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سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری ،مشاغل و حرفه ها ،ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های درسی را همانند
پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنـامـۀ درسی ملـی جمهوری اسالمی ایـران در نظام جـدیـد آمـوزشی
تغییر دهیم .مهم ترین تغییر در کتاب ها ،آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است .شایستگی ،توانایی انجام کار
واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است .توانایی شامل دانش ،مهارت و نگرش می شود .در این برنامه برای
شما ،چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:
 1شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
 2شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
 3شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
 4شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت
متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین
نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است .برای تألیف هر کتاب درسی بایستی
مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ چاپ تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی
پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های متفاوت آمـوزش خـواهید دیـد .کسب شایستگی هـای ایـن
کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد .هنرجویان
عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
کتاب درسی لیتوگرافی و کلیشه سازی شامل ٥پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری
از چند مرحله کاری تشکیل شده است .شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می توانید شایستگی های
مربوط به آن پودمان را کسب نمایید .عالوه بر این کتاب درسی ،شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای ،حفاظت از
محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی
و در کتاب درسی و بستۀ   آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار
شایستگی های فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در
جدی بگیرید.
خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری ّ
برای انجام فعالیت های موجود درکتاب ،می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید .همچنین همراه با
کتاب ،اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که   با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی
 www.tvoccd.medu.irمی توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان ،گام های مؤثری در جهت سربلندی و
استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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پودمان 1

اسکن تصاویر

اسناد و مدارک ،عکسها و تقریبا هر سندی که نیاز ما را در آینده از نظر دسترسی به اطالعات مورد نظرمان تأمین
میکند میبایســت بصورت دیجیتال ذخیره شــود .در دنیای امروز با توجه به پیشــرفت فناوری ،دستگاهی به نام
دســتگاه اسکنر که فرایند ذخیرهسازی را آسان میکند به کمک ما آمده است .اسکنرها ابزاری برای انتقال هرگونه
سند (عکس ،کاغذ ،نگاتیو و  )...به صورت دیجیتال به رایانهها ،بهمنظور ذخیرهسازی و دخل و تصرف در آنها طراحی
و ساخته شدهاند.
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واحد یادگیری 1

شایستگی اسکن کردن تصاویر
آیا تا به حال پی برده اید؟
اسکنرها چگونه ابزاری هستند؟
اسکنرها در چه مواردی نقش دارند؟
چند نوع اسکنر داریم؟
نحوه انتقال تصاویر از اسکنرها به رایانه چگونه است؟
هدف کسب شایستگی آشنایی با انواع اسکنرها و نحوه اسکن کردن سند یا اسناد در فرایند عملیات پیش از چاپ
و انتقال اطالعات رایانه است.

استاندارد عملکرد :شناسایی سند ،نحوه استفاده از اسکنر ،نحوه انتقال سند به رایانه
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(اشکال 1-2 ،1-1و  1-3نمونه هایی از دستگاه اسکنر را نمایش میدهند).
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1ـ1ـ آشنایی با دستگاه اسکنر
به تصاویر زیر نگاه کنید و برداشت خود را بیان نمایید.
به نظر شما این وسایل چه نقشی در زندگی ما دارند؟
آیا از این وسایل تنها میتوان بهعنوان وسایل و تجهیزات کمکی رایانه نام برد؟
آیا این وسایل فقط جنبۀ زیبایی در کنار رایانه را دارند؟
1
شکل1نمایش میدهند).
(تصاویر 1ـ2 ،1ـ 1و 3ـ 1نمونههایی از دستگاه اسکنر را

شکل1-1

11-2
شکل -2
شکل

شکل1-3

امروزه نداشتن دستگاه اسکنر بهعنوان یکی از ابزارهای گذشــت زمان ،عکسهای شما فرســوده و بیکیفیت
جانبــی الزم در کنار رایانه مــا را در انجام فرایند امور شوند ،شــما نسخهای از آنها را با همان کیفیت اولیه و
تحصیلی و شغلی دچار ضعف میکند .اسکنرها عموماً بدون نگرانی از پوسیده شدن در اختیار خواهید داشت
وسیلهای برای انتقال سندها و تصاویر یک برگ به یک یا شاید بخواهید نســخهای از سندی را در رایانه خود
سند در قالب یک فایل رایانهای هستند.
داشته باشید تا در مواقع لزوم به سرعت به نقل و انتقال
اسکنرها نقش دســتگاه ورود اطالعات را برای رایانهها آن بپردازید .این روش ارسال و دریافت بسیار سریعتر
ایفا میکننــد .منظور از اطالعات ،ســندهای کاغذی از روشهای ارســال پســتی و سنتی اســت و کاربرد
یــا عکسهای چاپی هســتند که از طریق اســکنرها،
بیشتری دارد.
شکل1-3
بهراحتــی و در کمتر از یک دقیقه میتوان تصویر آنها
را به رایانه انتقــال داد و تبدیل به فایلهای دیجیتالی 3
نمود و بهراحتی آنها را انتقال داد و یا ویرایش نمود.
در واقع اسکنرها وظیفه دارند تا تمام اسناد و عکسهای
کاغذی را بهصورت دیجیتالی توسط رایانهها در اختیار
ما قرار دهند .بهطور مثال شــاید شــما بخواهید آلبوم
عکسهــای قدیمی خود را بهرایانه منتقل کنید تا آنها
را ویرایش کنید ،یا با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
یکــی از فایدههای این کار این اســت کــه اگر در اثر
سؤال

به تصاویر 4ـ5 ،1ـ6 ،1ـ 1و 7ـ 1نگاه کنید .به نظر شما هر کدام از این اسکنرها برای چه کاری مناسب
هستند؟ فکر میکنید با توجه به ابعادشان عملکرد یکسانی دارند؟
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سوال:به وصاویر  1-6 ،1-5 ،1-4و  1-7نگاه کنید ،به نظر شما هرکدام از این اسکنرها برای چه کاری مناسب
می ووان

اسکنرها برای چه کاری مناسب هستند؟ آیا
یکسانیاز این
شما هرکدام
کنید ،به نظر
 1-7نگاه
آنها-5با1-6 ،1
وصاویراز،1-4
سوال:
دارند؟
عملکرد
ابعادشان
ووهه وبه
هربهکدام
گفت
می ووان گفت هر کدام از آنها با ووهه به ابعادشان عملکرد یکسانی دارند؟
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شکل 1-5
شکل 1-5

شکل 1-4

شکل 1-4

شکل 1-5

شکل 1-4

شکل 1-6

شکل 1-7
شکل 1-7

شکل 1-6

2ـ1ـ انواع اسکنر
اسکنر تخت :این اســکنرها در اندازۀ  A4و برای مصارف
خانگی یا دفاتر شــرکتی ساخته شــدهاند .قدرت و وضوح
تصویر اینگونه از اســکنرها در مقایســه با انواع بزرگتر و
صنعتی1-6
شکل
پایینتر است (شکل 8ـ. )1

5

شکل 1-7
شکل   1-8اسکنر تخت
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اسکنر شیت فد ( :)Sheet fedاسکنر شیت فد از نظر
اندازه کوچکتر از مدل رومیزی است زیرا بهجای اینکه
اسکنر
شود ،به داخل
روی آن
ســند بر
که برای مکانهای بزرگور ساخته شدهاند دارای سیست
اسکنرها
گذاشتهاین
اسناد:
اسکنر
عکس - /
فرستاده میشود .در واقع بهجای حرکت هد و حسگرها،
یعنی کاغذها را ووسط مووورها و غلطکهایی به داخل می
Data
هستندکمی در
ممکن اســت
)Feederاین امر
کاغذ حرکت میکند که
(شکل9.ـ. )1
باشد
آنهامنفی
تصویر اثر
نهایی
to
وهوداند
قسمتیته شده
دستگاهور ساخ
های بزرگ
برای
که
اسکنرها
این
اسناد:
سیستمبهرهو
دارای امکان
دارد که
مکاناین
ضمناً در
دهند
داشتهمی
انجام
اسکنرروی
کیفیت را

ووسط مووورها و غلطکهایی به داخل میکشند
کاغذها
-11را.)1
یعنیشکل (
هستندکند
Dataمهیا می
) Feederرا نیز
وخت
شکل  1-9اسکنر شیت فد
دارد که امکان بهرهوری به
را روی آنها انجام میدهند  .ضمناً در این دستگاه قسمتی وهود
وخت را نیز مهیا میکند شکل (.)1-11

اسکنر اسناد :این اسکنرها که برای مکانهای بزرگ
ساخته شدهاند دارای سیستم ()Auto Data Feeder
هستند یعنی کاغذها را توســط موتورها و غلتکهایی
به داخل میکشــند و عملیات اسکن را روی آنها انجام
میدهند .ضمناً امکان بهرهوری به ســبک اسکنرهای
تخت البته باکیفیتی بــه مراتب محدود تر را نیز دارند
(شکل 10ـ.)1

شکل ( :)1-11اسکنر اسناد

اسناد پیداست برای اسکن کر
نامشان
که از
اسکنر
همانطور:)1-
-اسکنر نقشه یا پالتر :این اسکنرهاشکل (11

اسکنر اسناد
از اندازه  A3به باال) و در طول نامحدود به کارشکل
شوند .این اسکنرها ،نقشهها
 1-10می
گرفته
برای.)1اسکن کردن نقش
نامشان
وصویرکه
همانطور
اسکنرها
خود این
بین یاهدپالتر:
نقشه
اسکنرپیداست-11
کند شکل (
آنراازثبت
دهد وا
عبور می
آنرا از

نامحدود به کار گرفته میشوند .این اسکنرها ،نقشهها را از
اسکنرهاو در
به باال)
اندازه
طول از نامشان
همانطور که
 A3این
یا پالتر:
اسکنرازنقشه
اندازهواA3
می(از
عریض
خودههای
کردن نقش
پیداست
وصویر آنرا ثبت کند شکل (.)1-11
دهد
عبور
اسکن هد
برای بین
آنرا از

به باال) و در طول نامحدود بهکار گرفته میشوند .نقشهها را
از یک سو گرفته بین سنسور دستگاه عبور میکند تا تصویر
ثبت شود (شکل 11ـ.)1

شکل  1-11اسکنر نقشه

شکل ( :)1-11اسکنر نقشه
شکل ( :)1-11اسکنر نقشه
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-اسکنر فیلم و اسالید :این اسکنرها که مخصوص نگاویوهای عکس ،اسالیدها

میرود دارای قیمت باالیی هستند که میووانند وصویر را از روی فیلمها و نگاویوه

اسکنر فیلم و اسالید :اسکنرهای فیلم و اسالید همانطور
که از اسمشــان مشخص است مخصوص نگاتیوهای عکس،
حمل :این اسکنرها بسیار کوچک بوده و از کیفیت بسیار پائ
دارایقابل
دستی
اسکنر
اســایدها ،فیلمهای -
قیمت باالیی
اســت
رادیولوژی
برایروی فیل
هستند و میتواند تصویر را از
نگاتیوها بخواند
اسکنمها و
سندهایی که نیاز به کیفیت باال دارند مناسب نیستند .این اس
عکس یا
(شکل 12ـ.)1

سایزهای مختلفی ساخته شدهاند که کوچکورین آنها بصور "مدادی" بوده که
میگیرد .این مدلها برای اسکن کردن خط به خط نوشتهها و کتابها درنظر گرفت
اسکنر دستی قابل حمل :این اسکنرها بسیار کوچک بوده و از کیفیت بسیار پائینی برخوردارند .از اینرودستی در اندازههای بزرگوری هم (در حد عرض کاغذ ها) عرضه شدهاند .برای اس
اسکنر
:)1--1-12
11
شکل (
فیلمانواع گوناگون
فیلمدر
اسکنرها
این
برای اسکن عکس یا سندهایی که نیاز به کیفیت باال دارند مناسب نیستند.
اسکنر
شکل
آنها را بر روی سند مورد نظر بکشید وا وصویر ثبت شود شکل (.)1-11

راحتینرودربرایهیب های
بوده که 7به
مدادی"
بصورو از "
ورین آنها
حمل:که
شدهاند
اســکنرساخته
سایزهای مختلفی
برخوردارند .از ای
بسیار پایینی
کیفیت
کوچک بوده
کوچک بسیار
این اسکنرها
دستی قابل
اند.ساخته
مختلفی
انواعهاگوناگون
نیستند .در
خط مناسب
باال دارند
که نیاز به
سندهایی
میگیرد .ایناسکن
اسکنرهای
سایزهایشده
درنظرو گرفته
کتاب
نوشتهها و
کیفیت به
کردن خط
اسکن
عکس یابرای
مدلها
شــدهاند که کوچکترین آنها بهصورت «مدادی» بوده که بهراحتی در جیب جای میگیرد .این مدلها برای اسکن
کافی است
استفاده
برای
کاغذاند.ها)
درنظرعرض
(درهاحد
دستی در اندازه
آنها حد
تریازهم (در
های بزرگ
اند.اندازه
شده در
عرضه دستی
اسکنرهای
گرفته شده
همکتاب
وریهها و
بزرگنوشت
های به خط
کردن خط
برروی).سند موردنظر بکشید تا تصویر ثبت
است که
وصویراز آنها
برایوااستفاده
نظرشدهاند.
عرضه
کاغذها)
شکلآنها(را1-11
ثبتکافیشود
بکشید
مورد
عرضسند
آنها را بر روی
شود (شکل 13ـ.)1

شکل ( :)1-11اسکنر فیلم

 -اسکنر سه بعدی :اسکنر سه بعدی به منظور اسکن سه بعدی ,مهندسی مع

راپید پرووووایپینگ ,اسکن سه بعدی قطعا صنعتی ,اسکن سه بعدی منبت چوب
اسکن سه بعدی ماشین ,اسکن سه بعدی دندانomagic,Rapidform,Catia
شکل  -1-13اسکنر
فیلمفیلم
اسکنر
شکل:)1-11.)(1
گیرد .شکل (-11

 -اسکنر سه بعدی :اسکنر سه بعدی به منظور اسکن سه بعدی ,مهندسی معکوس ,نمونه سازی سر

راپید پرووووایپینگ ,اسکن سه بعدی قطعا صنعتی ,اسکن سه بعدی منبت چوب ,اسکن سه بعدی مبلم
 Geomagic,Rapidform,Catiaمورد استفاده قرار
دندان
بعدی
اسکن
ماشین,
اسکن سه بعدی
منظور اسکن
بعدی به
سه ســه
اســکنر
بعدی:
اسکنر ســه
مهندسی معکوس ،نمونهســازی سریع ،راپیدت
بعدی.)1،
گیرد .شکل س(ه-11
پروتوتایپینگ ،اسکن سه بعدی قطعات صنعتی ،منبت چوب،
مبلمان ،ماشین ،دندان Geomagic,Rapidform,Catia
مورد استفاده قرار میگیرد (شکل 14ـ.)1
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 اسکنرهای حرفهای :این اسکنرها دارای قابلیتهایمنحصر به فردی هســتند و دارای تفاوت های بســیار
زیادی نسبت به اسکنرهای معمولی هستند .این تفاوت
از اندازه تصویر قابل اسکن که از ابعاد  35سانتیمتر در
 50سانتیمتر به باال شروع میشوند .دارای نرمافزارهای
حرفهای اسکن میباشــند که نیازهای حرفهای چاپ را
پوشــش میدهد ،با مدل رنگی ( CMYKبا نرم افزار
تخصصی خود) اســکن میکنند ،رزولوشن حقیقی آن
بیش از  5000پیکسل در  5000پیکسل است و امکان
بزرگنمایی اسکن را بیش از  3000برابر ارژینال را دارد
(شکل .)1-15
کار عملی

شکل  1-15اسکنر حرفهای چاپ

با توجه به شناخت اسکنرها چند سند را به دلخواه انتخاب کنید و با توجه به نوع آن جدول زیر را
تکمیل کنید.

سند

نوع اسکنر مورد استفاده

عمق رنگ

وضوح تصویر

 .Tifجلد کتاب درسی

رومیزی قطع A4

 24بیت

450 PPI
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3ـ1ـ ویژگیهای اسکنر
چه پارامترهایی را در زمان انتخاب یک اسکنر باید درنظر گرفت؟
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حداکثر روشنایی

عمق بیت
سطوح خاکستری

 دقــت و وضوح تصویر :وضوح یا دقــت تصویر برحسب  PPIاست .مفهوم  PPIدر واقع مخفف اصطالح
 Pixel Per Inchاست .که به معنی تعداد پیکسلهای
نسخهبرداری شده در یک اینج خطی است .این مقادیر
را ریزنگاری یا رزولوشن تصویر مینامند.
 PPIیک مفهوم برای مشخص نمودن کیفیت فایل برای
مصارف مختلف است .این مقدار برای مصارف مختلف با
مقادیر مختلفی تعیین میگردد .بطور مثال برای مصرف
در مانیتــور (صفحات وب و  ) ...از مقدار  72تا PPI 96
در نظر گرفته میشــود .این مقادیر برای چاپ افست (با
توجــه به تکنولوژی تولید ،مواد مصرفی) از  150PPIتا
 450PPIمتغیر اســت .متخصصان برای دقت و وضوح
تصویر در خصوص حداقل رزولوشــن اسکنرها  600در
 1200نقطه در اینچ و پیشــنهاد آنها  1200در 2400
نقطه در اینــچ و 2400در  4800نقطه در اینچ و برای
حداکثر رزولوشن  1200در  2400تا  2400در 4800
توصیه میکنند .باال رفتن رزولوشن اسکنرها این امکان
را فراهم مــیآورد که یک تصویــر  A4را تا دهها برابر
اندازه واقعی خود برای مصارف مختلف اســکن نماییم.
دقت ،نشان دهنده جزئیات محتوی دیجیتال میباشد.
میزان دقت هر اندازه که بیشتر باشد(متناسب با دستگاه
خروجی) ،تصویر از کیفیت و شفافیت بیشتری برخوردار
خواهد بود.
اهمیت دقت در یک تصویر ،زمانی بیشتر هویدا میگردد
که قصد بزرگ نمودن یک تصویر وجود داشــته باشــد.
ابعاد عمومی دستگاه اســکنر  A4بوده است و در برخی
اسکنرهای عمومی این دستگاه تاقطع  A3افزایش مییابد.
اســکنرهای صنعتی مورد مصرف در صنعت چاپ بسیار
بزرگتر از اســکنرهای اداری میباشد و تا قطع 50 X 70
سانتیمتر و بزرگتر وجود دارد.
اکثر کاربران حرفهای ممکن است نیازمند اسکن تصاویر
بزرگتر باشند .بدیهی است که وجود یک ناحیه بزرگتر

اســکن ،امکان اسکن کتب بزرگتر ،نقشهها ،روزنامهها و
سایر موارد مشابه را فراهم مینماید.
 عمــق رنــگ ( :) Bit Depthعمــق رنــگ در واقعتعداد رنگهایی اســت که یک دستگاه امکان خواندن،
بازتولید آن را دارد .یکی از پارامترهای مهم بهرهگیری از
اســکنرها میزان رنگی است که امکان خواندن ،مدیریت
و ذخیرهسازی را داشته باشد .رنگ اسکنر در خود جای
داده اســت .میزان عمق رنگ بر مبنای  2در نظر گرفته
میشود .حداقل مقدار عمق رنگ دو بیت ( )22معادل دو
رنگ (سفید و مشکی) است.
چشــم انســان زیر  144تــن رنگی را در یک ســطح
خاکستری بهصورت پله پله زیر میبیند .بدین منظور برای
رنگ خاکستری (سفید و مشکی و خاکستریهای میانه)
حداقل مقدار هشت بیت معادل  256تن خاکستری در
نظر گرفته میشود (شکل  1-16و .)1-17

شکلGrayscal /8  1-16

حداکثرتیرگی
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بدینمنظــور بــرای بهرهگیری کیفیــت مطلوب چاپ
ماشینی برای هر کانال رنگی  RGBهرکدام هشت بیت
درنظر گرفته میشــود .برای رنگ ( ،R )28رنگ (G )28
و رنــگ ( B )28خواهد بود .در واقع عمق رنگ این مدل
امکان خواندن  16.777.216رنگ را در یک فایل خواهد
داشت (شکل .)1-18
اســکنرها امکان عمق رنگ  24بیت (ســه کانال هشت
بیت)  48 ،بیت (سه کانال شانزده بیت) و  96بیت (سه
کانال ســی و دو بیت) را مهیا میســازند .لذا در زمان
انتخاب و کار با اســکنر باید به ایــن موضوع توجه ویژه
داشت.
 فناوری لنز اسکن :اسکنرهایی که از فناوری CCDاســتفاده میکند ،متداولتــر بوده و کیفیــت تصاویر
اسکنشــده توســط آنان نیز به مراتب بهتر میباشــد.
اســکنرهایی که از فنــاوری  CISاســتفاده می کنند،
کوچکتر از اســکنرهای  CCDبوده و اغلب دارای کابل
جداگانه برق نبوده و از کابل  USBبرای ارتباط با رایانه
اســتفاده میکنند .در صورتیکه اســکنرهای فوق را از
طریق یــک کابل جداگانه و مختص ایــن کار به رایانه
وصل کنیم ،ســرعت آنان بیشتر بوده و شفافیت تصویر

شکلRGB /8  1-18

نیز بهبود خواهد یافت .این نوع اســکنرها دارای تغدیه
کننده اتوماتیک نیز میباشند.
 پورتهای اسکنر :برای اتصال اسکنر به رایانه و انتقالتصویر نیاز به یک پورت (درگاه ورودی) میباشند .اکثر
اسکنرهای قدیمیتر با توجه به نوع فناوری مورد استفاده
در آنها مجهز به پورتهای  Parallel ، IEEE1394و
 USBبودند (این پورت سرعت مناسب برای کارهای با
حجم کوچک را دارا میباشــد) .برخی دیگر از اسکنرها،
دو نــوع اینترفیس پــورت  USBو مــوازی را حمایت
مینمایند (به منظور امــکان کار با رایانه های قدیمی).
اسکنرهای امروزی از درگاههای  USB 2 ، Firewireو
یا  SCASIبهره میگیرند .علت بهرهگیری از درگاههای
ســریعتر به این دلیل است که با توجه به سرعت باالی
تولیــد فایل با  PPIو عمق باالی رنگ ،این دســتگاهها
باید با ســرعت به رایانه منتقل شوند ،در غیر اینصورت
فایل دچار مشکل خواهد شد .معموال اسکنرهای اداری و
خانگی از درگاه USB 2و دستگاههای صنعتی از درگاه
 SCASIو  Firewireبهــره میگیرند .البته این روش
هزینه بیشــتری هم دارد و برای تصویر با کیفیت بسیار
باال استفاده میشود(شکل  1-19تا .)1-21
15
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شکل 1-19پورتهای خروجی
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شکل 1-20پورتهای خروجی

شکل  1-21پورتهای خروجی

نــکات مهم :قبل از انتخاب و خرید یک اســکنر باید به
نکات زیر توجه شود :
سازگاری  :در انتخــاب اسکنر سرعت پردازنده میزانحافظه  RAMمقدارحافظه آزاد دیسک سخت و نحوه
اتصال اسکنر به رایانه بایستی مورد بررسی قرار میگیرد
تا با اسکنر انتخابی سازگاری داشته باشد .
 قابلیت رنگی بودن  :اســکنرها ممکن است قابلیتتصویربرداری ســیاه و ســفید و یا قابلیت تصویربرداری
رنگی را دا شــته باشد .اسکنرهای دستی بهصورت سیاه
و سفید تصویربرداری میکنند که خیلی کاربرد ندارند.
بهتراست از اسکنرهای رنگی با کیفیت باال استفاده شود.
چون تصاویر رنگی را با کیفیــت باالتری تصویربرداری
میکنند و اگر تصاویر ســیاه و سفید باشند ،اسکنرهای
رنگی میتوانند در حالت سیاه و سفید قرار گیرند و از این
تصاویر باکیفیت باالیی تصویربرداری کنند .

 وضوح بیشتر :برای وضوح بیشتر اسکن به نکات زیرتوجه شود :
 مدت زمان تصویر برداری باید توسط اسکنر افزایش یابد. حافظه مورد استفاده اسکنر باید به اندازه کافی بزرگباشد تا تعداد  Pixelتصویربرداری شده را بتواند ذخیره
کند .این پارامتر به صورت عمودی در افقی ذکر میشود
مثال اسکنر رنگی  126 Photoاز شرکت  Epsonدارای
وضوح  1200 X 2400میباشد.
طول کاغذ  :طول کاغذ مورد قبول دراغلب اسکنرهابصورت  A4میباشد .
باالتریــن دقت قابل تشــخیص  :با اســتفاده ازنرمافزارهای موجود میتوان دقت و وضوح را حداکثر تا
باالترین دقت قابل تشخیص افزایش داد.
تعداد ســایههای قابل تشــخیص  :هرچه تعدادسایههای قابل تشخیص افزایش یابد تصویر اسکن شده
از کیفیت باالتری برخوردار است .
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 قــرارداد : TWAINایــن کلمــه از عبــارتTechnology Without An Interesting Name
گرفته شــده اســت .این قرارداد میان شرکتهای HP
(هیولت یاگارد)  ،الجیتک ( ) Logitechکداک و ...بسته

شده اســت  .دراین قرارداد میان برنامههای کاربردی و
اسکنرها یک ارتباط ایجاد شده است تا نرمافزار سیستم
بتواند نظارت بر سخت افزار دا شته باشد  .اسکنر انتخابی
بهتر است از این قرارداد تبعیت کند.
-درونيابی ( :)InterPolationفرآيندی اســت که

بحث کالسی

نرمافزارهای اســکن اســتفاده میکنند تا از طريق آن
آگاهی و دانش خود را نســبت به دقت و وضوح تصوير
افزايش دهنــد .بدين منظور از پيکســلهای اضافهای
استفاده میگردد .پيکسلهای اضافه معدل پيکسلهای
همجوار میباشند .مث ً
ال اگر اسکنری از بعد سختافزاری
دارای دقت  ۳۰۰ X 300باشــد ،دقت درونيابی معادل
 600 X 300خواهــد بود .در اين حالــت نرمافزار يک
پيکسل را بين هر پيکســلی که اسکن میگردد توسط
يک سنسور  CCDانجام خواهد داد.

مطالب زیر را بخوانید و با یکدیگر دربارۀ آنها بحث و تبادلنظر کنید و نتیجه را به مدرس خود بگویید.
1ـ آیا کیفیت لنز اسکنر با خروجی فایل آن در ارتباط است؟
2ـ آیا فناوریهای روز دنیا در ساخت اسکنرها و نحوۀ عملکرد آنها در خروجی فایلها مؤثر است؟
3ـ چه ارتباطی بین فناوریهای موجود و نحوۀ اتصال اسکنرها به رایانه میتواند وجود داشت هباشد؟
4ـ بهنظر شما فناوریهای روز دنیا در ساخت اسکنرها و نحوۀ عملکرد آنها در خروجی فایلها مؤثر
است؟

4ـ1ـ قطعات اسکنر
اسکنرها از چه قسمتهایی تشکیل شدهاند؟

ویر

بخشهای کلی یک اسکنر معمولی که در (شکل )1-22
ارائه شدهاست ،عبارتاند از:
CCD

آینه
هد اسکن
صفحۀ شیشهای
المپ
عدسی
کاور یا درپوش
موتور
میلههای تثبیتکننده
کمربند
منبع تغذیه
پورت
مدار کنترلی

تص

آینه

منبع نور
آینه

پوشش CCD

لنز

مبدل  A/Dو
پردازشگر خروجی
دریافت کننده نوری CCD
شکل  1-22بخشهای مختلف اسکنر
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5ـ1ـ نحوه نصب اسکنر
هرکاربریکه از ویندوز استفاده میکند ،میتواند
پس از طی مراحل زیر به اسکنر متصل شده و از آن
استفاده کند:
برای نصب یک اسکنر ابتدا آن را با استفاده از کابل به
رایانه متصل کنید ،نحوه اتصال اسکنرها بهنوع پورت
آن بستگی دارد (شکل 23ـ.)1

شکل 1-23

در صورتیکه درایور مربوط به اسکنر در سیستم موجود باشد و کابل مربوطه را به رایانه وصل کرده باشید،
بالفاصله شروع به نصب خواهد کرد (شکل .)1-24

شکل 1-24

در صورتیکه پیغام نمایش داده شد ،درایور نصب
نمایش داده میشود (شکل .)1-25

شکل 1-25
نکته

18

برای نصب درایور در صورت وجود گزینه  ،Auto runاز این گزینه میتوانید استفاده نمایید.
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با بازکردن پوشه مربوط به نصب ،فایل  Setupیا
 Installرا انتخاب نمایید (شکل .)1-26

شکل 1-26

در این قسمت با انتخاب گزینه  Installیا Next

مراحل نصب آغاز میشود (شکلهای  1-27و .)1-28

شکل 1-27

شکل 1-28

در صورتیکه درایور بهصورت صحیح نصب شــده باشد
پیام روبهرو مشاهده میگردد (شکل .)1-29

شکل 1-29
19
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برای اطمینان از نصب اسکنر ،با مراجعه به
منوی  Startو انتخاب  Control Panelگزینه
 Devices and Printersرا انتخاب میکنید و نام
اسکنر خود را در لیست Printers and Faxes
مشاهده میکنید (شکل.)1-30

شکل 1-30

نکات مهم

سؤال

1ـ شناخت اسکنر برای نصب بر روی رایانه (تعریف اسکنر در رایانه بهمنظور استفاده بهینه از آن)
بسته به نوع ویندوز نصب شده بر روی آن رایانه دارد.
2ـ درایور هر اسکنر با اسکنر دیگر متفاوت است.
3ـ در صورت بروز هرگونه مشکل در نصب با مراجعه به سایت شرکت سازنده میتوانید نسبت به
دانلود درایور و یا رفع مشکل اقدام نمایید.
به نظر شما اگر درایورهای موردنیاز اسکنر نصب نشود فرایند اسکن انجام میشود؟ آیا خروجی
مطلوبی خواهیم داشت؟

6ـ1ـ فرایند اسکن تصاویر
در گام اول شما سند (اورژینال) را روی یک صفحه شیشهای
گذاشــته و درپوش آن را میبینید ،اما پس از آنچه اتفاقی
میافتد؟ (شکل .)1-31
ابتدا نور بهوســیله یک المپ گزنون یا یک المپ CCFL
به سند تابانده ،تا آن روشن شود .در اسکنرهای قدیمیتر از
المپهای فلورسنت معمولی استفاده میشد که از شفافیت
تصویر کم میکرد.
پس از این مرحله ،تصویر سند بهوسیله یک آینۀ زاویهدار
به یک آینه دیگر منعکس میشــود .بعضی از اســکنرها دو

شکل 1-31
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آینه و برخی دیگر ســه آینه دارند .هــر یک از این آینهها،
تقعر کمی دارند که باعث میشــود تصویر منعکس شده در
یک سطح کوچکتر متمرکز شود و در نتیجه وضوح تصویر
بیشتر شود.
آخرین آینه ،تصویر را به یک لنز منعکس میکند.
لنز ،تصویر را از طریق یک ســری فیلتر که کارشان جدا
کردن سه رنگ قرمز ،آبی و سبز به کار رفته در تصویر است
روی  CCDمتمرکز میکند.
 CCDتصویــر را به ســیگنال الکتریکی تبدیل میکند.
 CCDمهمترین قســمت یک اســکنر و رایجترین فناوری
برای دریافت تصویر در اسکنرهاست.
 CCDیک آرایه از دیودهای نوری است که فوتونها «نور» را
به الکترونها «بار الکتریکی» تبدیل میکند .این دیودها که
 Photo siteنامیده میشــوند به نور حساس هستند .هرچه
نوری که به یک دیود میتابد ،روشنتر باشد ،بار الکتریکی که
در آن مکان جمع میشود نیز بیشتر خواهد بود .به این ترتیب،
رنگهای مختلف تصویر ،بسته به شدت روشنایی که دارند،
از طریق دیودهای  CCDبه ولتاژ الکتریکی تبدیل میشوند.
کل مکانیزم بیان شده شامل آینهها ،لنز ،فیلتر و  ،CCDهد
اسکنکنندۀ تصویر را میسازند (شکل .)1-32
این هد که به آرامی روی ســند حرکت میکند ،بهوســیله
یک تســمه به یک موتور پلهای متصل اســت که هد را به
جلو میبرد .هد اســکنکننده از یک طرف نیز به یک میله
متصل اســت که از ایجاد انحراف یا لغزش در مســیر هد،
هنگام خواندن سند جلوگیری میکند (شکل .)1-33
تنظیمات دقیق اجزای مختلف هد ،به مدل اسکنر بستگی
دارد ،اما اصول آن در تمام اســکنرها مشــابه است ،البته به
جز ایــن فنــاوری ،فناوریهای دیگری نیز برای ســاخت
اســکنر وجود دارد ،اما فناوری غالب ،همان اســت که بیان
شد .اســکنرها از نظر شفافیت و وضوح تصویر با هم تفاوت
دارند ،این مســئله به تعداد سنســورها در هر ســطر آرایه
 ،CCDدقت موتور پلهای ،کیفیت لنز و نیز میزان روشنایی
منبع نور بســتگی دارد ،بدیهی است که یک المپ گزنون
با روشــنایی زیاد بههمراه یک لنز با کیفیت باال ،نسبت به
یک المپ فلورســنت معمولی با یک لنز معمولی و ســاده

اورژینال

آینه
المپ

پ
رداز
ن زشگ
ر
ا
قط طال
ه بیتی عات

لنز
CCD
ACD

شکل 1-32

شکل 1-33
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هدید ،سندهای مورد نظر در یک فاز اسکن میگردند .لنز وصویر سند مورد نظر
مینماید .هر یک ازبخشهای فوق از طریق یک فیلتر (قرمز ،آبی ،سبز) اسکن و
CCDمستقر میگردند .در ادامه اسکنر دادههای هر بخش را با یکدیگر ورکیب و
ایجاد خواهد شد .شکل 1-11

تصویری باکیفیت بسیار باالتر ایجاد خواهد کرد .در اکثر
اسکنرهای جدید ،سندهای موردنظر در یک فاز اسکن
میگردند .لنز تصویر ســند موردنظر را به ســه بخش
تقسیم مینماید .هر یک از بخشهای فوق از طریق یک
فیلتر (قرمز ،آبی ،ســبز) اسکن و در یک ناحیه مجزا در
 CCDمســتقر میگردند .در ادامه اسکنر دادههای هر
بخش را با یکدیگر ترکیــب و تصویر تمام رنگی نهایی
ایجاد خواهد شد (شکل .)1-34

شکل 1-34

7ـ1ـ ارسال تصویر

رایاناه ،بایاد نحاوهی دساتور اساکن وو
منظور کسب دانش نحوهی انتقال وصویر از دستگاه اساکنر
باه 1-11
شکل
نرمافزاری که در بخش قبلی آموزش دیدید را بیاموزید.

 ارسال تصویر :پس از اسکن یک وصویر ،میبایست وصویر اسکن شده به کا

پس از اسکن یک تصویرتوسط اسکنر (سختافزاری) میبایست تصویر اسکن شده به رایانه (نرمافزاری) منتقل گردد.
 .1نرمافزار مربوط به دستگاه اسکنر را انتخاب میکنید (شکل .)1-11
دساتور اساکن ووسا
نحاوهی
رایاناه،مبایاد
اسکن باه
دستور اساکنر
نحوۀ دستگاه
وصویر از
اسکنریبهانتقال
دانش نحوه
منظور ازکسب
توسط نر
رایانه،
دستگاه
بهمنظور کسب دانش نحوۀ انتقال تصویر
انتقال سند
افزار و
بیاموزید.
آموزش بادیدید را
در بخش
(اورژینال) رایانه است.به یاد داشته نرم
تفاوت دارند22ولی یک محتوا دارند.
یکدیگر
قبلیاسکنرها
افزارهای
افزاریکهکهنرم
باشیم
 .1نرمافزار مربوط به دستگاه اسکنر را انتخاب میکنید (شکل .)1-11

 ۱نرمافــزار مربوط به دســتگاه اســکنر را
انتخاب میکنید (شکل .)1-35

 .1برای انتخاب و ونظیم نحوهی اسکن گزینهی  Settingرا انتخاب میکنیم و صافحهی زیار بااز میش
.)1-35
شکل1-19
(شکل

انتخاب و ونظیم نحوهی اسکن گزینهی  Settingرا انتخاب میکنیم و صافحهی زیار بااز میشاو
اسکنبرای
 2برای انتخاب و تنظیم نحوۀ .1
گزینۀ
رو.)1-
روبه19
(شکل
 Settingرا انتخاب میکنیم و صفحۀ

باز میشود (شکل .)1-36

شکل 1-36
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خصوص  TWINووضیح داده شد ،در این بخش
 .1گزینه  Scanرا انتخاب میکنیم .در بخش قبلی
شکلدر1-19
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 3گزینــه  Scanرا انتخابکنید .در بخش
قبلی در خصوص  TWINتوضیح داده شد،
در این بخــش بهمنظور اســتفاده بهینه از
گزینههای موجود نمایۀ این گزینه برداشته
میشود (شکل .)1-37

شکل 1-11

 .1در این قسمت باید رزولوشن مورد نیاز سند را انتخاب کنید .همانگونه که میبینید رزولوشنهای مختلف
شکل 1-37
برای انتخاب موهود است (شکل .)1-11
شکل 1-11

 4در این قســمت باید رزولوشن مورد نیاز
اینیبینید
که م
قسمت باید رزولوشن مورد نیاز سند را انتخاب کنید .همانگونه که میبینید رزولوشنهای مختلف
گونه در
سند انتخاب شــود .همان .1
موجود
انتخاب
موهود است (شکل .)1-11
انتخاب
رزولوشنهای مختلفی برای برای
است (شکل .)1-38

شکل 1-38

شکل 1-11

 5گام بعــدی انتخــاب مــدل رنگــی
اســکن
نــوع
انتخاب مدل رنگی ) (Color Modeبرای نوع اساکن باه صاور رنگای ،سایاه و سافید
گام بعدی
(  )Color Modeبــرای .1
ســفید
بهصــورت رنگــی ،ســیاه و
استیا (شکل .)1-11
خاکستری
خاکستری است (شکل .)1-39
شکل 1-11

 .1گام بعدی انتخاب مدل رنگی ) (Color Modeبرای نوع اساکن باه صاور رنگای ،سایاه و سافید
خاکستری است (شکل .)1-11
26
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 .1در مرحلهی بعد ابعاد مورد نیاز برای اسکن را انتخاب میکنیم(شکل .)1-11

 6در این مرحله ابعاد مورد نیاز برای اسکن
انتخاب میشود (شکل .)1-40

شکل 1-40

شکل 1-11

 7در گزینــۀ  Fileنــوع خروجــی تصویر
مشخص می
شود Fileمایرویم و ناوع خروهای وصاویر) (JPEG, GIF, PDF ,...را مشاخص
گزیناهی
( .7 )... ,GIF, PDF, JPEGباه
(شکل .)1-41
(شکل.)1-11
شکل 1-11
27

1-41اادی انتخااب گزینااهی  Browseبارای انتخاااب فضاایی بااه منظاور ذخیاارهی فایال
مرحلاهی بع
.8
شکل
(شکل .)1-11

 8مرحلۀ بعدی انتخــاب گزینۀ Browse

شکل 1-11

برای انتخاب فضایــی بهمنظور ذخیرۀ فایل
است (شکل .)1-42

 .8مرحلاهی بعاادی انتخااب گزینااهی  Browseبارای انتخاااب فضاایی بااه منظاور ذخیاارهی فایال
(شکل .)1-11

شکل 1-42
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و در پایان با انتخاب گزینهی  OKفرآیند اسکن آغاز میشود (شکل .)1-11
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شــایان ذکر اســت ،با انتخاب ایــن گزینه،
فضای موردنظــر را خودتان به رایانه معرفی
مینمایید ،در غیر اینصورت و با استفاده از
گزینۀ باالیی خــود رایانه به صورت خودکار
سند /تصویر را در فضایی از قبل تعیین شدۀ
رایانه ذخیره مینماید.
و در پایان با انتخاب گزینۀ  OKفرایند اسکن
1-11
آغاز میشود (شکلشکل
.)1-43

شکل 1-43

وسایل مورد نیاز در اسکن یک سند (اورژینال)
نوع وسیله

تصویر

کاربرد

دستمال مخصوص

وسیلهای برای پاک کردن سطح اسکنر

اسپری مخصوص

برای جلوگیری از خش بر روی صفحۀ
حساس اسکنر

فعالیت
کارگاهی

کار عملی :اسکن سند
شرح فعالیت :یک سند /تصویر تا سایز  A4انتخاب کنید .پس از تمیز کردن صفحۀ اسکنر سند/
تصویر را اسکن کنید و جدول زیر را تکمیل نمایید.

نوع سند

رزولوشن

مدل رنگی

ابعاد اسکن

فایل خروجی
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نکات ایمنی

زمان استفاده از اسکنر ،از تکان دادن آن جدا ً پرهیز کنید ،چرا که موجب صدمه زدن به  CDDو
خارج شدن آن از کالیبره استاندارد میشود .در صورتی که اسکنر به هر  دلیلی صدمه ببیند و قابل
تعمیر نباشد ،قابلیت بازیافت را  دارد.

فعالیت
کارگاهی

کار عملی :اسکن سند
شرح فعالیت :یک سند /تصویر تا سایز  A4انتخاب کنید .پس از تمیز کردن صفحۀ اسکنر سند/
تصویر را اسکن کنید و جدول زیر را تکمیل نمایید.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

آماده سازی
اسکنر

شرایط عملکرد (ابزار،
مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

سایت رایانه مجهز به
دستگاه اسکنر

استاندارد (شاخصها /داوری /نمره دهی)

نتایج ممکن

نصب درایور اسکنر

توجه به ایمنی حمل اسکنر و نگهداری
درایور اسکنر

3

تمیز کردن اسکنر

استفاده بهینه از امکانات (صرفه جویی)

3

تهیه یک فایل با اسکنر

نوع انتخاب سند /تصویر و انتخاب
معیارهای اسکن سند /تصویر

4

نمره

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله نصب اسکنر
کسب حداقل نمره  2از مرحله تمیز کردن اسکنر
کسب حداقل نمره  34از مرحله تهیه فایل

8ـ1ـ کار با نرم افزار اسکنر
همواره پیشــنهاد میگردد از نرمافزار کاربردی معرفی
شده با اسکنر به منظور اسکن تصاویر بهره بگیریم .این
نرمافزار این امکان را فراهم می آورد که به بهترین شکل
از توانایی دســتگاهی که در اختیار داریم بهره بگیریم.
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بدینمنظور این امکان را فراهم می آورد که تمام جزئیات
تعریف شــده در باال را برای اسکن یک تصویر تعریف و
تنظیم نموده تا امکان بهرهگیری از تصویری مناســب با
هدف مصرف ما در اختیار داشته باشیم (شکل .)1-44
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شکل 1-44

9ـ1ـ آیا اسکنر همیشه رنگ ها را درست اسکن میکند؟
پاسخ این سؤال خیر است .علت آن این است که با توجه
به لنز ،نرمافزار و ســاختار اسکنر به مرور زمان مانند هر
وسیله دیگری از تنظیم (کالیبره بودن) خارج شده و نیاز
به کالیبراسیون مجدد دارد.
المپ اســکنر نیز به مرور زمان میــزان درجه نوری آن
تغییر مینماید و بدین شــکل نتیجه رنگی منتقل شده
به رایانه متفــاوت با اورژینال خواهد بود و این عملکری

نامطلوب است.
به منظور اصــاح این عملکرد نامطلوب توســط یک
نرمافزار و ســختافزار مقادیر اســکن شده اصالح و در
نرمافزار کاربردی اســکنر قرار میگیرد تا اسکنر تا حد
امکان صحیحتر اسکن نماید .باید توجه داشت که اسکنر
هر چقدر حرفهایتر باشد امکان کنترل نمودن عملکرد
آن به طور صحیح ممکنتر خواهد بود.

10ـ1ـ آشنایی با مدیریت رنگ
در واقع مدیریت رنگ بهطور کلی دانشی است که نحوه بارها تصویری را اسکن یا عکاسی کردید و هنگام چاپ یا
کار با رنگها در تکنولوژیهای مختلف از لحاظ تولید تا ارائــه آن و یا حتی هنگامی که تصویر را در نرمافزارهای
استفاده در دستگاههای مختلف را کنترل میکند .شما خاص مانند فتوشاپ باز میکنید مشاهده نمودهاید که
27
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رنگها دگرگون شــده و چیزی که اسکن شده با چیزی
که چاپ شده اختالف فاحشی دارد و یا اینکه تصاویری
کــه در نمایشــگر دوربین زیبا بهنظر میرســید بعد از
بازشدن در کامپیوتر بسیار رنگ پریده است .اغلب اوقات
این اشــکاالت ما را کالفه و یا از ادامه کار منصرف کرده
است و همیشه این سؤال در ذهن ما بوده که چرا رنگها
آنطوری که میبینیم ارائه نشده است.
مدیریت رنگ برای پاســخ به همین ســؤال اساســی
بهوجود آمده است .مدیریت رنگ با این هدف اصلی که
«( )What You See, is What You Getیعنــی
آنچــه را میبینید همان را دریافــت میکنید» بهوجود
آمده اســت با وجود اینکه این موضــوع تنها موضوع با
اهمیت در مدیریت رنگ نیست و حتی این هدف خیلی
آرمانی بهنظر میرسد و در معنای افراطی آن امری محال

است ،اما مدیریت رنگ گامهای بزرگی برای شبیهسازی
رنگ در دســتگاههای ورودی (دوربینها و اسکنرها) و
خروجی (پلیتســترها ،مانیتورهــا ،چاپگرها) و کنترل
فرایندها برداشــته است .پس در مییابیم که با مدیریت
رنگ میتوان رنگهای همســان با دقــت باالیی را در
دستگاههای مختلف بهدست آورد.
ذکر این نکته مهم اســت که مدیریت رنگ بخشــی از
یک جریان کار ( )Workflowاســت .کســانی که یک
نرمافزار طراحی میکنند ،فقط شیوه عملکرد بخشی از
کار که مربوط به آن نرمافزار است را توضیح میدهند و
به چگونگی عملکــرد آن در ادامه جریان کار ابدا ً کاری
ندارند .پس با درک ساختار کلی مدیریت رنگ ،میتوان
از آن بهعنوان یک شــاه کلید در بقیه بخشها استفاده
کرد.

11ـ1ـفرمتهاییکهتصاویر رامیسازند
این سؤال شــاید به ذهن شــما نیز خطور کرده باشد.
انتخاب نوع فرمت و قالببندی باید براساس استفادهای
که ما در آینده از تصویر خواهیم کرد ،انجام گیرد .مث ً
ال
میخواهیم از یک تصویر در صفحات وب استفاده کنیم
پس بهترین فرمت انتخاب برای این تصویر  GIFو JPG
میباشد .فرمتها نیز مانند مدها تأثیرات متفاوتی برروی
اندازه و حجم فایلها دارند .در زیر به بررسی فرمتهای
متداول میپردازیم:
 Bitmapیا  :bmpاین فرمت ،فرمت اســتاندارد برای
ذخیرهسازی تصاویر در ویندوز است.
 GIFیــا : gifیکــی از فرمتهــای اســتاندارد
صفحــات جهانــی وب میباشــد کــه از اول کلمات
 Graphical Interchange Formatگرفتــه شــده و
تلفظ آن بهصورت «گیف» میباشد.
 JPEGیا  : jpgاین فرمت نیز از فرمتهای استاندارد
صفحات وب میباشد که هنگام ذخیرهسازی از کیفیت
تصاویر میکاهد و از Joint Photographic Experts
 Groupگرفته شــده اســت و تلفــظ آن «جی پگ»
میباشد.
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 PDFیا  : pdfاین فرمت مربوط بــه برنامه آکروبات
محصول شــرکت  Adobeبــوده و از کلمات Adobe
 Acrobat Page Description Formatگرفته شده
و تلفظ آن «پی دی اف» میباشد.
 PNGیا  :pngایــن فرمت یکی از بهترین فرمتهای
موجود برای انتشار تصاویر در صفحات وب است .در این
فرمت فشردهســازی بدون کاهش دادهها است .مشکل
بزرگ این فرمت این اســت که بعضــی از مرورگرهای
قدیمی قادر به خواندن این فرمت نیستند .این اصطالح
از اول کلمــات  Portable Network Graphicگرفته
شده و تلفظ آن «پینگ» میباشد.
فرمت  TIFFیا  : tifیکی از رایجترین فرمتها برای
ارســال تصاویر جهت چاپ میباشــد و اکثر برنامههای
گرافیکــی قادر به بازکــردن و وارد کــردن این فرمت
میباشند .در این فرمت فشردهسازی فایل بدون کاهش
دادهها اســت (در نتیجه اندازه و حجم باالیی دارد) .این
اصطالح از اول کلمات Tagged Image File Format
گرفته شده و تلفظ آن «تیف» میباشد.
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12ـ1ـ قالببندی فایلهای ذخیره شده
در جدول صفحه بعد یک فایل را در فرمتهای مختلف ذخیره نموده و پارامترهای مختلفی چون اندازه فایل ،عمق
بیت و وضعیت تراکمســازی اطالعات مقایسه شده است .واحد این اندازهها را طرف چپ نوشتیم تا اعداد انگلیسی
باشند.
قالب بندی

وضوح تصویر

عمق رنگ

کاربرد

BMP

بدون تغییر با اصل فایل

تا  24بیت

تصاویر در ویندوز

TIF

بدون تغییر با اصل فایل

متغیر تا  48بیت

ذخیرهسازی در نرمافزارهای ویرایش تصویر  -انتقال بین
نرمافزارهایگرافیکی

PDF

بدون تغییر با اصل فایل

متغیر تا  48بیت

نمایش جهت کاربران عادی -ذخیره در نرمافزارهای گرافیکی-
انتقال بین نرمافزارهای گرافیکی

PSD

بدون تغییر با اصل فایل

متغیر تا  96بیت

فرمت اختصاصی نرمافزار فتوشاپ  -انتقال بین نرمافزارهای
گرافیکی

GIF

بدون تغییر با اصل فایل

تا  8بیت

صفحات وب

PNG

بدون تغییر با اصل فایل

تا  24بیت

صفحات وب

JPEG

بدون تغییر با اصل فایل

تا  24بیت

آرشیو عکسهای خانگی

13ـ1ـ راهنمای قالبهای گرافیکی
فرمتهای گرافیکــی توانایی فایلهای گرافیکی را با خود حمل میکنند .هــر فرمت برای مصرف خاصی طراحی
شدهاســت و امکانات خاصی را دارد .باید دانســت اشــتباه در ذخیره یک فایل با فرمت اشتباه ،کل ماهیت فایل را
تغییــر داده و تغییرات جبــران ناپذیری در کیفیت را به همراه دارد .پس از ابتدا فرمت صحیح را برای ذخیره و کار
با فایل گرافیکی خود انتخاب کنید( .جدول  )1-1کاربردهای برخی فرمتهای گرافیکی معمول را در اختیار شــما
قرار میدهد.
(جدول )1-1

قالب گرافیکی

AI

توضیحات

نام کامل

Adobe Illustrator

فایل گرافیکی برداری در Adobe Illustrator
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انشــعاب فایلهایــی کــه تصاویــر گرافیکــی  Rasterبــا فرمــت
نقــش بیتــی در آنهــا ذخیــره میشــوند .نقــش بیتــی یــک
ســاختار دادهای در حافظــه اســت کــه اطالعــات را بهصــورت
مجموعــهای از بیتهــای مجــزا نمایــش میدهــد.

BMP

Bimap

CDR

Corel Draw

CGM

Computer Graphics Meta File

DIB

Device Independent Bitmap

EPS

Encapsulated PostScript

فرمتــی بــرای فایلهــای  PostScriptکــه میتــوان بهعنــوان
یــک موجودیــت مســتقل بــه کار بــرد .تصویــر  EPSبایــد در
خروجــی  PostScriptیــک برنامــه کاربــردی ،مث ً
ال نشــر رایانهای،
گنجانــده شــود .بســیاری از بســتههای نرمافــزاری حــاوی تصاویر
بــا کیفیــت از چنیــن تصاویــری تشــکیل میشــوند.

GIF

Graphic Interchange Format

انشــعابی کــه نمایانگــر تصاویــر نقــش بیتــی  GIFاســت .فرمتــی
بــرای فایلهــای گرافیکــی کــه توســط رایانــه ارائــه شــده و
بــرای انتقــال تصاویــر  Rasterدر اینترنــت مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .هــر تصویــر ممکــن اســت حداکثــر  256رنــگ باشــد.
از جملــه یــک رنــگ شــفاف ،انــدازۀ فایــل بــه تعــداد رنگهــای
مــورد اســتفاده بســتگی دارد .از روش فشردهســازی  LZWبــرای
کاهــش بیشــتر انــدازۀ فایــل اســتفاده میشــود.

JPEC

Joint Photographic Experts Group

یــک اســتاندارد  ISO/TTUبــرای ذخیرهســازی فشــردۀ تصاویــر
بــا اســتفاده از تبدیــل کســینوس گسســته JPEG ،قســمتی از
اطالعــات را فــدای فشردهســازی مــی کنــد .ایــن اســتاندارد بــا
از دســت دادن حجــم فایــل مالحظــهای از اطالعــات بــه نســبت
فشردهســازی  100:1و بــا از دســت دادن اطالعــات کمتــر بــه
نســبت  20:1میرســد.

فایل گرافیکبرداری در Corel Draw

فایل گرافیکبرداری با فرمت Computer Graphics Meta File

فایل گرافیکی با فرمت Device Independent Bitmap
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JPG

JPEG File Interchange Format

MAC

Mac Paint

MIC

Microsoft Image Composer

PCD

Photo CD

PCX

PC Exchange

PDD

Portabel Digital Document

انشــعاب فایلهــای حــاوی تصاویــر گرافیکــی کــه بــا JPEG
 File Interchange Formatرمــز گــذاری میشــوند .تصاویــر

گرافیکــی موجــود در صفحههــای وب جهانــی اغلــب فایلهــای
 JPGهســتند .نامهــای دیگــر ایــن فرمــت JFI, JFF, JAS,
 GPEمیباشــد.
فایل تصویری در Mac Paint

فایل تصویری در Microsoft Image Composer

یــک سیســتم دیجیتایــزر کننــده (متعلــق بــه کــداک) کــه
امــکان ذخیرهســازی فیلمهــای  35میلیمتــری ،نگاتیوهــا،
اســایدها و تصاویــر اســکن شــده را در یــک دیســک فشــرده
فراهــم میکنــد .تصاویــر بــا فرمتــی بــه نــام Kodak Photo
 CD Image PAC Formatذخیــره میشــوند .بســیاری از
مراکــزی کــه در زمینــۀ تولیــد فیلــم یــا عکــس فعالیــت دارنــد
ایــن ســرویس را ارائــه میدهــد .تصاویــری کــه در ایــن گونــه
CDهــا ذخیــره میشــوند را میتــوان بــا هــر کامپیوتــری کــه
درایــو  CD-ROMو نرمافــزاری کــه بــرای خوانــدن PCD
الزم اســت را داشــته باشــد ،مشــاهده نمــود .ایــن تصاویــر را بــا
نرمافزارهــای متنوعــی کــه بــرای پخــش تصاویــر CDها هســتند
نیــز میتــوان مشــاهده نمــود.
انشعابی برای تصاویر نقش بیتی با فرمت PC Paintbrush

یــک فایــل گرافیکــی کــه  QuickDraw GXدر محیــط Mac
 OSاز روی یــک ســند ایجــاد میکنــدPDD .هــا بــه شــکلی

مســتقل از درجــه وضــوح چاپگــر ذخیــره میشــوند .بــا باالتریــن
درجــه وضــوح چاپگــر مــورد اســتفاده چــاپ میشــوند و
میتواننــد همــان فونتهــای مــورد اســتفاده در ســند اولیــه را
داشــته باشــند .بنابرایــن ،هــر  PDDرا میتــوان در کامپیوتــری
بــه غیــر از کامپیوتــری کــه در آن ایجــاد شــده چــاپ نمــود.
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PDF

Portable Document Format

انشــعابی بــرای ســندهایی میباشــد کــه بــا فرمــت Portable
 Document، Adobe Systemطراحــی نموده اســت رمزگذاری
شــدهاند .بــرای نمایــش یــا چــاپ هــر فایــل  ،PDFکاربــر بایــد از
نرمافــزار رایــگان  Adobe Acrobat Rederاســتفاده کنــد.

PICT

Macintosh PICT

یــک فرمــت اســتاندارد بــرای رمزگــذاری تصاویــر گرافیکــی
شــیءگرا و نقــش بیتــی .فرمــت  PICTابتــدا در برنامههــای
کاربــردی مکینتــاش بــهکار بــرده میشــد ،امــا اینــک بســیاری از
برنامههــای کاربــردی رایان ـهای شــخصی نیــز میتواننــد از ایــن
فرمــت اســتفاده کننــد .نامهــای دیگــر ایــن فرمــت  PCTو PIC
میباشــد.

PNG

Portable Network Graphics

فرمتــی بــرای فایلهــای تصاویــر گرافیکــی نقــش بیتــی کــه
بهعنــوان جایگزیــن فرمــت  GIFطراحــی شــده اســت .ایــن
فرمــت محدودیتهــای قانونــی فرمــت  GIFرا نــدارد.

PP

Microsoft Power Point Slide File

فایل تصویری در  Point Shop Proـ فایل اسالید در Microsoft
Power Point

PSD

Photoshop Document

QTI

Quick Time Image

RAS

Raster

RAW

Photoshop Raw Data

RIF

RIFF

RLE

Run Length Encoding

فایلهای تصویری در Adobe Photoshop
فایل تصویری در Quick Time
تصویر  Rasterنقش بیتی در سیستمهای Sun

فرمــت فایلهــای قابــل تغییــر میباشــد بــرای انتقــال تصاویــر
بیــن برنامههــا و محیــط رایان ـ ه
فایل نقش بیتی با فرمت RIFF
فایل نقش بیتی با طرح فشردهسازی RLE
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تصویر  Rasterنقش بیتی در سیستمهای Sun

Sun

Sun

TGA

Targa

فرمــت فایلهــای گرافیکــی  Rasterکــه توســط شــرکت
 Truevisionابــداع شــد ،و بــرای مدیریــت رنگهــای 23 ،16
و  32بیتــی اســت .نامهــای دیگــر ایــن فرمــت  ICB،VDAو
VSTمی باشــد.

TIFF

Tagged Image File Forma

فرمــت اســتانداردی بــرای فایلهــا کــه عمومــاً بــرای اســکن
کــردن ذخیرهســازی و تبــادل فایلهــای گرافیکــی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد TIFF .ممکــن اســت تنهــا فرمــت قابــل
اســتفاده بــرای برنامههــای قدیمــی ماننــد برخــی نگارشهــا
( )MacPaintباشــد ،امــا در بیشــتر برنامههــای جدیــد میتــوان
تصاویــر را فرمتهــای گوناگــون چــون  GIFیــا  JPEGذخیــره
نمــود .نــام دیگــر ایــن فرمــت  TIFمیباشــد.

WMF

Windows Meta File

فایــل تصویــر بــرداری کــه بهصــورت متــا فایــل وینــدوز
رمزگــذاری میشــود.

WPG

Corel WordPerfect

فایل گرافیکی در Corel WordPerfect

ارزشیابی

هنرجویان گرامی سندی که توسط هنرآموز محترم به شما تحویل داده میشود را با توجه به مراحل
زیر اسکن کنید.

مراحل انجام کار

1ـ ابتدا اسکنر را به محلی که رایانه قرار دارد انتقال دهید.
2ـ اسکنر را نصب و آماده کار کنید.
3ـ سند را در محل موردنظر قرار داده و آنرا با دقت  300DPIاسکن نمایید.
4ـ کنترل کنید سند اسکن شده با دقت موردنظر ،بدون لک و سیاهی اسکن شده باشد.

شاخصهای ارزیابی

1ـ نحوه نصب و راهاندازی اسکنر
2ـ تمیز کردن سطح شیشه اسکنر و قرار دادن سند بر روی آن
3ـ نحوۀ استفاده از نرمافزار اسکنر
4ـ کنترل سند اسکن شده
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ارزشیابی شایستگی اسکن تصویر
شرح کار:
-1اورژینال یا اصل کار شامل  4قطعه عکس و تصاویر برای اسکن  -2دستور انجام کار

استاندارد عملکرد:

اسکن تصاویر ،جداول و اورژینالهای هنری با توجه به نوع چاپ ،شبکه وب و یا نشر رومیزی
شاخصها:

فایل اسکن تصاویر مطابق با اندازههای داده شده و ریزنگاری نوع چاپ
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط-1:در محیط کارگاه پیش از چاپ  -2نور یکنواخت با شدت  500لوکس  -3میز و صندلی رایانه برحسب استاندارد ارگونومی بدن انسان  -4تهویه
استاندارد و دمای 20 C± 1
ابزار و تجهیزات:

رایانه -نرمافزارهای رایانهای -اسکنر سایز  - A4میز و صندلی مخصوص رایانه
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف
1

روشن کردن اسکنر و تمیز کردن شیشه

1

2

دریافت اورژینال و دستور اجرای کار

1

3

تنظیم و اصالح رنگ

1

4

کنترل و کالیبراسیون

1

5

ذخیره و ارسال فایل

1

6

 -1بکارگیریفناوریهای مناسب
 -2استفاده از سختافزارو نرمافزار بدون ایراد
 -3مرتب کردن محیطکار

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیستمحیطی و نگرش:

2

میانگیننمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 2

لیتوگرافی  CTFو سنتی

با پیشرفتهای صنعت چاپ و ورود رایانه در این صنعت نیاز به سرعت و کیفیت بیشتر هر روز افزایش مییابد .کار
با دوربینهای لیتوگرافی برآورده کننده این نیاز در بخشهای مختلف صنعت چاپ نبود .به همین علت دستگاهی
طراحی گردید که وظیفه تولید فیلم بهصورت مستقیم از رایانه را دارد که از نظر سرعت و دقت با روشهای سنتی
قابل مقایســه نمیباشد .این دستگاه ایمیجســتر ( )Image Setterنامگذاری شد .در این پودمان ضمن آشنایی با
انواع فیلم و ویژگیهای آن نحوه کار با این دستگاه را بهمنظور تولید فیلم و تهیه پلیت به روش سنتی فرا میگیریم.
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واحد یادگیری1ـ2

شایستگی تولید فیلم با دستگاه ایمیجستر

آیا میدانید که؟
فیلم در فرآیند چاپ چه نقشی دارد؟
ترام چیست؟ در فرایند پیش از چاپ چه مشکالتی برای ترام ایجاد میشود؟
داروهای ظهور و ثبوت فیلم چه وظیفهای دارند؟
هدف از این واحد شایســتگی آشــنایی با فیلم ،انواع و خصوصیات آن ،انتخاب فیلم مناســب،کار کردن با دستگاه
ایمیجستر ،انواع ترامها و کاربرد هر یک ،مشکالت بهوجود آمده برای ترامها و رفع آنها و رستر کردن تصاویر میباشد.

اســتاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد یادگیری و کســب شایســتگی تولید فیلم با دستگاه ایمیجستر
هنرجویان قادر به تولید فیلم بهوسیله دستگاه ایمیجستر خواهند بود.
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1ـ2ـ فیلم
فیلم لیتوگرافی که در گذشــته از شیشه و کلودیوم تر
ساخته میشد ،در حال حاضر یک ورق شفاف پالستیکی
از جنس پلیاســتر یا نیتروسلولز یا سلولز استات است.
این ورق با یکی از نمکهای نقره به نام نمک هالیدهای
نقره (برومور نقره) و یک ماده ژالتینی که برای چسباندن
نمک موردنظر بر ســطح ورقه پالستیکی ساخته شده،
پوشیده شده است.
بهطور کلی فیلمهای موجود عبارتاند از:
 ۱فیلمهای مثبت (پوزیتیو) با ریورسال.
 2فیلمهای منفی (نگاتیو).
 3فیلمهای مخصوص برای طول موجهای خاص.
مثل :فیلم مادون قرمز و ...
شــکل 1ـ 2تعدادی از فیلمهای مربوط به عکاســی با
دوربین لیتوگرافی و دوربینهای عکاســی قابل حمل را
نشان میدهند.

فیلم لیتو گرافی

شکل 1ـ2ـ تعدادی فیلم عکاسی

فیلم شبیه به طلق شفاف دارای سه قسمت اصلی میباشد:
 ۱قسمت حامل قش ِر حساس (پایه)
 2قسمت رابط
 3قسمت امولسیون (برومور نقره کلرور نقره یدور نقره) قسمت امولسیون را اصطالحاً «ژله» نیز میگویند.
ژالتین خوانا و ناخوانا :اگر دو روی فیلم را در مقابل
تابش نور قرار دهیم یک ســمت آن براق که سمت پایه
فیلم و سمتی که مات است سمت ژالتین فیلم میباشد.
برای تهیه فرم در چاپهــای مختلف ما نیاز به فیلم با
ژالتین خوانا و ناخوانا داریم این به این معنی اســت که
اگر فیلم را از ســمت ژالتین نگاه کنیم نوشــتهها خوانا
باشند و یا برعکس یعنی ناخوانا که در سفارش کار نوع
فیلم درخواستی مشخص شده است.
سؤال

شرایط حساسیت فیلم و ثبات آن
شناخت سرعت یا حساسیت برای تنظیم کارکرد دوربین
برحسب مقدار نوری که دریافت میکند بسیار ضروری
اســت .اندازه کریستالهای نمک ،مشخصکننده میزان
حساسیت به نور و رزولوشن فیلم عکاسی میباشد.
عوامل فساد و ســوختن فیلم :رطوبت و نور شدید
باعث فاسد شدن و سوختن فیلم میشود.

فیلمهای امروزی از چه جنسی ساخته میشوند ،قسمتهای اصلی تشکیلدهنده فیلم را نام ببرید.
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2ـ2ـ دستگاه ایمیجستر
ایمیجستر ،دستگاهیســت که فرایند نگاشت اطالعات
دریافتــی از رایانه را بر فیلم همچنیــن مراحل ظهور،
ثبوت و خشک کردن فیلم را انجام میدهد .دستگاههای
ایمیجستر از نظر عملکرد به دو دسته تقسیم میشوند:
ایمیج سترهای نواری و ایمیجسترهای سیلندری
الف) دســتگاه ایمیجســتر نواری :در این نوع از
ایمیجستر فیلم بهصورت نوار از بین غلتکهای گیرنده
فیلم عبور کرده و ســپس لیزر عــرض فیلم را نوردهی
میکند و در محفظهای بهتدریــج دور مکانیزم میلهای
شکل پیچیده و جمع میشود.
ب) دســتگاه ایمیجستر ســیلندری :در این نوع
ایمیجســترها فیلم ابتدا وارد دســتگاه شــده و به دور
ســیلندری چسبیده و مکش میشــود .لیزر دستگاه با
حرکت دورانی در طول ســیلندر تمامی ســطح فیلم را
پویش کرده و نوردهی میکنــد .بدین ترتیب هر رنگ
جداگانه توســط لیــزر نوردهی میشــود .در اینگونه
ایمیجسترها انطباق فیلمهای هر رنگ از یک کار ،بسیار
مطلوب بوده و بهدلیل اینکه روی فیلم کششــی وجود
ندارد در شــرایط محیطی مختلف ،انداز ه فیلم بهدست
آمده یکسان است.

اشــعه لیزر در ایمیجسترها با قطر بسیار ناچیز و در حد
چند ده میکرون است و ریزنگاری این دستگاهها باالست
و همین باعث میشود که بتوانیم تصاویر بسیار واضح و
با عمق رنگ الزم را در چاپ داشته باشیم.
انرژی لیــزر که بهصورت نور میباشــد در جایی که به
فیلم برخورد مینماید یک لکه ســیاه پس از ظهور بهجا
میگذارد .نور لیزرها بســته به نوع ساخت آنها متفاوت
است.
لیزرهایی نیز وجود دارند که نور آنها قابل دیدن نیســت
مانند لیزرهای مادون قرمز ،هلیوم ،نئون.
فیلم مورد استفاده در ایمیجسترها بسته به نوع لیزر آنها
متفاوت اســت و برای هر لیزر فیلم حســاس به آن نور
بایستی استفاده شود این مورد توسط کارخانه سازنده در
دستورالعمل کاربری ذکر شده است.
(شــکل ۲ـ) ۲یک نمونه دســتگاه ایمیجســتر را نشان
میدهد.

شکل 2ـ2ـ دستگاه ایمیج ستر
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لیتوگرافی و کلیشه سازی
فعا ِ
لیت
کارگاهی1

کار عملی:
انتخاب فیلم
شرح فعالیت:
1ـ اطالع از نوع لیزر دستگاه
2ـ اطالع از اندازه فیلم مورد استفاده در دستگاه
3ـ اطالع از استانداردهای مورد قبول شرکت سازنده دستگاه در زمینه فیلم

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

انتخاب فیلم

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

تاریک خانه استاندارد ـ دستورالعمل باالتر از انتظار
قابل قبول
کاربری دستگاه
غیرقابل قبول
قابل قبول

شایستگیهایغیرفنی
ایمنی و بهداشت ،توجهات
زیستمحیطی،نگرش

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
دستکش ،لباس کار و دقت در انجام
کار
غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

انتخاب صحیح فیلم
انتخاب نادرست
استفاده از لباس کار،
دستکش و توجه به نکات
بهداشتی و ایمنی
عدم رعایت موارد باال

نمره

3
2
1
2

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله انتخاب فیلم
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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پیکسل به پیکسل تهیه شدهاند .داده ها در قالب بایتهای اطالعاتی هستند که شامل اطال
موقعیت پیکسل در چهارچوب عکس هستند .خروجی نرمافزارهای رایج گرافیکی مثل فتو
هستند و با بزرگ کردن تصاویر عکس ها شفافیت خود را از دست میدهند و پدیده پیکس

در لبه ها) اتفاق میافتد .رایج ترین فرمتها  PNG ،GIF ،JPG ،BMPهستند .وقتی عک
فایل اسکن فرمت خطی دارد.

لیتوگرافی و کلیشه سازی

۳ـ2ـ رستر کردن اطالعات تصاویر

شکل( )2-3یک تصویر خطی را نشان می دهد

فایلها و تصاویر گرافیکی به دو دسته کلی تقسیمبندی میشود:
فایلهای نقشه بیتی یا رستری ( )Rasterیا بیت مپ ()Bitmap
فایلهای برداری یا وکتور ()Vector
شکل 2-3
الف) تصاویر رســتری :به این فایلها پیکسلی هم گفته میشود و
تصاویر از شبکهای از نقاط تاریک و روشن (پیکسلها) تشکیل شدهاند.
با بزرگ کردن این تصاویر ،عکسها وضوح خود را از دست داده و لبههای
ب -تصاویر وکتوری یا فرمت برداری :در این فرمت تصاویر گرافیکی به صورت برداری تعریف م
آنها به صورت دندانه دندانه یا پیکســلیت( )Pixelateو شکستگی در
معنی که نقطه با مختصات ( )X, Yتعریف میشود ،خط با استفاده از دو نقطه تعریف میشود و
میآینــد .رایجترین فرمتهای رســتریGIF، PNG، BMP، JPG ،
اطالعات مربوط به رنگ و ضخامت و  ...هم به این اطالعات ریاضی اضافه میشود .خروجی نرم
 Corelو AutoCADو  ...فایلهای برداری هستند .شما هر چه تصاویر را بزرگ کنید تصاویر
هستند .وقتی عکسی را اسکن میکنید فایل اسکن فرمت خطی دارد.
نمیشوند چون با هر بزرگنمایی دوباره تصاویر با کمک اطالعات ریاضی باز سازی میشوند ،و اگر
(شکل 3ـ )2یک تصویر خطی را نشان میدهد.
مانیتورها اجازه میداد این تصاویر تا بینهایت قابل بزرگنمایی بودند ،چون اصال به پیکسلها وابس
فرمتهای رایج  WMF ،DWGو  ...هستند.

۳ـ2ـدهد.
نشان می
شکل( )2-4یک تصویر برداری را
تصویر خطی (رستری)
شکل

ب) تصاویر وکتوری یا قالب برداری :در این قالب تصاویر گرافیکی
ب ه روش برداری تعریف میشوند به این معنی که تمام عناصر گرافیکی
با مختصات ( )X,Yو در صورت ســه بعدی بودن با ( )X,Y,Zتعریف
میشــوند .برای مثال خط با اســتفاده از دو نقطه تعریف میشود و ،...
همینطور اطالعات مربوط به رنگ و ضخامت و  ...هم به این اطالعات
ریاضی اضافه میشـ�ود .خروجی نرمافزارهایی مثـ�ل  Corelو �Au
 toCADو  ...فایلهای برداری هســتند .شــما هرچه تصاویر را بزرگ
کنید جزئیات تصاویر به شــکل پیکســل دیدهه نمیشوند چون با هر
بزرگنمایی دوباره تصاویر با کمک اطالعات ریاضی بازسازی میشوند،
و اگر محدودیت مانیتورها اجازه مــیداد این تصاویر تا بینهایت قابل
بزرگنمایی بودند ،چون اص ً
ال به پیکسلها وابسته نیستند.
رایجترین فرمتهای وکتــوری PS،EPS،DXF، DWG ،WMFو ...
هستند.
(شکل 4ـ )2یک تصویر برداری را نشان میدهد.
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شکل ۴ـ2ـ تصویرشکل 2-4
برداری (وکتوری)
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تفاوت تصاویر رستری و وکتوری در (شکل 5ـ )2بهخوبی نشان داده شده است.

تفاوت تصاویر رستری و وکتوری در شکل ( )2-5به خوبی نشان داده شده است.

شکل ۵ـ2ـ تفاوت تصویر رستری و وکتوری
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شکل 2-5

لیتوگرافی و کلیشه سازی
فعا ِ
لیت
کارگاهی2

کار عملی:
قراردادن فیلم در دستگاه ایمیجستر پس از انتخاب فیلم مناسب
شرح فعالیت:
1ـ دستگاه را در وضعیت تعویض رول فیلم قرار میدهیم.
2ـ درب محفظه فیلم را باز میکنیم.
3ـ مغزی رول مصرف شده را خارج میسازیم.
4ـ رول فیلم جدید را با توجه به جهت مشخص شده آماده میکنیم.
5ـ رول جدید را جاگذاری مینماییم.
6ـ ابتدای فیلم را در محل مشخص قرار میدهیم.
7ـ درب محفظه فیلم را میبندیم.
8ـ دستگاه را در وضعیت آماده به کار قرار میدهیم.

ابزار مورد نیاز
کاربرد

ابزار

تعداد

آچار مخصوص بازکردن محفظه فیلم

باز کردن محفظه

1

ابزار حمل فیلم خام

حمل رول

1

ِ
نکات ایمنی

توضیحات

حمل رول فیلم بهصورت استاندارد و با ابزارهای مناسب جهت جلوگیری از آسیبهای جسمانی

توجهات زیست محیطی
خسارت زیســتمحیطی چیســت؟ مواردی که موجب آلودگی آب ،زمین و محیط زیست میشوند .جزء خسارت
زیستمحیطی محسوب میشوند.
یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،مدیریت مواد دورریز است .بهعنوان مثال در هنگام
تعویض رول مقداری از فیلم و مغزی آن بهعنوان دور ریز هدر میرود .برای کاهش دورریز و جلوگیری از خسارتهای
ناشی از آن چه باید کرد؟ راهکارهایی که به ذهنتان میرسد را پیشنهاد دهید.
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ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

آچار و ابزار مخصوص باز کردن محفظه
قرار دادن فیلم در دستگاه
فیلم دستگاه
ایمیجستر
جک چرخدار مخصوص حمل رول فیلم

باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

شایستگیهایغیرفنی
ایمنی و بهداشت ،توجهات مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
زیست محیطی
دستکش ،لباس کار و دقت در انجام کار
نگرش

قابل قبول

استفاده از تجهیزات ایمنی

غیرقابل قبول

عدم استفاده از تجهیزات

قراردادنفیلم بهصورت
صحیح
اشکال در قرار دادن فیلم

نمره

3
2
1
2
1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

رستر کردن  :RIPبرنامههای نوشته شده به زبان پست
اسکریپت مانند سایر زبانهای برنامهنویسی برای اجرا به
یک مترجم احتیاج دارند .این مترجم که اغلب ترکیبی
از نرمافزار و ســختافزار اســت ریپ ( )RIPیا پردازنده
تصویر رستر ( )Raster Image Processorنام داشته
و بهطور معمول در داخل پرینتر یا دستگاه خروجی قرار
میگیرد .از آنجایی که تمامی دســتگاههای خروجی از
جمله ایمیجستر ،پلیتستر ،ماشینهای چاپ دیجیتال
و پروفرها بهصورت رستری کار میکنند و فایلهایی که
فعا ِ
لیت
کارگاهی3
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ما برای چاپ میفرســتیم حاوی هر دو دسته اطالعات
رستری و وکتوری هســتند ،بنابراین الزم است که کل
محتوای داخل فایل گرافیکی قبل از ارســال به دستگاه
خروجی ،رســتری شــود .این کار وظیفه ریپ است که
پس از تبدیل محتوای فایل به زبان پستاسکریپت انجام
میشود.

کار عملی:
رستر کردن تصویر
شرح فعالیت:
1ـ اجرای فایل تصویری موردنظر
2ـ حصول اطمینان از درست بودن فایل موردنظر
3ـ ارسال تصویر به نرمافزار دستگاه جهت تبدیل کلیه دادهها به فرمت رستری

لیتوگرافی و کلیشه سازی

ابزار مورد نیاز
ابزار

کاربرد

رایانه مناسب

اجرای عملیات رستر کردن

نرمافزارهای مورد نیاز

اجرای عملیات رستر کردن

نمایشگر مناسب و کالیبره

دیدن فایل به صورت استاندارد

ِ
نکات ایمنی

تعداد
1

1

در هنگام استفاده از رایانه به موارد ایمنی حفاظت از چشم ،استفاده از صندلی مناسب و زمان
استاندارد استفاده از رایانه توجه شود.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

رستر کردن تصویر

شرایط عملکرد (ابزار،
مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
رایانه و نرمافزار مناسب

شایستگیهایغیرفنی
مسئولیتپذیری و مدیریت
ایمنی و بهداشت،
زمان
توجهات زیستمحیطی
مراقبت از مواد و ابزار
و نگرش

نتایج ممکن
باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری ،نمرهدهی)

اجرای صحیح عملیات رستر کردن
اجرای نادرست عملیات رستر کردن

نمره

3
2
1

قابل قبول

استفاده صحیح از تجهیزات ،رعایت فاصله
مناسب و زاویه مناسب از نمایشگر

2

غیرقابل قبول

عدم رعایت موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله رستر کردن
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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4ـ2ـ ویژگیهای فیلم
آگاهی از شکلهای مختلف ترام ،زاویه ترام و اندازه آنها موجب رسیدن به یک کارچاپی مطلوب خواهند شد .در ادامه
این ویژگیها را به اختصار توضیح میدهیم.
الف)   ترام یا هافتن ( :)Halftonکوچکترین جزء
یک کار چاپی ترام اســت ،بهگونهای که وجود آن باعث
ایجاد یک تصویر رنگی لطیف در کار چاپ است.
ب) شکل ترام :احتماالً شکل ترام نکتهای است که کمتر
به آن توجه میشــود .طراحان کار اسکن تصاویر خود را
انجــام داده و عکس را در طرح خــود میگنجانند .کار
نهایــی را آماده کرده و بــه لیتوگرافی تحویل میدهند.
ممکن اســت فیلم و بــه دنبال آن زینــک موردنظر را
نیز کنترل کنند اما تقریباً هیچگاه شــکل ترام را برای
لیتوگرافی مشخص نمیکنند.
البته لیتوگرافهای حرفهای ،میدانند که شــکل ترام را
براساس نوع چاپ و نوع کار چگونه انتخاب کنند .اما این
نکتهای اســت که طراحان و ناظران چاپ نیز بایستی از

آن آگاهی داشته باشند.
شکلهای مختلف ترام با تنوع بسیار ،مث ً
ال دایره ،بیضی،
مربع ،لوزی ،النه زنبــوری و  ...وجود دارد .اما همه آنها
برای هر کار چاپی مناســب نیستند .در کار چاپ افست
معموالً از ترام مربع اســتفاده میشود .چرا که بهدالیل
بصری ،این ترام واضحتر دیده میشــود و درچاپ افست
لطافت و ظرافت خاصی بهتصویر میدهد .اما ترام بیضی
لطافت و ظرافت خاصی به تصویر میدهد .بنابراین شاید
مناسب باشد که برای چاپ تصاویر و چهره و نقاشیهای
ظریف از ترام بیضی استفاده کرد .ترامهای دیگر معموالً
در چاپ هلیوگراور و  ...کاربرد دارد( .شکل 6ـ )2تعدادی
از شکلهای ترام را نشان میدهد.

شکل ۶ـ2ـ اشکال مختلف ترام

شکل

پ) زاویه ترام :در چاپ برای اینکه رنگها درست روی هر چهار رنگ یکی باشــد ،آنچه که دیده خواهد شــد،
هم قرار گیرند و یک کار رنگی را درست نمایش دهند ،نقشــی تیره و تار و نامشــخص خواهد بود و درست به
بایســتی ترامگذاری صورت گیرد این ترامها بایستی در همین دلیل است که زوایای مختلف ترام ایجاد گردیده
زوایای مختلفی نسبت به هم قرار گیرند تصاویر رنگی با تا همنشــینی رنگها بهدرســتی صورت گرفته و چاپ
درستزاویه
رنگهاچنانچه
شوند اما
ســاخته
رنگ در
بنشیند.
کار به
زیبایی از یک
رنگی را درست نمایش
یکبارکار
گیرند و
ترامهم قرار
روی
اینکه
چاپبرای
چاپ
چهارم :در
ب) زاویه ترا

دهند،
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بایستی ترام گذاری صورت گیرد این ترام ها بایستی در زوایای مختلفی نسبت به هم قرار گیرند کار رنگی با

چهار رنگ در چاپ ساخته می شود اما چنانچه زاویه ترام هر چهار رنگ یکی باشد ،آنچه که دیده خواهد شد،
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قبل از آنکه به زوایای اســتاندارد رنگها بپردازیم ،چند  30درجه باشــد ،حالت خاص در چاپ پدید میآید که
نکته قابل ذکر اســت .نکته اول اینکــه از نظر بصری و به آن «پیچازی» میگویند .در این وضعیت لطافت کار
براســاس اعصاب بینایی زاویه  45درجه کمترین دید و چاپ رنگی از بیــن رفته و پیچشهای متعددی در کار
 90یا صفر درجه بیشــترین زاویه دید را به ما میدهند .چاپ دیده میشود.
شکل 2-7
مثــ ً
مختلف را نشــان
ا لوزی بهدلیل اینکه قطرهــای آن زاویه  90درجه (شــکل 7ـ )2زاویه ترام در رنگهای
باهم میسازند نسبت به مربع که قطرهای آن زاویه  45میدهد.
درجه میسازند بهتر و زودتر دیده میشود.
(شــکل 8ـ )2جایگیــری رنگها در کنار هم را نشــان
جاگیری رنگ ها کنار هم را نشان میدهد.
)
2
8
شکل(
از طــرف دیگر چنانچه زاویه دو تــرام مختلف کمتر از میدهد.

رنگ هرکدام از رنگ
مناسباز را به
زاویه بهترامهرکدام
مناسب را
اطالعات
اینترام
اساسزاویه
اطالعات
داشت و بر
اساس این
داشتراومدبر نظر
دو نکته
بایدنظر
اینجا مد
بنابرایندودرنکته را
بنابراین در اینجا باید
های اختصاص داد.
های اختصاص داد.
چاپدربه صورت  51در
ت 51
دیگر
انواعصور
چاپ به
بسیاری از
انواع دیگر
افست و
بسیاری از
برای چاپ
افست و
استاندارد
ترام چاپ
زوایایبرای
استاندارد
ترامفوق،
زوایایهای
دانسته
فوق،
اساس
بر اساس دانستهبرهای
شکل ۸ـ2ـ جاگیری رنگ ها کنار یکدیگر

شکل ۷ـ2ـ زاویه ترام در رنگ های مختلف

اینکه بیشتر از همه
دلیل همه
بیشتر از
مشکی به
دلیل اینکه
است .رنگ
مشکی به
اهمیت
حائزرنگ
است.
اهمیت ها
دادن ترام
زاویهحائز
دقتترادرم ها
است.دادن
شدهزاویه
دقت در
است.گرفته
نظر گرفته شده نظر
شکل 2-8

کمرنگ زرد که کمرنگ
شده و رنگ
زرد که
رنگداده
آید،وقرار
میشده
چشمداده
آید،به قرار
کمتر
کهمی
چشم
درجه
کمتر به
زاویه ۵۴
درجه که
است در
دیدن۵۴
قابل زاویه
است در
رنگ ها
رنگ ها قابل دیدن

براساس دانســتههای فوق ،زوایای ترام استاندارد برای میآید ،قرار داده شده است.

داده شده
قرار
شده
چشم
قرار
بیشتر
که می
چشم
بیشتر به
چاپ بیاه۰۹
که
درجهصفر
۰۹زاویه
در
استیا
صفر
رنگ
ترینزاویه
افســت ودر
چاپرنگ است
ترین
درجه15
صورت
دیگر
انواع
بسیاری از
است.حداقل اختالف
گــردد که
است.می
آید،باعث
دادهمیترام
زاویه
آید،بهنوع
ایــن
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ین رنگ های
استهای
رنگ
درجه
اســتین
 ۳۹ب
است نیز
درجهکه
ترام
درجه
دو
۳۹
اختالف
ترام
حداقل
اختالف زاویه
کههارعایت
رعایت
زاویهمی
باعث
گردددرکه
ترام
می
باعث
شدهنوع
این
گرفتهترام
درنظر زاویه
این نوع
حائز
حداقلم
گرددترا
دادن
زاویهدقت
است.
نیز بتنها
شود.
رعایت
زاویه30
کهکه
ترام
دو دو
زاویه

دو۱۴همه
اختالف از
بیشتر
اینکه
دلیل
مشکی به
اســت.
اهمیت
ای
درجه
15
اختالف
دورنگ
است که
زرد
کمتربه
یعنی البته
دارد که
درجهبه
۳۹البته
دارداز که
کمتر
درجه
یعنی
درجهبا ازای۳۹
کمتر
یعنی
اختالف ۱۴
درجه ای
رنگ
است که با
زردرنگ
دو
رنگ
که با
تنها
باشد.است
رنگزرد
رنگ
شده
باشد .تنها
شده

رنگها قابل دیدن است در زاویه  45درجه که کمتر به از  30درجه دارد که البته به دلیل کم اثر بودن رنگ زرد
پیچازی پیش نمی آید.
مسالهنمی آید.
زرد پیش
پیچازی
مساله رنگ
کمرنگ بودن
دلیلرنگ زرد
دلیل کمرنگ بودن
چشم میآید ،قرار داده شده و رنگ زرد که ضعیفترین مســئله پیچازی پیش نمیآید .شکل 9ـ 2نمونههایی از
چشم
بیشتر
که
درجه
صفراز)2یا 90
است) در
است .را نمایش داده است.
پیچازی
نمایش داده
است.
پیچازی بهرا
نمایش داده
هایی از
پیچازی را
نمونه
هایی-
زاویه (9
شکل
نمونه
رنگ(2-9
شکل

شکل ۹ـ2ـ نمونه های پیچازی

شکل  2-9شکل 2-9
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ت) انــدازه ترام :اندازه ترام همان ریز و درشــتی ترام
اســت که برحسب نقطه یا خط در ســانتیمتر یا اینچ
بیان میگردد و معموالً بر حســب  LPIیا خط بر اینچ
بیان میشــود .خط بر سانتیمتر را نیز  LPCمیگویند.
هرچه  LPIبیشتر باشد ترام ریزتر است یعنی تعداد خط
بیشــتری در یک اینچ جا میگیرد و هرچه  LPIکمتر
باشــد ترام درشتتر میباشــد .کنترل و کار با ترامهای
درشتتر ،سادهتر است .اما جزئیات در چاپ با ترامهای
درشتتر دیده نمیشــود .برای چاپهای مختلف اندازه
ترام متفاوت اســت .در چاپ افســت معموالً اندازه ترام
از  150LPIتا  200LPIاســت .اما میزان انتخاب اندازه

ترام به موارد متعدد بســتگی دارد .از جمله نوع ماشین
چاپ ،کاغذ مورد اســتفاده ،مرکب چاپ ،پلیت ،جنس
الستیک ،سیســتم رطوبتدهی و  ...بنابراین باال رفتن
 LPIبا وجود آنکه دقت کار را بیشتر میکند ،اما گاهی
به دلیل ناتوانی ماشــین چاپ یا نــوع کاغذ ،دقت الزم
انتقال نمییابد .بنابراین انتخاب مناسب اندازه ترام ،بهکار
چاپی لطافت الزم را خواهد داد .جدول 1ـ 2حدود اندازه
ترام را براســاس نوع چاپ و کاغذ مورد اســتفاده نشان
میدهد.
(شــکل 10ـ )2دو تصویر با ال پی آی مختلف را نشان
میدهد.

جدول 1ـ2ـ حدود اندازه ترام براساس روش چاپی و نوع کاغذ

lpi

lpi

lpc

لترپرس

کاغذ روزنامه

123ـ120

75

20

لترپرس

کاغذ گالسه

120ـ100

100

40

ا فست

روزنامه

150ـ120

150

60

ا فست

تحریر

175ـ150

200

80

ا فست

مقوای پشت طوسی

 175به باال

200

120

ا فست

مقوای گالسه

120ـ80

سیلک

انواع مختلف

120ـ80

فلکسو

انواع مختلف

150ـ70

هلیوگراور

انواع مختلف

200ـ20

شیوه چاپ

نوع کاغذ

شکل ۱0ـ2
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5ـ2ـ ظهور فیلم در دستگاه ایمیجستر
پس از آنکه فیلم توسط دستگاه ایمیج ستر آماده شد با
ورود به دستگاه پروسسور ،فیلم وارد شده پس از مدت
زمانی که توسط دستگاه قابل تنظیم است ظاهر و ثابت
میگردد.
هــر کدام از وانهای ظهور و ثبوت دارای دمای خاصی
هســتند و فیلم از مســیری عبور مینماید که در آن
غلتکهایی وجود دارد و غلتکها فیلم را در مسیر عبور
خود درون دستگاه هدایت مینمایند.
دما و زمان دو عامل بســیار مهم در ظهور و ثبوت فیلم
هستند .غلظت داروهای ظهور و ثبوت فیلم بسیار مهم
است و در این گونه دستگاهها مکانیزمی وجود دارد که
همیشــه غلظت و کیفیــت دارو را در حد مطلوب نگه
میدارد .داروها پس از مدتی در مجاورت هوا اکســید
شــده و خاصیت اصلی خود را از دست میدهند برای
حفــظ کیفیت دارو مکانیزمی تعبیه شــده اســت که
دارویی را که در مجاورت هوا اســت از وان خارج کرده
و به فاضالب دستگاه هدایت میکند و داروی تازه را از
مخزن وارد وان مربوطه میکند.
دمای مایع درون وان نیز در تمام نقاط وان ثابت است
و بهوســیله مکانیزم گردش مایع توسط پمپی در وان
تأمین میشــود .مکانیزم حرارتی درون وان دمای مایع
را همواره ثابت نگه میدارد .کلیه مراحل ظهور و ثبوت،
در شرایط معین و از پیش تعریف شدهای انجام میشود.
در داروی ظهــور و ترکیبــات آن در اثر برخورد نور به
بلورهای برمور نقره ،یونهای نقره آزاد میشوند ،وقتی
که فیلــم در داروی ظهور قرار میگیرد یونهای برمور
در داخل دارو حل شــده و از ژالتین جدا میشــوند و
ذرات نقره به هر مقدار که نور دیدهاند به سیاهی تبدیل
میشوند.
داروی ظهور و ترکیبات آن:
در داروی ظهور چند جز وجود دارد که هر کدام وظیفه
خاصی را برعهده دارند.
ایــن اجــزا عبارت اند از :حــال ،عامل ظهــور ،عامل
تســریعکننده ،عامل نگهدارنــده ،عامل ضدغبار که به

شرح مختصر آنها میپردازیم.
الف) حالل :عناصر تشکیلدهنده داروی ظهور بایستی
در آب حل شوند .به همین دلیل آب را حاللی می نامیم
که عالوه بر حالل کردن و آمیختن عناصر شــیمیایی
به کریســتالهای برمور نقره موجود در امولسیون الیه
حساس نفوذ مینماید.
ب) عامل ظهور :عامل ظهور ماده یا مواد شــیمیایی
اســت که تصویر پنهانی موجود در الیه حســاس را به
ذرات فلزی ســیاه رنگی تبدیل مینماید .معروفترین
این عوامل عبارت اند از :متل ،هیدروکینون ،گلیسیرین،
آمیدول ،ترنس کاتشــین .برم آزاد شده از الیه حساس
در داروی ظهــور ترکیبی به نام بــرم کاتی را بهوجود
میآورد و اضافه شدن این ترکیب به دارو باعث تضعیف
دارو میشــود و باید پس از ظهور مقدار معینی فیلم،
دارو را عوض کرد.
پ) تسریعکنندهها :برای اینکه عوامل ظهور بتوانند
به بهترین نحو فعال شــوند و روی ماده حساس تأثیر
بگذارند از مواد قلیایی اســتفاده میشود که میتوانند
عمــل ظهور را تســریع کــرده و اختــاف در تیرگی
و روشــنی بهوجــود آورند .ایــن مــواد عبارت اند از:
هیدروکســید سدیم یا سود ســوزآور ،کربنات سدیم،
براکس و سولفیت سدیم.
ت) نگهدارنده :داروی ظهور در مجاورت با اکســیژن
هوا اکسید میشود و به رنگ قهوهای تیره در میآید و
دیگر روی کریســتالهای برمور نقره نمیتواند اثر کند.
بــرای جلوگیری از اکسیداســیون داروی ظهور از یک
ماده دیگر استفاده میشــود که عمر دارو را طوالنیتر
مینماید .این ماده غالباً سولفیت سدیم است.
ث) عامل ضدغبار :عوامل ظهور روی کریســتالهای
برمور نقره نور دیده یکسان عمل مینمایند .ولی بایستی
دارو فقــط روی نقره نور دیده اثر کند و بههمین دلیل
از داروی ضدغبار استفاده میشود .این ماده شیمیایی
معموالً برمور پتاسیم است.
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عمل ظهور به چند عامل بستگی دارد که عبارت اند از:
 ۱نوع امولسیون یا قشر حساس به نور
 2مدت زمان ظهور
 3دمای داروی ظهور
 4نحوه شناور کردن فیلم در داروی ظهور
 5مرغوبیت مواد شــیمیایی موجود در داروی ظهور و
داروی ثبوت
فعا ِ
لیت
کارگاهی4

شکل ۱۱ـ 2ـ داروی ظهور و ثبوت فیلم

شکل 2-11

کار عملی:
آمادهسازی و تعویض داروی ظهور و ثبوت
شرح فعالیت:
داروی ثبوت و ترکیبات آن :وظیفه داروی ثبوت  ،ثابت کردن بقیه ذرات نقره است و همچنین
1ـ تهیه داروی ظهور و ثبوت ازحساس
سازندهندیدهانددر خود حل مینماید  .این دارو باعث میشوند که فیلم دیگر در برا
شرکترا که نور
2ـ تخلیه داروی ظهور و ثبوت مصرف شده از دستگاه
نداده و سیاه نشود .
3ـ تمیز کردن قسمتهای مختلف و مخازن دستگاه
دستور
دارویثبوت
4ـ آمادهسازی محلولهای ظهور و
دارویشرک
سازندهمتفاوتی تشکیل شده است که عبارتند از  :عامل ثا
ت از مواد
ظهور
طبقمانند
ثبوت نیز
5ـ اندازهگیری پارامترهای موردنیاز
اسیدی  ،عامل حفظ کننده  ،عامل سخت کننده و عامل میانگیر.
6ـ انتقال محلولهای آمادهسازی شده به داخل مخازن
مخازن
های
محلول
این عامل بیشتر بلورهای امالح نقرهای باقی مانده را دز خود حل می
کننده :
ثابت
بودنعامل
7ـ حصول اطمینان از صحیح الف)
8ـ قرار دادن دستگاه در وضعیت آماده به کار
معموالً قیپوسولفیت سدیم است که یه آن اصطالحاً هیپو گفته میشود .

ابزار مورد نیاز

ب) عامل اسیدی  :این عامل معموالً اسید استیک است و عمل ظهور را خنثی مینماید که این

خود باعث فساد محلول ثبوت میشود  .پس به عاملی برای مهار آن نیاز داریم .
تصویر
کاربرد
تعریف
نوع وسیله یا مواد مصرفی
پ) عامل حفظ کننده  :سولفیت سدیم از تجزیه محلول ثبوت بوسیله عامل اسیدی جلوگیری
ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب فیلم خام مصرفی در دستگاه
فیلم خام
ایمیج
ستر :این عامل مانع از متورم شدن یا نرم شدن فیلم در مرحله شستشو می
کننده
دستگاهایمیجستر ت) عامل سخت

زاج سفید استفاده میشود .

داروی ظهور

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
ظاهر می
دستگاهایمیجستر ث) عامل آن
شود.اسید بوریک است و حالت اسیدی محلول را حفظ مینم
معموالً
میانگیر :

درجه اسیدی محلول ثبوت کم شود  ،ماده سخت کننده درست عمل نخواهد کرد
داروی ثبوت
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ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
آن ظاهر میشود.
دستگاهایمیجستر
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دستکش

ضد اسید و مواد شیمیایی

محافظت دستها در برابر تراوش
مواد شیمیایی

ما سک

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار
مواد شیمیایی

عینک

ساده طلقی با حفاظ کامل

محافظت چشم در مقابل تراوش
مواد شیمیایی

پیش بند

پیشبند بههمراه آستین و ساقبند محافظت بدن و لباس در مقابل
تراوش مواد شیمیایی
گرهای

اندازهگیری درجه اسیدی و قلیایی
محلولهای ظهور و ثبوت

 phمتر

دیجیتال با دقت  0/1درجه

دماسنج

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج جهت اندازهگیری دمای
محیط و محلولهای ظهور و ثبوت
و اندازهگیری دمای مایعات

ظرف مدرج

ترکیب و آمادهسازی محلولهای
ظرف مدرج با دقت و حجم مناسب
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل
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ِ
نکات ایمنی

در حین انجام فعالیت از کلیه تجهیزات ایمنی استفاده میکنیم و از تماس پوست با داروها جدا ً
خودداری میکنیم و در صورت تماس با چشم با آب سرد فراوان شسته و به پزشک مراجعه میکنیم.

توجهات زیست محیطی
نسبت به دفع صحیح و اصولی ضایعات طبق استانداردهای موجود نهایت توجه و دقت را بهکار میگیریم و از ورود
داروی مصرف شده به سیستم فاضالب و یا ریختن بر روی زمین جدا ً خودداری میکنیم.

داروی ثبــوت و ترکیبات آن :وظیفــه داروی
ثبوت ،ثابت کردن بقیه ذرات نقره است و همچنین
قسمتهایی از الیه حســاس را که نور ندیدهاند در
خود حل مینماید .این دارو باعث میشوند که فیلم
دیگر در برابر نور واکنش نشان نداده و سیاه نشود.
داروی ثبوت نیز مانند داروی ظهور از مواد متفاوتی
تشکیل شده است که عبارتاند از :عامل ثابتکننده،
عامل اسیدی ،عامل حفظ کننده ،عامل سختکننده
و عامل میانگیر.
الف) عامل ثابتکننده :این عامل بیشتر بلورهای
امالح نقرهای باقیمانده را در خود حل میکند .این
ماده معموالً هیپوســولفیت ســدیم است که به آن
اصطالحاً هیپو گفته میشود.
ب) عامل اسیدی :این عامل معموالً اسید استیک
اســت و عمل ظهور را خنثی مینماید که این عامل
بهخودی خود باعث فساد محلول ثبوت میشود .پس تذکر :هیچگاه نباید داروی ثبوت وارد داروی ظهور
به عاملی برای مهار آن نیاز داریم.
شود زیرا باعث فساد داروی ظهور میشود.
پ) عامل حفظکننده :ســولفید سدیم از تجزیه
محلول ثبوت بهوســیله عامل اســیدی جلوگیری
مینماید.
ت) عامل سختکننده :این عامل مانع از متورم
شدن یا نرمشدن فیلم در مرحله شستوشو میشود
و معموالً از زاج سفید استفاده میشود.

ث) عامل میانگیر :معموالً اســید بوریک اســت
و حالت اســیدی محلول را حفــظ مینماید .چون
اگــر درجه اســیدی محلول ثبوت کم شــود ،ماده
سختکننده درست عمل نخواهد کرد.
معمــوالً داروی ثبوت و ظهور بهصورت پودر یا مایع
در دسترس است و کافی است آنرا به نسبت مناسب
مطابق دســتورالعمل کارخانه ســازنده در آب حل
نماییم آنگاه تمامی ترکیبات فوق در محلول بهدست
آمده وجود خواهد داشــت .همچنین ممکن اســت
برخــی از داروها روی فیلمها اثــر موردنظر را مانند
کنتراســت نداشته باشــد که الزم است برای حفظ
کیفیت عمل ظهور و ثبوت از داروهایی استفاده کرد
که سازگاری بیشتری با فیلم و ساختمان آن داشته
یا توسط کارخانه سازنده فیلم پیشنهاد شده است.
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ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

آمادهسازی و تعویض داروی
ظهور و ثبوت دستگاه
ایمیجستر

شایستگیهایغیرفنی
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیستمحیطی
نگرش

شرایط عملکرد (ابزار،
مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

شرایط کارگاهی استاندارد
داروی ظهور و داروی ثبوت

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
دستکش ،لباس کار و دقت در
انجام کار

نتایج ممکن

باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری ،نمرهدهی) نمره

آمادهسازی دارو مطابق دستورالعمل
آمادهسازی نادرست دارو

3
2
1

قابل قبول

استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی و
توجه به مسائل زیست محیطی

2

غیرقابل قبول

عدم رعایت موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آمادهسازی و تعویض داروی ظهور و ثبوت دستگاه ایمیجستر
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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ارزشیابی شایستگی تولید فیلم
شرح کار:
1ـ آماده سازی دستگاه ایمیج ستر(2 )Imagesetterـ تنظیمات ریپ( )RIPو ترام گذاری 3ـ ظهور و ثبوت 4ـ کنترل فیلم

استانداردعملکرد:
روش های تولید فیلم به طور مستقیم از رایانه و کنترل آن
شاخص ها:
بررسی میزان چگالی فیلم بررسی  LPIو زاویۀ ترام ،بررسی قرارگیری فیلم های رنگهای مختلف بر روی هم
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط1 :ـ در محیط لیتوگرافی 2ـ نور یکنواخت ( 6000درجه کلوین) 3ـ تهویۀ استاندارد
ابزار و تجهیزات:
رایانه ـ ایمیج ستر()Imagesetterـ دات مترـ چگالی سنج

معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

آماده سازی دستگاه ایمیجستر()Imagesetter

2

2

تنظیمات ریپ( )RIPو ترام گذاری

2

3

ظهور و ثبوت فیلم

2

4

کنترل فیلم

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیستمحیطی و نگرش:
میانگیننمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری2ـ2

شایستگی تولید پلیت چاپ افست به روش سنتی

آیا میدانید که؟
پلیتهای مختلف چاپ افست چه کاربردی دارند؟
ابزارهای تولید پلیت کداماند؟
کنترل ترام و عالیم مونتاژ به چه منظوری صورت میگیرد؟
هدف این واحد شایستگی ،فراگیری کنترل ترامها و عالئم مونتاژ بر روی فیلم ،انتخاب پلیت مناسب ،انجام فرایند
نوردهی توســط دســتگاه قیدکپی ،اجرای مرحله ظهور بهوسیله دستگاه پروسسور ،تنظیم محلول داروی ظهور در
دستگاه پروسسور و آمادهسازی و کنترل نهایی پلیت جهت ارسال به قسمت چاپ است.
اســتاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد شایســتگی و یادگیری تولید پلیت چاپ افست به روش سنتی،
هنرجویان قادر خواهند بود فیلم را بررسی ،پلیت را نوردهی و ظاهر نمایند.
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6ـ2ـ مونتاژ فرم چاپی
مونتاژ در چاپ یکی از مراحل پیش از چاپ و آمادهســازی فرم چاپی اســت که ورودی آن متن صفحهآرایی شده و
خروجی آن پلیت است که به دستگاه چاپ تحویل داده میشود.
مونتاژ به عملی اطالق میشــود که طی آن تصاویر و صفحات بهگونهای کنار هم قرار میگیرند که صفحات کتاب
پس از تا شدن کنار هم باشند.
زمانی که هر صفحه کامل و تأیید شد از تمامی صفحات فیلم تهیه میکنند ،سپس فیلمها به ترتیب خاصی در کنار
یکدیگر قرار گرفته و مونتاژ میشوند تا در نهایت برای تهیه پلیت از آنها استفاده شود .ترتیب مونتاژ صفحات کتاب
اص ً
ال مشــابه ترتیب صفحات در یک مجله نیســت ،دلیل این امر واضح و روشن است .میتوان با نگاه کردن به نوع
اتصال فرمهای آن دو به تفاوت آنها پی برد.
(شکل 12ـ )2نمونه مونتاژ یک فرم از کتاب را نشان میدهد.
تای دوم

تای سوم

تای اول

تای سوم
پشت فرم

7ـ2ـ کنترل ترام ها و عالئم مونتاژ

روی فرم

شکل ۱۲ـ2

یکی از اهداف کنترل کیفیت در تولید پلیتهای چاپی،
اطمینان از یکنواختی اندازه ترامها بر روی پلیت اســت.
به این شــکل کاربر قادر خواهد بود در مراحل متفاوت
فرایند چــاپ ،رنگها را ارزیابــی و تعیین کند .عوامل
حیاتــی و تأثیرگذار در ارتباط با این بخش عبارتاند از:

نوسان در حساسیت سطح پلیت و شدت نوردهی ،عمر
مواد شیمیایی پلیت و سایر عناصر کنترل که بهصورت
نوار کنترل رنگ در لبه پلیت قرار میگیرند ،میزان این
اثرگذاری را قابل شناسایی و اندازهگیری میکنند (شکل
13ـ.)2

۱۳ـ2
شکل 4-2
شکل
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برای کنترل فرایندها و مراحل مختلف چاپ ابزارهای مختلفی وجود دارد که در هر مرحله از این فرآیند کار
خاصی را انجام می دهند و حصول نتیجه مناسب را آسان می کنند .یکی از ابزارهای ساده و در عین حال بسیار
مهم و کاربردی در فرایند چاپ ,نوار رنگ یا کنترل رنگ است .این نوار در عین سادگی دارای مطالب یا بهتر
بگوییم اسراری است که با دانستن آنها می توانیم بسییار راحت تر و صحیح تر کار تنظیم رنگ را انجام داده و
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برای کنتــرل فرایندها و مراحل مختلف چاپ ،ابزارهای
مختلفــی وجود دارد که در هر مرحله از این فرایند ،کار
خاصی را انجام میدهند و حصول نتیجه مناسب را آسان
میکنند .یکی از ابزارهای ســاده و در عین حال بسیار
مهم و کاربردی در فرایند چاپ ،نوار رنگ یا کنترل رنگ
اســت .این نوار در عین ســادگی دارای مطالب یا بهتر
بگوییم اسراری است که با دانستن آنها میتوانیم بسیار
راحتتر و صحیحتر کار تنظیم رنگ را انجام داده و منشأ
بروز برخی ایرادات و اختالالت را پیدا کنیم.
نوار رنگ ،نواری براســاس چهار رنگ اصلی است که در
تنظیم و کنترل چاپ در حین کار به ما کمک میکند؛
گذاری
هاییو ازهرنوار وترام
اندازه
تعریف می دهد
کنترل را نشان
عالیم
هرنمونه
برای)4-
این نوار میتواندشکل(3

و تکرار شــود .نوار رنگ ،نیازهای ویژهای از صنعت چاپ
را موردنظر قرار داده اســت که نشــاندهنده رشد نیاز
برای تخصصی شدن کنترل تصاویر در این صنعت است.
طراحی نوار کنترل رنــگ نتیجه تجزیه و تحلیل دقیق
نیازهای کنترل یک چاپ افســت ورقی اســت .این نوار
شــامل عناصری برای اندازهگیری دانســتههای مرکب،
چاقی ترام ،کنتراست چاپ ،تعادل خاکستری و روی هم
نشستن مرکبهاست به عالوۀ عالئمی که به جابهجایی
حساس هستند و برای مشاهده دوتا شدگی یا کشیدگی
ترامها استفاده میشوند( .شکل 14ـ )2نمونههایی از نوار
و عالئم کنترل را نشان میدهد.

شکل ۱۴ـ2ـ نمونه نوارها و عالئم کنترل

8ـ2ـ انواع پلیت

شکل 4-3

ب) پلیت هالید نقره با پایه فیلم (پلیت پلیاستری) که
پلیتهای دیازو
عموماً در چاپ تک رنگ کاربرد دارد.
پلیتهای فتوپلیمر
این دو نوع پلیت با الیهای از ترکیبات مواد آلی پوشش ج) پلیت هالید نقره با پایه فلزی که فقط برای سیستمهای
داده میشــوند و عموماً برای تیراژهای چاپی باال بهکار خروجی مستقیم پلیت ( )CTPکاربرد دارد.
پلیتهای دو فلزی :که دارای یک الیه پلیمری از
گرفته میشوند.
قبل حساس شده هســتند .دو نوع شناخته شدهتر آن
پلیتهای هالید نقره
که بنا به دو نوع پوشــش و مورد مصرف به ســه دسته عبارتاند از:
الف) پلیتهایی با روکش مســی بر روی فوالد ضد زنگ
تقسیم میشوند:
الف) پلیت هالید نقره معمولی که با الیه حساس به نور 83 ،یا آلومینیوم
ت با روکش کرم روی مس
ب) پلی 
مشابه فیلمهای عکاسی پوشش داده میشود.
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شکل( )4-4نمونه هایی از پلیت افست را نشان می دهد.

پلیتهای الکترواستاتیکی
پلیتهای الکترواستاتیکی نیز بر دو نوع هستند:
ت با ترکیبات معدنی و غیر آلی نور رسانا
الف) پلی 
ب) پلیتهای با ترکیبات مواد آلی نور رسانا
پلیتهای افست خشک (بدون آب)
که فقط در ماشــین چاپ افست خشــک (بدون آب)
اســتفاده میشوند .اســتفاده از این نوع پلیتها نیاز به
مرکب ویژه دارد.
پلیتهای زدودنی
به صــورت دیجیتالی حســاس می شــوند( نیازی به
طی مراحل شــیمیایی ندارد) و در دو نوع پایه فلزی و
پلیاستری عرضه میشود.
پلیتهای حساس به حرارت
مراحل حساس نمودن و ظاهر کردن این پلیتها کام ً
ال
شــبیه به تهیه فیلم لیتوگرافی با دســتگاه ایمیجستر
میباشد.
شکل 15ـ 2نمونههایی از پلیت افست را نشان میدهد.
سؤال

شکل 4-4
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هنگام تصویرنگاری پلیت ،اندازه ترام منتقل شده از فیلم
به پلیت ،میتواند تحت تأثیر زمان نوردهی قرار گیرد.
نامناســب بودن زمــان نوردهــی در پلیتهای مثبت
(پوزیتیو) ،اگرچه ظریفترین خطوط میکرونی را ایجاد
میکند ،باعث میشود نواحی با ترام و ارزش رنگی باال در
چاپ تمایل به پرکردن داشــته باشند .همچنین تصاویر
ناخواســتهای در نواحی غیرتصویری ایجاد میشود که
بهطور کامل قابل حذف نیســتند .در پایان نیز یک الیه
مهآلود مرکبی سرتاســر محصول چاپی را میپوشاند .به
اصطالح ،زمینه میآورد.
در پلیت پوزیتیو زمانی که نوردهی بیش از اندازه انجام
شــود ،از اندازه ترامها کاسته شــده و به همین واسطه
طیف ترام قابل چاپ بهطور کامل منتقل نمیشود .دلیل
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این امر این است که ترامها تحت تأثیر نور شدید هنگام
نوردهی طوالنی از بین میروند.
در پلیتهــای نگاتیو ،مدت زمانــی نوردهی کم ،باعث
ظهور ناقص الیه چاپپذیر پلیت میشود و بالعکس زمان
نوردهی باال ،به شدت باعث چاقی ترام میشود.
قرار دادن فیلم بــر روی پلیت بهصورت ژالتین بر روی
ژالتین میباشــد .این به این دلیل است که قسمت پایه
فیلم که شفاف بوده اســت و دارای ضخامت اگر برروی
پلیــت قرار گیــرد در زمان عبور نور بــا توجه به قانون
شکســت نور باعث میشود اندازۀ تصویر و ترامها نسبت
بــه اندازه واقعی تغییر کــرده و تصویری مغایر با تصویر
اصلی را داشته باشــیم ولی اگر ژالتین با همان قسمت
تیره برروی ژالتین پلیت قرار گیرد از عمل شکست نور

لیتوگرافی و کلیشه سازی

جلوگیری میشــود و تصویر واقعی بر روی سطح پلیت
منتقل میشود.
قرار دادن فیلم بر روی پلیت
الف) لب کار :بخشی از پلیت که به علت وجود شکاف
( )Gapسیلندر پلیت و الســتیک قابلیت چاپ ندارد.
اندازه لب کار در دستگاههای مختلف به علت تفاوت در
اندازۀ شکاف ســیلندر متفاوت میباشد .البته این اندازه
در مــوارد خاص و در صورت لزوم تا اندازهای قابل تغییر
میباشد.
باید از صاف بودن لب کار مطمئن شویم زیرا صاف نبودن
لب کار هنگام چاپ ،اپراتــور را به زحمت انداخته و در
بعضی موارد باعث غیرقابل استفاده شدن پلیت میگردد.
ب) وسط بودن فیلم :پس از تنظیم لب کار وسط بودن
فیلم از کنارهها باید کنترل شود.
وجــود گرد و خاک و یا کثیفی بین فیلم و الیه کپی ،به
هنگام نوردهی باعث میشود فیلم بهطور کامل بر روی
پلیت قرار نگرفتــه ،از اینرو حفرههای کوچکی بهوجود
میآید.
در حین نوردهی این حفرهها باعث پراکنده شدن نور و
انتقال آن به زیر ترام فیلم میشــود .به همین علت ترام
به روی پلیت منتقل نمیشــود .و ترام در حین نوردهی
از بین میرود.
قرار دادن پلیت و فیلم چسبانده شده بر روی آن
در قید کپی و بستن در شیشهای قید کپی :پلیت
تحت فشار د ِر شیشــهای قرار گرفته و فیلم بر روی آن
ثابت و بدون حرکت خواهد بود .اما فشــار در شیشهای
کافی نیست و با استفاده از یک پمپ مکش هوا ،هوای زیر
در شیشهای بهطور کامل تخلیه میشود تا کوچکترین
فاصلهای بین فیلم و پلیت باقی نماند.
نوردهی :با روشن شدن المپ مخصوص و تابیده شدن
نــور در مدت زمان معین به پلیت ،تصویر فیلم به پلیت
منتقل میشود .زمان تاباندن نور بستگی به نوع پلیت و
شدت نور و توان المپ دارد .پس از پایان عمل نور دادن،
با خاموش کردن المپ و پمپ مکش هوا ،پلیت را از قید
کپی خارج کرده و فیلم از روی آن برداشته میشود.
قید کپی پلیت :قید کپی دســتگاهی اســت که برای

نوردهی پلیت مورد استفاده خواهد بود .از انواع قید کپی
میتوان به دستگاههایی با منبع نور از باال و نور از پایین
و دستگاههای دو محفظهای اشاره نمود.
قیدهای دو محفظهای برای کپی کارهایی با تعداد زیاد
مناسب اســت .بدین ترتیب ،هنگام نوردهی پلیت اول،
پلیــت بعدی در محفظه دیگر قرار گرفته شــده و برای
نوردهی آماده میشــود .در دستگاههای قید کپی نیز از
پمپ مکنده با وکیوم استفاده میشود تا صفحه مونتاژ و
پلیت در تماس مطلوب با هم قرار بگیرند.
شــکل 16ـ 2دستگاه قید کپی با نوردهی از باال را نشان
میدهد.

شکل ۱6ـ2ـ دستگاه قید کپی با نوردهی از باال

شــکل 17ـ 2دســتگاه قید کپی با نوردهی از پایین را
نشان میدهد.

شکل ۱7ـ2ـ دستگاه قید کپی با نوردهی از پایین
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فعا ِ
لیت
کارگاهی5

کار عملی:
کپی پلیت بهوسیله دستگاه قید کپی
شرح فعالیت:
1ـ انتخاب فیلم مناسب مطابق سفارش کار و کنترل آن
2ـ انتخاب پلیت مناسب از نظر نوع و اندازه مطابق سفارش کار
3ـ قرار دادن فیلم بر روی پلیت و تنظیم لب کار مطابق سفارش کار
4ـ قرار دادن پلیت به همراه فیلم در دستگاه قید کپی
5ـ فعال کردن قسمت وکیوم دستگاه
6ـ تنظیم مدت زمان نوردهی با توجه به نوع پلیت
7ـ خارج کردن دستگاه از حالت وکیوم و خارج نمودن پلیت از دستگاه

ابزار مورد نیاز
نوع وسیله یا مواد مصرفی

کاربرد

تعریف

پلیت خام

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

پلیت خام مصرفی جهت کپی

لوپ

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

بررسی سطح فیلم و پلیت

قیچی

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

برش فیلم در صورت نیاز

چسب نواری شفاف

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

نصب فیلم بر روی پلیت خام

کاتر

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

برش در محلهای مورد نیاز

خطکش

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

اندازهگیری

کرنومتر

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

اندازهگیری زمان نوردهی

عینک ضد اشعه یووی

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

محافظت چشم در مقابل اشعه

دستکش کار پارچهای

ساخت کارخانجات مختلف  ،مناسب با نیاز

محافظت دست از بریدگی و صدمه

ِ
نکات ایمنی

استفاده از دستکش جهت جلوگیری از آسیب دیدن دست در تماس با پلیت ،استفاده از عینک
مناسب هنگام استفاده از اشعه ی و وی ،ضروری است.

توجهاتزیستمحیطی

دفع ضایعات احتمالی پلیت و فیلم طبق اصول و استانداردهای زیستمحیطی
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ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

کپی پلیت بهوسیله دستگاه قید کپی شرایط کارگاهی
استاندارد
قید کپی

شایستگیهای
غیرفنی
ایمنی و بهداشت،
توجهات
زیستمحیطی
نگرش

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
دستکش ،لباس کار و دقت در انجام کار

نتایج ممکن

باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

قابل قبول

غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

کپی صحیح پلیت
کپی نادرست پلیت

نمره

3
2
1

استفاده از لباس کار و
تجهیزات ایمنی و توجه به دفع 2
صحیح ضایعات

عدم رعایت موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله کپی پلیت بهوسیله قید کپی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

9ـ2ـ ظهور پلیت
پلیت نیز مانند فیلم نیاز به ظهور ،با اســتفاده از داروی
ظهور پلیت دارد .برای این کار معموالً به روش دستی و
در داخل یک سینک داروی ظهور بر روی پلیت ریخته
شده و با اســفنج بر روی آن کشیده میشود .در پلیت
پوزیتیو پوشش شیمیایی قســمتهایی که در معرض
نور المپ قرار گرفتهاند در داروی ظهور حل شــده و از
روی آن پاک میشــوند .پوشش شیمیایی قسمتهای
دیگر پلیت که در زیر مناطق ســیاه فیلم قرار داشتهاند
و در معرض تابش نور قرار نگرفتهاند بر روی پلیت باقی

میماند .در پلیت نگاتیو این فرایند برعکس میباشــد.
پس از شستوشــوی پلیت با آب و خشــک شدن آن،
تصویری از سوژه اصلی بر روی پلیت منتقل شده است.
روش دیگر ظهور پلیت اســتفاده از دســتگاه پروسسور
اســت که مراحل ظهور پلیت بهوسیله محلول بهصورت
اتوماتیک و داخل دستگاه انجام میگیرد.
پس از انجام مرحله ظهور ،ســطح پلیت برای جلوگیری
از تماس با هوا با مادهای به نام صمغ پوشانده میشود.
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فعا ِ
لیت
کارگاهی6

کار عملی:
ظهور دستی پلیت
شرح فعالیت:
1ـ آمادهسازی محلول ظهور طبق دستورالعمل شرکت سازنده
2ـ قراردادن پلیت نوردهی شده در داخل سینک
3ـ شستن سطح پلیت بهوسیله اسفنج و محلول ظهور
4ـ اطمینان از ظهور کامل پلیت
5ـ آبکشی پلیت
6ـ خشک کردن پلیت
7ـ روتوش پلیت
8ـ صمغ زدن
9ـ بستهبندی

ابزار مورد نیاز
نوع وسیله با مواد مصرفی
فیلم خام

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب فیلم خام مصرفی در دستگاه
ایمیج ستر
دستگاهایمیجستر

داروی ظهور

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
آن ظاهر میشود.
دستگاهایمیجستر

داروی ثبوت

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
آن ظاهر میشود.
دستگاهایمیجستر

دستکش
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تعریف

کاربرد

ضد اسید و مواد شیمیایی

محافظت دستها در برابر تراوش
مواد شیمیایی

تصویر

لیتوگرافی و کلیشه سازی

ما سک

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار
مواد شیمیایی

عینک

ساده طلقی با حفاظ کامل

محافظت چشم در مقابل تراوش
مواد شیمیایی

پیش بند

پ .هاش متر

دماسنج

ظرف مدرج

ِ
نکات ایمنی

پیشبند بههمراه آستین و ساقبند محافظت بدن و لباس در مقابل
تراوش مواد شیمیایی
گرهای

دیجیتال با دقت  0/1درجه

اندازهگیری درجه اسیدی و قلیایی
محلولهای ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج جهت اندازهگیری دمای
و اندازهگیری دمای مایعات
محیط و محلولهای ظهور و ثبوت

ترکیب و آمادهسازی محلولهای
ظرف مدرج با دقت و حجم مناسب
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل

مراقبت از چشمها و پوست از تماس با محلول ظهور و در صورت تماس شستوشو با آب سرد فراوان
فراموش نشود.

توجهات زیست محیطی

دفع ضایعات با توجه به اصول و استانداردهای زیستمحیطی
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ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

ظهور دستی پلیت
شایستگیهایغیرفنی
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیستمحیطی
نگرش

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
کارگاه استاندارد ،داروی ظهور
مناسب

نتایج ممکن
باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)
ظهور کامل و درست پلیت
ظهور نادرست پلیت

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد قابل قبول
دستکش ،لباس کار و دقت در
انجام کار
غیرقابل قبول

نمره
3
2
1

استفاده از لباس کار ،تجهیزات
ایمنی و رعایت توجهات زیست
محیطی ،توجه به همه موارد

2

عدم رعایت موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله ظهور دستی پلیت
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

پروسسور فیلم :در روش غیردستی ،ظهور پلیت توسط دستگاهی بهنام پروسسور انجام میشود .در داخل پروسسور،
پلیــت از میان غلتکهایی که داخل داروی ظهور در حال چرخش هســتند عبور کرده و عمل ظهور پلیت همانند
مدل دستی انجام میشود .پس از شستوشو پلیت به بخش تونل هوای گرم دستگاه هدایت میشود .در این قسمت،
رطوبت سطح پلیت خشک شده و از دستگاه خارج میشود .الزم به ذکر است برخالف مرحله ظهور در فیلم که پس
از آن مرحله ثبوت انجام میگرفت در فرایند ظهور پلیت مرحله ثبوت وجود ندارد.
(شکل 18ـ )2یک دستگاه پروسسور پلیت را نشان میدهد.
فیلم
کلیدهای
کنترل

خشک کن هوای گرم

پمپ گردش هوا

آب

داروی
ثبوت داروی ظهور

شکل ۱8ـ2ـ دستگاه پروسسور پلیت
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برای باال بردن میزان چاپ پلیت (تیراژ) پلیت را حرارت داده و اصطالحاً ژالتین آن را میســوزانند این عمل باعث
استقامت بیشتر ژالتین میشود اما؛ باید توجه داشت این عمل باید توسط دستگاه پلیتسوز انجام شود .زیرا حرارت
باعث نرم شدن فلز پایه پلیت و تغییر شکل آن میشود .الزم به ذکر است به دلیل اینکه ممکن است در اثر حرارت
ترامهای ضعیف آسیب ببینند در کارهای نفیس و حساس پلیت سوزانده نمیشود.
آمادهســازی داروی ظهور :داروی ظهور توسط شرکتهای سازنده با دستورالعمل مصرف ارائه میشود و معموالً
بهصورت ترکیب با آب با نسبت دقیق میباشد.
فعا ِ
لیت
کارگاهی7

کار عملی:
ظهور پلیت به وسیله پروسسور
شرح فعالیت:
1ـ بررسی محلول ظهور دستگاه
2ـ تنظیم سرعت دستگاه با توجه به نوع پلیت
3ـ خارج کردن پلیت از دستگاه
4ـ صمغ زدن
5ـ بستهبندی

ابزار مورد نیاز
نوع وسیله با مواد مصرفی
فیلم خام

تعریف

کاربرد

تصویر

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب فیلم خام مصرفی در دستگاه
ایمیج ستر
دستگاهایمیجستر

داروی ظهور

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
آن ظاهر میشود.
دستگاهایمیجستر

داروی ثبوت

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
آن ظاهر میشود.
دستگاهایمیجستر
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ضد اسید و مواد شیمیایی

محافظت دستها در برابر تراوش
مواد شیمیایی

ماسک

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار
مواد شیمیایی

عینک

ساده طلقی با حفاظ کامل

محافظت چشم در مقابل تراوش
مواد شیمیایی

دستکش

پیش بند

پ .هاش متر

دماسنج

ظرف مدرج
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تراوش مواد شیمیایی
گرهای

دیجیتال با دقت  0/1درجه

اندازهگیری درجه اسیدی و قلیایی
محلولهای ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج جهت اندازهگیری دمای
محیط و محلولهای ظهور و ثبوت
و اندازهگیری دمای مایعات

ترکیب و آمادهسازی محلولهای
ظرف مدرج با دقت و حجم مناسب
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل

لیتوگرافی و کلیشه سازی
ِ
نکات ایمنی

مراقبت از چشمها و پوست از تماس با محلول ظهور ،در صورت تماس ،شستوشو با آب سرد فراوان
فراموش نشود.

توجهات زیست محیطی

دفع ضایعات با توجه به اصول و استانداردهای زیستمحیطی

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار
ظهور پلیت به وسیله
پروسسور

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

باالتر از انتظار
کارگاه استاندارد ،دستگاه پروسسور قابل قبول
غیرقابل قبول

شایستگیهایغیرفنی
مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
ایمنی و بهداشت،
دستکش ،لباس کار و دقت در انجام
توجهات زیستمحیطی
کار
نگرش
غیرقابل قبول
قابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)
استفاده صحیح از دستگاه
استفاده نادرست از دستگاه

نمره

3
2
1

استفاده از لباس کار و تجهیزات
ایمنی و توجه به دفع صحیح
ضایعات

2

عدم توجه به موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله ظهور پلیت به و سیله پروسسور
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
فعا ِ
لیت
کارگاهی8

کار عملی:

آماده سازی و تعویض داروی ظهور
شرح فعالیت:
1ـ تهیه داروی مناسب از شرکت سازنده
2ـ مطالعه دستورالعمل مصرف ارائه شده
3ـ تخلیه داروی قدیمی از داخل دستگاه
4ـ شستوشوی کامل مخزن و قسمتهای مختلف دستگاه
5ـ ترکیب و آمادهسازی محلول خارج از دستگاه
6ـ انتقال محلول آماده شده به داخل دستگاه
7ـ قرار دادن دستگاه در وضعیت آماده به کار
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ابزار مورد نیاز
نوع وسیله با مواد مصرفی
فیلم خام

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب فیلم خام مصرفی در دستگاه
ایمیجستر
دستگاهایمیجستر

داروی ظهور

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
دستگاهایمیجستر
آن ظاهر میشود.

داروی ثبوت

ساخت کارخانجات مختلف ،مناسب پس از آمادهسازی ،فیلم بهوسیله
دستگاهایمیجستر
آن ظاهر میشود.

ضد اسید و مواد شیمیایی

محافظت دستها در برابر تراوش
مواد شیمیایی

ماسک

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار
مواد شیمیایی

عینک

ساده طلقی با حفاظ کامل

محافظت چشم در مقابل تراوش
مواد شیمیایی

دستکش

پیش بند

پ .هاش متر

دماسنج
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تعریف

کاربرد

پیشبند بههمراه آستین و ساقبند محافظت بدن و لباس در مقابل
تراوش مواد شیمیایی
گرهای

دیجیتال با دقت  0/1درجه

اندازهگیری درجه اسیدی و قلیایی
محلولهای ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج جهت اندازهگیری دمای
محیط و محلولهای ظهور و ثبوت
و اندازهگیری دمای مایعات

تصویر

لیتوگرافی و کلیشه سازی

ظرف مدرج

ِ
نکات ایمنی

ترکیب و آمادهسازی محلولهای
ظرف مدرج با دقت و حجم مناسب
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل

در حین انجام فعالیت ،از کلیه تجهیزات ایمنی استفاده میکنیم و از تماس پوست با داروها جدا ً خودداری
میکنیم .در صورت تماس دارو با چشم با آب سرد فراوان شسته و به پزشک مراجعه میکنیم.

توجهات زیست محیطی
نسبت به دفع صحیح و اصولی ضایعات طبق استانداردهای موجود نهایت توجه و دقت را بهکار میگیریم و از ورود
داروی مصرف شده به سیستم فاضالب شهری و یا ریختن بر روی زمین جدا ً خودداری میکنیم.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

آماده سازی و تعویض
داروی ظهور پروسسور

کارگاه استاندارد ،داروی ظهور مناسب،
ابزار مناسب

شایستگیهایغیرفنی
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیستمحیطی
نگرش

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
دستکش ،لباس کار و دقت در انجام کار

نتایج ممکن
باالتر از انتظار
قابل قبول
غیرقابل قبول

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)
آماده سازی درست
آماده سازی نادرست

نمره

3
2
1

قابل قبول

استفاده از لباس کار و
تجهیزات ایمنی و توجه به
مسائل زیست محیطی

2

غیرقابل قبول

عدم توجه به موارد باال

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی و تعویض داروی ظهور پروسسور
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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ارزشیابی شایستگی تولید پلیت سنتی چاپ افست
شرح کار:
1ـ کنترل ابعاد
2ـ کپی پلیت بهوسیله قید کپی
3ـ ظهور دستی پلیت
4ـ ظهورپلیت بهوسیله پروسسور
استانداردعملکرد:
تولید پلیت سنتی با استفاده از فیلم و نوردهی
شاخصها:
1ـ بررسی پلیت تولید شده به لحاظ میزان نوردهی و شرایط ظهور و ثبوت
2ـ بررسی چاقی و الغری ترام
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط1:ـ درمحیط لیتوگرافی 2ـ نور یکنواخت ( 6000درجه کلوین) 3ـ تهویۀ استاندارد 4ـ قید کپی و پروسسورآماده بهکار
ابزار و تجهیزات:
قیدکپی – پروسسور پلیت ـ دات مترـ چگالی سنج پلیت
معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

مونتاژ فیلم

2

2

نوردهی

2

3

ظهور پلیت

2

4

کنترل پلیت

2

5

نگهداری پلیت

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
میانگیننمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 3

تولید پلیت رایانه ای ()CTP

کلمات و تصاویر و طرحهای گرافیکی چگونه از رایانه بهصورت بروشــور ،روزنامه ،کتاب درســی بهدســت خواننده
میرسند؟
این مطالب و تصاویر از رایانه به روی پلیت منتقل میشوند .پلیتها به ماشینهای چاپ بسته شده و سپس محصول
نهایی چاپ شده به دست مصرفکننده میرسند.
در این پودمان ،تهیه پلیت دیجیتالی مستقیم از رایانه را فرا میگیریم.
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واحد یادگیری 3

شایستگی تولید پلیت رایانهای ()CTP
واحد یادگیری

آیا میدانید که:
پلیت چیست؟
آیا تابحال پی برده اید:
چگونه متون و تصاویر و عالئم گرافیکی به پلیت منتقل میشوند؟
از چه تجهیزاتی برای تولید پلیت استفاده میشود؟
• چگونه متون و تصاویر و عالئم گرافیکی به پلیت منتقل می شوند؟
دیجیتال
پلیت ازدرچهدنیای
روند تولید
است؟می شود؟
چگونهاستفاده
تولید پلیت
تجهیزاتی برای
•
چیست؟
تولید پلیت
داشتهمحیطی
تاثیرات زیست
•
چاپ را باال ببرد؟
کیفیت
باشد تا
شرایطی باید
پلیت چه
است؟
چگونه
دیجیتال
دنیای
در
پلیت
تولید
روند
•
آیا میتوان یک فایل را در یک نقطه از کرۀ زمین طراحی سپس به سریعترین روش ممکن در محل دیگری (کشور
• پلیت چیست؟ چه شرایطی باید داشته باشد تا کیفیت چاپ را باال ببرد؟
یا حتی قارۀ دیگر) ارسال و چاپ کرد؟
• آیا می توان یک فایل را در یک نقطه از کره زمین طراحی سپس یه سریع ترین روش ممکن در محل دیگری
پلیت
چیست؟چاپ کرد؟
یگر) ارسال و
تولید قاره د
محیطی یا حتی
تأثیرات زیست (کشور
شایستگی تولید پلیت رایانه ای ()CTP

هدف از این واحد شایستگی ،فراگیری نحوه تولید پلیت دیجیتالی یا مستقیم از رایانه به پلیت ( )CTPاست .در این
 )CTPاست .در
هدف از این واحد شایســتگی ،فراگیری نحوه تولید پلیت دیجیتالی یا مســتقیم از رایانه به پلیت (
روند با انواع پلیت ها ،دستگاه پلیت ستر  ،دستگاه ظهور پلیت ،برنامه ریپ ،انواع ترام و نحوه نگهداری بلندمدت پلیت
شد.تستر ،دستگاه ظهور پلیت ،برنامه ریپ ،انواع ترام و نحوه نگهداری بلندمدت
خواهید پلی
دســتگاه
این روند با انواع پلیتها،
های ظاهر شده آشنا
پلیتهای ظاهر شده آشنا خواهید شد.
استاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی تولید پلیت دیجیتالی ،هنرجویان قادر به تولید
پلیت مستقیما از رایانه با تنظیمات ریپ ،ظهور و صمغ کاری آن خواهند بود.

استاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی تولید پلیت دیجیتالی ،هنرجویان قادر
به تولید پلیت مستقیماً از رایانه با انجام تنظیمات ریپ61،ظهور و صمغکاری آن خواهند بود.
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چرخه تولید پلیت
1ـ3ـ 3پلیت
-1
کنیم.ی روی پلیت میشوند؟
درکبه نقاط
تبدیل
چطور
تولیدمتون
روند ها و
شاملتاشکل
کامپیوتری
فایلبههای
بهتر
پلیت را
بیندازیم
چرخه زیر
نگاهی

درک ختم
پروسسور
تولیدشده و
روند آغاز
فایلتا اولیه
معموالً از
به پلیت
تولید
چرخه
کنیم.میشود (شکل1ـ.)3
پلیت رابه بهتر
بیندازیم
چرخه زیر
نگاهی

چرخه تولید پلیت معموالً از فایل اولیه آغاز شده و به پروسسور ختم میشود :شکل 3-2

پروسسور
پروسسور

تستر
پلی
ستر
پلیت

ریپ
ریپ

فایل
فایل

شکل 1ـ3
شکل 3-2
سؤال

نکته

نکات:

میشوند می
روی پلیت
تبدیلبهبه نقاطی
چگونه
شکلها و
رایانهای
شوند؟طریق اینترنت و به
عموما از
لیتوگرافی برارسال
شده اند
متون،آماده
گرافیست ها
شاملتوسط
هایی که
های فایل
فایل •
فرمت  PDFهستند.
• در واحد پیش از چاپ ،فایل ها در کامپیوترهای با پردازنده قوی به کمک برنامه ریپ به صفر و یک ها تبدیل
میشوند.
عموم ًا از طریق
ارسال م
اند به
شده
آماده
گرافیست
فای •لهایی
شونددهند.
ی را می
پلیت
لیتوگرافیبر روی
تاباندن نور لیزر
نحوه
دستور
ها ستر
پلیت
توسطبه دستگاه
کهیک ها
صفر و
PDF
هستند.در دستگاه ظهور پلیت ظاهر شده و آماده بسته شدن بر روی ماشین چاپ میگردد.
آماده شده
فرمتپلیت
اینترنت ودربهنهایت
•
در واحد پیش از چاپ ،فایلها در رایانههای با پردازنده قوی به کمک برنامه ریپ به صفر و یکها

که مالحظه میشود در این چرخه مراحل تهیه فیلم و ظهور آن از بین رفته است .در نتیجه در هزینه
همانطور
شوند.
تبدل می
نیروی انسانی و نیز
میزان
بعالوه
شود.
می
جویی
صرفه
آن
داروهای
و
فیلم
ظهور
دستگاه
فیلم،
تهیه
از
ناشی
های
صفر و یکها به دستگاه پلیت ستر دستور نحوه تاباندن نور لیزر بر روی پلیت را میدهند.
ماشین آسیب
زیست نیز
محیط
شیمیایی ،به
شده دواروهای
ظاهرمصرف
پلیتشدن
خاطر کم
درهمچنین
شدهآید.
پایین می
مصرف برق
روی
شدن بر
آماده بسته
دستگاهبهظهور
پلیتنیزآماده
در نهایت
میرسد.
کمتری
گردد.
چاپ می
سوال :آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اندازه پلیت هایی که در لیتوگرافی به کار میروند چقدر است؟

همانطور که مالحظه میشود در این چرخه مراحل تهیه فیلم و ظهور آن از بین رفته است .در نتیجه
در هزینههای ناشی از تهیه فیلم ،دستگاه ظهور فیلم و داروهای آن صرفهجویی میشود .بهعالوه
میزان نیروی انسانی و نیز مصرف برق نیز پایین میآید .همچنین بهخاطر کم شدن مصرف داروهای
شیمیایی ،به محیط زیست نیز آسیب کمتری میرسد.
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سؤال

سؤال

آیا تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که اندازه پلیتهایی که در لیتوگرافی به کار میروند چقدر
است؟
جنس و انــدازه پلیت :از پلیت که ماده اصلی چرخه پرکاربردترین اندازههای پلیــت عبارتاند از :یک ورقی
باال (شکل 1ـ )3است ،شــروع میکنیم همان طور که ( 400×510میلیمتر) ،دوورقی( 745×500میلیمتر)،
دانید این
همانطوروکه
کنیم.
ست ،شروع می
نیم )3ا
(شکلو-2
چرخه
چاپ اصلی
های ماده
پلیت که
جنس و
میهای
اندازه
میلیمتر)
(790×1030
ورقــی
شوندباال چها ر
بسته می
پلیت:بهازماشین
اندازهپلیتها
دانید این
 میدقیقماشین
تناسب
ورقی ها
های آن
اندازه
شش پس
میشود.
شوند و
بسته می
چاپهای
ماشین
که بهاندازه
هشت
ورقی و
انجاممانند
چاپگتر
کار بزر
آنها آنها
اندازهباهای
بنابراین
چاپیشود؛
انجام م
به کار
پلیت باهاآنها
و
دارد .میروند تفاوت آنها برحســب ماشــین چاپهای کارخانجات مختلف
ماشینکار می
تناسبآن به
به که در
چاپی
تفاوتبهکار
روند در آن
چاپی که
تفاوت دارد.
دارد.
پر کاربردترین اندازه های پلیت عبارتند از :یک ورقی ( 055 x 015میلیمتر) ،دو ورقی077 x 055( :میلیمتر)،
چهارونیم ورقی ( 0777 x077میلیمتر) و اندازه های بزرگتر مانند شش ورقی و هشت ورقی که اندازه دقیق آنها
پلیت از چه جنسی ساخته میشود؟ پوشش پلیت چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
برحسب ماشین چاپ های کارخانجات مختلف تفاوت دارد.
باشد؟ و میزان حساسیت این
اند .نوع
پوشش داده
چهمخصوص
پلیتهای
پوشش با ماد
روی آنها را
دارند
آلومینیومی
سوال:تها
پلی
داشته
مشخصاتی باید
میکهشود؟
ساخته
پایه جنسی
پلیتیکاز چه
ماده پوششدهنده (امولسیون) اغلب از سوی کارخانجات سازنده پلیت مشخص میشود (شکل 2ـ.)3
پلیت ها یک پایه الومینیومی دارند که روی آنها را با ماده ایی مخصوص پوشش داده اند .نوع و میزان حساسیت این
سوی کارخانجات سازنده پلیت مشخص می شود .شکل 3-3
نقاطاغلب
ماده پوشش دهنده (امولسیون)
نور ازخورده
امولسیون

پایۀ آلومینیومی

72

شکل
2ـ3-3
شکل 3
در گذشــته انواع متنوعی از پلیتها ساخته میشد که میکنند.
حساس به
و
بود
فتوپلیمر
آلومینیوم،
جای
به
آنها
از
بود وپایه بعضی
فتوپلیمر که
ساخته میشد
پلیت ها
متنوعی از
آلومینیــوم،
جای
انواع از آنها به
گذشتهبعضی
در پایــه
نســل جدیدی از پلیتهای دیجیتال معرفی شــدهاند
ســتربهبرکار در
حتمی
مســتقیماًو ازنیاز
در نور روز
ظهور آنها
سختیبهکار با
اینهاپلیبه
پلیت
بودند .با این
متفاوت کردن
بودند .کار
متفاوت
نورهای
کارکردن با
نورهای
حساس به
پلیت
ندارد و
تهاخاطرکه نیازی
حدود حتمی
روز و نیاز
بود.کاربهبا آنها
ســختی
به
این پلیت
بسته می
035هانانومتر
مصرفموج
شود.با باطول
لیزرهای
چاپ از
ماشــینعمدتا
روی به بعد
سالهایبه 2550
نــور از
همیندر دلیل
خاطرسخت
تاریکخانه
فادهدرمیتاریک
استکار
شود.خانه ســخت بود .به همین دلیل از حدود و حذف مرحله ظهور پلیت و داروهای شــیمیایی عالوه
ً
ســالهای  2005به بعد عمدتا از لیزرهای با طول موج بر آنکــه صرفهجویی در هزینهها و نیــروی کار صورت
رسد.کنند.
تولید می
کمتربنفش
زیستنورهمماوراء
محیطمنبع
پلیتبهستر با
های
ی از
بعضی
هنوز هم
830که
هرچند
شود.
استفاده م
نانومتر
آسیب می
گیرد،
کارخانه های سازنده ،دستگاه می
ســازنده،
کارخانه
هایبعضی از
هــم
که ازهنوز
نسلهرچند
پلیتتیراژ
اســتازکه در
عواملی
یکی از
که نوع
تأثیرماشین
چاپروی
ستر بر
مستقیما
ندارد و
پلیتظهور
نیازی به
هایشده اند
معرفی
دیجیتال
پلیت
جدیدی
دستگاههای پلیت ســتر با منبع نور ماوراء بنفش تولید دارد .اگر نوع پوشــش یا امولسیون پلیت خوب باشد و
چاپ بسته میشود .با مصرف این پلیتها و حذف مرحله ظهور پلیت و داروهای شیمیایی عالوه بر اینکه صرفه جویی در
هزینه ها و نیروی کار صورت میگیرد ،به محیط زیست هم کمتر آسیب میرسد.

نوع پلیت یکی از عواملی است که در تیراژ چاپ تاثیر دارد .اگر نوع پوشش یا امولسیون پلیت خوب باشد و نحوه ظهور
آن نیز صحیح باشد ،تیراژ بیشتری به دست میدهد.
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نحوه ظهور آن نیز صحیح باشد ،تیراژ بیشتری بهدست بسته شدن بر روی دســتگاه چاپ میسوزانند .این کار
میدهد.
در دســتگاههایی که به اجاق یا فر معروف اســت انجام
البتــه برای بهدســت آمدن تیراژهای بــاالی  60تا 70میشود.
هزار نســخه معموالً پلیت را بعد از ظاهر شدن و قبل از

2ـ3ـ پلیت ستر
سؤال

البته برای به دست آمدن تیراژهای باالی  05-05هزار نسخه معموال پلیت را بعد از ظاهر شدن و قبل از بسته شدن بر
روی دستگاه چاپ میسوزانند .این کار در دستگاههایی که به اجاق یا فر معروف است انجام میشود.
 3-2پلیت ستر

پلیتستر چیست؟

سوال :پلیت ستر چیست؟
پلیت ستر دستگاهی است که به کامپیوتر متصل میشود و از طریق برنامه نصب شده روی کامپیوتر ،از یک منبع نور،
بر روی پلیت نور می تاباند و روی امولسیون پلیت اثر می گذارد( .بسته به فناوری به کار گرفته شده در پلیت ستر،
نحوه این اثرگذاری متفاوت است) .شکل 3-0

پلیتستر دستگاهی اســت که به رایانه متصل میشود
و از طریــق برنامه نصب شــده روی رایانه ،از یک منبع
نور ،بر روی پلیت نور میتاباند و روی امولســیون پلیت
اثر میگذارد( .بســته به فناوری بهکار گرفته شــده در
پلیتســتر ،نحوه این اثرگذاری متفاوت است)( ،شکل
3ـ.)3
ساخت پلیتستر :هر پلیتستری یک قسمت ورودی
پلیــت ،یک منبع نور ،یک بخــش برای جاگیری پلیت
روی آن و یک قسمت خروجی دارد.

سؤال

باالست و سرعت باالی تولید پلیت پارامتر مهمی است ،از شکل
دارورودی استفاده میکنند
کاست
دو -0یا 3سه
شکل 3ـ3ـ پلیت ستر کاست
ساختار پلیت ستر :هر پلیت ستری یک قسمت ورودی پلیت ،یک منبع نور ،یک بخش برای جاگیری پلیت رویجوییدارد.میشود .مزیت این نوع از پلیت سترها سرعت باالی تول
صرفه
سترهای دارای کاست ،در
قسمت خروجی
زمان و یک
آن
می دهد؟
کاست ستر قرار
بدوندست در پلیت
پلیت را با
یاپراتور
سوال:مآیا
دهد؟
قرار
بهستر
پلیت
دست در
گرانیرا با
آیا اپراتور پلیت
این پلیت سترها حتما باید مستقیم به د
است.
سترهای
پلیت
نسبت
دستگاه
الف -ورودی پلیت :برخی از پلیت ستر ها دارای کاست ورودی هستند .پلیت ها در این کاست قرار میگیرند و با
(پروسسور پلیت) وصل باشد (آنالین) .شکل 3-0
دستوری که از کامپیوتر صادر میشود به داخل پلیت ستر هدایت میشوند .به این سیستم هدایت اتوماتیک پلیت ها به
داخل پلیت ستر"،اتولودر" ( )AutoLoaderگفته میشود .در مراکزی که تعداد پلیت تولید شده در ساعت بسیار

ورودی پلیت :برخی از پلیت سترها دارای کاست ورودی بدون کاست است .این پلیتسترها حتماً
مستقیم و پس از اتمام
بایدمیدهد
دستگاه
در پلیت سترهایی که کاست ورودی ندارند اپراتور پلیت را با64دست به
هستند .پلیتها در این کاست قرار میگیرند و با دستوری به دستگاه ظهور پلیت (پروسسور پلیت) وصل باشند
آماده ارسال به دستگاه ظهور پلیت میکند.
(آنالین) (شکل ۴ـ.)3
که از رایانه صادر میشود به داخل پلیتستر هدایت
میشوند .به این سیستم هدایت اتوماتیک پلیتها به داخل
پلیتستر« ،اتولودر» ( )Auto Loaderگفته میشود.
در مراکزی که تعداد پلیت تولید شده در ساعت بسیار
باالست و سرعت باالی تولید پلیت پارامتر مهمی است،
از دو یا سه کاست ورودی استفاده میکنند .با استفاده
از پلیتسترهای دارای کاست ،در زمان صرفهجویی
میشود .مزیت این نوع از پلیتسترها سرعت باالی تولید
پلیت و عیب آن ،گرانی دستگاه نسبت به پلیتسترهای

درام3در پلیتسترها
۴ـ۳ـ -0
شکلشکل
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سؤال

چگونه به پلیت نور تابانده میشود؟
پلیت در داخل پلیتســتر روی سطح مخصوص (درام
یا ســطح تخت) قرار میگیرد و از منبع نور روی آن نور
تابانده میشود.
ً
در این سیستم ،اوال پلیت همانگونه که قرار است روی
سیلندر ماشین چاپ بسته شود ،به روی درام پلیتستر
قرار میگیرد .لذا انقباض و فشــردگی ناشی از انحنا در
جهــت مخالف ،دیگر باعث تغییر شــکل احتمالی ترام
نمیگــردد و ثانیاً هد لیزر حرارتی که بســیار پرقدرت
است ،حرکت چرخشی نداشته و از دقت عمل و عمر آن
(بهدلیل عدم چرخش بســیار سریع به دور محور خود)،
کاسته نمیشود.
در ســالهای گذشــته هم فناوری درام خارجی و هم

فناوری درام داخلی وجود داشــت کــه بهخاطر مزایای
سیســتم درام خارجی ،امروز بیشــتر از این سیســتم
استفاده میشود.
منبع نور پلیتستر چیست؟
در پلیت ســترها منبع نور لیزر تعبیه شده است .طول
موج این منبع بسته به تکنولوژی بهکار گرفته شده در آن
متفاوت است .امروزه اکثر پلیتسترهای موجود از طول
موج  830نانومتر اســتفاده میکنند .با این طول موج،
امولسیون روی پلیت به جای فعل و انفعاالت شیمیایی،
سوزانده میشود .در نتیجه تأثیر شرایط محیطی بر این
نقاط بسیار کم و در حد صفر است (شکل ۵ـ.)3

شکل ۵ـ3ـ منبع نور
سؤال

شود؟3
شکل -6
پلیت بعد از نور دیدن چگونه از پلیتستر خارج می

بعضــی از پلیتســترها مســتقیماً به دســتگاه ظهور
ستر
متصلپلیت
خروجی
که:به آنها خروجی مســتقیم یا
هســتند
ت -قسمت پلیت
 Continuous loadگفته میشود.
مراکزی می شود؟
ستردر خارج
چگونه
سوال :پلیت بعدپلیتاز نور
پلیت و یا
کاستاز هستند
دیدندارای
سترهایی که
که تولید پلیت آنها زیاد اســت از سیســتم باال استفاده
ظهوربیشتر
دستگاه پلیت
سرعت تولید
کنند .در این
بعضی از پلیت می
است،متصل هستند
پلیت
روش به
مستقیما
سترها
(شکل ۶ـ.)3

 loadگفته می شود.

که به آنها خروجی مستقیم یا uous
شکل ۶ـ۳

پلیت74سترهایی که دارای کاست هستند و یا در مراکزی که تولید پلیت آنها زیاد است از سیستم باال استفاده
در این روش سرعت تولید پلیت بیشتر است .شکل 3-7
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فعا ِ
لیت
کارگاهی1

پلیتستر را روشن کنید .طرز روشن کردن پلیتستر و چگونگی گذاشتن پلیت درون آن در
پلیتسترهای مختلف کمی متفاوت است .متخصصین نصب و راهاندازی ،هنگام نصب دستگاه ،نحوه
کار آن را توضیح میدهند.
تا پلیتستر آماده کار شود ،پلیت مناسب با فایل ورودی و سفارش مشتری را انتخاب کنید.
(به اندازه پلیت دقت کنید که مناسب با ماشین چاپی باشد که قرار است در آن بسته شود).
پلیت را داخل پلیتستر بگذارید .اگر پلیتستر کاست دارد پلیتهای مناسب را درون کاست قرار
دهید.

سؤال

آیا تا به حال به این مسئله فکر کردهاید که تصاویر و متون و عناصرگرافیکی چگونه به پلیتستر
منتقل میشوند؟ چگونه به واحد لیزر دستگاه پلیتستر فرمان تاباندن نور داده میشود؟

بحث کالسی

دربارۀ تکنولوژیهای معمول پلیتستر تحقیق کرده و دربارۀ آن بحث شود.

ابزار موردنیاز
تعریف

نوع ابزار

کاربرد

پلیت

پلیت صفحهای فلزی است که اطالعات فایل از
رایانه روی آن منتقل میشود.

از این پلیت در چاپ افست استفاده میشود.

پلیت ستر

پلیت ستر وسیلۀ تولید پلیت دیجیتالی است.

از این وسیله در لیتوگرافیها و چاپخانهها برای
تولید پلیت دیجیتالی استفاده میکنند.

دستکش پارچهای
ِ
نکات ایمنی

از دستکش پارچهای برای کار با پلیت استفاده
میشود.

پلیتها لبۀ تیزی دارند .بنابراین برای کار با آنها از دستکش پارچهای استفاده کنید.

توجهات زیست محیطی
خسارت زیست محیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی که موجب آلودگی زمین و خسارت زیستی میشوند ،جزء
خسارت زیستمحیطی محسوب میشوند.
یکی از موارد بســیار مهم ،مدیریت مواد دورریختنی اســت ،در مصرف پلیت هم باید دقت کرد که پلیت تا نخورد و
خراب نشود تا جزء ضایعات نشود.
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ارزشیابیتکوینی
شرایط عملکرد

مراحل کار

آمادهسازی پلیت ستر (روشن کردن محیط لیتوگرافی یا چاپخانه
ابزار :پلیت ،پلیت ستر
آن) و گذاشتن پلیت در آن

شایستگیهایغیرفنی،
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیست محیطی،
نگرش

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

انجام موفقیتآمیز کار

2

موفق نبودن کار

پلیت ستر روشن نشده ،پلیت
استاندارد موجود

1

قابل قبول

دستکش ،دقت در کار با
پلیتستر ،مدیریت کار با پلیت،
احساس مسئولیت در کار با
ت ستر
پلی 

2

غیر قابل قبول

عدم توجه به همۀ موارد

مسئولیتپذیری ،مدیریت مواد

نمره

1

معیار شایستگی انجام کار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول
کسب حداقل  2نمره از بخشهای دیگر

3ـ۳ـ ریپ

سوال :آیا تا به حال به این مسئله فکر کردهاید که تصاویر و متون و عناصر گرافیکی چگونه به پلیت ستر منتقل
میشوند؟

چگونه به واحد لیزر دستگاه پلیت ستر فرمان تاباندن نور داده میشود؟

برنام ـهای بــه نــام ریــپ ( )RIPکــه مخفــف کلمــات
 ،Raster Image Processingاست همراه با دستگاه
پلیتستر عرضه میشود .ریپ مانند یک مفسر نه تنها
هیــچ یک از جزئیات را از قلم نمیاندازد ،بلکه بهصورت
مفهومی ،مفهوم را بهدرستی منتقل میکند و تغییرات
الزم را در فایــل اعمــال مینماید تــا نتیجه خروجی،
کیفیتی مطلوب و ایدهآل داشــته باشد .ریپ فقط یک
رابط نرمافزاری ـ سختافزاری ساده نیست و عم ً
ال یک
نوع هوش مصنوعی پیشرفته بهشمار میرود .ریپ باید
با ســرعت بسیار زیاد بتواند فایل ورودی را به زبان قابل
فهم پلیتستر تفسیر کرده و با ارسال فایلهای بیت مپ
بهصــورت میلیونها  0و  1برای پلیتســتر ،فایل را به
 3-3ریپ
درستی باز تعریف کند.
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شکل 3-0

شکل ۷ـ۳

برنامه ایی به نام ریپ ( )RIPکه مخفف کلمات  Raster Image Processingاست همراه با دستگاه پلیت ستر
عرضه میشود .ریپ مانند یک مفسر نه تنها هیچ یک از جزئیات را از قلم نمیاندازد ،بلکه به صورت مفهومی ،مفهوم را
به درستی منتقل میکند و تغییرات الزم را در فایل اعمال مینماید تا نتیجه خروجی کیفیتی مطلوب و ایده آل داشته
باشد .ریپ فقط یک رابط نرم افزاری -سخت افزاری ساده نیست و عمالً یک نوع هوش مصنوعی پیشرفته به شمار
می رود .ریپ باید با سرعت بسیار زیاد بتواند فایل ورودی را به زبان قابل فهم پلیت ستر تفسیر کرده و با ارسال فایل

ب کنند .اشکال مختلف ترام با تنوع بسیار ،مثال دایره ،بیضی ،مربع ،لوزی ،النه
نها برای هر کار چاپی مناسب نیستند .در چاپ افست ،معموال از ترام بیض
لیتوگرافی و کلیشه سازی

گوناگون ،متفاوت است.

بــه نقاط ریز کوچکی که روی پلیــت و کنار هم چیده
میشوند ترام گفته میشــود .پارامترهای مهمی که در
ریپ تعریف میشــوند عبارتاند از1 :ـ شکل2 ،ـ اندازه،
3ـ   نحوه چیدمان ترامها روی پلیت.
تعیین این پارامترها بسیار مهم است؛ زیرا در چاپ افست
کیفیت چاپ و نیز کاربردهای مختلف آن بستگی به این
پارامترها دارد.
شکل ترام ( :)Screen Shapeدر برنامه ریپ شکل
ترام معموالً دایرهای (نزدیک به بیضی) است .شکلهای
دیگر نیز در این برنامه قابل تعریف اســت .در برخی از
موارد برای بعضی از چاپهای خاص ،شکلهای خاصی
از ترام مانند ستارهای تعریف میشود.

هر چه اندازه ترام کوچکتر باشــد چاپ ظریفتر انجام
میشود .پس برای چاپ کارهای نفیس ،ترام کوچکتر و
برای چاپ کارهایی مانند روزنامه ،ترام بزرگتر انتخاب
میشود .اندازه ترام را معموالً برحسب تراکم آن در یک
اینــچ (خط در اینچ) عنوان میکنند .مث ً
ال  175خط در
اینچ و باالتر برای کارهــای نفیس و  120خط در اینچ
برای کارهایی مانند روزنامه( ،شکل 8ـ.)3

چک تر باشد چاپ ظریف تر انجام میشود .پس برای چاپ کارهای نفیس ت
روزنامه ترام بزرگتر انتخاب میشود .اندازه ترام را معموال برحسب تراکم آن
 .مثال  100خط در اینچ و باالتر برای کارهای نفیس و  125خط در اینچ
یشود .شکل 3-9
Y

M
K
C
شکل 8ـ3ـ زوایای ترام

شکل 3-9

تأثیر زاویۀ ترام در پلیت :آیا ترامها در چاپ نهایی دقیقاً روی هم چاپ میشوند؟ همان طور که میدانید یک کار
رنگی با چهار رنگ  CMYKدر چاپ ساخته میشود اما چنانچه زاویه ترام هر چهار رنگ  CMYKیکی باشد ،آنچه
که دیده میشود ،از زیبایی کاملی برخوردار نیست .به همین دلیل است که ترامها با زوایای مختلف چیده میشوند
بگیرد.
تا همنشینی رنگهای  CMYKبهدرستی صورت69
قبل از آن که به زوایای استاندارد رنگهای  CMYKبپردازیم ،چند نکته قابل ذکر است .نکته اول اینکه از نظر بصری
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و براساس اعصاب بینایی زاویه  45درجه کمترین دید و
 90یا صفر درجه بیشترین زاویه دید را به ما میدهند؛ از
طرف دیگر چنانچه اختالف زاویه دو ترام مختلف کمتر
از  30درجه باشــد ،حالتی خاص در چاپ پدید میآید
که به آن پیچازی میگویند .در این وضعیت لطافت کار
رنگــی از بین رفته و پیچشهای متعددی در کار چاپی
دیده میشــود .بنابراین در بحث زاویه ترام بایستی این
دو نکته را مدنظر داشــت و براســاس این اطالعات باید
زاویه ترام مناســب را به هر کدام از رنگهای CMYK
اختصاص داد .معموالً زوایای ترام اســتاندارد برای چاپ
افســت و بســیاری از انواع دیگر چاپ بهصورت ،C=15
 Kدرنظر گرفته شده است .دقت در
 =45 ،Y =0 ،M=75
زاویه دادن به ترامها حائز اهمیت اســت .رنگ مشکی یا
 Kبهدلیل اینکه بیشتر از همه رنگها قابل دیدن است
سؤال

توزیع ترام یا چینش آنها روی پلیت بر چه اساسی صورت میگیرد؟

روش چیدن ،زاویه ،شکل و تمام مشخصات ترام توسط
ریپ تعیین میشود.
ترام به دو صورت  AMیا  FMروی پلیت قرار میگیرد.
ترام  :AMدر این نوع چینش ترام که بهطور سنتی در
لیتوگرافیها مورد استفاده قرار میگیرد ترامها براساس
اندازه تغییر میکنند .بدین معنی که برای کارهای نفیس
( Lpi 175یا خــط در اینچ) ترامها ریز و برای کارهای
معمولی (مث ً
ال  120خط در اینچ) ترامها درشت هستند.
هرچه خطوط ترام به یکدیگر نزدیکتر و فشردهتر باشند
نقاط تشکیل دهنده تصویر ریزتر خواهند شد و برعکس
هرچــه خطوط از هم دورتر شــوند نقــاط روی تصویر
درشتتر به نظر میرسند.
هنگام اســتفاده از ترامهای ظریف باید در انتخاب نوع
کاغذ چاپ دقت بیشــتری نمود و کاغذ لطیفتری که
دارای جنس مناســبتری باشــد به کار برد .معموالً در
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در زاویه  45درجه که کمتر به چشــم میآید ،قرار داده
شــده و رنگ زرد که کمرنگترین رنگ  CMYKاست
در زاویه صفر یا  90درجه که بیشــتر به چشم میآید،
قرار داده شده اســت .این نوع زاویه ترام باعث میگردد
که مسئله حداقل اختالف زاویه دو ترام  CMYKکه 30
درجه است رعایت شده باشد .تنها رنگ زرد است که با
دو رنگ  Cو  Mاختالف  15درجهای دارد و باعث ایجاد
مشــکل پیچازی میشود ،اما به دلیل ضعیف (کمرنگ)
بودن رنگ زرد ،پیچازی ایجاد شــده به چشم نمیآید.
گاهی بــرای انواع دیگر چاپ زاویه ترامها را کمی تغییر
میدهند تا حالت مناســبتری برای آن نوع چاپ ایجاد
گردد .مث ً
ال در چاپ افست رول ،گاهی به شکل،M= 45
C= 75 ،K= 15 ،Y=0تغییر میکند.

چاپخانهها انتخاب ترام برحســب کاغذ مطابق قسمت
زیر است:
کارهای معمولی مانند روزنامه =70 LPIـ50
کارهای عادی =90 LPIـ50
کارهای سفارشی =175 LPIـ166
کارهای ظریف =400 LPIـ 175
ترام  :FMتفاوت عمده دو ترام در این است که فاصله
ترامها در نوع  AMیکی است ،در حالیکه ترامهای نوع
 FMبسیار ریز بوده و فاصله آنها از هم متغیر است .این
ترام بســیار دقیقتر از ترام  AMاست و جزئیات تصاویر
را بهخوبــی نمایان میکند (شــکل 9ـ .)3در ترام FM
برخــاف ترام  ،AMاندازه ترامهــا تغییر نمیکند بلکه
فاصله آنها در بخشهای مختلف تصویر تغییر میکند.

تفاوت عمده دو ترام در این است که فاصله ترام ها در نوع  AMیکی است ،در حالی که ترام های نوع  FMب
بوده و فاصله آنها از هم متغییر است .این ترام بسیار دقیق تر از ترام  AMاست و جزئیات تصاویر را به خوبی نم
کند( .شکل  )3-01در ترام  FMبرخالف ترام  ، AMاندازه ترام ها تغییر نمیکند بلکه تراکم آنها در نقاط
لیتوگرافی و کلیشه سازی
تصویر
تغییر میکن

شکل 9ـ3ـ ترام  ، FMفاصلۀ ترامها از هم متغییر است.

فعا ِ
لیت
کارگاهی2

شکل 3-15
تشخیص ترام و خصوصیات آن
فعالیت کارگاهی :تشخیص ترام و خصوصیات آن
اکنون که با ترام و خصوصیات آن آشنا شدید کافی است یک ذرهبین چاپ (لوپ) در اختیار گرفته و از دنیای
ببرید .ترام و خصوصیات آن آشنا شدید کافی است یک ذره بین چاپ (لوپ) در اختیار گرفته و از دنیای ترام
اکنون که با
ترام لذت
شکلببرید.
مانند لذت
10ـ 3لوپ خود را روی یک کار چهار رنگ بگذارید .آنچه مشاهده میکنید یا یک سطح کامل
مختلف در
که با
اینکهرنگاز نقاط
پالت رامی
که3تن
زوایایرنگ
کامل پر از
شدهسطح
تشکیلیا یک
فراوانیمی کنید
رنگی مشاهده
بگذارید .آنچه
گویندکاریا چهار
روی یک
لوپ خود
است-11
رنگ شکل
پر از مانند
مختلف در
تشکیل شده که
سفید رنگی
آنهااز نقاط
بیناینکه
گویند یا
قرارپالت
که تن
کنار است
گرفته
یکدیگر
یکدیگرزردقرارو مشکی
سایان،کنارمژنتا،
زوایایرنگی
وضعیتی بانقاط
فراوانیچنین
است در
میاند و
 ) CMYKرا خواهید دید و
(
مشکی
و
سایان،مژنتا،زرد
رنگی
نقاط
وضعیتی
چین
در
است
سفید
آنها
بین
و
ند
ا
گرفته
( )CMYKرا خواهید دید و همین وضعیت باعث ایجاد جلوه زیبای تصاویر میشود.
همین وضعیت باعث ایجاد جلوه زیبای
شود.مرور میکنیم .به حاشیه کناری یک سند چاپ شده دقت
تصاویر بامیهم
درصد ترام
اکنون روشی را برای تشخیص
کنید ،همانجایی که ترام رنگهای مختلف را قرار دادهاید ،وقتی که لوپ خود را روی این ترامها حرکت
چاپ50
سندترام
وضعیت
که این
کنید
می دقت
است.
رسید که
ترامیرا می
میدهید
کنید،میدهد.
دقتنشان
 %را
شده
کناری یک
حاشیه
کنیم .به
کاملمرور
شطرنجی با هم
تشخیص درصد ترام
برای
اکنونبه روشی
ترامی آن را با
هید بهدرصد
می دبود،
حرکتپرتر
شطرنجی
لوپکه
کردید
مشاهده
خصوصی
رنگهای به
ترام رنگ
چنانچه
بنابراین
وضعیت ترام ها
خودازرا روی این
وقتی که
قرار راداده اید،
مختلف را
که ترام
همانجایی
ترام رنگ
چنانچه
بنابراین
می دهد.
توانید را نشان
ترام %05
ترامکه این
اندازهکنید
است .دقت
شطرنجی کامل
رسید %که
وضعیتمی
روی کار
شطرنجی) و
(حالت
می 50
توجه به
تمرین کنید
بیشتر
هرچه
دهید.
تشخیص
اندازه
و
شطرنجی)
(حالت
%
05
به
توجه
با
را
آن
درصد
بود،
پرتر
شطرنجی
وضعیت
از
که
کردید
مشاهده
را
بخصوصی
دقت تشخیص شما باال خواهد رفت بنابراین ،با قرار دادن لوپ روی هر قسمت کار با تفکیک چشمی رنگهای
دربا قرار
بنابراین،
گ رفت.
خواهد
توانیدشما باال
تشخیص
یشتربا تمرین
دهید .هر
تشخیص
می توانید
روی کار
ترام
قسمتهای
هایی که
درصد رن
دقتمی
تمرینکنیدزیاد
چه باما
راحتی
آنها ،به
جداگانه
بررسی
 CMYKو
دادن لوپ روی هر قسمت کار با تفکیک چشمی رنگهای  CMYKو بررسی جداگانه آنها به راحتی ،اما با تمرین زیاد
مختلف یک کار چهار رنگ چاپ شده است تشخیص دهید.
می توانید درصد رنگهایی که در قسمتهای مختلف یک کار چهار رنگ چاپ شده است تشخیص دهید.
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شکل3-11
شکل
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بحث کالسی

دربارۀ انواع ترامها و شکل و اندازۀ آن تحقیق کرده دربارۀ آن بحث شود.

ابزار موردنیاز
نوع ابزار

کاربرد

تعریف

از این وسیله برای کنترل شکل و اندازۀ ترامها
ذرهبینی با بزرگنمایی معموالً  5یا  10برابر
استفاده میشود.

لوپ یا ذرهبین

برای مشاهده انواع ترام

انواع کارهای چاپی (روزنامه ،چاپ رنگی)

توجهات زیست محیطی
همان طور که در فعالیت کارگاهی  1عنوان شد ،در هنگام کار با انواع مواد چاپ شده ،دقت نمایید که خراب نشوند
و جزء ضایعات نگردند.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

بررسی انواع کارهای چاپی با لوپ

شایستگیهایغیرفنی،
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیست محیطی،
نگرش

شرایط عملکرد
محیط لیتوگرافی یا چاپخانه یا
کالس
ابزار :پلیت و کارهای چاپی

مسئولیتپذیری ،مدیریت مواد

معیار شایستگی انجام کار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول
کسب حداقل  2نمره از بخشهای دیگر
80
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نتایج ممکن
تشخیص درست ترامها

استاندارد (شاخص ها،
داوری ،نمرهدهی)
دقت در انجام کار

تشخیص نادرست ترامها عدم دقت در انجام کار

قابل قبول

غیر قابل قبول

2
1

مدیریت کار با مواد چاپ
شده
2
احساس مسئولیت در کار
با پلیت ستر
توجه به همۀ موارد

1

نمره
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عناصر کیفی در چاپ پلیت :چه عاملی باعث میشود
که یک اثر بســیار نفیس چاپ شود؟ برای چاپ یک اثر
نفیس پارامترهای زیادی وجود دارد که بعضی از آنها به
تنظیمات ماشین چاپ و یا کاغذ و مرکب بستگی دارد.
 IntelliCurveو نحوه چینش ترام
بعضــی از این پارامترها هم به پلیت
بر آن بستگی دارد.
عناصر کیفی چاپ در پلیت کدامها هستند؟
سؤال

( LPIخط در اینچ) :تعداد خطوط ترام در یک اینچ
را میگویند .هرچه اندازه ترامها کم باشــد و ترامها ریز
باشند تعداد خطوط در ترام بیشتر میشود.
 :dpiدر نرمافــزار ریپ قابل تعریف اســت و کاربر بنابر
3
کاری که باید چاپ شود یا کاغذی که قرار است روی آن
چاپ شود آن را تعیین میکند.

چه مشکالتی ممکن است در هنگام چاپ در ترامها پیش بیاید؟
If you take a look at the following image, you will see the differences in the design, the digital
film and finally, the print:

چاقی ترام (:)Dot gain

در فرآیند انتقال مرکب به سطح چاپ شونده (کاغذ ،مقوا و )...اندازه نقاط ترام ،معموالً از آنچه در فایل یا حتی
روی پلیت بوده ،بزرگ تر می شود؛ به این وضعیت چاقی (رشد) ترام گفته می شود(شکل11ـ.)3

چاقی ترام

شکل 11ـ3

On microscopic level, dot gain would look like this:

برای جبران چاقی ترام ،در برنامه ریپ ،اندازه ترام را است دچار چاقی ترام شده باشد یا اصطالحاً «پرکرده»
قدری (بسته به دستگاه ،نوع پلیت و نوع کار چاپی) باشد .ترامهای یک فیلم در هنگام تهیه پلیت ،بسته
کوچکتر از اندازه موردنظر تعیین میکنند .فرض کنید به میزان نوردهی و دقت متصدی لیتوگرافی ،ممکن
میزان تغییر در چاقی
قصد دارید پوستر طراحی کنید و میخواهید در طرح است دچار الغری یا چاقی شوند.
Sources of dot gain
مرحله The
amount and
dot gain
different
factors.
Especially
یکtype of
press
کرده،
انتخاب
عکسtheرا
آن از عکس استفاده نمایید.
چاپ ،چاقی ترام
 typeدر
باشد of.اما
are%3influencedمی
ترام byحدود
(offset, flexo, gravure...), the type of substrate (coated paper, uncoated paper....) and the type of
ink have a large influence on the dot gain.
اسکن میکنید .همه مراحل طراحی ،لیتوگرافی و چاپ بسیار شدیدتر است و این میزان بسته به نوع کاغذ و
Four different sources of manufacturing dot gain can be distinguished:
را کنترل کردهاید اما کار شما که روی مقوای پشت مرکب مورد استفاده و همچنین میزان فشار الستیک
طوسی چاپ شده است ،تیرهتر از عکس اصلی دیده چاپ متفاوت است ،حدود چاقی ترام در این 16مرحله
میشود .دلیل آن چیست؟
 %12است.
ً
هنگامی که یک عکس را اسکن کرده و از آن فیلم تهیه خطای چاقی ترام معموال در تن های میانی بیشتر است
میکنید ،عکس موردنظر را تبدیل به ترام کردهاید .و در تن  %50به حداکثر خطای چاقی ترام در هر یک
از قرارگیری ترامهای مختلف رنگها در نهایت تصویر از مراحل فیلم ،پلیت و چاپ میرسد .هرچه ترام ریزتر
رنگی شما پدید میآید اما این تصویر رنگی ممکن باشد چاقی ترام بیشتر خود را نشان میدهد .همچنین
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فیلم ،پلیت و چاپ میرسد .هر چه ترام کار ریزتر باشد چاقی ترام بیشتر خود
عی
چاپ ،هر چه کاغذ مورد استفاده قدرت جذب بیشتر داشته باشد ،میزان چاقی
در اثر
شکل ها
ها وروی این
گردش ترام
قدرتزلویه
داشته باشد،
راهو یا
شده خود طرح راه
رویمیاین نوع کاغذ چیزی بین
چاقی ترام
داشته
جذب باال
چهارخانهروزنامه
کلیشه سازی
لیتوگرافی
3
هنگام تهیه فیلم ،دانستن نوع کاغذ چاپی بسیار مهم است .اهمیت این مسئله د
در هنگام چاپ ،هرچه کاغذ مورد استفاده قدرت جذب اندازه ترام خروجی است .در مورد اغلب کارهای چاپی
شود ،ترام ک
شود،می
چاپ
گالسه یایا. . . ...
کاغذهای
که بهروی
بیشترچاپی
کارهای
باشد،اغلب
بیشتر داشتهمورد
خواهد بود
میزان چاقی
ترام کار
چاپ می
کاغذهای گالسه
که روی
عنوان مثال کاغذ روزنامه ،قدرت جذب باالی مرکب را  175 lpiمیگیرند .در حالیکه برای چاپ
روزنامهچاقی تر
میزان
برای چاپ روزنامه ترام معموال  Ipi 120در نظر گرفته می شود.
داشته و چاقی ترام در روی این نوع کاغذ چیزی بین ترام معموالً  120lpiدرنظر گرفته میشود .میزان
بیشتر از
حالتی175 lpi
ترامترامهای
الغری برای
است .می باشد .واضح است که درچاقی ترام
120پیش میا
چاقیlpiآن
برعکس
 %20تا 120%30
به همین خاطر در هنگام تهیه فیلم ،دانستن نوع کاغذ میباشد .واضح است که در الغری ترام حالتی برعکس
چاپی بسیار مهم است .اهمیت این مسئله در انتخاب چاقی آن پیش میآید.

-گل ترام

گل ترام :در یک کار چهار رنگ ،ترامها بهگونهای در کنار یکدیگر مینشینند که تشکیل یک گل را میدهند .در

نشینند که تش
یکدیگر
تراممها،هااینبهگلگونه
چهار رنگ
یک
هر یک
کناراما اگر در
در است
ایکامل
منظم و
قرارگیری ترا
کاروضعیت
حترین
درصحی
بهترین حالت و
می از رنگها
شکل 3-11
(شکل 1۲ـ.)3
بین میرود
صحیحگل از
زیبایی و نظم
جابهجایی رخ دهد
قرارگیری ترامها ،این گل منظم و کامل است ام
وضعیت
ترین
حالت و
باشد3،زاویه گردش ترامها روی این
چهارخانه
بینراه راه
گلخودازطرح
نظمشده
موضوعو چاپ
موضوعی :اگر
داشته-13
شکل
مییارود.
زیبایی
پیچازی دهد

م

شکلها اثر میگذارد (شکل
1۳ـ.)3وجود می آید .شکل 3-11
پیجازی به
موضوعیمشکل
پیچازینشده باشد
رام ها به درستی-تعیین

بنابراین چنانچه کاری را بعد از برش مالحظه می کنید از شکل گل ترام می تو

اثر پیچازی ترام :اگر زاویه گردش ترامها بهدرســتی تعیین نشــده باشد مشــکل پیچازی بهوجود میآید (شکل

اگر موضوع چاپ شده خود طرح راه راه یا چهارخانه داشته باشد ،زلویه گردش ترام ها روی این شکل ها اثر می
1۴ـ.)3
گذارد .شکل 3-11

شکل 1۴ـ3

فعا ِ
لیت

شکل 3-11

1۳ـ3-3
شکل 11
شکل

شکل 1۲ـ3

شکل 3-13

ریپترام
کارگاهی3پیچازی
 اثرکردن یک فایل
چک کنید که فایل آماده برای تهیه پلیت به فرمت  pdfباشد.
وجود می آید .شکل 3-11
پیجازی به
تعیین نشده
طبقها به
گردشراترام
بفرستید.
مشکلبرنامه ریپ
باشدریپ به
تولیدکننده
درستیشرکت
دستورالعمل
اگر زاویه آن
74
زاویه ترام و شکل و اندازه آن را چک کنید.
بررسی کنید که تمام تصاویر و متون درست و مطابق با فایل اولیه باشند.
آن را روی پلیتستر بفرستید.
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لیتوگرافی و کلیشه سازی
بحث کالسی

دربارۀ انواع مشکالت مربوط به پیش از چاپ که در هنگام چاپ پیش میآیند تحقیق کنید و در
کالس بحث کنید.

ابزار موردنیاز
نوع ابزار

کاربرد

تعریف

رایانه و ریپ

این سیستم برای اتصال به پلیت ستر و
تولید پلیت تعریف شده است

فایل آماده شده برای ارسال به ریپ

فایلی که واحد طراحی برای تهیۀ کار نهایی
آماده کرده است.

از این سیستم برای تبدیل فایلهای گرافیکی به
دستورالعمل تاباندن نور لیزر بر روی پلیت استفاده
میشود.
ــ

توجهات زیست محیطی
هنگام کار با انواع مواد چاپ شده ،دقت کنید که خراب نشوند و جزء ضایعات نگردند.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد

بررسی کردن فایل  pdfو ارسال آن
به پلیت ستر

محیط لیتوگرافی یا
چاپخانه

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی،
توجهات زیست محیطی ،نگرش

مسئولیتپذیری،
مدیریت مواد،
زمانسنجی کار

نتایج ممکن
تشخیص درست فایل و ارسال
صحیح آن به پلیت ستر
تشخیص نادرست فایل ،عدم
بررسی  lpiو زاویۀ ترامها

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)
دقت در انجام کار
عدم دقت در مفاهیم اصلی lpi

و ترام و زوایای آن

نمره

2
1

قابل قبول

توجه به موارد ایمنی کار با رایانه
رعایت نظافت محیط

2

غیر قابل قبول

بی توجهی به موارد فوق

1

معیار شایستگی انجام کار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول
کسب حداقل  2امتیاز از مراحل دیگر
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4ـ3ـ پروسسور پلیت

بعد از تنظیمات ریپ و تاباندن نور بهوســیله دســتگاه
پلیتستر بر روی پلیت ،چگونه این نقاط یا ترامها روی
آن ظاهر میشوند؟
برای ظهور پلیت ،از دســتگاهی به اســم پروسسور یا
دستگاه ظهور پلیت استفاده میشود (شکل15ـ.)3فعالیت کارگاهیپروسسورها به دو صورت آفالین و آنالین کار میکنند.
پروسسور پلیت از قسمتهای ورودی ،مخزنهاییریپبرای
کردن یکدرفایلمواردی ،پروسســور متصل به دســتگاه پلیتســتر
شستن امولسیون پلیت و خروجی تشکیل شده است.
باشد.دیگر) قرار میگیرد
اتاقی
نیســت و دور از آن (حتی در
چک کنید که فایل آماده برای تهیه پلیت به فرمت pdf
بفرستید.مزایای آن
معایبیریپدارد .از
مزایا
حالــت
دستورالعملاین
موردرا طبق(آفالین).
ریپوبه برنامه
کننده
شرکت تولید
اندازه دهنه یا ورودی پروسســور بســته به پلیت آن
اشغالرا چک
تواناندازه آن
شکل و
استفاده ساخته میشود.
فضایکنید.کمتر در محیط لیتوگرافی و البته
زاویه ترام ومی
بررسی کنید که تمام تصاویر و متون درست و مطابق با فایل اولیه باشد.
در ورودی آن نوردهایی تعبیه شــدهاند که پلیت را به تجهیزات ارزانتر را شمرد .در عوض سرعت ظهور پلیت
آن را روی پلیت ستر بفرستید.
مخزن داروی ظهور هدایت میکنند.
پایین اســت چون اپراتور بایــد یکی یکی پلیتها را در
مدت زمانی که پلیت باید در داروی ظهور بماند و سرعت دستگاه قرار دهد.
حرکت پلیت قابل تنظیم است و معموالً برحسب توصیه در حالت آنالین دستگاه ظهور پلیت به پلیتستر متصل
شرکت سازنده پلیت تنظیم میشود.
پلیتدر نتیجه سرعت ظهور پلیت باالتر است .اما فضای
 3-5پروسسوراست.
نقاط یا ترام ها روی
این
چگونه
پلیت،
روی
بر
ستر
پلیت
دستگاه
وسیله
به
نور
تاباندن
و
ریپ
تنظیمات
از
بعد
پلیت پس از عبور از قســمت ظهور ،با آب شستوشــو بیشتری را اشغال میکند و سرمایه بیشتری را میطلبد.
میشوند؟
داده میشــود و سپس در انتهای دســتگاه پروسسور
برای ظهور پلیت ،از دستگاهی به اسم پرسسور یا دستگاه ظهور پلیت استفاده میشود .شکل 3-0
خشــک میگردد و بعد از آن قابل اســتفاده در ماشین
چاپ است.
چه عواملی در کارکرد صحیح پروسسور تأثیر دارند؟
عوامل مؤثر در کار صحیح پروسسور:
ـ گردش مطمئن دارو در داخل دستگاه و جلوگیری از
تهنشین شــدن مواد و از دست رفتن زودرس خاصیت
دارو
ـ استفاده از داروی سالم و تاریخ مصرف نگذشته
ـ تنظیم دستگاه با پلیت ،دارو و شرایط محیطی جدید
بهصورت اتوماتیک و صرفهجویی در وقت و هزینه
ـ امکانات جانبی مانند خشــککن برای مصرف انرژی
کمتر و جلوگیری از تغییر حالت واعوجاج یا تغییرشکل
شدن پلیت.

شکل 15ـ3

شکل 3-0

فعا ِ
لیت
کارگاهی4
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دستگاه ظهور پلیت را روشن کنید.
76
بررسی کنید که داروی آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده باشد.
پلیت آماده شده در مرحله قبل را از پلیتستر برداشته و در دستگاه ظهور قرار دهید.
زمانی که پلیت باید در دارو بماند و نیز سرعت عبور آن از درون غلتکها را بررسی کنید.

لیتوگرافی و کلیشه سازی
بحث کالسی

دربارۀ انواع پروسسورها تحقیق و در کالس دربارۀ آن بحث شود.

ابزار موردنیاز
تعریف

نوع ابزار

کاربرد

پروسسور پلیت

دستگاه ظهور پلیت

از این دستگاه برای ظهور پلیتهای نورداده شده
استفاده میشود.

داروی ظهور

برای استفاده در دستگاه پروسسور پلیت

امولسیون پلیت نور دیده ،توسط این دارو شسته
میشود.

داروی ثبوت

برای استفاده در دستگاه پروسسور پلیت

نقاط نور دیده توسط این دارو ،ثابتتر میشوند.

دستکش

ــ

برای اجتناب از اثرات شیمیایی داروی ظهور و
ثبوت

ماسک

ــ

برای کم کردن عوارض شیمیایی داروهای ظهور و
ثبوت

دماسنج

وسیلۀ سنجش میزان حرارت

برای کنترل درجۀ حرارت داروهای استفاده شده
در صورت بروز یک مشکل (در حالت عادی دستگاه
درجۀ حرارت را نشان میدهد)

ِ
نکات ایمنی

هنگام کار با داروهای ظهور و ثبوت دقت شود .از ریختن آنها بر روی زمین و یا مخلوط شدن آنها با
مواد دیگر خودداری گردد.
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توجهات زیست محیطی
بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی زمین و محیط زیست میشوند ،جزء خسارت زیست محیطی محسوب
میشــوند .در هنگام انجام این فعالیت ،از ریختن داروهای شیمیایی به فاضالب خودداری گردد .مراقبت گردد که
این داروها روی زمین ریخته نشوند .از مخلوط کردن داروها با هم اجتناب گردد .دقت فراوان شود که این داروها با
پوست دست یا چشم برخورد نکند.

ارزشیابیتکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد

روشن کردن پروسسور و هدایت محیط لیتوگرافی یا
چاپخانه
یک پلیت آماده درون آن

شایستگیهایغیرفنی،
ایمنی و بهداشت،
توجهات زیست محیطی،
نگرش

مسئولیتپذیری،
مدیریت مواد مصرفی

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

نتایج ممکن
ظاهر کردن
موفقیت آمیز پلیت

ــ

آماده نبودن پروسسور مناسب نبودن
عدم ظهور موفقیتآمیز داروهای ظهور و ثبوت ،مناسب نبودن
دمای داروها یا زمان آن

نمره
2
1

قابل قبول

دستکش ،ماسک ،داروها
مدیریت کار با مواد شیمیایی
احساس مسئولیت در کار با پروسسور و
داروهای شیمیایی

2

غیر قابل قبول

عدم توجه به موارد فوق

1

معیار شایستگی انجام کار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول
کسب حداقل  4نمره از بخشهای دیگر

5ـ3ـ حفاظت از پلیت
اگر پلیتی بعد از چند ماه دوباره مصرف شود آن را چگونه نگهداری میکنند تا در چاپ مجدد ،کیفیت اولیهاش را
حفظ کرده باشد .اندازه و نوع مواد پوشش دهنده معموالً
نگهداری میکنند؟
در مواقعــی که پلیت را برای چــاپ مجدد الزم دارند و از طرف کارخانه سازنده پلیت توصیه میشود.
دوبــاره چاپ شــود ،پلیت را با مــواد خاصی که به آن
صمغ گفته میشود ،پوشش میدهند و در شرایط خاصی
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ارزشیابی شایستگی تولید پلیت رایانه ای چاپ افست
شرح کار:
آماده سازی دستگاه پلیت ستر (Platesetter)ـ تنظیمات ریپ (RIP) و ترام گذاری ـ ظهور پلیت ـ کنترل پلیت ـ نگهداری پلیت

استانداردعملکرد:
روشهای تولید پلیت به طور مستقیم از کامپیوتر و کنترلآن
شاخص ها:
1ـ بررسی میزان چگالی ژلۀ پلیت2 ،ـ بررسی  LPIو زاویۀ ترام3 ،ـ بررسی لبۀ کار و قرارگیری رنگها بر روی یکدیگر4 ،ـ بررسی ترامها
(درصد ترامها مطابق فایل)5 ،ـ بررسی سطوح آب دوست
شرایط انجام کار  ،ابزار و تجهیزات:
شرایط1 :ـ در محیط لیتوگرافی2 ،ـ نور یکنواخت ( 6000درجه کلوین)3 ،ـ تهویۀ استاندارد4 ،ـ پلیت ستر()CTP()Platesetter
ابزار و تجهیزات:
رایانه ـ پلیت ستر()CTP( )Platesetterـ دات مترـ چگالی سنج ـ پروسسور پلیت
معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی دستگاه پلیتستر

2

2

تنظیمات ریپ ( )RIPو ترام گذاری

2

3

ظهور پلیت

2

4

کنترل پلیت

2

5

نگهداری و بایگانی پلیت

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
میانگیننمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

2
*
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پودمان 4

فصل 6

تولید کلیشه چاپ بالشتکی و برجسته
تولید کلیشه چاپ بالشتکی

برای چاپ طرح و نوشــتهها در روش چاپ بالشتکی و چاپ برجسته نیاز به لوح یا فرم چاپ داریم که مرکب مورد
نیاز را بر روی سطح چاپی منتقل کند ،که به آن کلیشه گفته میشود .اگر مناطق چاپی (طرح یا نوشتهها) بر روی
مرکب
چاپآنداریم که
گود لوح یا
چاپینیاز به
مناطق برجسته
بالشتکی و چاپ
استفادههامدریروش
طرح و نوشته
کلیشه بهصورت برجسته باشند ،از آن در چاپبرای چاپ
کلیشه
فرم از
باشند
چاپ اگر
شود و
برجسته
مورد نیاز را بر روی سطح چاپی منتقل کنند ،که به آن کلیشه گفته می شود .اگر مناطق چاپی (طرح یا
در چاپ پد پرینتر یا بالشتکی استفاده میکنند.
نوشتهها) بر روی کلیشه به صورت برجسته باشند ،از آن در چاپ برجسته استفاده میشود و اگر مناطق
چاپی گود باشند از آن کلیشه در چاپ پد پرینتر یا بالشتکی استفاده میکنند.

143
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واحد یادگیری 1ـ4

واحد یادگیری 6
شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی و چاپ برجسته

شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی

مییدانید؟
آیا
دانید که:
آیا م
مییکنند؟
کامپیوتررارا چاپ
روشچاپی
کدام روش
 oبابا کدام
چاپ م
دکمهدکمه
کنند؟
کیبردکیبرد
هایهای
چاپی
چاپ آنها
خودروها و روش
راهنمای
دسته ی
داشبرد و
تاکنونبهبهچاپ
 oتاکنون
اید؟ فکر کردهاید؟
کردهآنها
روشفکرچاپ
خودروها و
راهنمای
دستۀ
داشبرد و
چاپ
باید کرد؟
های )1چه
(شک6لو -6
های -1
(شکل
ناهموار و
چاپسطوح
برای چاپ
 oبرای
سطح
سطحهم
غیر وهمغیر
2ـ )4چه باید کرد؟
1ـ 4و
ناهموار
سطوح

شکل 2-6

1ـ4
شکل1-6
شکل

شکل 2ـ4

آیا تاکنون کلمهی کلیشه را شنیدهاید؟ میتوانید در مورد آن توضیح دهید.

آیا تاکنون کلمۀ کلیشه را شنیدهاید؟ میتوانید در مورد آن توضیح دهید؟

هدف از این شایستگی شناخت انواع کلیشه های چاپ بالشتکی ،مزایا و معایب هریک از آن ها و فراگیری
نحوه ساخت کلیشه برای چاپ طرح های گوناگون بر روی انواع سطوح مورد نظر چاپی است.

هدف از این شایستگی شناخت انواع کلیشههای چاپ بالشتکی ،مزایا و معایب هر یک از آنها و فراگیری نحوه ساخت
کلیشه برای چاپ طرحهای گوناگون بر روی انواع سطوح موردنظر چاپی است.
استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی ،هنرجویان قادر به تشخیص
کلیشه مناسب با نوع کار چاپ و ساخت آن خواهند بود.

استاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی ،هنرجویان
قادر به تشخیص کلیشه مناسب با نوع 144
کار چاپ و ساخت آن خواهند بود.
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تعریف کلیشه ) :(clichéکلیشه کلمهای فرانسوی و در اصطالح چاپ ،به آن فرم یا لوح چاپ گفته میشود
که تصویر یا نوشته ای بر روی آن حکاکی شده است.

مقدمه
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 6-1انواع کلیشه چاپ بالشتکی
صفحه ای

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از
نظر شکل

در ایاصطالح چاپ ،به آن فرم یا لوح چاپ گفته میشود که
تعریف کلیشــه ( :)clicheکلیشه کلمهای فرانسوی و
استوانهدر اصطالح چاپ ،به آن فرم یا لوح چاپ گفته میشود
تعریف کلیشه ) :(clichéکلیشه کلمهای فرانسوی و
(3ـ 4و 4ـ )4انواع کلیشههای چاپ بالشتکی را از نظر شکل
تصویر یا نوشتهای بر روی آن حکاکی شده است .شکل
که تصویر یا نوشته ای بر روی آن حکاکی شده است.
نشان میدهد.
 6-1انواع کلیشه چاپ بالشتکی

صفحه ای

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از
نظر شکل

استوانه ای

شکل 4-6

شکل 3-6
شکل  6-3و  :6-4انواع کلیشه های چاپ بالشتکی از نظر شکل

 6-2انواع کلیشه های مورد استفاده در چاپ بالشتکی از نظر جنس:
شکل 4-6

شکل 3-6

شکل 4ـ4

شکل 3ـ4

شکل  6-3و  :6-4انواع کلیشه های چاپ بالشتکی از نظر شکل

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از نظر جنس
 6-2انواع کلیشه های مورد استفاده در چاپ بالشتکی از نظر جنس:

فوالدی

فتوپلیمری

فلزی

سرامیکی

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از نظر جنس

انواع کلیشه فوالدی صفحهای
فوالدی

1ـ4ـ انواع کلیشه چاپ بالشتکی

ضخیم

145

فتوپلیمری

فلزی

سرامیکی

نازک

145

الف) کلیشههای فوالدی صفحهای ضخیم ( :)Thick Steel Platesجنس این کلیشهها از نوع فوالد آلیاژی
با کیفیت باالو سطح کام ً
ال صیقلی و لبههای صاف است .این کلیشهها از دوام بیشتر و تیراژ چاپ زیادتری برخوردار
هســتند .در صورت استفاده درست و بایگانی مناســب آنها میتوان به تیراژ چاپ یک میلیون هم دست پیدا کرد.
ضخامت کلیشههای ضخیم بیش از  10میلیمتر است (شکل  5ـ.)4
عمق حکاکی این کلیشهها  0/018تا  0/025میلیمتر ( 18تا  25میکرون) است .برای الیۀ ضخیمتر مرکب ،عمق
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حکاکی بیشــتر (تا  40میکرون) هم میشــود اما عمق بیشتر بیفایده است و برای کارهای معمولی عمق بیشتر از
 0/030میلیمتر توصیه نمیشود .زیرا بیش از  12میکرون مرکب برنمیدارد .بنابراین هرچه عمق بیشتر شود مرکب
در انتهای مناطق حکاکی شده باقیمانده و خشک میشود.
مزایا
ـ فرمپذیری دقیق
ـ پایهدار بودن خطوط اسیدکاری شده
stepped etching

ـ امکان استفاده برای کارهای ترامه
ـ مقاومت مکانیکی باال
ـ طول عمر باال
ـ امکان چاپ طرحهای ترکیبی (کارهای ترامه و خطی)
معایب:
ـ تولید آنها آسان نیست
ـ گرانقیمت هستند.

شکل 5ـ4ـ صفحه خام یا اسید کاری نشده کلیشه

ب) کلیشــههای فوالدی صفحهای نازک ( :)Thin Steel Platesاین کلیشهها ورقههای فوالدی با ضخامت
 0/5تا  1میلیمتر و انعطافپذیر هستند .به این کلیشهها ،کلیشههای رکود و یا میان مدت (نرمه) نیز میگویند .از
نظر حکاکی مانند کلیشــهای ضخیم بوده ولی دوام آنها نســبت به کلیشههای ضخیم کمتر و از نظر قیمت ارزانتر
هستند و معموالً تیراژ چاپ کلیشههای نازک بین  20000تا  50000است .به علت ضخامت کم در هنگام استفاده
باید آنها را بر روی پایههای آهنربایی کلیشه نصب کرد .این پایهها شامل آهنربا ،گیرههای استقرار و یا ترکیب این
دو میشوند (شکل 6ـ.)4
همچنین میتوان بهجای این پایهها از چسب دوطرف و
یا چسب اسپری بر روی یک ورق فوالدی یا آلومینیومی
هم استفاده کرد .عمق حکاکی این کلیشهها  0/018تا
 0/040میلیمتر ( 18تا  40میکرون) اســت .سطح این
کلیشهها باید کام ً
ال صیقلی شده باشند.
مزایا:

ـ قیمت پایین
ـ وزن کم
ـ تولید آسان
ـ امکان چاپ طرحهای ترکیبی (کارهای ترامه و خطی)

معایب:

ـ تیراژ چاپ کم
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شکل 6ـ4

کلیشههای فتوپلیمر:
این کلیشهها از چهار الیه تشکیل شده اند که به ترتیب از باال به پایین شامل؛ الیه محافظ ،الیه حساس به
لیتوگرافی و کلیشه سازی

نور ماوراء بنفش ،الیه چسب ،بوده که با یک الیهی فلزی متصل هستند .شکل  6-7و 6-5

پ) کلیشــههای فتوپلیمر :این کلیشهها از چهار الیه تشکیل شــدهاند که به ترتیب از باال به پایین شامل ،الیه
محافظ ،الیه حساس به نور ماوراء بنفش ،الیه چسب و الیۀ فلزی میباشد (شکل 7ـ 4و 8ـ.)4
الیه محافظ :وظیفۀ الیه محافظ ،محافظت از الیه حساس به نور ،در برابر صدمه و خراشیدگی است.
الیه حســاس به نور :وظیفۀ الیه حساس واکنش در برابر نور در هنگام نوردهی کلیشه برای ایجاد طرحی چاپی
بر  روی کلیشه است.
الیه چسب :وظیفۀ الیه چسب ،اتصال الیه حساس به نور به سطح الیه فلزی کلیشه است.
الیۀ فلزی :وظیفه الیۀ فلزی ،استحکام بخشیدن و امکان نصب کلیشه برروی نگهدارندههای آهنربایی در دستگاه
مزایا:
ثابت باشد و بین  0/025تا  0/027میلیمتر ( 25تا  27میکرون) مناسب
چاپ است .عمق حکاکی این کلیشهها باید
 قیمتاست.
پایین6
شکل -7
 -وزن کم

(ضدخش)
محافظ (ضد
خش)
الیهالیهمحافظ

چسب
الیه
الیه چسب

پایه ( فوالدی)
الیه پایه
(فوالدی)
الیه

 امکان چاپ طرحهای ترکیبی (کارهای ترامه و خطی)ضخامت

(الیهبرجسته)
پلیمر (الیه
الیهالیه فتو
برجسته)
فتوپلیمر

 -تولید آسان

معایب:
 تیراژ چاپ کمضخامت بین  0/305تا  0/737میلیمتر

ضخامت بین  0.305تا  0.737میلیمتر

مزایا:

فتوپلیمر:کلیشه فتوپلیمر
7ـ4ـ الیههای
شکل
کلیشههای

چهار6-
شکل 5
الیه تشکیل شده اند که به ترتیب از باال به پایین شامل؛ الیه محافظ ،الیه حساس
این کلیشهها از

ـ قیمت پایین
نور ماوراء بنفش ،الیه چسب ،بوده که با یک الیهی فلزی متصل هستند .شکل  6-7و 6-5
ـ وزن کم
148
ـ تولید آسان
ـ مناسب چاپ طرحهای خطی ظریف
ـ ساخت آسان و سریع
ـ قیمت پایین
ـ امکان چاپ و کار در کارگاههای خانگی

معایب:

ـ تیراژ کم چاپ
ـ عدم امکان چاپ کارهای ترامه

شکل 8ـ4ـ کلیشه خام فتوپلیمر

شکل 6-7

الیه محافظ (ضد خش)

کلیشههای  فتوپلیمری از نظر ظهور به دو دسته کلی تقسیمبندی می شوند:
الیه فتوپلیمر (الیه برجسته)
الفـ آب شوی (ظهور با آب)
الیه چسب
بـ الکل شوی (ظهور با الکل)
الیه پایه (فوالدی)

93
ضخامت بین  0.305تا  0.737میلیمتر

این کلیشه ها به صورت سیلندر و یا ورقه ای که به دور سیلندر دستگاه چاپ بس

مخصوص ماشین های چاپ بالشتکی چرخشی (روتاری) هستند .نوع سیلندری
لیتوگرافی و کلیشه سازی
سؤال

هستند ولی نوع ورقه ای فلزی هستند که مراحل تهیه ی آن مانند کلیشه های
سوال :به نظر شما کدام یک از کلیشه های فوق دوس دار محیط زیست هستند؟ می توانید توضیح دهید؟

استوانهوای:برای اسیدکاری نیاز به دستگاههای مخصو
دشوارتر
 361درجه ای ،تولیدشان
کلیشه های
این کلیشه ها به صورت سیلندر و یا ورقه ای که به دور سیلندر دستگاه چاپ بسته می شوند ،وجود دارند و

توضیح
توانید
بالشتکیمی
هستند؟
محیط
صنعتیتدار
فوق دوس
به نظر شما کدام یک از کلیشههای
سرامیکیمی
استفاده
سیلندری آنها....
محصوالت و
ساخت
تاریخ
مخصوصکد
مانند
خاص
کارهای
دهید؟فلزی و یا
(روتاری) هستند .نوع
چرخشی
زنی،چاپ
زیست های
ماشین
هستند ولی نوع ورقه ای فلزی هستند که مراحل تهیه ی آن مانند کلیشه های فلزی بوده ولی به دلیل چاپ

 361درجه ای ،تولیدشان دشوارتر و برای اسیدکاری نیاز به دستگاههای مخصوص این کار هستند .برای

ت) کلیشــههای استوانهای :این کلیشــهها بهصورت سیلندر و یا
ورقهای که به دور ســیلندر دستگاه چاپ بسته میشوند ،وجود دارند
و مخصوص ماشــینهای چاپ بالشتکی چرخشــی (روتاری) هستند.
نوع ســیلندری آنها فلزی و یا سرامیکی هستند ولی نوع ورقهای فلزی
هستند .مراحل تهیۀ آن مانند کلیشههای فلزی بوده ولی بهدلیل چاپ
 360درجهای ،تولیدشان دشوارتر و برای اسیدکاری نیاز به دستگاههای
مخصــوص این کار دارند .برای کارهــای صنعتی خاص مانند کدزنی،
کلیشه های سرامیکی:
تاریخ ساخت محصوالت و  ...استفاده میشوند (شکل 9ـ.)4
با چیشر

کارهای صنعتی خاص مانند کد زنی ،تاریخ ساخت محصوالت و  ....استفاده می شوند .شکل 6-9

شکل 6-9

شکل 9ـ4

شکل 6-9

شکل 6-11

ث) کلیشههای سرامیکی :با پیشرفت فناوری ،کلیشههای سرامیکی
میلیون چاپ
میلیون تا دو
ابداع شدند که برای تیراژهای باالتر از یک
سرامیکی:
کلیشه های
باالتر و در مقایسه با
طول عمر
دانید؟
دارای می
مناســب هستند این کلیشــهها باآیا
چیشر
کلیشههای فلزی ضخیم آسیبپذیرتر هســتند بنابراین هنگام کار با
های6-سرامیکی در دو شکل
کلیشه11
آنها باید کام ًال با احتیاط رفتار کرد.شکل
شکل 10ـ4
(شکل 10ـ.)4
شکل 6-11
بالشتگی (کلیشه) چگونه ساخته میشود؟
شوند چاپ
صفحهای و استوانهای ساخته می فرم

آیا میدانید که

برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

150

ساخته م
شود؟ 6چه برداشتی میکنید؟
ی -11
شماره
چگونهشکل
فرم چاپ بالشتکی (کلیشه) از
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟
از (شکل 11ـ )4چه برداشتی میکنید؟
نوردهی

فیلم پزتیو
پوزیتیو
فیلم

امولسیون
کلیشه فلزی

الیه حساس به نور
شکل 11ـ4
بحث کالسی
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فرآیندکنید.
در مورد شکل باال بحث و گفتوگو
ساخت کلیشۀ فلزی چاپ بالشتکی:

شکل 11
شکل6-116-
150

 -1انتخاب ورق کلیشه :با توجه به تیراژ و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود
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2ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ بالشتکی
 ۱انتخاب ورق کلیشــه :با توجه به تیراژ و نوع کار
کلیشه مناسب انتخاب میشود (شکل 12ـ.)4

 -1حساس کردن :ایجاد الیه حساس و یکنواخت بر سطح کلیشه باید در م

قرمز انجام شود .برای حساس کردن می توان به صورت دستی و یا ت
شکل 12ـ4ـ کلیشه خام (نور نخورده)

دستی مایع حساس را از یک طرف روی کلیشه می ریزند و سپس ک

 ۲چربیگیری :چربیگیری در مورد کلیشههایی انجام
حساس
صورتنیاز به
میگیرد که از قبل حســاس نشدهاند و
دار قرار می دهند تا سطح کلیشه یکدست و یکنواخت به
شیب
کاری دارند .برای این با اســتفاده از سمباده نرم درجه
براییکطرح های کوچک مثل چاپ یک خط بر روی خودکارها
روش
 1200سطح کلیشــه را پرداختاین
صورت
کرده تا به
دست پاک و تمیز و صیقلی شود (شکل 13ـ.)4

بهتر است این کار با استفاده از تورنت انجام شود .شکل ( )6-14یک نوع

 ۳حســاسکردن :ایجاد الیه حساس و یکنواخت بر
سطح کلیشه باید در محیط تاریکخانه و در زیر نور قرمز
انجام شود .حساس کردن میتواند بهصورت دستی و یا
با دســتگاه تورنــت انجام گیرد .در روش دســتی مایع
حســاس را از یک طرف روی کلیشه میریزند و سپس
کلیشه را به سمت مقابل بهصورت شیبدار قرار میدهند
تا سطح کلیشه یکدســت و یکنواخت به مایع حساس
آغشته شود .این روش برای طرحهای کوچک مثل چاپ
یک خط بر روی خودکارها مناسب است ولی بهطور کلی
شود( .شکل
تورنت انجام
بهتر است این کار با استفاده
صورت
کلیشه به
توجه:ازاگر
14ـ.)4
توجه

شکل 13ـ4ـ چربیگیری کلیشه

شکل 6-14

حساس شده خریداری شده بود ،نیازی به مراحل  2و
شکل 14ـ4ـ حساس کردن کلیشه خام

(روکش محافظ) آن را مطابق شکل  6-15جدا می کنیم.

اگر کلیشه بهصورت حساس شده خریداری شده بود ،نیازی به مراحل  2و  3نبوده و فقط الیه روی
(روکش محافظ) آن را مطابق (شکل 15ـ )4جدا میکنیم.

شکل 15ـ4ـ جدا کردن روکش محافظ

شکل 6-15
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 -4عکاسی و نوردهی کلیشه :پس از خشک شدن سطح حساس شده ی

لیتوگرافی و کلیشه سازی

 4عکاســی و نوردهی کلیشه :پس از خشک شدن سطح حساس
شدۀ کلیشه (در صورت انجام مرحلۀ  )3طرح یا فیلم موردنظر بهصورت
خوانا و ژله پایین بر روی کلیشــه چســبانده و مطابق شکل 16ـ 4در
دستگاه قید کپی قرار میدهیم .در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه
گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه و همچنین سطح فیلم یا طرح
مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها برطرف کرد.
شکل 16ـ4ـ مرحله نوردهی

سپس زمان نوردهی را از  60تا  90ثانیه تنظیم و پس از وکیوم کامل ،عمل نوردهی انجام میشود (شکل 17ـ 4و
18ـ.)4

شکل 17ـ4ـ تنظیم تایمر

شکل 18ـ4ـ روشن کردن پمپ وکیوم

 5ظهور :عمل ظهور در محیــط تاریکخانه و در زیر نور قرمز انجام
میشــود .داروی ظهور را برروی کلیشــه ریخته و آن را به آرامی تکان
میدهیم .مدت زمان ظهور در حــدود  120ثانیه و دمای دارو 22±1
درجۀ سلیسیوس است  .دارو مناطق نور نخورده را در خود حل میکند
(شکل 19ـ.)4
شکل 19ـ4ـ عمل ظهور

 6سپس با استفاده از هوای فشرده (کمپرسور هوا) محلول ظهور را از
روی کلیشــه خارج میکنیم تا طرح با وضوح کامل بر ســطح کلیشه
پدیدار شود (شکل 20ـ.)4

شکل 20ـ4ـ خارج کردن داروی ظهور از گودیها
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توجه

خواسته
طور نا
طرح) به
چنانچهمناطق
مرحله (بجزء
این کلیشه
جاهایی از
باشند،ناخواسته نورنخورده باشند،
نخوردههطور
نور طرح) ب
مناطق
(به جز
کلیشه
جاهایی از
عد از این مرحله چنانچه بعد از
این کار با الک رتوش یا قلم
کاری
اسید
مرحلۀ
شوند که
اسیدرتوش
اصالحییعنی
گودیا قلم
رتوش
الک
کار با
بعددرواز این
نشوند
کاری گود
بایدمرحله
الح یعنی رتوش شوند که در
طرح) به طور نا خو
رتوشکلیشه (بجزء مناطق
نشوند واز
جاهایی
چنانچه
مرحله
این
توجه:
رتوش (شکل 21ـ)4انجام میشود.

 )6-21انجام می شود.

باید اصالح یعنی رتوش شوند که در مرحله ی اسید کاری گود نشوند و این کار با ال

(شکل  )6-21انجام می شود.
شکل 6-21
الک رتوش
شکل قلم
شکل 21ـ4ـ
21و6-

حرارت دادن :به منظور سخت و مقاوم شدن ماده حساس باقیمانده یا همان مناطق نور خورده

کلیشه ،در برابر اسید ،کلیشه را در خشک کن با درجه حرارت  62تا  02درجه سلسیوس به مدت

7
سخت6-و مقاوم شدن ماده حساس باقیمانده یا ه
منظور
دادن:میبه
حرارت
مدت7و-
باقیمانده
حساس
شدن ماده
5مقاوم
منظوربهسخت
دادن :به
حرارت
شکل 22
دهیم.
حرارت
دقیقه
صنعتی
سهشوار
 5دقیقه قرار می دهیم و یا با
یا همان مناطق نور خورده کلیشه ،در برابر اسید ،کلیشه را در خشککن
کلیشه را در خشک کن با درجه حرارت  62تا  02د
کلیشه ،در برابر اسید،
بــا درجه حرارت  60تا  90درجه سلســیوس به مــدت  5دقیقه قرار

حرارت می
دقیقــه
مدت 5
دهیم یا با سهشوار صنعتی به مدت  5دقیقه حرارت می
دهیم و
قرار می
دقیقه
میدهیم و یا با سشــوار صنعتی به 5
(شکل 22ـ.)4

شکل 22ـ4ـ حرارت دادن کلیشه

شکل 6-22

 8کادربندی :چنانچه سطح طرح موردنظر کوچک باشد ،برای مصرف
نواریرفتن سرعت
چسبو باال
کمتربا اسید
مصرف
کوچک
موردونظر
طرح
کادر بندی :چنانچه سطح
طرح را
برایاطراف
باشد،عمل،
ســرعت
باالرفتن
اســید
کمتر
نوارییکنیم
کادربندی م
23ـ .)4شکل6- 21
(شکلمیکنیم.
کادربندی
عمل ،اطراف طرح را با چسب

شکل 6-22

 -8کادر بندی :چنانچه سطح طرح مورد نظر کوچک باشد ،برای مصرف کمتر
عمل ،اطراف طرح را با چسب نواری کادربندی میکنیم .شکل6- 21
شکل 23ـ4ـ نحوۀ کادربندی

 9اسیدکاری :بــرای گودشدن سطح کلیشــه ،اسیدکاری به یکی از
روشهای حمام اســید ،موضعی و یا ماشینی انجام میشود .در روش
موضعی اسیدنیتریک با دمای  38±1درجۀ سلسیوس را برروی کلیشه
ریخته و با استفاده از قلمموی نرم حبابهای هوای ناشی از گود شدن
کلیشه را از روی مناطق گود شده کنار میزنیم تا خوردگی یک دست
انجام شود .مدت زمان انجام کار در حدود  60تا  120ثانیه است (شکل
24ـ.)4

شکل6- 21

شکل 24ـ4ـ اسیدکاری کلیشه
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 10شستوشو :پــس از گودشدن کلیشه ،سطح آن را بالفاصله با آب
نرم (بدون ســختی) میشوییم تا از گود شدن ناخواسته و بیش از حد
جلوگیری شــود .سپس با استفاده از هوای فشــرده کلیشه را خشک
میکنیم (شکل 25ـ.)4

شکل 25ـ4ـ شستوشوی کلیشه

 11کنترل کیفیت :در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شــده بر روی کلیشه را در چند نقطه از طرح ایجاد شده
( 3یا  7منطقه) با اســتفاده از وســایل اندازهگیری مکانیکی یا نوری (اپتیکال) سنجیده شود .چنانچه میزان عمق
کلیشــه کمتر باشد از مرحله اسیدکاری به بعد را تکرار کرده تا به عمق موردنظر ( 18تا  25میکرون) دست یابیم،
(شکلهای 26ـ 4و 27ـ.)4

شکل 27ـ4

شکل 26ـ4

 12بستهبندی کلیشه :در مرحلۀ آخر برای جلوگیری از اکسید شدن
کلیشــه ،سطح آن را به روغن آغشــته کرده و در کاغذهای پوششدار
بسته بندی میکنیم (شکل 28ـ.)4

شکل 28ـ4ـ بستهبندی کلیشه
توجه

توجه
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به دلیل تنوع مواد تولیدی توسط شرکتهای مختلف سازندۀ آنها و شرایط محیطی ،زمانهای داده
شده ممکن است تغییر کند.

عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیریکنواخت ،وضوح کم تصویر ،دفرمه شدن طرح ،از بین
رفتن بعضی از مناطق طرح میشود.

توجه :به دلیل تنوع مواد تولیدی توسط شرکت های مختلف سازنده ی آن ها و شرایط محیطی،

زمان های داده شده ممکن است تغییر کند.
توجه :به دلیل تنوع مواد تولیدی توسط شرکت های مختلف سازنده ی آن ها و شرایط محیطی،
عمق حکاکی غیر یکنواخت ،وضوح کم تصویر ،دفرمه شدن طرح ،از بین
ممکندرست
شدهوکیوم
دادهعدم
توجه:
موجب کند.
است تغییر
زمان های

رفتن بعضی از مناطق طرح
سازی
لیتوگرافی
بین
کلیشه از
شدنو طرح،
توجه :عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیر یکنواخت ،وضوح کم تصویر ،دفرمه
قید کپی (نوردهی):
رفتن بعضی از مناطق طرح
طرفهدوو طرفه
طرفه و
در دو نوع نوردی
دارند.دارند.
وجودوجود
دوطرفه
نوردهییکیک
قید کپی (نوردهی) :در
قید کپی (نوردهی):
در دو نوع نوردی یک طرفه و دو طرفه وجود دارند.

شکل 29ـ4ـ قید کپی دوطرفه

شکل 30ـ4ـ قید کپی یک طرفه

توجه :ضخامت خطوط طرح و اندازه فونت از  2/1میلی متر کمتر نباشد.

توجه

کمتر نباشد.
یلی متر
متر 2م
فونتیاز /1
خطوط
ضخامت
توجه:
نباشد.
کمتر
اندازه میل
طرح واز 0/3
فونت
اندازه
طرح و
ضخامت خطوط

بحث کالسی

کاربرد قید کپی دو طرفه و یک طرفه را با هم مقایسه کرده و در156مورد آن بحث کنید.
156

وسایل و مواد موردنیاز
نوع وسیله با مواد

تعریف

کاربرد

برس

با دسته چوبی  4اینچ و  2اینچ

مخصوصتمیزکاری

عینک

ساده طلقی با حفاظ کامل

برای محافظت از چشم

پیشبند بههمراه آستین و ساقبند
الستیکی گرهای (بنددار)

برای محافظت هنگام
اسیدکاری

پیش بند

تصویر
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ماسک

استاندارد و مقاوم در برابر بخار اسید

برای محافظت هنگام
اسیدکاری

سشوار

سشوار صنعتی

برای خشک کردن و حرارت
دادن کلیشه

سینک

سینک ظهور

برای ریختن داروی ظهور

از نوع التکس یا الستیکی

برای جلوگیری از حساسیت
پوستی

ظهور کلیشه در ظروف یک لیتری

ظاهر کردن طرح بر روی کلیشه

اسید نیتریک

برای گود کردن کلیشه

دستکش

داروی ظهور

اسید
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کوره خشک کن

سمباده

فعا ِ
لیت
کارگاهی1

خشککن با درجه حرارت باالی 100
درجه سلسیوس

برای حرارت کلیشه

سمباده نرم درجه 1200

برای پرداخت سطح کلیشه

نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
فعالیت کارگاهی
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  100×250میلیمتر انتخاب کنید سپس طرح شماره 1ـ 4را بر روی آن
کارگاهینوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
فعالیتعملی:
کار
لیزری پرینت کنید.
پرینتر
ای) با
عملی:ه
پیاده کنید .طرح را بر روی کاغذ کالک بهصورت ناخوانا کار(آین
چاپ بالشتکی
ساخت کلیشه فلزی
نوردهی و
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  122*252میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن پیاد
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  122*252میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن پیاده
فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
کنید.پرینتر لیزی پرینت کنید.
ای) با
کالک
کاغذ
کاغذروی
روی بر
رح راط بررح را
کنید.
(آینهپرینت
ناخوانا لیزی
صورت با پرینتر
به(آینه ای)
ناخوانا
صورت
کالک به
کنید .ط
فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
هنرجویان هنرستان ............
رشتۀ چاپ
نمونه کار کلیشه طالکوب
شماره  ۱سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵

هنرجویان هنرستان ............

فناوری چاپ
رشته ی
رشته چاپ
نمونه کار چاپ بالشنکی

هنرجویان هنرستان ............

شماره  ۱سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵

رشته ی فناوری چاپ

شماره  1سال تحصیلی 06-05

فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شماطرح شماره 1ـ4

فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

نمونه کار چاپ بالشنکی

شماره  1سال تحصیلی 06-05

فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

ِ
نکات ایمنی

شما از مسمومیت
جلوگیری
ـ استفاده از دستگاههای تهویه در تاریکخانه و محیط اسیدکاری بهمنظور
فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود
حاصل از داروها
فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
مطلوبسوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
ـ استفاده از دستگاه حرارتی مطمئن جهت تأمین دمای فونت خط
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
ـ استفاده از ماسک و دستکش
159

159
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توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست ،رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

آمادهسازی کلیشه و
نوردهی کلیشه ظهور و
اسید کاری کلیشه

کارگاه استاندارد تولید کلیشه
چاپ بالشتکی

شایستگیهایغیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در
تهیهکلیشه

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

نتایج ممکن
تهیه کلیشه باالتر از
انتظار

3

تهیه کلیشه با فرایندهای آمادهسازی ،ظهور و اسید کاری
کلیشه براساس استاندارد
قابل قبول

2

تهیه کلیشه با فرایندهای عدم رعایت استاندارد آمادهسازی
غیر قابل قبول
کلیشه

1

قابل قبول

توجهات زیست محیطی
نگرش

مدیریت مواد دورریختنی
رعایت میزان گودی کلیشه

توجه به همه موارد

غیرقابل
قبول دانید؟
آیا می

نمره

2

توجه به ایمنی و بهداشت

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

فرم چاپ بالشتگی (کلیشه) چگونه ساخته میشود؟

از شکل شماره  6-11چه برداشتی میکنید؟

سوال

آیا تا به حال پی بردهاید؟
ساخت کلیشه فتوپلیمر چه تفاوتهایی با کلیشه
فلزی دارد؟
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟
از شکل 31ـ 4چه برداشتی میکنید؟

نوردهی
فیلمفیلم پزتیو
پوزیتیو
امولسیون

کلیشه
فتوپلیمر

الیه حساس به نور

31ـ6-4
شکل 11
شکل
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فرآیند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ بالشتکی:

 -1انتخاب ورق کلیشه :با توجه به تیراژ و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود .ش

لیتوگرافی و کلیشه سازی

3ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فتوپلیمری چاپ بالشتکی
 1جــدا کردن الیه محافظ :روکش محافظ روی کلیشــه (الیه محافظ ضد خش) را مطابق شــکل 32ـ 4جدا
میکنیم.
ﻓﻴﻠﻢ ﭘﺰﺗﻴﻮ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ

UV

ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ
شکل 32ـ4ـ برداشتن الیه محافظ

 2عکاسی و نوردهی کلیشه :طرح یا فیلم پوزیتیو موردنظر به صورت خوانا و ژله پایین بر روی کلیشه چسبانده
و در دستگاه قید کپی قرار میدهیم .در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه
و همچنین سطح فیلم یا طرح مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها را برطرف کرد.
ﺑﺮس ﻧﺮم
سپس زمان نوردهی را از ( 80تا  120ثانیه) تنظیم و پس از وکیوم کامل ،عمل نوردهی انجام میشود( .شکلهای
۳۳ـ 4و 3۴ـ .)4عمق گود کلیشه به میزان نوردهی در این مرحله بستگی دارد ،هرچه نوردهی کمتر باشد ،عمق یا
گودی کلیشه بیشتر و هرچه بیشتر باشد ،عمق آن کمتر میشود.

ﻓﻴﻠﻢ ﭘﺰﺗﻴﻮ
UV

پوزیتیو
فیلمﻓﻴﻠﻢ ﭘﺰﺗﻴﻮ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ

UV

ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ

ﻧﻮر

شکل۳۳ـ4ـ نوردهی

ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻠﻴﺸﻪ

شکل۳4ـ4ـ وکیوم

 ۳ظهور :پس از اتمام زمان نوردهی و قطع وکیوم ،فیلم را از کلیشه جدا کرده و آن را در محیط تاریکخانه و در
زیر نور قرمز درون حمام داروی ظهور قرار داده و با استفاده از یک قلممو یا برس بسیار نرم ،سطح کلیشه را بهآرامی
حرکت میدهیم ،مدت زمان ظهور در حدود  60تا  120ثانیه و دمای دارو  22±1درجۀ سلســیوس اســت .داروی
ﺑﺮس ﻧﺮم
ﺑﺮس ﻧﺮم
مناطق نور نخورده را در خود حل میکند (شکل ۳۵ـ.)4

UV

برس نرم

شکل ۳۵ـ4ـ عمل ظهور کلیشه
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ﺑﺮس
ﭘﺰﺗﻴﻮ
یهای کلیشه ،را با آب نرم (بدون سختی)  30درجه
 ۴شستوشو :برای برداشتن مواد حل شــدۀ از داخلﻓﻴﻠﻢگود
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺤ
سلسیوس به مدت  60ثانیه میشوییم (شکل 36ـ.)4
UV
آب

ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐ
شکل 36ـ4ـ شستوشوی کلیشه

 ۵خشک کردن :با استفاده از هوا فشرده (کمپرسور هوا) قطرات آب را از توی گودیهای کلیشه خارج میکنیم
ﻧﻮر استفاده از سشوار (هوای گرم  60تا  70درجه سلسیوس)
تا طرح با وضوح کامل بر سطح کلیشه پدیدار شود .سپس با
به مدت حدودا ً  5دقیقه حرارت میدهیم (شکل ۳۷ـ.)4
UV

شکل 37ـ.4

 ۶نور پشت کلیشه (نور پایه) :بهمنظور سخت و مقاوم شدن (پلیمریزاسیون) مناطق نور نخورده کلیشه ،در برابر
اسید ،آن را به مدت  5دقیقه نور میدهیم (شکل ۳۸ـ.)4
ﻧﻮر
نوردهی

UV

شکل 38ـ4ـ نوردهی پشت کلیشه

 7کنترل کیفیت :در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شده بر روی کلیشه را در چند نقطه از طرح ایجاد شده (3
یا  7منطقه) با استفاده از وسایل اندازهگیری مکانیکی یا نوری (اپتیکال) سنجیده شود .چنانچه میزان عمق کلیشه
کمتر باشــد از مرحله اســیدکاری به بعد را تکرار کرده تا به عمق موردنظر ( 18تا  25میکرون) دست یابیم (شکل
39ـ.)4
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شکل39ـ4
نکته

توجه

بهدلیل تنوع مواد تولیدی توسط شرکتهای مختلف سازندۀ آنها و شرایط محیطی ،زمانهای داده
شده ممکن است تغییر کند.
عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیریکنواخت ،وضوح کم تصویر ،دفرمه شدن طرح ،از بین
رفتن بعضی از مناطق طرح میشود.
ضخامت خطوط و اندازه فوت از  0/3میلیمتر کمتر نباشد.
وسایل و مواد موردنیاز

نوع وسیله با مواد

تعریف

کاربرد

برس

با دسته چوبی  4اینچ و  2اینچ

مخصوصتمیزکاری

عینک

ساده طلقی باحفاظ کامل

برای محافظت از چشم

پیش بند

پیشبند بههمراه آستین و ساقبند
الستیکی گرهای (بنددار)

برای محافظت هنگام
اسیدکاری

ماسک

استاندارد و مقاوم در برابر بخار اسید

برای محافظت هنگام
اسیدکاری

تصویر
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سشوار

سشوار صنعتی

برای خشک کردن و حرارت
دادن کلیشه

سینک

سینک ظهور

برای ریختن دارو و ظهور

دستکش

از نوع التکس یا الستیکی

برای جلوگیری از حساسیت
پوستی

پارچه

آنتی استاتیک (عدم جذب گرد و غبار)

برای تمیز کاری

فعا ِ
لیت
کارگاهی2

کار عملی
نوردهی و ساخت کلیشه فتوپلیمر چاپ بالشتکی
فعالیت کارگاهی
بالشتکیبر روی آن
2ـ 4را
کنید
فعالیت
شمارهچاپ
طرحکلیشه فلزی
سپس ساخت
کارگاهینوردهی و
عملی:
شرح فعالیت :کلیشه فتوپلیمر  100×250میلیمتر انتخابکار
کار عملی :نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
کنید.کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن
پرینتمتر انتخاب
لیزری 122میلی
فوالدی *252
فعالیت :کلیشه
شرح
پیاده کنید .طرح را بر روی کاغذ کالک بهصورت ناخوانا (آینه
پرینتر
ای) با
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  122*252میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن پیاده
کنید.پرینتر لیزی پرینت کنید.
ای) با
کالک
کاغذ
کاغذروی
روی بر
رح راط بررح را
کنید.
(آینهپرینت
ناخوانا لیزی
صورت با پرینتر
به(آینه ای)
ناخوانا
صورت
کالک به
کنید .ط
فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
هنرجویان هنرستان ............
رشته چاپ
نمونه کار کلیشه طالکوب
شماره  2سال تحصیلی 96ـ95

هنرجویان هنرستان ............

چاپ چاپ
فناوری
رشته ی
رشته
نمونه کار چاپ بالشنکی

هنرجویان هنرستان ............

شماره  ۱سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵

رشته ی فناوری چاپ

شماره  1سال تحصیلی 06-05

فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شماطرح شماره 2ـ4

فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
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فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
159

فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

نمونه کار چاپ بالشنکی

شماره  1سال تحصیلی 06-05

لیتوگرافی و کلیشه سازی
ِ
نکات ایمنی

ـ استفاده از دستگاههای تهویه در تاریک خانه و محیط اسید کاری بهمنظور جلوگیری از مسمومیت
حاصل از داروها
ـ استفاده از دستگاه حرارتی مطمئن جهت تأمین دمای مطلوب
ـ استفاده از ماسک و دستکش

توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست ـ رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و
)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

تهیه کلیشه باالتر از انتظار
آمادهسازی کلیشه و
نوردهی کلیشه ظهور
کلیشه

کارگاه استاندارد تولید کلیشه
چاپ بالشتکی
کلیشه ،قید کپی ،کمپرسور هوا،
حساس کلیشه ،ظهور کلیشه

شایستگیهایغیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در
تهیهکلیشه

توجهات زیست محیطی
نگرش

مدیریت مواد دورریختنی

تهیه کلیشه با فرایندهای
قابل قبول

نمره

3
رعایت استاندارد نوردهی و ظهور
کلیشه

2

عدم رعایت استاندارد آمادهسازی
تهیه کلیشه با فرایندهای غیر کلیشه
قابل قبول
عدم رعایت استانداردهای ظهور
کلیشه

1

قابل قبول

غیرقابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت

2

1

رعایت میزان گودی کلیشه

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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واحد یادگیری 2ـ4

شایستگی ساخت کلیشه چاپ برجسته

آیا میدانید که؟
طالکوبی (فویل کوبی) چیست؟
فرم چاپ برجسته و طالکوبی (کلیشه) چگونه ساخته میشود؟
آیا می دانید؟
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟
 ecnalubmAروی خودروهای امدادی بیمارستانها (آمبوالنس) چیست؟
علت معکوس بودن کلمهecnalubmA
eecnalubmA
چاپcnalub
فرمmA
کلمه
بالشتگیآآینهای
این کلمه
است؟
Ambulanceمیشود؟
چگونه ساخته
(کلیشه)
از شکل شماره 4۰ـ 4چه برداشتی میکنید؟
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

از شکل شماره  6-11چه برداشتی میکنید؟
نوردهی
فیلم پزتیو
نگاتیو
فیلم

امولسیون
کلیشه فلزی

الیه حساس به نور
شکل 40ـ4

شکل 6-11

فرآیند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ بالشتکی:
 -1انتخاب ورق کلیشه :با توجه به تیراژ و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود .شکل 6-12
بحث کالسی

108

در مورد علت آینهای بودن بعضی از فرمهای چاپی بحث و گفتوگو کنید.

شکل 6-12
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4ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ برجسته
 1چربیگیری :چربیگیری در مورد کلیشههایی انجام میگیرد که از قبل حساس نشدهاند و نیاز به حساس کاری
دارند .برای این با استفاده از پودر مل سطح کلیشه را پرداخت کرده و اسیدنیتریک ضعیف شده (با آب رقیق شده)
و سمباده نرم همزمان با آب میشوییم تا بهصورت یکدست و تمیز و عاری از هرگونه چربی شود (شکل 4۱ـ.)4

شکل 4۱ـ4ـ چربیگیری

 2حساس کردن :ایجاد الیه حساس و یکنواخت بر سطح کلیشه با دستگاه تورنت انجام میشود .در این روش ابتدا
کلیشــه را روی صفحه تا دســتگاه با گیرهها بهصورت ثابت شده میبندیم و دستگاه را روشن کرده تا صفحه حامل
کلیشــه شروع به چرخش کند ،در این حالت مایع حســاس (تشکیل شده از فیش لم و بیکربنات) را روی کلیشه
میریزیم تا ســطح کلیشــه یکدست و یکنواخت به مایع حساس آغشته شود ،در تورنت را میبندیم تا نور به الک
حساس نرسد و تا زمانی که الک حساس بر روی کلیشه خشک شود که ممکن است  5تا 10دقیقه بهطول بینجامد.
(شکل 4۲ـ )4یک نوع تورنت را نشان میدهد.

شکل ۴۲ـ4ـ حساس کردن
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 3عکاســی و نوردهی کلیشه :پس از خشک شدن سطح حساس شدۀ کلیشــه طرح یا فیلم نگاتیو موردنظر
بهصورت ناخوانا (آینهای) و ژله پایین بر روی کلیشــه چســبانده و مطابق (شــکل4۳ـ )۴در دستگاه قید کپی قرار
میدهیم .در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه و همچنین سطح فیلم
یا طرح مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها را برطرف کرد .سپس زمان نوردهی را از  4تا  6دقیقه تنظیم
و پس از وکیوم کامل ،عمل نوردهی انجام میشود (شکل 4۴ـ.)4

شکل4۳ـ4ـ قراردادن فیلم بر روی کلیشه

شکل ۴۴ـ4ـ روشن کردن وکیوم

 4ظهور :برای عمل ظهور آب را روی کلیشــه ریخته و به آرامی با یک برس مویی نرم با اسفنج نرم یا پد مخملی
روی کلیشه را حرکت میدهیم تا الک (فیش لم) مناطق نور نخورده حل شود .دمای  27±1درجۀ سلسیوس برای
این کار مناسب است (شکل4۵ـ.)4
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شکل ۴۵ـ4ـ عمل ظهور

 5ســپس کلیشــه را خشــک کرده و آن را در محلول تقویتکننده قرار داده تا مناطق نور خورده قویتر شــود
(شکل4۶ـ.)4

شکل 4۶ـ4ـ حرارت دادن کلیشه

 6حرارت دادن :بهمنظور سخت و مقاوم شدن ماده حساس باقیمانده یا همان مناطق نور خورده کلیشه ،در برابر
اسید ،کلیشه را در روی اجاق حرارتی و یا با دستگاه مخصوص که دارای المنتهای برقی با درجه حرارت  120تا
 140درجه سلسیوس به مدت  60ثانیه حرارت میدهیم و یا با استفاده از شعلۀ مستقیم این کار را انجام میدهیم
(شکلهای  ۴-۴۷و ۴۸ـ.)4
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شکل 4۷ـ4ـ حرارت دادن کلیشه

شکل ۴۸ـ4ـ حرارت دادن کلیشه
7

سپس کلیشه را با آب شستوشو داده و خشک میکنیم.

 8اسیدکاری :برای گودشدن سطح کلیشه (جاهایی که نور نخورده و الک آنها پاک شده است) ،عمل اسیدکاری
در دستگاه اسیدزنی انجام میشود .مدت زمان انجام کار در حدود  15دقیقه است (شکل۴۹ـ.)4

شکل ۴۹ـ4ـ اسیدکاری
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 9شستوشو :پس از گودشدن کلیشه ،سطح آن را بالفاصله با آب نرم (بدون سختی) میشوییم تا از گود شدن
ناخواسته و بیش از حد جلوگیری شود .سپس با استفاده از هوای فشرده کلیشه را خشک میکنیم.
 10کنترل کیفیت :در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شده بر روی کلیشه (در مورد کلیشههای طالکوب 0/8
میلیمتر) را در چند نقطه از طرح ایجاد شده با استفاده از وسایل اندازهگیری مکانیکی یا نوری (اپتیکال) سنجیده
شــود ،چنانچه مناطقی بهصورت ناخواسته بر روی کلیشــه ایجاد شده باشد و برجسته باشند با کمک دستگاه فرز
کلیشهسازی ،میتراشیم (شکل5۰ـ.)4

شکل5۰ـ4ـ فرزکاری کلیشه

توجه 1

توجه 2

بهدلیل تنوع مواد تولیدی توسط شرکتهای مختلف سازندۀ آنها و شرایط محیطی ،زمانهای داده
شده ممکن است تغییر کند.

عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیریکنواخت ،وضوح کم تصویر ،تغییر شکل طرح ،از بین
رفتن بعضی از مناطق طرح میشود.
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وسایل و مواد موردنیاز
نوع وسیله با
مواد

برس

تعریف

کاربرد

با دسته چوبی  4اینچ و  2اینچ مخصوصتمیزکاری

عینک

ساده طلقی باحفاظ کامل

برای محافظت از چشم

پیش بند

پیشبند بههمراه آستین و
ساقبند الستیکی گرهای
(بنددار)

برای محافظت هنگام اسیدکاری

ماسک

استاندارد و مقاوم در برابر بخار
اسید

برای محافظت هنگام اسیدکاری

سشوار

سشوار صنعتی

برای خشک کردن و حرارت دادن
کلیشه

سینک

سینک ظهور

برای ریختن دارو و ظهور
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دستکش

از نوع التکس یا الستیکی

برای جلوگیری از حساسیت پوستی

اسید

اسید نیتریک

برای گود کردن کلیشه

اجاق

اجاق کوچک گاز شهری

برای حرارت کلیشه

دستگاه اسیدزنی

مخصوص کلیشه سازی

برای گود کردن کلیشه

فعا ِ
لیت
کارگاهی2

کار عملی
فعالیت کارگاهی
نوردهی و ساخت کلیشه فتوپلیمر چاپ بالشتکی
کارگاهینوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
فعالیتعملی:
کار
شماره ۳ـ 4را بر روی آن
طرح
سپس
کنید
شرح فعالیت :کلیشه فتوپلیمر  100×250میلی
چاپ بالشتکی
کلیشه فلزی
نوردهی و ساخت
متر انتخابکار عملی:
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  122*252میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن پیا
شرح فعالیت :کلیشه فوالدی  122*252میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  6-1را بر روی آن پیاده
کنید.
پرینت
لیزری
پرینتر
روی بربا
کنید.ه
پیاده کنید .طرح را بر روی کاغذ کالک بهصورت ناخوانا (آین
پرینتر لیزی پرینت کنید.
ای) با
کالک
کاغذ
کاغذروی
ای)را
رح راط بررح
کنید.
(آینهپرینت
ناخوانا لیزی
صورت با پرینتر
به(آینه ای)
ناخوانا
صورت
کالک به
کنید .ط
فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
هنرجویان هنرستان ............
رشته چاپ
نمونه کار کلیشه طالکوب
شماره  3سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵

هنرجویان هنرستان ............

رشته
چاپ چاپ
فناوری
رشته ی
نمونه کار چاپ بالشنکی

هنرجویان هنرستان ............

شماره  ۱سال تحصیلی ۹۶ـ۹۵

رشته ی فناوری چاپ

شماره  1سال تحصیلی 06-05

فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
طرح شماره ۳ـ4

فونت خط دوم  24نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

فونت خط سوم  12نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط چهارم  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
159

فونت خط اول  14نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

نمونه کار چاپ بالشنکی

شماره  1سال تحصیلی 06-05
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ِ
نکات ایمنی

ـ استفاده از دستگاههای تهویه در تاریکخانه و محیط اسیدکاری بهمنظور جلوگیری از مسمومیت
حاصل از داروها
ـ استفاده از دستگاه حرارتی مطمئن جهت تأمین دمای مطلوب
ـ استفاده از ماسک و دستکش

توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست ـ رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

آمادهسازی کلیشه و کارگاه استاندارد تولید کلیشه چاپ
نوردهی کلیشه ظهور بالشتکی
و اسید کاری کلیشه
کلیشه ،قید کپی ،کمپرسور هوا،
حساس کلیشه ،ظهور کلیشه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

تهیه کلیشه باالتر از انتظار

3

تهیه کلیشه با فرایندهای رعایت استاندارد نوردهی و ظهور
کلیشه
قابل قبول

2

تهیه کلیشه با فرایندهای عدم رعایت استاندارد آمادهسازی
کلیشه
غیر قابل قبول
عدم رعایت استانداردهای ظهور
کلیشه

1

شایستگیهایغیرفنی مسئولیتپذیری و مدیریت مواد
قابل قبول
ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در تهیه
کلیشه

توجهات زیست
محیطی

مدیریت مواد دورریختنی

نگرش

رعایت میزان گودی کلیشه

غیرقابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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ارزشیابی شایستگی تولید کلیشه چاپ برجسته (فلزی)
شرح کار:
1ـ انتخاب کلیشه با توجه به جنس و نوع مصرف 2ـ حساس کردن سطح کلیشه 3ـ عکاسی فیلم برروی کلیشه 4ـ اسیدکاری و فرزکاری
کلیشه
استانداردعملکرد:
تولید کلیشه چاپ برجسته فلزی با توجه به نوع کاربرد
شاخص ها:
1ـ انتخاب صحیح کلیشه از نظر جنس و ضخامت و نوع کاربرد آن 2ـ روش صحیح حساس نمودن کلیشه 3ـ عکاسی صحیح طرح بر روی
کلیشه 4ـ روش صحیح اسیدکاری و فرز کاری کلیشه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :در محیط پیش از چاپ – نور یکنواخت  6000درجه کلوین – تهویه استاندارد
ابزار و تجهیزات    :
تاریک خانه ـ خشک کن ـ قید کپی ـ دستگاه ظهور کلیشه ـ دستگاه فرزـ اسیدـ مواد ظهور
معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب کلیشه با توجه به جنس و ضخامت و نوع کاربرد

2

2

حساس کردن سطح کلیشه

2

3

کپی کردن فیلم نگاتیو بر سطح کلیشه

2

4

اسیدکاری و فرزکاری کلیشه

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
میانگیننمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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ارزشیابی شایستگی تولید کلیشه چاپ پد (بالشتکی)
شرح کار:
1ـ انتخاب کلیشه و چربیزدایی آن 2ـ حساس کردن سطح کلیشه 3ـ انتقال طرح 4ـ ظهور کلیشه 5ـ حرارت دادن و اسیدکاری
6ـ شستوشوی کلیشه
استاندارد عملکرد:
تولید کلیشه چاپ پد با توجه به ویژگیهای ماشین چاپ و نوع کار
شاخص ها:
1ـ بررســی کلیشــۀ مناســب 2ـ بررســی حســاس نمــودن ســطح کلیشــه 3ـ روش صحیــح انتقــال طــرح 4ـ ظهــور کلیشــه
5ـ تثبیــت و شستوشــوی کلیشــه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :در محیط پیش از چاپ – نور یکنواخت  6000درجه کلوین – تهویه استاندارد
ابزار و تجهیزات :تاریک خانه ـ خشککن ـ قید کپی کلیشه ـ سشوار صنعتی ـ ماده حساس کلیشه ـ داروی ظهور کلیشه ـ چسب
کادربندی و اسید مورد نیاز
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب کلیشه و چربیزدایی از آن

2

2

حساس کردن

2

3

انتقال طرح

2

4

ظهور کلیشه

2

5

حرارت دادن کلیشه

2

6

کادربندی و اسیدکاری و تمیز کردن کلیشه

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:

2

میانگیننمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 5

تولید شابلون اسکرین

شابلونهای اسکرین یکی از پرمصرفترین فرمهای چاپی هستند که بهدلیل انتقال مناسب مرکب و انعطافپذیری
عالی در بسیاری از حوزههای صنعت چاپ استفاده میشوند .شابل ونهای تولید شده در شرایط مناسب جهت چاپ
پوشاک ،ظروف (شیشهای ـ پالستیکی ـ فلزی) ،قطعات مکانیکی ،بردهای الکترونیکی و  ...استفاده میشوند .انتخاب
قاب مناســب یکی از کارهایی اســت که برای تولید شابلون جهت چاپ بر روی هر یک از مصنوعات ذکر شده باید
مورد توجه قرار گیرد.
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واحد یادگیری 5

شایستگی ساخت انواع قابهای شابلون اسکرین

آیا میدانید که؟
از چه موادی برای ساخت قاب عکس استفاده میشود؟
نقش قاب عکس در یک تابلو چیست؟
ابعاد و اندازۀ یک قاب چگونه تعیین میگردد؟
چگونه یک طرح در یک قاب ایجاد میشود؟
قاب چه نقشی در شابلون اسکرین دارد؟
چگونه یک طرح در قاب شابلون اسکرین قرار میگیرد؟
آیا میتوان یک شابلون ساده را در منزل ساخت؟
هدف از این شایســتگی فراگیری و شــناخت انواع قاب شــابلون ،ساخت قاب ،شــناخت انواع توری و کاربرد آنها،
توریکشــی قاب بهصورت دستی و با استفاده از دستگاه توریکشــی چربیزدایی و حساس کردن شابلون ،کاربرد
روشهای انتقال طرح بر روی شابلون ،ظهور شابلون ،دورگیری شابلون میباشد.
شابلونها انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بهخصوصی دارند .برخی از شابلونها جهت پوشش فرمهای
چاپ شده با یک الیۀ ورنی و برخی دیگر جهت چاپ طرحهای چاپی بهکار میروند.

استاندارد عملکرد :پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی تولید شابلون اسکرین هنرجویان قادر
خواهند بود اطالعات موردنیاز برای ساخت قاب ،توریکشی ،آمادهسازی توری ،حساس کردن شابلون ،عکاسی و
ظهور شابلون را بهدست آورند.
120

ساختمان می باشد  .عمل قاب این است که اطراف توری را گرفته و آن را تحت کشش نگه دارد بطور
شل و سست نگردد .

استحکام و سبکی دو عامل اثرگذار در انتخاب جنس کالف می باشند  .استحکام به این معنی که کال

طول زمان در اثر استفاده دچار پیچیدگی ( تاب برداشتن )  ،ترک خوردگی  ،شکستگی و یا پوسیدگی نش
لیتوگرافی و کلیشه سازی

الف -دسته بندی قاب از نظر جنس :

1ـ5ـ دستهبندی قابها

قاب ها را از نظر جنس به دودسته تقسیم می کنند .

 -قاب های چوبی  :چوب مصرفی باید از چوب خشک شده و بدون گره باشد  .ساخت این قاب

برای
شابلون
کالفقاببرای
آیا تاکنون به نقش پی در ساختمان فکر کردهاید؟ نقش قاب یا
ساختمانمصرف بکار می روند
ظروف یک بار
پیروی
نقش بر
هماننددر چاپ
کوچک که
های چوبی
بخصوص

سست
شل و
طوری ،که
نگههادارد ب
نگردد.ها می باشد  .و از معای
پایین آن
هزینه ی
سبکی و
سادگیه ساخت
کششقاب
تحتمزیت این
میباشد .عمل قاب این است که اطراف توری را گرفته و آن رااست .

کالف در
زماندر اثر تغییرات محیط
طولانبساط
انقباض و
کهکوتاه و
معنیعمر
این زمان ،
بهطول
استحکام در
باشند .و پیچیدگی
استحکام و سبکی دو عامل اثرگذار در انتخاب جنس کالف م،یخمیدگی
باشد  .شکل 5-1
شکستگی و یا پوسیدگی نشود.
در اثر استفاده دچار پیچیدگی (تاب برداشتن) ،ترک خوردگی،

الف) دستهبندی قاب از نظر جنس:
قابها را از نظر جنس به دو دسته تقسیم میکنند.
قابهای چوبی :چوب مصرفی باید از چوب خشک شده و بدون گره
باشــد .ســاخت این قابها ،بهخصوص قابهای چوبی کوچک که در
چاپ بر روی ظروف یکبار مصرف بهکار میروند ساده است .مزیت این
قابها سادگی ساخت ،سبکی و هزینۀ پایین آنها میباشد .و از معایب
آن ،خمیدگی و پیچیدگی در طول زمان ،عمر کوتاه و انقباض و انبساط
در اثر تغییرات محیطی میباشد (شکل 1ـ.)5
شکل 1ـ5ـ قاب چوبی

آلومینیوم  2/9برابر انعطاف پذیرتر از فوالد ( با سطح مقطع یکسان ) می باشد جهت افزایش

چوبیچاپ اسکرین
های
ساخت5-1قاب
قاب
قابهای فلزی :پروفیلهای فلزی که از آلومینیوم ،آهن و یا فوالد ساخته شدهاند در شکل
بهکار میروند .در اســتفاده از پروفیلهای آلومینیومی با توجه به اینکه آلومینیوم  2/9برابر انعطافپذیرتر از فوالد
شکلب 5-2و 5-3
بیشتر نمود .
اضالع را
قاب را
سطح
آلومینیومی
افزایش
(با ســطح مقطع یکسان) میباشدهایجهت
ساخته شده اند در ساخت
اضالعفوالد
مقطعآهن و یا
آلومینیوم ،
بایستیکه از
های فلزی
هایفلزی  :پروفیل
استحکام قاقاب های
می روند  .در استفاده از پروفیل های آلومینیومی با توجه به اینکه
اسکرین وبه کار
(شکلچاپ
افزایش داده و یا ضخامت دیوارهای اضالع را بیشتر نمود های
3ـ.)5
های 2ـ5
استحکام قاب های آلومینیومی بایستی سطح مقطع اضالع قاب را افزایش داده و یا ضخامت دیواره

011

شکل 2ـ5ـ قاب آلومینیوم
سؤال

شکل 3ـ5ـ قاب با پروفیل فلزی

به نظر شما مناسبترین ماده جهت ساخت قاب اسکرین کدام است؟
شکل  5-2قاب آلومینیوم

شکل  5-3قاب با پروفیل فلزی
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به نظر شما مناسب ترین ماده جهت ساخت قاب اسکرین کدام است ؟

لیتوگرافی و کلیشه سازی

با توجه به اطالعات بیان شده در مورد جنس قاب ها جدول زیر را کامل نمایید.
جنس

قاب چوبی

قاب آلومینیومی

قاب آهنی

قاب فوالدی

وزن

کم

کم

زیاد

زیاد

استحکام

کم

زیاد

تغییرات در مقابل مواد

ثابت

ثابت

هایی با مقط
مقطعپروفیل
قاب  ،از
ابعاد
پروفیل با
شابلون
شابلون وقاب
استحکام
بهمنظور به
مخصوص
هایی با
پروفیل
مقطع قاب ،از
میان با ابعاد
تناسبپروفیل
وایجاد مقطع
تناسب میان
ایجاد
منظورقاب
اســتحکام
توانو 5ـ.)5
می 4ـ5
(شکل
استفاده
سطحتوان
شده می
مقطع
مخصوصسطح
شابلونسازی و یا با
استفاه کرد  .شکل  -و -
تقویتکردشده
مقطع
تقویتیا با
سازی و
شابلون

(الف)

(ب)

شکل 4ـ5ـ سطح مقطع تقویت شده

شکل 5ـ 5پروفیل مخصوص قاب

ها پروفیل تقویت شده قاب شابلون
شکلقا5ب5-
تقویتوشده
ب) دستهشکل
ساختار:
مقطعشکل
سطحاز نظر
بندی-4قا5بها

از نظر شکل و ساختار به سه دسته تقسیم میشوند:
ب  -دسته بندی قاب هااز نظر شکل و ساختار  :قاب ها از نظر شکل و ساختار به سه دسته تقسیم می شوند
قابهای ثابت :نوعی از قابها هستند که چهارچوب با
توری به
هایاست
شکل
توریها هستند که چهارچوب با مقطع مربع یا مستطیل شکل است توری
وسیلۀقاب
نوعی از
ثابت :
مستطیلقاب
مقطع مربع یا -
کش روی آن کشــیده میشود و در محل تماس توری
به وسیله ی توری کش روی آن کشیده می شود و در محل تماس توری با قاب به وسیله ی چسب
با مقطع به وســیلۀ چسب مخصوص چسبانده میشود
مخصوص چسبانده می شود  .شکل 5-6
(شکل 6ـ.)5
شکل 6ـ5ـ قاب با مقطع مستطیل
سؤال

آیا امکان کشش مجدد در این قابها وجود دارد؟
قابهای خود کششــی :این قابها شامل چهار چوبی هستند با لبههای متحرک ،مکانیزم (سیستم) کششدهندۀ
توری در خود قاب قرار داشــته و نیاز به اســتفاده از چسب نیست .در این نوع قابها توری در درون گیرههای قاب
قرار گرفته و سپس با گرداندن ریلهای قاب توریکشیده میشود .چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته
باشد میتوان این کار را تکرار کرد (شکل 7ـ.)5
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شکل  5-6قاب بامقطع مستطیل

سیستم ) کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست  .د
ر خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست  .در این
توریع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب
های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب نو
مکانیزم (
 قاب های خود کششی  :این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه هایشود  .چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار ر
متحرک .می
کشیده
راتکرار
مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار
 قاب های خود کششی  :این قاب ها شامل چهارچوبی هسیستم ) کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست  .در این
توری5
قاب -7
شکل
کرد .
سیستم ) کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و
نوع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های

گیره های قاب قرار گرفته و
توریودر
نوع قاب ها
درونسازی
کلیشه
لیتوگرافی
کشیده می شود  .چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش
کرد  .شکل 5-7

کشیده می شود  .چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار
کرد  .شکل 5-7

شکل  5-7قاب های خود کششی
سوال:به نظر شما قاب های خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟
خودکششیاستوانه ای هستند و جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی
هایاین قاب ها
ب) :
دوار
استوانه ای
7ـ5ـ( قا
قاب های شکل
زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است  .کاربرد آن ها جهت چاپ روتاری اسکرین می باشد  .شکل 5-9

شکل  5-7قاب های خود کششی
سؤال
هایقاب های ثابت دارند
نسبت به
امتیازات
دارند؟ 5قاب های خود کششی
خودکششی؟ چه امتیازات فنی نسبت به قابهای ثابت شکل -7
شمافنیقاب
سوال:به نظر شما قاب های خود کششیبهچهنظر
قاب های استوانه ای (دوار )  :این قاب ها استوانه ای هستند و جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی
زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است  .کاربرد آن ها جهت چاپ روتاری اسکرین می باشد  .شکل 5-9

سوال:به نظر شما قاب های خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب

قاب های استوانه ای (دوار )  :این قاب ها استوانه ای هستند و جنس
شکل  5-7قاب های خود کششی
آلومینیوم
آنها از
جنس
هستند
قابهای استوانهای (دوار) :این قابها استوانهای
کاربرد آن ها جهت چاپ ر
مقاوم است .
شیمیایی
مقابلومواد
زنند و در

چاپ؟
جهتدارند
آنها ثابت
کاربردهای
است.به قاب
مقاومنسبت
شیمیایی فنی
چه امتیازات
زنند وخود
قابیهای
که شما
استنظر
سوال:به
کششیمواد
در مقابل
زنگ نم
متیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟
روتاری اسکرین میباشد (شکل 8ـ.)5
قاب های استوانه ای (دوار )  :این قاب ها استوانه ای هستند و جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ
توانه ای هستند و جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی
مواداستوانهای
مقابل قاب
در 8ـ5ـ
شکل
شیمیایی مقاوم است  .کاربرد آن ها جهت چاپ روتاری اسکرین می باشد  .شکل 9
زنند و
اربرد آن ها جهت چاپ روتاری اسکرین می باشد  .شکل 5-9
بحث کالسی

شکل  5-9قاب استوانه ای

ای شیوه ساخت قابهای استوانهای بحث کنید؟
چگونگی و
در مورد
شکل  5-9قاب استوانه
013
با توجه به آموختههای خود در مورد قابها جدول زیر را کامل کنید.
013

نوع قاب

محاسن

معایب

میزان کاربرد

اندازۀ پیشنهادی به سانتی متر

چوبی

هزینه پایین

تاب برداشتن

 15درصد

45×35

آلومینیومی

استحکام

هزینه زیاد

185×150

وزن زیاد

 15درصدشکل  5-9قاب استوانه ای
110×85

آهنی

ل  5-9قاب استوانه ای
ثابت
013

شکل  5-9قاب استوانه ای

خود کششی
استوانهای (دوار)

عدم کشش مجدد
امکان کشش مجدد

 50درصد
 10درصد

سختی کاربرد

013

80×65
70×55

 10درصد
123

013

 01درصد
سختی
استوانه
پس از جوش کاری محل های جوش
دادهکاربردمی شوند ،
(دوار)پروفیل فلزی به هم جوش
دو ایسر
برش

خورده کامالً سنگ زده و صاف می شوند  .شکل5-01
 -5-2روش های ساخت قاب ( کالف ) چوبی  :به طور کلی اتصال پروفیل ها و قطعات چوبی قاب به یکدیگر
لیتوگرافی و کلیشه سازی

به منظور ساخت قاب به چهار روش صورت می گیرد :

چوبی
(کالف)
قاب
ساخت
شود  .اتصال با
پیشنهاد می
ضروری
مواقع
های تنها در
ش اتصال
رو نوع
2ـ5ـ این
 اتصال سر به سر  :استفاده ازدوامی نبوده و فقط در مورد قاب های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد  .برای مهار کردن سر

یکدیگر5-به منظور ساخت قاب به چهار روش صورت میگیرد.
بهطور کلی اتصال پروفیلها و قطعات چوبی قاب به
چوب ها به هم پیچ شده و از یک گونیای فلزی برای استحکام بیشتر استفاده می شود  .شکل 8
اتصال سر به سر :اســتفاده از این نوع اتصال تنها در
پیشنهاد میشود .اتصال با دوامی نبوده و
 اتصال فارسی  :سر چوب ها برای اتصال با زاویه ای  45درجه بریده می شود ومواقعضروریشده
سطح بریده
دوامقاب
در .مورد
پس از چسب زدن روی هم قرار می گیرند و یک زاویه ی  81درجه را درست میفقط
اینهای چوبی مورد استفاده قرار میگیرد.
کنند
برای مهار کردن ســر چوبها به هم پیچ شده و از یک
نوع اتصال در مورد کالف چوبی مطلوب نیست اما در مورد قاب های فلزی بسیار عالی است  .پس از
گونیای فلزی برای اســتحکام بیشــتر استفاده میشود
شکلدو01
فارسی هم جوش داده می شوند  ،پس از جوش کاری محل های جوش
اتصالفلزی به
سر5-پروفیل
برش
شکل 9ـ5ـ اتصال سر به سر
(شکل 9ـ.)5
خورده کامالً سنگ زده و صاف می شوند  .شکل5-01

شکل  5-8اتصال سر به سر
اتصال فارسی :سر چوبها برای اتصال با زاویهای 45
درجه بریده میشــود و سطح بریده شده پس از چسب
014
زدن روی هــم قرار میگیرند و یــک زاویۀ  90درجه را
 اتصال نیم ونیم :بخشی از سر پروفیل های کالف به میزان نصف ضخامت بریده برداشته می شود .درســت میکنند .دوام این نوع اتصــال در مورد کالف
چوبیروی
دو سر پروفیل ها به گونه ای که مکمل یکدیگر باشند و زاوایه ی  81درجه بسازند
گذاشتهاما در مورد قابهای فلزی بسیار
همنیســت
مطلوب
هایاستچوبی
مناسبدو سر پروفیل فلزی به هم جوش
پس از برش
شده پس از چسب زدن پیچ می شوند  .دوام این نوع اتصال در مورد قابعالی
داده میشوند .پس از جوشکاری محلهای جوشخورده
تراست .شکل 5-00
کام ً
ال سنگ زده و صاف میشوند (شکل 10ـ.)5
شکل 10ـ5ـ اتصال فارسی

اتصال نیم و نیم :بخشــی از سر پروفیلهای کالف به
شکل  5-01اتصال فارسی
میزان نصف ضخامت بریده برداشــته میشــود .دو سر
پروفیلها بهگونهای که مکمل یکدیگر باشــند و زاویۀ
بســازند روی هم گذاشته شده پس از چسب
 اتصال فاق و زبانه  :این نوع اتصال متعادل ترین نوع اتصال حرفه ی نجاری است  .در90درجهاتصال
این نوع
شوند .دوام این نوع اتصال در مورد قابهای
زدن پیچ می
دو سر چوب به صورت فاق و زبانه در می آید  ،چسب زده می شوند و در درون یکدیگر قرار می
شود .است (شکل 11ـ.)5
میبتر
برداشتهمناس
 اتصال نیم ونیم :بخشی از سر پروفیل های کالف به میزان نصف ضخامت بریده چوبیگیرند و تا زمان خشک شدن به طور محکم با گیره ی نجاری بسته می شوند  .کار این نوع اتصال
زاوایه5ی  81درجه بسازند روی هم گذاشته
باشند و
گونه ای
پروفیل ها
در سر
دو
شکل -02
یکدیگربود .
مکملخواهد
بسیارکهمطلوب
هایبهچوبی
مورد فریم

اینو نیم
دوام نیم
11ـ5ـ .اتصال
نوع اتصال در مورد قاب های چوبی مناسب
شکل شوند
شده پس از چسب زدن پیچ می

شکل 5-00اتصال نیم و نیم
تراست .شکل 5-00

015

شکل 12ـ5ـ اتصال فاق و زبانه
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شکل  5-02اتصال فاق و زبانه

شکل 5-00اتصال نیم و نیم

اتصال فاق و زبانه :این نــوع اتصال متعادلترین نوع
اتصال حرفۀ نجاری است .در این نوع اتصال دو سر چوب
به صورت فاق و زبانه در میآیند ،چسب زده میشوند و
در درون یکدیگر قرار میگیرند و تا زمان خشــک شدن
بهطور محکم یا گیرۀ نجاری بسته میشوند .کار این نوع
اتصال در مورد فریمهای چوبی بسیار مطلوب خواهد بود
(شکل 12ـ)5
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اندازۀ قاب :انتخاب قاب بستگی به سطح چاپ موردنظر ،همچنین نوع و روش چاپ دارد .در هر صورت بایستی در
اطراف سطح چاپ موردنظر فضای خالی و کافی جهت انباشت مرکب چاپ ( )Inkrestوجود داشته باشد.
جدول 1ـ5ـ اندازۀ پیشنهادی قاب برای سطوح مختلف چاپ
سطح مقطع
قاب cm

اندازۀ خارجی
شابلون cm

اندازۀ داخلی
شابلون cm

حداکثر اندازۀ
چاپ cm

اندازه هایی که می توان با شابلون های پیشنهادی
چاپ کرد

8×2

120×160

111×15

180×110

140×100

144×90

120×90

7×1

160×110

152×112

110×81

100×70

90×71

90×60

6×3

120×80

113×73

82×54

70×50
70×33

72×45
72×30

60×45
60×30

5×3

80×60

74×54

54×38

50×35
42×28
35×33/3

45×36
42×28
36×30

45×30
32×28
30×30

5×25

60×40

55×35

38×26

35×25
33/3×23/3
28×21
25×23/5

36×22/5
30×23/3
28×21
30×17/5

30×22/5
30×20
28×16
20×22/5

4×25

40×30

35×25

26×18

25×17/5
23/5×16/6
25×14
23/5×12/5
20×16/6

22/5 ×17/5
23/5×15
22/5×14
17/5 ×15
18×11/5

22/5×15
20×15
18×15
20×11/3
15×12

2×3

30×20

26×16

18×12

17/5×12/5
16/6×11/7
14×12/5

17/5×11/5
15×11/7
14×11/5

15×10/8
15×10
15×9

1/5×2/5

10×10

17×7

11×2

چاپ های تبلیغاتی مثل چاپ خودکار
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فعا ِ
لیت
کارگاهی

کار عملی
-1پنج طرح چاپی در اندازههای مختلف انتخاب کنید و جدول اندازۀ آنها را بر مبنای استاندارد بیان
شده مشخص کنید.
 -2یک طرح از پنج طرح را بهمنظور ساخت قاب انتخاب کنید.
 -3قاب را بر مبنای اندازۀ طرح موردنظر بسازید.
 -4سطح این قاب ساخته شده را جهت توریکشی آماده کنید.

ابزار مورد نیاز
ابزار

کاربرد

تعداد

توضیحات

دستگاه مفتولزن شابلون

اتصال پروفیلهای چوبی

یک عدد

مفتول متناسب با ضخامت پروفیل

سوهان چوبساب

صاف کردن سطح پروفیلها

 5عدد

در درجههای مختلف

گیره

نگه داشتن پروفیلها

 5عدد

ِ
نکات ایمنی

در زمان برش پروفیلها از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید و مراقب باشید به دستان خود و
یا دوستانتان آسیب نرسانید.
در زمان چسب زدن پروفیلها حتم ًا از ماسک  استفاده کنید.

توجهات زیست محیطی

خسارت زیست محیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی
که موجب آلودگی آب زمین میشــوند ،جزو خســارت
زیست محیطی محسوب میشوند.
یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و
خاک ،مدیریت مواد دور ریختنی است .بهعنوان مثال در
کار ساخت قاب شابلون همیشه مقداری از پروفیلهای
چوبــی یا فلزی به عنوان دورریز تولید میشــوند .برای
کاهش خســارت زیست محیطی حاصل از مواد دورریز،
بایســتی این مــواد را طبــق قوانین زیســتمحیطی
جداســازی و هر یک را بهمنظور بازیابی مجدد در محل
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و ظروف پیشبینی شده قرار داد و همواره درنظر داشته
باشیم که مواد دورریز چنانچه بازیافت نشوند و مجددا ً به
چرخۀ طبیعت بازنگردند خطرات بسیاری را برای زندگی
انســانها و ســایر موجودات دربر خواهند داشت .برای
کاهش دورریز وجلوگیری از خسارتهای زیستمحیطی
ناشی از دورریز پروفیلهای قاب چه باید کرد؟ راهکارهایی
که به ذهنتان میرسد را پیشنهاد دهید.
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ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمره دهی)

آمادهسازی باالتر از انتظار
ساخت قاب
آماده سازی سطح قاب

کارگاه استاندارد شابلون سازی
اسکرین
الککش ،توریکش ،قید شابلون

شایستگیهایغیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در
ساخت

توجهات زیست محیطی مدیریت مواد دورریختنی
نگرش

ساخت قاب در ابعاد استاندارد

3

آمادهسازی قابل قبول

رعایت ابعاد قاب براساس
استاندارد

2

آمادهسازی غیرقابل قبول

عدم رعایت استاندارد صابعاد
قاب
آماده نبودن سطح قاب

1

قابل قبول

غیرقابل قبول

نمره

توجه به همه موارد

2

توجه به ایمنی و بهداشت

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

آیا تاکنون مایعی را از صافی عبور دادهاید؟
آیا به نقش ریزی و درشتی چشمههای صافی فکر کردهاید؟
آیا میدانید در صافی نیز توری بهکار رفته است؟
در چاپ اسکرین عوامل بسیاری در کیفیت چاپ مؤثر میباشند که در
میان این عوامل توری بیشترین نقش را دارد (شکل 13ـ .)5
شکل 13ـ5ـ صافی

بهطور کلی توری مناسب شابلون باید دارای خواص زیر باشد:
دارای بافت یکنواخت باشد.
در برابر سایش و اصطکاک مقاوم باشد.
قابلیت انعطاف مقاومت کششی مناسبی داشته باشد.
مشخصات ظاهری آن (شماره ،مش ،ضخامت ،جنس) با کیفیت سطح چاپ شونده تناسب داشته باشد.
جنس آن در برابر رطوبت ،حاللها و مواد شیمیایی چاپ اسکرین کمترین جذب و تورم را داشته باشد.
به امولسیونهای مورد استفاده در ساخت شابلون چسبندگی مناسبی داشته باشد.
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3ـ5ـ دستهبندی توریهای شابلون از نظر جنس
توریهای امروزی مورد استفاده در چاپ اسکرین از نظر جنس به چهار گروه تقسیم میشوند:

توریهای نایلونی (پلی آمیدی) :توریهایی هســتند که از نخهای
تک رشــته بافتــه میشــوند .انعطافپذیری باال و خاصیت کشــش
برگشتپذیری از ویژگیهای این توری است.
جهت چاپهای تک رنگ بر روی سطوح مختلف حتی ناهموار مناسب
ن توری ها الیاف پلی استر تک رشته می باشد که بر روی آن ها
بوده اما به علت خاصیت االستیســیتۀ باال و ایجاد عدم انطباق مناسب
س استیل ایجاد کرده اند  .به همین علت این نوع توری از نظر حفظ
جهت چاپ کارهای رنگی ظریف مناسب نمیباشد (شکل 14ـ.)5

نایلونی کامل رنگ ها را
توریانطباق
14ـ5ـ آن
شکلتوان با
گی بهترین نوع توری می باشد و می

گر توری فلزی حذف الکتریسیته ی ساکن مزاحم در زمان چاپ می

توری پلیاســتر :این توری از نخهای تک رشته و چند رشته بافته
سطوح پالستیکی بیشتر اتفاق می افتد  .با به کارگرفتن توری فلزی
میشــود .نسبت به توری نایلونی از کشش کمتری برخوردار بوده و در
نمود  .بزرگترین مشکل توری فلزی هزینه ی باالی آن می باشد .نتیجه انطباقپذیری بهتری را در چاپهای رنگی امکانپذیر میسازد.
توری پلی استر مقاومترین نوع توری غیرفلزی در مقابل حاللها و مواد
در توری تا ایجاد شود کامالً غیر قابل استفاده خواهد شد  .گرانی
شــیمیایی بوده در صورتی که به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد
تورییتواند بهترین نتایج را در مورد چاپهای رنگی داشــته باشد (شکل
ده استفاده از این توری می باشد  .محل های تقاطع نخ ها در م
15ـ.)5
شده است  .به همین علت در این توری میزان کشش به نصف کشش

ه است  .شکل 5-06

شکل 15ـ5ـ توری پلی استر

شکل 16ـ5ـ توری فلزی
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توری فلزی :ماده اصلی این توریها الیاف پلی استر تک رشته میباشد
که بر روی آنها پوششــی از نیکل با استنلیس استیل ایجاد کردهاند .به
همیــن علت این نوع توری از نظر حفظ ابعاد طرح در چاپهای رنگی
بهترین نوع توری میباشــد و میتوان با آن انطبــاق کامل رنگها را
بهوجود آورد .از محاســن دیگر توری فلزی حذف الکتریســیتۀ ساکن
مزاحم در زمان چاپ میباشد .این موضوع در مورد سطوح پالستیکی
بیشــتر اتفاق میافتد .با بهکارگرفتن توری فلزی میتوان این مشکل
را رفع نمود .بزرگترین مشــکل توری فلزی هزینۀ باالی آن میباشد.
چنانچه در اثر بیاحتیاطی در توری تا ایجاد شود کام ً
ال غیرقابل استفاده
خواهد شد .محلهای تقاطع نخها در توری فلزی با آبکاری نیکل ثابت
شده اســت به همین علت در این توری میزان کشش به نصف کشش
یک توری نایلونی کاهش یافته است (شکل 16ـ)5
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39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41
100/104
39/41

الیهبریروی قابها
بودهر وود و
پایه می
عنوانبه کار
اسکرین
روتاری
نیکل جهت
آلیاژتوری
توری .این
روی آن قراردرمیاینگیرند
امولسیون
برنز به
چاپفسفر
وکروم یا
5-09
این5
-07
گردد.
قرارمی
آلیاژی
استوانه ای
روتاریدر این
تشکیل شده،
های
توریه
توریواز الی
این
کرم):
می و
نیکل
نصبیا
(فسفرآنبرنز
توری
نیکلمی رود و ب
آلیاژ کار
توری به
اسکرین
مختلفچاپ
جهت
گیرند .
آلیاژیروی
و کروم یا فســفر برنز بهعنوان پایه بوده و الیۀ امولسیون و محافظ بر روی آن قرار میگیرند .این توری جهت چاپ
(شکلهای17ـ 5و 18ـ.)5
گردد.آلیاژی
استوانهای
روی قاب
رود و بر
روتاری اسکرین بهکار
گردد5-
نصب 5موی09
-07
هایمی
نصب
آلیاژی
استوانهمیای

شکل 17ـ5ـ توری آلیاژی (نیکل و کرم)

شکل 18ـ 5فسفر برنز

شکل 5-07شکل  5-09توری آلیاژی( نیکل129و کرم )

لیتوگرافی و کلیشه سازی
بحث کالسی

هنرجویان گرامی در مورد تفاوتها و شباهتهای توری فلزی و توریهای روتاری اسکرین بحث
کنید.

4ـ5ـ ویژگیهای توری
هنرجویان گرامی آیا تاکنون به فرشهای مورد استفاده در منزلتان توجه کردهاید؟
چرا بعضی از آنها در اندازههای یکسان سنگینتر و یا سبکترند؟
آیا عدد تراکم آنها را میدانید؟
کم و زیاد بودن عدد تراکم چه تأثیری بر کیفیت فرش دارد؟
آیا میتوانید رابطهای مابین عدد تراکم فرش و شمارۀ توری اسکرین بیان کنید؟
چشمه یا مش توری :به تعداد منفذهای توری در یک واحد مشخص (سانتیمتر مربع ـ اینچ مربع) مش یا شمارۀ
توری گفته میشود .بدیهی است که شماره گفته شده برای یک قطر نخ مشخص بوده بنابراین امکان تولید هر شمارۀ
توری با نخهایی به قطرهای متفاوت وجود دارد (شکلهای 19ـ 5و 20ـ.)5

شکل 19ـ5ـ توری با مش ۶۰
نکته

سؤال
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شکل 20ـ5ـ توری با مش ۱۵۰

شمارۀ توری در جهت طول و عرض آن یکسان میباشد.

بهنظر شما نکتۀ باال کدام یک از خصوصیات یک توری مناسب را ایجاد میکند؟

لیتوگرافی و کلیشه سازی

هراندازه شــمارۀ توری بیشتر باشد از قطر نخ ظریفتر و
هر اندازه شمارۀ توری پایینتر باشد از قطر نخ ضخیمتر
جهت بافت توری اســتفاده شده است .افزایش ضخامت
قطر نخ موجب اســتحکام توری شــده اما بر روشنی و
کیفیت تصویر چاپی اثر منفی دارد.
ضخامت توری :قطر نخ ،تعداد نخ و نوع بافت سه عامل
مؤثر بر ضخامت توری میباشــند که از میان این عوامل
قطر نخ مهمترین اســت .درزمان انتخاب توری عالوه بر
شمارۀ توری باید ضخامت آن نیز مورد توجه قرار گیرد
تحقیقکنید

زیرا ضخامت توری نیز در اندازۀ چشمهها (مش) و میزان
عبور رنگ مؤثر است .توری باید بهگونهای انتخاب شود
که انــدازۀ منافذ آن حداقل  3برابر درشــتتر از ذراتی
باشــد که در مرکب وجود دارد .بهعنوان مثال رنگهای
مورد استفاده جهت چاپ کاشی و سرامیک دارای ذرات
درشــت میباشــند .بنابراین توریای که به این منظور
انتخاب میشــود بایــد دارای منافذی بیــن  100ـ70
میکرون باشد.

هنرجویان گرامی با توجه به مطالب گفته شده در این فصل تحقیق کنید چه رنگی را جهت توریهای
چاپ اسکرین مناسبتر است .چرا؟
هنرجویان گرامی در مورد رنگی بودن یا نبودن توری بحث کنید.
رنگ توری :رنگهای گوناگونی از توری توسط سازندگان
مختلف عرضه میشود .هدف اصلی از رنگهای مختلف
توری باال بردن کیفیت شابلون است .در مواردی ممکن
اســت یک رنگ خاص توری معرف شرکت سازندۀ آن
توری باشد یا یک رنگ نسبت به رنگهای دیگر از میزان
جذب اشعۀ  UVباالیی برخوردار باشد و نیاز به نوردهی
به مدت زمان طوالنیتری داشــته باشــد :آزمایشهای
جذب اشــعه نشان داده اســت که توریهای زرد رنگ
بهترین نتیجه را در این خصوص دارد زیرا تنها نور زرد از
آن منعکس شده که تأثیری برروی امولسیون ندارد .این
موضوع در مورد طرحهای رنگی ظریف و دقیق بســیار
حائز اهمیت اســت .از میان رنگهای مختلف توری دو
رنگ سفید و زرد بیشترین مصرف را نسبت به رنگهای
دیگر دارند.
شناسنامۀ توری :بهمنظور شناسایی بهتر و بهکارگیری

آسانتر شرکتهای سازندۀ توری مشخصاتی را در پایین
سطح طول توریهای تولیدی به تناوب ثبت میکنند که
میتوان از آنها بهعنوان شناسنامۀ توری نام برد .مهمترین
این مشخصات شامل جنس ،شمارۀ توری ،قطر نخ ،نوع
بافت ،رنگ و تاریخ تولید میباشد .در گذشته قطر نخ را
به سه دستۀ  HDو  Tو  Sتقسیم کرده و بعد از شمارۀ
توری ثبت میکردند .اما امروزه مش توری و بهدنبال آن
عدد قطر ضخامت نخ را به میکرون ثبت میکنند (شکل
21ـ .)5بهطور مثال:
PAـ120ـ40ـWـTW
 PAجنس نایلونی (پلیآمید)
 120شمارۀ توری (مش)
 40قطر نخ
 Wرنگ سفید White
 TWبافت جناغی

شکل 2۱ـ5ـ شناسنامه توری
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جدول 3ـ5ـ مشخصات توری
وزن توری
g/m2

ضخامت توری
µ

قطر نخ µ

بافت

رنگ توری

شماره توری cm

جنس

26

49

31

1:1

W

W PWـ12031

PA

26

49

31

1:1

Y

Y PWـ12031

PA

34

55

34

1:1

W

W PWـ12034

PA

34

55

34

1:1

Y

Y PWـ12034

PA

44

63

40

1:1

W

W PWـ12040

PA

44

63

40

1:1

Y

Y PWـ12040

PA

26

41

27

1:1

Y

Y PWـ15027

PA

32

49

31

1:1

W

W PWـ15031

PA

32

49

31

1:1

Y

Y PWـ15031

PA

42

55

34

1:1

W

W PWـ15034

PA

42

55

34

1:1

Y

Y PWـ15034

PA

42

62

34

2:1

W

W TWـ15034

PA

42

62

34

2:1

Y

Y TWـ15034

PA

آیا تاکنون پارچهای را بر روی یک چارچوب کشیدهاند؟ در زمان انجام این عمل به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

5ـ5ـ توریکشی
پس از انتخاب توری و قاب مناســب ،کشــش توری و
اتصال آن به قاب باید با رعایت نکات الزم و دقت صورت
گیرد .توریکشــی مناســب یک کالف در ثابت ماندن
اندازۀ استنســیل ،دوام شابلون ،انتقال یکنواخت مرکب
و امکان کنترل درصد (میزان) ســیری رنگ مؤثر است.
منظور از توریکشی مناسب همیشه کشش زیاد توری
نبوده و در مواردی همچون چاپ روی ســطوح ناصاف و
شیبدار نباید توری زیاد کشیده شود.
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بهطور کلی توریکشی وقتی مناسب است که:
  کشش توری در تمام نقاط یکسان باشد.
  میزان کشش بر مبنای مقاومت توری در برابر پارگی
تنظیم شده باشد.
  در هنگام چاپ با رد شــدن اسکوئیجی از یک نقطۀ
شابلون ،توری تحت تأثیر کشش از سطح زیر چاپ جدا
گردد.

همسو باشد  .پس از کشش و صاف کردن لبه ها  ،توری را به یکی از اضالع بزرگ کالف با چ

متصل می کنیم  .پس از کشش الزم طرف مقابل را هم به قاب متصل می کنیم  (.باید توجه داش

ی کالف در این مرحله نباید توری کشی شوند  ) .پس از توری کشی دو طرف طولی کالف جه

پایین کالف را نیز به ترتیب گفته شده توری کشی می کنیم  .در انتها گوشه های اضالع را ک

کشی را کامل می کنیم  .قابل توجه است که چنانچه در توری کشی دستی از گیره مکانیکی
لیتوگرافی و کلیشه سازی

توری کشی بهتر  ،سریع تر و راحت تر انجام می گیرد.شکل 5-20

الف) توریکشی دســتی :توری را به اندازهای برش میزنیم که از
محیــط بیرونی قاب حداقل  5ســانتیمتر بزرگتر باشــد .پس از آن
توری را بهصورتی روی قاب تنظیم میکنیم که تارهای توری با دیوارۀ
طولی کالف همســو باشــد .پس از کش و صاف کردن لبهها ،توری را
به یکی از اضالع بزرگ کالف با چســب با منگنه متصل میکنیم .پس
از کشــش الزم طرف مقابل را هم به قاب متصل میکنیم (باید توجه
داشــت که گوشۀ کالف در این مرحله نباید توریکشی شوند ).پس از
توریکشــی دو طرف طولی کالف جهتهای باال و پایین کالف را نیز
شکل 2۲ـ5ـ گیره توری کشی
به ترتیب گفته شده توریکشی میکنیم .در انتها گوشه
اضالع
را توری کشی
گیره
های5-20
شکل
توریدر
چنانچه
است که
کشی مکانیکی به دو صورت انجام می گیرد :
مکانیکی :
توجهکشش
کشیده و توریکشی را کامل میکنیم .قابل ب -
هایکشی
توری
توریکشی دستی از گیره مکانیکی اســتفاده -
بهتر،در این روش توری درون گیره های قاب باید به صورتی قرار گیرد که تا
کششی :
شود،قاب
سریعتر و راحتتر انجام میگیرد (شکل ۲۲ـ .)5موازی اضالع قاب باشد  .سپس قفل گیره های قاب را بسته و با چرخش گیره ها در یک ج
مقدار کشش در جهت مخالف توری کشیده می شود  .این کشش باید تا جایی ادامه پیدا

ب) کشــش مکانیکی  :توریکشــی مکانیکی به دو صورت انجام
میگیرد:
هرزمان احساس گردد که توری شل شده است امکان باز کردن قفل ریل ها و کشش مجدد
قابهای کششــی :در این روش توری درون گیرههــای قاب باید به
طرف دیگر نیازی به چسب جهت اتصال توری به قاب وجود ندارد .
صورتی قرار گیرد که تار و پود توری موازی اضالع قاب باشــد .سپس
قفل گیرههای قاب را بسته و با چرخش گیرهها در یک جهت و همین
مقدار کشــش در جهت مخالف توریکشیده میشود .این کشش باید
تا جایی ادامه پیدا کند که مقدار کشــش تار و پودها یکسان و کشش
الزم بهدست آید .استفاده از قابهای کششی این مزیت را دارد که در
007کشی قابهای خود
شکل 2۳ـ5ـ توری
کششی
هر زمان احســاس گردد که توری شل شده است امکان باز کردن قفل
ریلها و کشش مجدد وجود دارد .از طرف دیگر نیازی به چسب جهت
اتصال توری به قاب وجود ندارد.
در قابهای دوار روتاری اسکرین نیز کشش توری توسط گردانندههای
ریلهای خود قاب صورت میگیرد (شکل ۲۳ـ.)5

کشش تار و پودها یکسان و کشش الزم بدست آید  .استفاده از قاب های کششی این مزیت

توری کشــی مکانیکی  :در توری کشی های مکانیکی قاب شابلون
از توری کش جدا بوده و حرکت گیره های کشــش دهنده ی توری با
نیروی دســت و بر مبنای چرخ دنده یا با استفاده از موتور محرکه می
باشد  .در تعدادی از توری کش های مکانیکی ابزارهای گیرنده ی توری
ثابت در اطراف قاب بوده و در دسته دیگر گیره ها در یاتاقان قرار داشته
و در امتداد اضالع قاب متحرک می باشند  .این تحرک در هنگام توری
کشی فشــار کمتری بر توری وارد کرده و احتمال صدمه دیدن آن را
کاهش می دهد  .هر کدام از توری کش های مکانیکی که به کارگرفته
شــود در ابتدا باید تار توری کشیده شود و کشش پود در مراحل بعد
انجام گیرد (شکل ۲4ـ.)5

شکل 24ـ5ـ توری کش مکانیکی
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پ) توریکشی پنوماتیکی :سیستمهای پنوماتیکی شامل یک سری گیرههای بادی با فکهایی با اندازههای معین
است که نیروی کشش آنها با استفاده از هوای فشرده توسط کمپرسور هوا تأمین میگردد .فکها محکم بسته شده
و توری را نگه میدارند.
گیرهها عمود بر اضالع قاب و در امتداد طول پروفیلهای قاب قرار میگیرند .تعداد گیرهها بســتگی به طول اضالع
شــابلون و اندازۀ گیرهها دارد .اســتفاده از گیرههای بادی در توریکشی در صورتیکه به شکل صحیح انجام گیرد
میتواند مزایای زیر را داشته باشد شکل 25ـ.5
کمترین ضایعات توری را نسبت به دیگر روشهای توریکشی دارد.
ایجاد کشش یکسان در همۀ نقاط شابلون
کوتاه کردن زمان توریکشی
کار کرد آسان

شکل 25ـ5ـ توری کش پنوماتیکی و گیرۀ توری کشی به
همراه مانیفیلد

میزان کشش توریها :میزان کشش توریهای مختلف
بســتگی به میزان و نوع مواد مصرفی در تولید آنها دارد.
مقاومــت به پارگی در توریهای نایلونی و پلیاســتری
بســیار نزدیک به هم بوده اما مقاومت کششــی آن دو
متفاوت میباشد .توریهای پلیاستری مقاومت کششی
بیشــتری نســبت به توریهای نایلونی دارند .ضخامت
نخهای توری عامل مؤثر دیگر در مقاومت کششی آنها و
مقاومت به پارگی میباشد .هرقدر ضخامت نخها بیشتر
و سطح مقطع آنها افزایش یابد بر این مقاومت نیز افزوده
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میگردد .به عنوان مثال اگر جنس دو نخ یکســان بوده
اما ضخامت یکی ســه برابر دیگری باشد مقاومت پارگی
و کششــی نخ مذکور نه برابر دیگری خواهد بود .هرچه
توری از مش باالتری برخوردار باشد نخهای مورد استفاده
باریکتر بوده در نتیجه توری باید تحت کشش کمتری
قرار گیرد .توریهای با شــمارۀ پایین و الیاف ضخیم را
میتوان تحت کشش بیشتری قرار داد اما هرقدر شمارۀ
توری پایینتر باشد میزان کشیدگی آن کمتر است.
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جدول 4ـ 5ـ میزان کشش الزم جهت انواع توری
شمارۀ شناسایی

کشش پذیری توری
درصد

مقدار کشش توری
برحسب N/cm2

تلرانس مقدار
کشش N-

توری نایلونی

18ـ10
 51ـ21
77ـ54
95ـ81
200ـ100

3
3/5
4
4/5
6ـ5

HDـTـS
16 17 18
15 16 17
14 15 16
12 13 14
10 11 12

2N
2N
2N
2N
2N

توری پلی استر
تکی

18ـ10
36ـ21
 81ـ40
195ـ90

1
1
1/5
2/5 /ـ2

20 21 22
19 20 21
17 18 19
14 16 17

1N
1N
1N
1N

140ـ175/9ـ215/8ـ6
105ـ140/11ـ125/10ـ10
85ـ110/14ـ100/12ـ12

3

21ـ19

1N

100ـ197/14ـ 200/8ـ7
 80ـ100/20ـ16

2/5

20ـ 8

1N

120ـ130/14ـ240/12ـ6
 80ـ100/20ـ16

2/5

17ـ 15

1N

73ـ 48
90ـ77
185ـ 95

0/75
0/75
1

21
19
17

1N
1N
1N

نوع جنس
توری

توری پلی استر
چندتایی

توری فلزی

پایداری شابلون :در صورتی که کشش توری اصولی و
صحیح انجام شده باشــد و جنس توری پلیاستر باشد
معموالً کششی که در زمان توریکشی ایجاد شده است
در طول زمان کار با شابلون ثابت مانده و تغییر نمیکند.
در اثر عواملی همچون ضعیف بودن قاب ،کم بودن زمان

انتظار توری جهت چسبزنی و کم و زیاد شدن بیش از
حد دمای محیط توریهای کشیده شده بر روی شابلون
دچار افت کشــش میگردند .معموالً کاهشــی معادل
20ـ 10درصد کشــش اولیه در طول زمان ( 24ساعت)
مشاهده میشود.
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اندازهگیری کشش توری :با استفاده از کشش سنجهای دســتگاههای توریکشی میتوان میزان کشش توریها
را بر مبنای  N/cm2تعیین کرد .همچنین کشــش سنجهای دستی مجزایی وجود دارد که بهصورت مکانیکی و یا
الکترونیکی میزان کشش توری را تعیین میکنند .این کشش سنجها دارای زبانۀ حساسی میباشند که با تماس بر
سطح توری میزان کشش آن را تعیین میکنند .میزان کشش الزم تو ریها در شناسنامۀ توری ذکر میگردد (شکل
2۶ـ.)5

شکل 2۶ـ 5کششسنج توری

این میزان جهت توریهای فلزی میتواند به 40N/cm 2برسد .جهت اندازهگیری دقیق باید کشش چندین نقطه
از توری را اندازهگیری کرد .در ضمن نباید کششســنج را بر روی توری کشــید بلکه باید آن را از نقطهای به نقطۀ
دیگر جابهجا کرد.
اندازۀ کشش توری در شابلونهای معمولی حداقل  14نیوتن بر سانتیمتر و در شابلونهای بزرگ حداقل  18ـ 17
نیوتن بر سانتیمتر باید باشد تا در مراحل بعدی شابلون دچار مشکل نگردد.

6ـ5ـ اتصال توری به کالف
پس از اطمینان از کشــش مناسب توری الزم است که توری به اضالع کالف کام ً
ال متصل شود .این اتصال در مورد
کالفهای چوبی با استفاده از منگنه و چسب و در مورد کالفهای فلزی با استفاده از چسب صورت میگیرد.
چسب باید در مدت زمان استفاده از شابلون توری را نسبت به قاب در حالت کشش استاندارد نگه داشته و نسبت به
حاللها و مواد شیمیایی نیز مقاوم باشد .هنگام چسبانیدن توری به قاب باید سطح قاب کام ً
ال مسطح بوده و تماس
کاملی بین توری و سطح قاب برقرار شود .چسبیده شدن لبههای قاب به توری جهت جلوگیری از نفوذ حالل بسیار
ضروری میباشد.
چسبهای شابلون :چسبهای دو جزئی از چسبهای
بســیار مقاوم در برابر حاللها بوده و از ترکیب دو ماده
(چسب ،سختکننده) ســاخته میشوند .رعایت نسبت
میــزان ترکیب آنها ضروری بــوده و برروی خصوصیات
چســبندگی و سخت شــوندگی آنها تأثیر میگذارد .با
توجه به اینکه بالفاصله بعد از ترکیب نمودن چســب و
ســختکننده واکنش شیمیایی شروع میگردد ،باید به
میزان تهیۀ چسب و زمان مصرف آن دقت کرد.
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چســبهای تک جزیی از جمله این چسب ها میتوان
چسبهای ماورای بنفش ( )UVرا نام برد .این چسبها
در صــورت قرار گرفتــن در معرض نورمــاورای بنفش
سریعتر از چسبهای دو جزئی سخت میگردند.
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فعا ِ
لیت
کارگاهی

کار عملی
1ـ توری را بر مبنای استانداردهای بیان شده به منظور توریکشی قاب ساخته شده در کار عملی
قبل برش بزنید.
 2ـ سطح قاب ساخته شده را با چسب شابلون چسب بزنید.
3ـ توری را به وسیلۀ دستگاه توریکش و براساس استانداردهای الزم کشش دهید.
4ـ توریکشیده شده را با رعایت نکات الزم به قاب بچسبانید.
5ـ  اضافات توری چسبیده شده به قاب را برش زده و توریکشی را کامل کنید.

ابزار مورد نیاز
ابزار ،وسیله ،مواد

تعداد

کاربرد

توضیحات

دستگاه توریکش

توریکشی

یک عدد

مکانیکی یا پنوماتیکی

توری

توریکشی قاب

 1متر

با مش استاندارد

چسب توریکشی

اتصال توری به قاب

یک قوطی

یک جزئی یا دو جزئی

ِ
نکات ایمنی

زمان بستن گیرههای دستگاه توریکشی مواظب انگشتانتان باشید که در زیر گیره قرار نگیرند.
هنگام چسب زدن قاب حتم ًا از ماسک استفاده کنید.

توجهات زیست محیطی
خســارت زیستمحیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب ،آلودگی زمین و خسارت زیستی
میشوند ،جزء خسارت زیستمحیطی محسوب میشوند.
یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک ،استفاده از مواد سازگار با محیط زیست میباشد .در
مورد توریکشــی استفاده از توریهای برگشتپذیر به چرخه طبیعت و چسبهای سازگار با محیط زیست بسیار
مؤثر خواهد بود .به نظر شما کدام توریها به چرخه طبیعت باز میگردند؟ با توجه به موارد ذکر شده چه نوع چسبی
را جهت اتصال توری به کالف پیشنهاد میکنید؟
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ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

توریکشی

کارگاه استاندارد شابلونسازی اسکرین
الک کش ،توریکش ،قید شابلون

شایستگیهایغیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در کشش توری

توجهات زیست
محیطی

مدیریت مواد دور ریختنی استفاده از مواد
سازگار با محیط زیست

نگرش

کشیدن توری بر روی قاب با توجه به
استاندارد های الزم

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمره دهی)

آمادهسازی باالتر از
انتظار

3

آمادهسازی قابل قبول

رعایت کشش الزم براساس
استاندارد توریکشی

2

آمادهسازی غیرقابل
قبول

عدم رعایت استانداردهای
توریکشی

1

قابل قبول

غیرقابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله آماده سازی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

کدام یک از کارهای زیر را تاکنون تجربه کردهاید؟
رنگ کردن یک صفحۀ آهنی برای جلوگیری از زنگزدگی
چسباندن دو قطعه به یکدیگر
لکهگیری نقاشی منزل مسکونی
چاپ کردن قطعات صنعتی
به نظر شما قبل از انجام کارهای مذکور چه کارهای مقدماتی را باید انجام دهیم؟
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7ـ5ـ آمادهسازی توری
بسیاری از نواقص کارها نتیجۀ اشکال در عملیات آمادهسازی آنهاست .هزینۀ انجام آمادهسازی صحیح بسیار کمتر از
هزینۀ تکرار همان کارها است .این موضوع در مورد توری شابلون چاپ نیز کام ً
ال صادق است و هزینۀ انجام کارهای
آمادهسازی نسبت به هزینۀ خواب دستگاه و از بین رفتن استنسیل توری بسیار کمتر است .توریهای الیاف مصنوعی
آمادگی جذب الکتریسیتۀ ساکن بهویژه در محیطی که رطوبت نسبی آن پایین است را دارند .همچنین توریها بر
اثر گرد و غبار و چربی موجود در هوا و تماس دست با گذشت زمان آلوده میشوند .بنابراین الزم است قبل از انتقال
استنسیل به توری عمل آمادهسازی با استفاده از مواد مناسب انجام شود.
روشهای آمادهسازی توری عبارتاند از:
الف) آمادهسازی مکانیکی :نخهای مصنوعی (نایلون
و پلیاستر) که در ســاخت توریها بهکار میرود دارای
ســطح صاف و صیقلی میباشــند .بهمنظــور افزایش
چسبندگی آنها به امولسیون (الک حساس) الزم است
با استفاده از خمیرهای ساینده سطح توری زبر و ناصاف
شود .با توجه به اینکه چربیهای توری به این روش کام ً
ال
برطرف نمیگردد ،الزم اســت که آمادهسازی شیمیایی
نیز بر روی این توریها انجام شود (شکل 2۷ـ.)5

شکل 2۷ـ5ـ آمادهسازی مکانیکی

ب) آمادهسازی شــیمیایی :به آمادهسازی توری با
استفاده از مایعات چربیگیر آماده کردن شیمیایی گفته
میشود .در این روش چربیهای موجود بر روی نخهای
توری در مادۀ شــیمیایی حل و از ســطح توری حذف
میگــردد .محلولهای چربیگیر معموالً کارآیی الزم را
داشته و در مورد شــابلونهای مستقیم استفاده از آنها
کافی اســت ،در مورد فیلمهای امولسیونی محلولهای
بهکار رفته شــده عالوه بر خاصیت چربیزدایی باید به
ســطح توری خاصیت خیسشــوندگی یکنواخت نیز
بدهد .زیرا در زمان انتقال فیلمها به توری پوششدهی
و چسبندگی امولسیون به توری بر پایۀ همین خاصیت
(رطوبت یکنواخت توری) صورت میگیرد .محلولهای
مخصوص امولسیون غیرمستقیم (فیلمهایی با ضخامت
5ـ 4میکــرون) عــاوه بر چربیگیــری و رطوبتدهی
خاصیت زبر کردن مکانیکی را نیز دارا میباشند (شکل
2۸ـ.)5

شکل 2۸ـ5ـ آمادهسازی شیمیایی
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سؤال

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد آمادهسازی سطح آیا استفاده از مواد شویندۀ خانگی به این
منظور مطلوب است؟ توضیح دهید.
روشهای ساخت شابلون (استنسیل):

آیا میدانید که:
کاربنها چگونه نوشتهها را تکثیر میکنند؟
کاغذهای خود کپی در زمان استفاده چگونه عمل میکنند؟
پلیکپیهای قدیمی چگونه سؤاالت امتحانی را تکثیر میکردند؟
هنرمندان در گذشته چگونه طرحهای هنری خود را تکثیر میکردند؟
دستگاههای تکثیر امروزی چگونه کار میکنند؟
نقش مسترها در دستگاههای تکثیر امروزی چیست؟
با توجه به سؤاالت مطرح شده هنرجویان عزیز درک شما از شابلون چیست؟
سؤال

 -با توجه به سئواالت مطرح شده هنرجویان عزیز درک شما از شابلون چیست ؟

با توجه به شکل شماره 2۹ـ 5در شابلونهای مثبت و منفی وضعیت منافذ توری چگونه است؟

سئوال:باتوجه به شکل شماره  5-29در شابلون های مثبت و منفی وضعیت منافذ توری چگونه است؟

شکل ۲۹ـ5ـ نقاط مثبت و منفی توری

با توجه به مطالب گفته شده میتوان چنین گفت که شابلون فرم چاپی است که امکان عبور رنگ را تحت شرایط و
ضوابط معین به قسمتهایی از طرح میدهد و به قسمتهایی نمیدهد .به عبارت دیگر با توجه به طرح بخشهایی
شکل  5-29نقاط مثبت و منفی توری
از منفذهای توری باز و بخشهای دیگر بسته است.
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با توجه به مطالب گفته شده می توان چنین گفت که شابلون فرم چاپی است که امکان عبور رنگ را تحت
شرایط و ضوابط معین به قسمت هایی از طرح می دهد و به قسمت هایی نمی دهد  .به عبارت دیگر با توجه
به طرح بخش هایی از منفذهای توری باز و بخش های دیگر بسته است .
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8ـ5ـ روش های تولید شابلون
بهطور کلی ساخت شابلون به دو روش صورت میگیرد:
الف) تولید شابلونهای برشی (غیرمستقیم) :شابلونهای برشی شابلونهایی هستند که برای طرحهای بسیار
ساده و بدون خطوط ظریف مورد استفاده قرار میگیرند.
روش ساخت این شابلون به شرح زیر میباشد:
 ۱آمادهسازی شابلون
 2ایجاد طرح روی کاغذهای نازک ،روی مواد پوششی و یا روی مواد پرکننده
 3چسباندن کاغذهای نازک ،مواد پوششی و مواد پرکننده به توری شابلون
 4برش طرح چسبانده شده به توری
در دهۀ  1970اســتفاده از شــابلون برشــی جهت چاپ طرحهای ســاده و تیراژ پایین به اوج خود رسید .امروزه
شابلونهای مستقیم که با استفاده از فیلم پوزیتیو لیتوگرافی ساخته میشوند رایج شدند.

آیا میدانید که:
عکاسهای قدیمی چگونه عکس میگرفتند؟
آیا به روش تهیۀ عکسهای سیاه و سفیدی که در منزلتان وجود دارد فکر کردهاید؟
بزرگ و یا کوچک کردن این عکسها چگونه صورت میگیرد؟
نور چه نقشی در تهیۀ این عکسها دارد؟
آیا اسالید را از نزدیک مشاهده کردهاید؟
اسالیدها چگونه ساخته میشوند؟
ب) تولید شابلونهای عکاسی (مستقیم) :شابلونهای عکاسی شابلونهایی هستند که با استفاده از یک الیه
امولسیون حساس ،شابلون را برای انتقال طرح آماده میکنند.
روش تولید به شرح زیر است:
 ۱آمادهسازی شابلون
 2حساس کردن (الککشی)
 3انتقال طرح بهوسیلۀ نوردهی روی شابلون
 4ظهور شابلون
امولسیون حساس ترکیبی از کلوئیدها و مواد حساس است.
کلوئیدها مواد حساس را در خود نگه داشته و این امکان را میدهند که ماده حساس تا زمان استفاده حساسیت خود
را نسبت به نور حفظ نماید .از مهمترین مواد کلوئیدی در گذشته میتوان ژالتین را نام برد.
امروزه از پلیوینیلالکل ( )PVAو پلیوینیلاستات ( )PVACبه جای ژالتین استفاده میشود.
مواد حســاس در گذشــته از خانوادۀ نمکهای بیکرومات بوده و این مواد پس از مخلوط شدن با مواد کلوئیدی در
مقابل نور حساس میشوند.
141

لیتوگرافی و کلیشه سازی

نمکهای بیکرومات به سه دسته تقسیم میشوند:
بیکرومات آمونیوم
بیکرومات پتاسیم
بیکرومات سدیم
از نظــر میزان حساســیت به نور بیکرومــات آمونیوم
حساسیت بیشتری نسبت به بیکرومات پتاسیم و سدیم
دارد و در امولســیونها بیشتر به کار گرفته میشود .در
آب قابــل حل بوده و به رنگ نارنجی میباشــد .در اثر
نوردهی به پایداری رسیده و سخت میشود.
امروزه بهدلیل رعایت مسائل زیستمحیطی استفاده از
بیکروماتها بســیار کم شده است و بهجای آنها از مواد
آلی دیآزو و یا پلیمرهای نوری بهعنوان حساسکننده
نکته

در تهیۀ شــابلون اسکرین استفاده میشود .شابلونهای
حساس شده با اســتفاده از دیآزو و یا پلیمرهای نوری
را میتوان قبل از نوردهی به مدت طوالنیتری نســبت
به شابلونهای حساس شده با بیکروماتها بدون آنکه
حساسیت آنها آسیب ببیند نگهداری کرد.
الک ( SBQترکیبــات نــوع چهارم اســتیل بازونیوم)
نوعی از مواد حساس فتوپلیمر که جهت حساس کردن
شابلونهای مستقیم بهکار میرود در زمان تولید حساس
به نور بوده و جهت الککشــی آماده است .این الک در
حال حاضر نسبت به الکهای بیکرومات و مواد دیآزو
برتر بوده و مزایایی از جمله ماندگاری بیشــتر (بیش از
یکسال) و نیاز به نور کمتر در هنگام عکاسی را دارد.

الکهای حساس شده با مواد دیآزو حداکثر 7ـ 4هفته پس از ترکیب شدن باید به مصرف برسند
اما پلیمرهای نوری چنانچه در شرایط خوب نگهداری شوند بیش از یک سال قابل استفاده خواهند
بود .گرما و درجه حرارت محیط دو عامل مؤثر در فساد و از بین رفتن حساسیت امولسیونها بعد از
مخلوط شدن مادۀ حساس میباشد .مواد کلوئیدی و مادۀ حساس را قبل از مخلوط شدن به خوبی
میتوان در دمای 25ـ 17درجۀ سانتیگراد نگهداری نمود ،از طرف دیگر مواد کلوئیدی را باید از
یخزدگی محافظت نمود اما مواد حساس در مقابل یخزدگی مقاوم بوده و آسیب نمیبینند.
مادۀ حساس فتوامولسیون موئینه یا فیلم حساس:
مادۀ فتوامولسیون جدیدترین نوع امولسیونهای مستقیم
هســتند که جامد بوده و بهصورت ورقهای نازک الک
بــر روی الیهای از پلیاســتر در اندازهها و ضخامتهای
مختلف تولید میشوند.
با توجه به اینکه این فیلمها دارای امولســیون حساس
خشک شــده میباشــند باید در جای خشک و خنک
نگهداری شــوند و در زمان مصرف بــه تاریخ تولید آنها شکل 29ـ5ـ حبابهای ایجاد شده در الک در زمان ساخت
آیا تا به حال سطحی را رنگ آمیزی کردهاید؟
توجه کرد.
آیا سطحی را پوشش دادهاید؟
ساخت امولسیون :در صورتی که از مادۀ حساس آماده
جهت پوششدهی کامل چند بار کار را تکرار کردهاید؟
شده در زمان تولید استفاده نمیکنیم الزم است که مادۀ
آیا مدت زمانی را صبر کردهاید تا پوشش اول خشک و
حساس را به مواد کلوئیدی اضافه نکنیم در صورتی که
مادۀ حســاس بهصورت پودر جامد و یا مایع غلیظ باشد دوباره پوشش دهی را تکرار کنید؟
الزم است که با اضافه کردن آب ،آن را محلول کرده پس
از اطمینان از محلول شدن آن را به مواد کلوئیدی اضافه
نمــوده و به هم میزنیم .در مــورد میزان مخلوط مادۀ
کلوئیدی و مادۀ حســاس باید به توصیۀ شرکت سازنده
توجه نمود .بهتر اســت امولســیون چند ساعت قبل از
مصرف و یا در روز قبل ساخته شود تا حبابهای هوایی
که موقع به هم زدن مخلوط امولســیون شــدند از آنها
خارج گردد.
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پوششدهی شابلون:
شابلونی که مراحل آمادهسازی آن انجام و کام ً
ال خشک
شــده است را در یک فضای با نور طبیعی ضعیف و یا با
المپ زرد رنگ با وات پایین و بدون گرد و غبار بهصورت
دستی یا ماشینی با استفاده از الک حساس پوششدهی
میکنیم.

شکل ۳۰ـ5ـ حبابهای ایجاد شده در الک در زمان ساخت

الف) پوشــشدهی دستی :ایجاد پوشــش یکنواخت بر روی توری جهت ایجاد یک شابلون مناسب بسیار مهم
میباشــد .ضخامت الک شــابلون بستگی به نوع و شــمارۀ توری ،ویســکوزینۀ الک ،درصد ذرات جامد الک ،نوع
الککشی و سرعت آن ،زاویۀ الک کش ،مقدار امولسیون در الککش و تعداد دفعات الک کشی دارد (شکل ۳۰ـ.)5

شکل 3۱ـ5ـ الککشی دستی

مراحل پوششدهی شابلون:
 ۱پوششدهی سمت چاپ
 2پوششدهی سمت مرکبدان
جهت پوششدهی توری شابلون را در پایه نگهدارنده قرار
داده و با اســتفاده ا ز فکهای پایه آن را ثابت میکنیم.
شابلون باید به شکلی در پایه ثابت شود که سمت چاپ
آن بهطرف بیرون باشد.
در ابتدا ســمت چاپ را پوشــشدهی میکنیم سپس
فکهای پایه را باز کرده و شــابلون را به شکلی در پایه

شکل 3۳ـ5ـ پوششدهی سمت چاپ

ثابت میکنیم که سمت پا روی آن به طرف بیرون باشد
و الک را بر سمت پارو اعمال میکنیم و در پایان مجددا ً
شــابلون را باز کرده و طــوری در پایه محکم میکنیم
که ســمت چاپ شابلون بیرون باشد و یک الیه پوشش
اضافی را بر سمت چاپ اعمال میکنیم .باید توجه نمود
که جهت چاپ با کیفیت همیشــه ضخامت الیه سمت
چاپ شابلون کمی بیشتر از سمت پارو باشد.
جهت ایجاد ضخامت بیشتر در سمت چاپ شابلون الزم
اســت که پوشــشدهی بهصورت تر روی تر انجام شود
(شکلهای ۳۲ـ 5و ۳۳ـ.)5

شکل 3۲ـ5ـ پوششدهی سمت مرکبدان
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می کنیم سپس دو طرف سطح توری رابه محلول نفوذ دهنده آغشته میکنیم بعد

بیشتر شابلون میشود .اما باید به این
اســتحکام
طرفیناستفاده
ماشــینی:
شوییم.
موجبسرد می
توری راباآب
ب) پوششدهی (الککشی) ثانیه
از دســتگاه الککشــی امکان ایجاد یک ضخامت الک هم توجه کرد که تجمع الک در ســمتی از شابلون که
ظرافت کار
حرکت می
متعدد ممکن م
سازد .این
لولهومی کنیم ک
کاهش شکلی
موجبزده وبه
کندبرش
شابلون
اســکویجیتوری
درصورتکارلزوم به اندازه
حساسیرا
یکسان را در شابلونهای فیلم
چاپی را
گردیده 2و افت کیفیت
تفکیک نقاط
شود و تعداد
داده می
با برنامهای که به ماشین الک
کرده وصاف
کار راباز
سانتیمترازفیلم
توری ابتدا
درجــۀفیلم به
گیردجهت اتصال
قرار
طرفزنیخارج
دفعات الککشــی در هر سمت و میزان فشار الککش باعث میشود.
رول فیلم را باز کرده و به سطح توری بچسبانید  .خاصیت موئینگ
بقیه ی
دیگر با
بچسبانیدسپسطرف
را معین میکنــد ،امکانپذیر میگردد .از
فیلم به توری می گردد .این امولسیون ها تا تیراژهای هزارتا بس
دهی اتصال
رطوبت و
کاملطرف
همزمان دو
ماشــین الکزنی امکان پوشش
ارائهتوری
دو راطرف
همزمان
شابلون وجود دارد .پوششدهی
می دهد
مطلوبی
کیفیت

 -خشک کردن شابلون :

توری را به
دهیشــده
پوششآماده
ابتدا شابلون
حســاس:
سرد خیس
حساسو بابهآب
الکقرار داده
عمودی
صورت
دستی یا ماشینی
صورت
توسط
شابلون
مرحله ی
ج) پوششدهی یا فیلم بعد از

نفوذدهندهالًآغشته
توریبهرا به
میکنیم سپس دوطرف سطح
ثانیهازطرفین
گذشت  30تا
کنیم بعد از
پوشش دهی شا
موضوع60کمتر
اهمیت این
خشکمیگردد.
محلولصحیح کام
صورت
پوششی
توری را با آب سرد میشوییم.

مرکببهدان شابلون
سمت
شکلی
صورت افقی
شابلون را
توریکه
اندازهاست
منظوربهالزم
امولسیون
که الیه
کنیم که
شــکلی ولولهبهمی
برش بهزده و به
شــابلون
فیلم حســاس را در صورت لزوم
توری درجه ی س
31به– 21
صافدرو دمای
سفید
غباربازو نور
گرد و
عاریی از
فیلمو بهیا در
اتصالکن
طرف خارج قرار گیرد جهتخشک
محیطی 2سانت
توری ابتدا
یکنواخت
کرده و
فیلم را
متر از

رطوبت
فیلم باعث
کردنخاصیت
بچسبانید.
سطح
کرده و
بچسبانید سپس بقیۀ رول فیلم را
گراد می باش
جذبسانتی
درجه ی
موئینگی 25
شابلون – 31
توریخشک
جهت
مطمبهئن
حداکثربازدمای

و اتصال کامل فیلم به توری میگردد .این امولسیونها تا تیراژهای هزار تا ،بسیار مناسب بوده و کیفیت مطلوبی را
ارائه میدهد.

امولسیون حساسیت ان را به نور کم کرده و سخت شدن آن را مشکل می سازد  .در این

می توان از رطوبت سنج شابلون استفاده کرد که خشک بودن الک و آمادگی شابلون برای

می دهد  .شکل 5-33

خشک کردن شابلون:
بعد از مرحلۀ پوشــشدهی توری شــابلون توسط الک
حســاس بهصورت دستی یا ماشینی الزم است که الک
پوششــی به صورت صحیح کام ً
ال خشک گردد .اهمیت
این موضوع کمتر از پوششدهی شابلون نیست .به این
منظور الزم است که شابلون را بهصورت افقی و به شکلی
که سمت مرکبدان شابلون رو به باال باشد در خشککن
و یا در محیطی عادی از گرد و غبار و نور سفید در دمای
30ـ 20درجۀ سانتیگراد قرار داد .حداکثر دمای مطمئن
جهت خشک کردن شــابلون 30ـ 25درجۀ سانتیگراد
میباشد .وجود رطوبت در امولسیون حساسیت آن را به
نور کم کرده و ســخت شدن آن را مشکل میسازد .در
این مورد جهت اطمینان میتوان از رطوبت سنج شابلون
استفاده کرد که خشــک بودن الک و آمادگی شابلون
برای نور دادن را نشان میدهد (شکل 3۴ـ.)5

شکل ۳۴ـ5ـ رطوبت سنج شابلون
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با ایجاد نازک ترین ضخامت پوششی الک که  4تا  9میکرون است می توان کم ترین
انتقال داد  .در صورتی که از مرکب های ماورای بنفش (  ) UVجهت چاپ استفاده

امولسیون سمت چاپ نباید بیشتر از  5میکرون باشد  .با استفاده از ضخامت سنج
امولسیون شابلون را اندازه گیری کرد  .شکل 5-34
عوامل اثرگذار در ضخامت امولسیون :در ضخامت امولسیون عوامل
زیادی اثرگذار میباشند .از مهمترین این عوامل عبارتاند از:
شمارۀ توری
بافت توری
شرایط خشک شدن امولسیون
منظور از ضخامت امولســیون ضخامت الکی است که در سمت چاپ
شــابلون قرار دارد .جهت اندازهگیــری آن باید ضخامت توری همراه با
الک را اندازهگیری و سپس ضخامت توری را از آن کسر نمود.
ضخامت امولســیون در ســمت چاپ شــابلون تقریباً 20ـ 10درصد
ضخامت توری میباشد .جهت چاپ ترامه با ایجاد نازکترین ضخامت
پوششــی الک که  4تا  8میکرون است میتوان کمترین حجم مرکب
موردنیاز را انتقال داد .در صورتی که از مرکبهای ماورای بنفش ()UV
امولسیون
کنیمزبری
درجهی ی
ی نباید
الیهچاپ
ضخامتسمت
ضخامتازالیۀ امولسیون
جهت چاپ استفاده م
بیشتر از  5میکرون باشد .با استفاده از ضخامت سنج  TQMمیتوان
3۵ـ..)5
خواهد داد
صفررا را
نشان کرد شکل
اندازهگیری
عددشابلون
ضخامت امولسیون
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کمتر باشد  .در صورتی که سطح
شکل 35ـ5ـ ضخامت سنج

بیشترسنج
ضخامت
حد 5-34
در شابلون هایی که درجه ی  RZآن ها ازشکل
است نا صافی
معمول
زبری سطح شابلون :جهت انجام چاپ با کیفیت قابل قبول بهخصوص در طرحهای گرافیکی بسیار ظریف و ترامه

قابلدرجۀ
عکاسیدیگر
موقعیابابه عبارت
کشی شده
شابلون
سطح
نقطۀ
نترین
باالترین و پایی
الزم اســت که فاصلۀ
میان -
در
قبول به
کیفیت
چاپ
انجام
سطح
زبری
خصوص به
زبرینفوذ نور
احتمال
جهتوالکدر
شابلون :کرده
جلوگیری
امولسیون
پوزتیو و

ســطح شابلون در حد مطلوبی باشد .چنانچه درجۀ زبری سطح شــابلون بین  5تا  10میکرون باشد میتوان چاپ
داشت.می شود
مطلوبی را انتظارسبب

پایین ترین نقطه ی
فاصله
است که
کنارهترامه
ظریف و
باالترین و5-35
میان .شکل
داریشود
دندانه
هایالزمطرح
که

شده یا به عبارت دیگر درجه ی زبری سطح شابلون در حد مطلوبی باشد

استفاده از
دهند.
نمایش می
 01میکرون باشد می توان چاپ مطلوبی را انتظار داش
بینبا  5تا
شابلون
درجۀ زبریســطح شــابلون را به RZسطح

دستگاه زبریســنج میتوان زبری ( )Roughnesسطح شابلون را به
سطح میلۀ
استفاده باید
ســادگی اندازهگیری کرد .فقط
گیری  RZنمایش می دهند  .با استفاده از دستگاه زب
اندازهرا به
شابلون
زمانزبری
درجهدر ی
دســتگاه نسبت به توری تحت زاویۀ  22/5درجه بر سطح شابلون قرار
 ) Roughnesسطح شابلون را به سادگی اندازه گیری کرد  .فقط در زمان استفاده
گیرد .قابل توجه اســت که همواره باید درجــۀ زبری از ضخامت الیۀ
باشدی  22/5درجه بر سطح شابلون قرار گیرد  .قابل
صافزاویه
تحت
سطح به
دستگاهکهنسبت
توریکام ً
ال
شابلون
امولسیون کمتر باشــد .در صورتی
دستگاه عدد صفر را نشان خواهد داد( .شکل 3۶ـ.)5
در شــابلونهایی که درجۀ  RZآنها از حد معمول بیشتر است ناصافی
033
سطح شــابلون از تماس کامل فیلم و امولسیون جلوگیری کرده و در
موقع عکاسی احتمال نفوذ نور به زیر نقاط پوشیده وجود داشته و سبب
میشود که کنارههای طرح دندانهدار شود.
شکل 36ـ5ـ زبری سنج سطح شابلون

شکل5-35زبری سنج سطح145شابلون
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عکاسی شابلون (نوردهی) :به نوردهی فیلم مثبت (پوزیتیو) بر روی شابلون حساس شده ،عکاسی شابلون گفته
میشود .بدیهی است که به منظور نوردهی شابلون باید فیلم مثبت موردنظر را که امولسیون آن ناخواناست به همراه
شابلون در دستگاه قید کپی به شکلی قرار گیرد که امولسیون فیلم با امولسیون سمت چاپ شابلون کام ً
ال در تماس
باشــد .به این منظور از سیســتم وکیوم دستگاه قید کپی جهت خارج ساختن هوای بین الیۀ امولسیون شابلون و
امولســیون فیلم و تماس کامل این دو استفاده میشــود .پس از اطمینان از وکیوم کامل به نوردهی شابلون اقدام
میکنیم .نور بر الیۀ امولسیون شابلون اثر گذاشته و محلهای نور دیده را سخت میکند .میزان سخت شدن الک
بستگی به شدت نور ،مدت زمان نوردهی ،نوع و میزان حساسیت الک دارد (شکل 3۷ـ.)5
جهت نوردهی شــابلون می توان از میز نورمعمولی  ،قیدکپی شابلون با منبع لولههای نوری و قید کپی با منبع نور
 uvاستفاده کرد.

شکل 37ـ5ـ نوردهی شابلون

شدت و مدت زمان نوردهی :بهعنوان یک اصل اساسی
به هر میزان شدت نور را افزایش یابد زمان نوردهی کمتر
میشــود .از طرف دیگر به منظور یکنواخت و یکســان
بودن تابش نور به تمام ســطح شابلون هرچه مساحت
شــابلون بزرگتر باشد باید شدت تابش نور افزایش یابد
و یــا از منبع نور قویتری اســتفاده نمود .فاصلۀ منبع
نور تا شابلون فاکتور مؤثر دیگری در تعیین مدت زمان
مناسب نوردهی میباشد .فاصلۀ استاندارد مسافتی است
که منبع نور بتواند نور یکنواخت را به تمام سطح شابلون
بتاباند .اگر فاصلۀ منبع نور تا شــابلون کم باشد ،شدت
نور در مرکز شــابلون زیاد و در کنارهها شدت نور بسیار
کم خواهد بود که مشکلساز بوده و باعث زیاد نور دیدن
بحث کالسی
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مرکز و کم نور دیدن کنارهها خواهد شد.
فاصلۀ منبع نور تا سطح شابلون باید به اندازۀ قطر داخلی
قاب باشد و تحت هیچ شرایطی زاویۀ مخروط نور تابیده
شده به شابلون نباید از  60درجۀ سانتیگراد بیشتر شود.
بهطور کلــی عوامل متعــددی از جمله طــرح چاپی،
ضخامت الک ،قدرت منبع نوردهی ،رنگ توری ،فاصلۀ
منبــع نوردهی ،حساســیت الک ،نوع منبــع نوردهی
(لولههای نــوری یا نور  )uvو  ....در مدت زمان نوردهی
مؤثر میباشــند ،بنابراین تعیین مدت زمان نوردهی با
یک دستگاه مشخص با ثابت درنظر گرفتن همۀ عوامل
مذکور از روش نوردهی مرحلهای با اســتفاده از نورسنج
انجام خواهد گرفت.

در مورد ظهورهایی که در حوزۀ صنعت چاپ انجام میگیرد بحث کنید.

 اگر در مرحله ی ظهور تمام امولسیون از روی توری پاک شود مدت زمان نوردهی بسیار کم بوده و یا الک
فاسد شده و حساسیت خود را از دست داده است .
 چنانچه در زمان ظهور امولسیون از روی توری حالت شل شدن به خود بگیرد  ،زمان نوردهی کافی نبوده و
باید بر آن افزوده شود .

 اگر خطوط ریز به آسانی ظاهر نشود مقدار نوردهی زیاد بوده است .
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شابلون
بیشیاز
امکان نور
نشود
نوردهیظاهر
هایاز شابلون
بعضی از
ظهور اگر

شابلونبه ظهور
حدنسبت
گراد
دیدن سانت
حرارت درجۀ
ویا40ـ30
خوردنآب
اســتفاده از
باید با
شابلون
قسمتپس
بالفاصله
شابلون:
ظهوردارد .
شدندروجود
شابلون باعث میشود که امولسیون حساس که نور نخورده به مرور زمان تغییر
خشکتأخیر
زمان کرد.
در اقدام
شــابلون
مناطقدر لبه
مشــکالتی را
فاصلۀ پاشش در تمام سطح
تواندکه
مینمود
علتدقت
نشودباید
خواهدبازشــد.
هایدرطرح
ســرعت،باشد :
عوامل زیر
ایجاد ظهور
مرحله ی
شابلون
کرده و اگر تمام

ناصافی .سطح شابلون و
کلوئیدی باعث
موارد مذکور
شود .زیرا
امولسیونشسته
سطح شابلون
بودهیو تمام
یکسان
اضافه گردد
نکردنمواد
رعایت به آن
است و باید
بسیار زیاد
حساسیت
درجه
شابلونالف :
افت کیفیت چاپ خواهد شد .بهترین روش ظهور شابلون استفاده از سینک ظهور و دستگاه واتر جت میباشد زیرا
ب  :شابلون پیش از نور دادن در معرض نور قرار گرفته است .
عالوه بر کنترل و چگونگی ظهور در نتیجه وجود لولههای توری و با پاشش یکسان آب بر سطح شابلون در مصرف
پ  :شابلون در زمان خشک شدن بیش از حد حرارت دیده است .
آب نیز صرفه جویی میگردد.
بودن در
نخورده به
های نور
امولسیون
شــابلون
است .آب حل شده و در نتیجه چشمههای توری
سستمانده
علت باقی
ساعت
بیش از 24
کشی
پس از الک
ظهورشابلون
هنگام ت :
در نقاطی که طرح چاپی وجود دارد باز خواهد شد (شکل 3۸ـ.)5
ث  :شدت و زمان نوردهی زیاد بوده است .

شکل 38ـ5ـ ظهور شابلون

پس از ظهور شابلون باید با استفاده از یک مکنده ،آبهای روی شابلون را گرفت ،مشکالتی برای شابلون در هنگام
ظهور شابلون
5-37
باشد:
شکلزیر
ظهور بهوجود میآید که میتواند ناشی از عوامل
اگر در مرحلۀ ظهور تمام امولسیون از روی توری پاک شود مدت زمان نوردهی بسیار کم بوده و یا الک فاسد شده
و حساسیت خود را از دست داده است.
چنانچه در زمان ظهور امولســیون از روی توری حالت شل شدن به خود بگیرد ،زمان نوردهی کافی نبوده و باید
بر آن افزوده شود.
اگر خطوط ریز به آسانی ظاهر نشود مقدار نوردهی زیاد بوده است.
اگر بعضی از قســمتهای شابلون ظاهر نشــود امکان نور خوردن و یا حرارت دیدن بیش از حد شابلون در زمان
خشک شدن وجود دارد.
اگرتمام مناطق شابلون در مرحلۀ ظهور باز نشود علت میتواند عوامل زیر باشد.
036
الف) درجۀ حساسیت امولسیون بسیار زیاد است و باید به آن مواد کلوئیدی اضافه گردد.
ب) شابلون پیش از نور دادن در معرض نور قرار گرفته است.
پ) شابلون پس از الککشی بیش از  24ساعت باقیمانده است.
ت) شدت و زمان نوردهی زیاد بوده است.
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ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

آمادهسازی باالتر از انتظار
الککشی شابلون
عکاس شابلون

کارگاه استاندارد شابلون سازی
اسکرین
الککش ،قید کپی شابلون

شایستگیهای
غیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

دستکش ،لباس کار ،دقت در
پوششدهی و عکاسی شابلون

توجهات زیست
محیطی
نگرش

3

آمادهسازی قابل قبول

الککشی مناسب
عکاسی استاندارد

2

آمادهسازی غیرقابل قبول

عدم رعایت استانداردهای
الککشی و عکاسی

1

قابل قبول

مدیریت مواد دورریختنی استفاده از
مواد سازگار با محیط زیست

نمره

غیرقابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت

2

1

پوششدهی شابلون و عکاسی آن

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله پوشش دهی و عکاسی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار

سخت کردن شابلون :در بسیاری از چاپها به خصوص چاپهایی با تیراژ باال و مرکبهای پایۀ آب الزم است که
از الکهایی جهت ســخت کردن امولسیون شابلون استفاده کرد .جهت اعمال سختکننده شابلون را بهحالت افقی
قرار داده و سختکننده را در دو طرف آن با استفاده از یک پاروی نمدی میزنیم .نقاطی از طرح را که سختکننده
پوشانده با استفاده از هوا خارج میکنیم .این عمل را باید قبل از پایداری نهایی شابلون انجام داد تا سختکننده به
درون الک نفوذ نماید .بهمنظور اطمینان از نفوذ سختکننده باید شابلون را به مدت یک ساعت در دمای  50درجۀ
سانتیگراد قرار داد.
دورگیری و رتوش شابلون :در زمان الککشی شابلون ممکن است کناره دیوارههای الک نخورده باقی مانده باشد
و در زمان چاپ ایجاد زمینه نماید و یا بعضی از نقاط شابلون بهصورت ناخواسته پوشش خود را از دست داده باشند
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بهمنظور جلوگیری از هرگونه اشــکال در موقع چاپ با استفاده از همان الک حساس نقاط مذکور را پوشش داده و
شابلون را دورگیری و رتوش میکنیم (شکل 3۹ـ.)5

شکل 39ـ5ـ دورگیری و رتوش شابلون
فعا ِ
لیت
کارگاهی

کار عملی
1ـ با ترکیب مادۀ کلوئیدی و حساس امولسیون بسازید.
2ـ شابلون آماده شده در مرحلۀ قبل را الک کشی کنید.
3ـ شابلون الک کشی شده را پس از اطمینان از خشک شدن عکاسی کنید.
4ـ شابلون عکاسی شده را ظاهر کنید.
 5ـ وضعیت شابلون ظاهر شده را از نظر میزان زبری ،ضخامت الک و شرایط ظهور مشخص کنید.
ابزار مورد نیاز

ابزار ،وسیله ،مواد

تعداد

کاربرد

توضیحات

دستگاه قید کپی

نوردهی

یک عدد

با لولههای نوری یا نور UV

دستگاه ظهور شابلون

ظاهر کردن شابلون

یک عدد

مجهز به واترجت

الک کش

پوشش دهی شابلون

دو عدد در اندازههای متفاوت

در اندازههای متفاوت

الک حساس

مادۀ پوشش دهی

یک قوطی

یک جزئی یا دو جزئی

ِ
نکات ایمنی

در زمان پوششدهی شابلون ،حتم ًا از دستکش و ماسک استفاده کنید.
در زمان نوردهی به هیچ وجه در معرض نور  UVقرار نگیرید.
در زمان ظهور شابلون با واتر جت حتم ًا مراقب خطر برق گرفتگی باشید.
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توجهات زیست محیطی
خســارت زیستمحیطی چیست؟ بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب ،آلودگی زمین و خسارت زیستی
میشوند ،جزء خسارت زیستمحیطی محسوب میشوند.
مواد حساس یکی از مواد شیمیایی آلوده کنندۀ خاک و آب میباشند بنابراین به منظور رعایت توجهات زیستمحیطی
باید در حداقل مقدار ممکن و از نوع سازگار با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.
به نظر شــما ســازگارترین مادۀ حساس شابلون چیســت؟ چه راههایی را جهت حداقل مصرف کردن آن بهمنظور
جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی پیشنهاد میکنید.
چسب زدن شابلون :در پایان کار ســاخت شابلون پس از عمل دورگیری و خشک شدن آن به منظور جلوگیری
از نفوذ مرکب بین دیواره کالف و توری الزم اســت با اســتفاده از چسبهای سلولزی (آب چسب) و با چسبهای
پلیآمیدی دور تا دور قاب شــابلون بهصورتی که بخشــی از دیواره داخلی کالف نیز پوشــش داده شود چسب زده
شود .جهت استفاده از آب چسب باید با استفاده از یک اسفنج خیس سطح زیر محل قرار گرفتن چسب را مرطوب
کنیم .این محل قاب و مقداری از توری مجاور آن را شامل میشود .پس از برش چسب به اندازه الزم ،آن را از طرف
چســبدار مرطوب میکنیم و با دقت در جای خود میچسبانیم .در این مورد باید اطمینان حاصل کرد که چسب
زوایای کنار اضالع قاب شابلون را پوشش داده و از نفوذ مرکب به زیر توری جلوگیری میکند.
با به پایان رسیدن این مرحله شابلون ساخته شده آماده جهت انجام کار چاپ میباشد (شکل 40ـ.)5

شکل 40ـ5ـ چسب زدن شابلون

قشــرزدایی از شابلون :بهمنظور استفاده مجدد از شابلونهای چاپی الزم اســت که پس از انجام کار چاپ الیه
ال از سطح شابلون پاک شود و توری شابلون کام ً
پوششی به همراه رنگ استفاده شده کام ً
ال تمیز گردیده و آماده انجام

ی که رنگ کام ً
حالل مربوطه کام ً
مراحل بعد شود .در ابتدا باید همه مرکب موجود در توری با
ال پاک گردد و تا زمان 
ال
حذف نگردیده نباید از آب و محلولهای پاک کننده الک اســتفاده کرد .پس از اطمینان از تمیز شــدن کامل رنگ
سطح توری را به مدت  5تا  10دقیقه آغشته به محلول هیپوکلریت سدیم و یا محلول کلر  60درجه با آب میکنیم
این امر باعث شل شدن قشر الک حساس درون منفذهای توری گردیده و سپس با استفاده از فشار آب سرد دستگاه
ت و شو داده تا کام ً
ال تمیز گردد و آماده انجام مراحل بعدی گردد (شکل ۴۱ـ.)5
واتر جت سطح توری را شس 
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شکل 41ـ5ـ قشرزدایی از شابلون
بحث کالسی

فعا ِ
لیت
کارگاهی

به نظر شما کاربرد دستگاه واتر جت و آب سرد چه تأثیری در حذف کردن قشر سخت شده شابلون
دارد؟
کار عملی
1ـ شابلون ظاهر شده و خشک شده در مرحلۀ قبل را بازبینی و رتوش کنید.
2ـ شابلون رتوش شده را دورگیری کنید.
3ـ دیوارههای کالف شابلون دورگیری شده را پس از خشک شدن کامل چسب بزنید.
4ـ شابلون را پس از استفاده قشرزدایی کنید.
ابزار مورد نیاز

ابزار ،وسیله ،مواد

کاربرد

تعداد

توضیحات

کاردک

جهت دورگیری

یک عدد

با نور  UVیا لوله های نوری

آب چسب

چسب زدن دیوارۀ کالف

یک حلقه

مجهز به واترجت

الک

رتوش کردن و دورگیری شابلون

یک قوطی

در اندازه های متفاوت

مواد قشرزا

پاک کردن سطح شابلون

یک قوطی

ِ
نکات ایمنی

یک جزئی یا دو جزئی

در زمان رتوش و قشرزدایی شابلون حتم ًا از ماسک و دستکش استفاده کنید.
در زمان قشرزدایی از شابلون در صورت استفاده از واتر جت مراقب خطر برق گرفتگی باشید.
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توجهات زیست محیطی
خســارت زیستمحیطی چیست؟ بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب ،آلودگی زمین و خسارت زیستی
میشوند ،جزء خسارت زیستمحیطی محسوب میشوند.
موادی که در مرحلۀ قشــرزدایی از شــابلون جدا میشوند به عنوان پســماندهای خطرناک محسوب گردیده و اگر
بهصورت اصولی دفن نشوند باعث آلودگی زیستمحیطی میگردند.
به نظر شما بهترین راه دفع پسماندهای قشرزدایی شابلون چیست؟

ارزشیابی تکوینی
مراحل کار

رتوش و دورگیری
شابلون

شرایط عملکرد (ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
کارگاه استاندارد شابلونسازی
اسکرین
الک ،چسب و مواد قشرزا

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها ،داوری،
نمرهدهی)

آمادهسازی باالتر از انتظار
آمادهسازی قابل قبول

3
رتوش و دورگیری استاندارد

آمادهسازی غیرقابل قبول عدم رعایت استانداردهای رتوش،
دورگیری و قشرزدایی
شایستگیهای
غیرفنی

مسئولیتپذیری و مدیریت مواد

ایمنی و بهداشت

ماسک ،لباس کار ،دقت در رتوش و
دورگیری

توجهات زیست
محیطی

مدیریت مواد دور ریختنی استفاده از
مواد سازگار با محیط زیست

نگرش

قشرزدایی از شابلون

قابل قبول

غیرقابل قبول

توجه به همه موارد

توجه به ایمنی و بهداشت

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله دورگیری ،رتوش و قشرزدایی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره  2از مراحل کار
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ارزشیابی شایستگی تهیه شابلون سنتی اسکرین
شرح کار:
1ـ انتخاب شابلون و میزان کشش با توجه به طرح 2ـ کشش مناسب توری بر روی کالف 3ـ چربیزدایی و حساس کردن شابلون 4ـ انتقال
طرح بر روی شابلون و نوردهی  5ـ ظهور شابلون  6ـ روتوش طرح

استانداردعملکرد:
ساخت شابلون اسکرین با توجه به نوع دستگاه چاپ ،طرح و سطح چاپی
شاخص ها:
1ـ بررسی میزان کشش و نوع توری بر روی کالف 2ـ بررسی چربیزدایی از شابلون 3ـ بررسی الیه حساس بر روی شابلون 4ـ بررسی طرح
منتقل شده و نور دهی سطح حساس شده 5ـ بررسی شابلون تولید شده و نهایی
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :درمحیط پیش از چاپ ـ نور یکنواخت  6000درجه کلوین ـ تهویه استاندارد
ابزار و تجهیزات:
1ـ کالف 2ـ توری 3ـ دستگاه توریکش 4ـ ماده حساس  5ـ میز نور  6ـ دستگاه واترجت 7ـ ماده چربیزدا
معیارشایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب قاب شابلون از نظر جنس ابعاد و نوع چاپ

2

2

توریکشی

2

3

چربیزدایی و حساس کردن شابلون

2

4

انتقال طرح (استنسیل) به شابلون

2

5

ظهور شابلون

2

6

روتوش ،دورگیری

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
میانگیننمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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۹ـ راهنمای فنی چاپ پد مترجم :مهدی حسن جانی
۱۰ـ منابع اطالعاتی شرکت کداک (سازندۀ پلیت ستر)
1۱ـ اصول فنی ساخت شابلون تخت برای چاپ سیلک ،تألیف :آندره .ام .پی اسکنر ـ ترجمه و اقتباس :مهندس
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