ιδιότητες

• Στόχος τους η προσέλκυση και η διατήρηση του 
ενδιαφέροντος του καταναλωτή με τη βελτίωση της 
εμφάνισης, αλλά και η απόδοση περισσότερων ιδιοτήτων σε 
συσκευασίες και άλλα έντυπα.

• Προσφέρουν ζωντανό χρώμα, στιλπνότητα, αντίθεση και 
ποικίλες αισθητηριακές ιδιότητες, που γίνονται αντιληπτές με 
την όραση, την αφή και την όσφρηση.

• Τα νανοϋλικά και η διαδικασία της ενθυλάκωσης ενισχύουν 
τη δημιουργία έξυπνων επιστρώσεων > 
αντιδρούν σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος.



Συμπεράσματα –
Οικολογικά μελάνια (1 από 2)

• Νομοθετικοί περιορισμοί.

• Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

• Βελτιωμένες συνθέσεις των μελανιών νερού για ευκολία στον 
χειρισμό, αύξηση της ταχύτητας ξήρανσης και καλύτερη πρόσφυση 
σε πλαστικά υποστρώματα.

• Διαφορετικές επιλογές διαλυτών, αντί για τολουόλιο, ανάκτηση και 
επαναχρησιμοποίησή τους.

• Ανάπτυξη μελάνιων βαθυτυπίας ενός διαλύτη (ευκολότερη 
ανάκτηση) και αλλαγής φάσης/θερμής τήξεως (δεν περιέχουν 
διαλύτες).



Συμπεράσματα –
Οικολογικά μελάνια (2 από 2)

• Αφαίρεση βλαβερών ουσιών (PVC, φθαλικών ενώσεων, 
φορμαλδεΰδης, αιθοξυλικών αλκυλοφαινολών και βαρέων 
μέταλλων) από τα μελάνια μεταξοτυπίας.

• Εφαρμογή μηχανισμών ξήρανσης με ακτινοβολία > χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας & σχεδόν ανύπαρκτη εκπομπή VOCs.

• Συνδυασμός τεχνολογίας νερού & ξήρανσης με ακτινοβολία.

• Έλλειψη πόρων > στροφή προς τις φυτικές και ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες (ρητίνες, πολυμερή, έλαια, διαλύτες, πρόσθετα), που 
αντικαθιστούν εκείνες από παράγωγα πετρελαίου.

• Ανάπτυξη βιοδιασπώμενων μελανιών, με στόχο την 
κομποστοποίησή τους μαζί με το υπόστρωμα.



Συμπεράσματα –
Μελάνια χαμηλής μετανάστευσης (1 από 2)

• Θέσπιση ευρωπαϊκών κανονισμών και συμμόρφωση των 
εμπλεκομένων επιχειρήσεων με αυτούς. 

• Επιλογή πρώτων υλών με μεγαλύτερο μοριακό βάρος, που δεν 
περιέχονται στην αρνητική λίστα του EuPIA. 

• Σύνθεση μελανιών νερού που ξηραίνονται με ακτινοβολία.

• Εξέλιξη των μηχανισμών ξήρανσης με ακτινοβολία (EB/UV LED) και 
ανάπτυξη ειδικών φωτοεκκινητών προσφέρουν:

– πλήρη ξήρανση, 
– αποφυγή εναπομεινάντων ολιγομερών και μονομερών, λόγω ατελούς 

πολυμερισμού, 
– υψηλό βαθμό αντίδρασης και 
– ταχύτητα διαδικασίας. 



Συμπεράσματα –
Μελάνια χαμηλής μετανάστευσης (2 από 2)

• Εφαρμογή της νανοτεχνολογίας > αντιβακτηριδιακές και ιδιότητες 
φραγμού στη μετανάστευση ουσιών.

• Εφαρμογή ορθής πρακτικής παραγωγής και συνεργασία μεταξύ 
όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην παραγωγική 
διαδικασία της συσκευασίας τροφίμων, ώστε η κάθε μία να 
προσθέτει τις δικές της προδιαγραφές για μια συμμορφωμένη με 
τους κανονισμούς συσκευασία.

• Τήρηση προδιαγραφών στην εκτυπωτική διαδικασία.

• Μειωμένη συμμετοχή των ορυκτελαίων στη σύσταση των 
μελανιών:

– πιο φιλικά προς το περιβάλλον, 
– δεν «μολύνουν» το ανακυκλωμένο χαρτί που προορίζεται για συσκευασία 

τροφίμων.



Συμπεράσματα –
Ειδικά μελάνια (1 από 2)

• Τα αγώγιμα μελάνια διαφέρουν από τα συμβατικά.
Δεν περιέχουν πιγμέντα, αλλά αγώγιμα σωματίδια και σκοπός τους 
είναι να προσδώσουν την επιθυμητή αγωγιμότητα στο 
υπόστρωμα. 

• Παχύτερος και ομοιόμορφος υμένας & ευκρινείς γραμμές του 
τυπωμένου κυκλώματος > μεγαλύτερη αγωγιμότητα και 
λειτουργικότητα της συσκευής. 

• Υβριδικές μέθοδοι εκτύπωσης > πληρέστερη παραγωγική λύση στο 
μέλλον.

• Τεχνολογία φωτονικής ξήρανσης > ενσωματώνεται στα εκτυπωτικά 
πιεστήρια ρολού, ξηραίνοντας γρήγορα και επαρκώς τα αγώγιμα 
μελάνια.



Συμπεράσματα –
Ειδικά μελάνια (2 από 2)

• Ηλεκτρονικό μελάνι > προσθήκη τρίτης χρωστικής, εκτός από 
λευκή και μαύρη που προϋπήρχαν.

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η έρευνα (π.χ. νανοτεχνολογία) έχουν 
συνεισφέρει στη βελτίωση των ειδικών μελανιών και 
επιστρώσεων και στην ανάπτυξη νέων στοχεύοντας:

– στη βελτίωση της εμφάνισης των τυπωμένων προϊόντων (π.χ. απτές 
επιστρώσεις), 

– στην αύξηση της λειτουργικότητας (π.χ. μελάνια για 
χρονοθερμοκρασιακούς δείκτες), 

– στην επικύρωση της γνησιότητάς τους (π.χ. συσκευασίες) και

– στην αποφυγή πλαστογραφίας και παραποίησης (π.χ. έντυπα 
ασφαλείας).



Περιορισμοί της έρευνας

• Πρόσβαση κατόπιν οικονομικής συνδρομής στις πληροφορίες 
διεθνών οργανισμών. 

• Οι επιχειρήσεις είτε δεν ανταποκρίθηκαν, είτε κρατούν μυστικές τις 
περισσότερες πληροφορίες για λόγους ανταγωνισμού. 

• Δυσκολίες σε ορισμένες μεταφράσεις όρων, οι οποίοι προέρχονται 
από τον κλάδο της χημείας. 

• Το πλήθος των κατηγοριών μελανιών και επιστρώσεων. 

• Η ύψιστη ασφάλεια και μυστικότητα στην εκτύπωση 
τραπεζογραμματίων.



Μελλοντική έρευνα

• Επανάληψη έρευνας  λόγω ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων .

• Μελάνια των ψηφιακών μεθόδων εκτύπωσης.

• Θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των επιχειρήσεων 
γραφικών τεχνών από την επαφή τους με τα μελάνια, αλλά και των 
επιχειρήσεων παραγωγής μελανιών.

• Μέθοδοι και διαδικασίες ελέγχου της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από 
την παραγωγή μελανιών και επιστρώσεων.

• Διαχείριση αποβλήτων μελανιών και διαδικασίες απομελάνωσης των 
εντύπων πριν την ανακύκλωση.

• Μελέτη εξέλιξης της σύστασης μελανιών και επιστρώσεων.

• Βρώσιμα μελάνια και εφαρμογή τους σε βρώσιμα υποστρώματα.



Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις

Νικητοπούλου, Π., Δρ. Γεωργιάδου, E. (2015), Τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τομέα μελανιών και επιστρώσεων: Εστίαση στα 
μελάνια των μεθόδων εκτύπωσης με εκτυπωτική πλάκα, Βιβλίο 
Γραφικών Τεχνών, Άρθρα-Θέματα, Διαθέσιμο από: 
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=7399

Νικητοπούλου, Π., Δρ. Γεωργιάδου, E. (2015), Αγώγιμα μελάνια: 
Σύσταση, ιδιότητες, εφαρμογές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
AllPack, Τεύχος 71, σελ. 36, Διαθέσιμο από: 
http://allpackhellas.gr/images/teyxi/71-15/index.html

http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=7399
http://allpackhellas.gr/images/teyxi/71-15/index.html


Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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