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 رسانی و ترکیب رنگدهی، مرکبرطوبت

 

 2پودمان 

 

در خواص شيميایي نواحي چاپي و غيرچاپي حاصل  از تضاد پایدار روش چاپ افست
 ویژگيباید داراي  پليتچاپي، هاي چاپي از غيربخش منظور جدا ماندن کامل. بهشودمي

 . باشدخاصي شيميایي 
شود که بدانيم در اهميت ترکيب رنگ از آنجا ناشي ميپ و انتقال مرکب، در بحث چا

نسبت به آنچه که در فایل وجود دارد و ما انتظار  CMYKهاي فرایند چاپ با مرکب
بنابراین، . روند یا امكان بازسازي آنها وجود نداردها یا از دست ميداریم، بخشي از رنگ

 هاي ترکيبي روي آورد.ساخت رنگباید به نقص رنگي این  جبرانبراي 
دهي و چگونگي دهي، تنظيم مكانيزم مرکبسازي سيستم رطوبتدر این پودمان، آماده

 گيریم.هاي ترکيبي را فرا ميساختن رنگها و سازي مرکبآماده
 



 50 

 3 واحد يادگیري

 رسانیدهی و مرکبشايستگی رطوبت
 
 

  ايدآيا تاکنون پی برده

 
 دهي در روش چاپ افست چيست؟ستم رطوبتوجود سي علت 
 یند چاپ افست چيست؟امند و نقش هرکدام از آنها در فرارساني کداجزاي سيستم رطوبت 
  فست ورقي چيست ؟دهي در چاپ امكانيزم مرکبوجود چنين هدف از 
 ؟شودانجام ميبه چه صورت  انتقال مرکب و رطوبت بر روي پليت 
 دهي ایجاد کرده اند؟دهي و رطوبتچه تغييراتي در مدیریت مرکب هاي کنترل الكترونيك،مكانيزم 
 ها کدامند؟مسایل ایمني کار در ارتباط با این سيستم 

 
 ساني در دستگاه چاپردهي و مرکبهاي رطوبتمكانيزم فراگيري چگونگي تنظيمهدف از این شایستگي  :هدف

 باشد.افست ورقي مي
 
 

 استاندارد عملکرد

 
 بين المللي در چاپ افست مرطوبي مطابق با استانداردهادهي، و مرکب دهينترل سيستم رطوبتتنظيم و ک

 هاي شرکت سازنده ماشين.و دستور العمل
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 دهیسازي مکانیزم رطوبتآماده

 
 کار یخچال در دستگاه چاپ افست چيست؟   ؟دانیدمی آیا

 ؟ هاي مختلف یخچال کدامندبخش 
 ؟ها چيستنقش هر یك از بخش 
 ؟هاي چاپ به چه ميزان استدستگاه حجم یخچال 
 حجم یخچال به چه عواملي وابسته است؟ 

 

 

 
 01تا  8دهي )بين طوبتدماي الزم براي محلول ر هاي چاپ افست، تنظيموظيفه اصلي یخچال در دستگاه

هاي چاپ افست براي ایجاد شرایط رساني دستگاهت. این ميزان دما در سيستم رطوبتگراد( اسدرجه سانتي
یكي از آنها جلوگيري از آزاد شدن )تبخير( سریع الكل در جریان گردش در سيستم و اعمال بر  مختلفي است.

دهي و همچنين تميز کردن محلول رطوبت دارو ، الكل وروي پليت چاپ است. از سوي دیگر، مخلوط کردن آب
  .(0كل)ش وسيله فيلترهاي مربوطه از دیگر وظایف یخچال استهب
 

 
 یخچال-5شکل 

 

اندازه ناحيه  هاي مختلف )تعداد واحد چاپ وهاي چاپ به تناسب مؤلفهحجم یخچال دستگاه حجم یخچال: 
چند رنگ، هاي یك ورقي عنوان مثال حجم یخچال براي ماشينبهباشند. فاوتي ميهاي متچاپي( داراي ظرفيت

چند نوع  2. شكل باشدپنج رنگ و بيشتر تا شصت ليتر مي هاي چهار و نيم ورقيبيست ليتر و براي ماشين
 .دهدیخچال را نشان مي
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 چند نوع یخچال -5شکل 
 

دهي )آب، الكل و دارو( محلول رطوبتهاي اصلي طي فرایند چاپ، مؤلفه :دهیمکانیزم رطوبتهای بخش
پيوسته در حال چرخش و مصرف و در نتيجه در حال تغيير )کم شدن هستند( که کنترل و تنظيم آنها گریز 

را اجزاء مهم دستگاه یخچال  3شكل شود. توسط یخچال دستگاه چاپ انجام مي ناپذیر است. این تنظيمات
مهم این دستگاه به اختصار هاي شكيل شده است، در ادامه بخشهاي مختلفي تدهد. یخچال از بخشنشان مي
 دهيم. شرح مي

 
  اجزای یخچال -3 شکل
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 کنندهبخش خنك( 0
 کننده رادیاتورپروانه بخش خنك( 2
 رادیاتور( 3
 شيلنگ مكنده الكل و شيلنگ مكنده داروي آب( 4
 شيلنگ مكنده آب( 5
 دهيمخزن ( محلول رطوبت تانك )( 6
 دهيکننده محلول رطوبتمنتقل موتور( 7
 کننده یخچالسيستم خنك( 8
 

تغييرات )کاهش( الكل موجود در سيستم با سرعت باالیي رخ مي دهد که  :دستگاه تنظیم میزان الکل الف(
ناشي از ویژگي فراریت آن است. اما از طرفي ثابت نگه داشتن آن نيز ضرورت دارد، لذا مكانيزمي براي این 

ه ميزان الكل مورد نياز، هموار تگاه یخچال درنظر گرفته شده است تا متناسب با درصد تنظيم شده،منظور در دس
به داخل یخچال منتقل  گيرد که الكل را از داخل مخزن الكلوسيله یك مكنده صورت ميهمين شود. این کار بتأ

هاي جدیدتر از روي خود ماشين صورت دستي و آنالوگ و درتر بهيهاي قدیمکند. این مكانيزم در ماشينمي
 شود.ز روي پانل )ميز( کنترل انجام ميدستگاه یخچال یا ا

 
مي و جدید( پژوهش کنيد. نتایج هاي کنترل و تنظيم ميزان الكل )قدیکالسي خود، پيرامون انواع سيستم در گروه  کنید پژوهش

 طور مرتب و مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.دست آمده را بهبه
 

 

 
داروي مورد نياز در محلول  مين پایدارهاي جدید، براي تأدر دستگاه مکانیزم تنظیم میزان داروی آب:ب( 

دهي، مكانيزم خاص تزریق دارو از مخزن ویژه آن به داخل یخچال طراحي و نصب شده است. این سيستم رطوبت
 رساند. این در حالي است که افزودن دارويطور هوشمند به داخل یخچال منيز ميزان داروي تنظيم شده را به

 شود.صورت دستي انجام ميرف مدرج و بهتر با استفاده از ظهاي قدیميدر سيستم
 

در گروه کالسي خود، درباره این که مكانيزم کنترل، تشخيص و تنظيم ميزان داروي آب در روش الكترونيك چگونه کار   کنید پژوهش
 ات جمع آوري شده را به طور مرتب شده به هنرآموز ارائه دهيد. ميكند، پژوهش کرده و اطالع

 
 

 
مي و جدید( پژوهش کنيد. نتایج هاي کنترل و تنظيم ميزان داروي آب )قدیکالسي خود، پيرامون انواع سيستم در گروه  کار در کالس

 دست آمده را به طور مرتب و مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.به
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این سيستم نيز از اجزاي تشخيص دهنده و عمل کننده برخوردار است که با  :تگاه تنظیم میزان آبدس پ(
متصل شده، به داخل یخچال وارد عملكرد به هنگام هر کدام از اجزاي آن، ميزان آب مورد نياز، از لوله آب 

 شود. مي
 

رل، تشخيص و تنظيم ميزان آب پژوهش کنيد. )تمرکز بر در گروه کالس خود پيرامون چگونگي کارکرد مكانيزم کنت  کنید پژوهش
 طور مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.دست آمده را بهش تشخيص این سيستم است( نتایج بهروي رو

 
 

 
رفت و برگشت است که  هاياین مجموعه شامل یك پمپ و شلنگ :دهی( مکانیزم انتقال محلول رطوبتت

از تشتك به داخل  و در بازگشت نيزبه داخل تشتك نورد آب ماشين  یخچالل دهي را از داخمحلول رطوبت
 نشان داده شده است. 4شكل  هاي اصلي این مجموعه درکند. بخشیخچال هدایت مي

 
 دهیمجموعه یخچال محلول رطوبت -9 شکل

 پروانه( 0
 رادیاتور( 2
 کننده (کندانسور ) خنك( 3
 شلنگ مكنده الكل( 4
 ه داروي آبشلنگ مكند( 5

این مكانيزم یك مجموعه فني از تجهيزاتي است که با  :کننده )کمپرسور، کندانسور و ...(مکانیزم سرد ث(
 کنند. مين ميبراي سرد شدن محلول را تأ استفاده از گاز فرئون سرما )خنكي( الزم
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منظور کنترل دماي به هاي چاپ، در ماشين ،سال پيش 01از حدود  :کننده نوردهای مرکبمکانیزم خنك (ج
ي و ه از جریان آب، طراحکننده دما با استفادسازي انتقال مرکب، سيستم کنترلدهي براي بهينهمكانيزم مرکب

 ن مكانيزم یخچال دستگاه انجامکار گرفته شد. تنظيم دماي این سيستم با استفاده از هماهاي چاپ بهدر ماشين
 شود.مي
براي تميز ها باشد. صافيمي ميكرون 21تا  05فيلتر( نخي و پليمري با مش صافي )یخچال داراي  :( صافیچ

و مواد چرب ناشي از  پودر کاغذ جذب آشغال و رساني بازگشتي از تشتك نورد آب، و نيزکردن محلول رطوبت
ه بباره رادر مسير وارد شدن دو رسانيرطوبتها محلول این صافي .روندکارميبه رسانير محلول رطوبتمرکب د

 .دهدفيلتر ویژه آن را نشان مي 6شكل دستگاه صافي و  5شكل  کنند.( مي)تميز، فيلتر داخل مخزن یخچال

 

 

 فیلتر -6 شکل دستگاه صافی  -5 شکل

 
ل شك) رودکار ميدهي بهي محلول رطوبتاین دستگاه براي سنجش ميزان هدایت الكتریك :سنجرسانائی (خ
7.) 

 
 ی سنجرسانای -7 شکل

 

هاي مختلف به یكي از دو حالت دستي یا هوشمند سازي و تنظيم یخچال درماشينآماده :مراحل تنظیم یخچال
 هاق یك روش مشابه و در ارتباط با مؤلفهسازي هر دوي آنها طبشود. اما در یك دید کلي، آمادهمي انجام

 شود. )مقادیر( نسبتا یكساني انجام مي
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 :باشدچال تمام اتوماتيك به شرح زیر ميمراحل استفاده از یخ ال:سازی یخچمراحل آماده
 دهيم. قرار مي ظرف )مخزن( الكل را در جاي خود در کنار یخچال 
 دهيم. کنار یخچال قرار مي ظرف )مخزن( دارو را در جاي خود در 
  دهيم.قرار ميشلنگ مكنده مخصوص الكل را داخل ظرف آن 
  دهيم.قرار ميرا داخل ظرف آن شلنگ مكنده مخصوص داروي آب 
  کنيم.درصد الكل مورد نياز را تنظيم ميميزان مربوط به 
 کنيم.دهي را تنظيم مياي محلول رطوبتميزان دماي موردنياز بر 
 کنيم.رصد داروي مورد نياز را تنظيم ميميزان مربوط به د 

 

 دهیسازي محلول رطوبتآماده
 

  دانید؟می آیا
 چگونه است؟ مراحل ساخت محلول 
 به سطح پليت کدامند؟ رسانيهاي رطوبتاجزاي مكانيزم 
 دهي شامل چه مراحلي است؟رطوبت (تشتسازي مخزن)آماده 
 دهي کدامند؟نوردهاي رطوبت تنظيم 
 دهي، چه ویژگي و نقشي دارند؟هر کدام از نوردهاي رطوبت 

 

 

  :دهیمحلول رطوبتهای شیمیایی اصلی در مؤلفه

ه بهاي شيميایي اصلي مؤلفههاي خاصي برخوردار باشد. هي در چاپ افست، بایستي از ویژگيدطوبتمحلول ر
 باشند.شرح زیر مي
 هاي کلسيم،هاي معدني )یونحاوي درصد مناسبي از امالح نمك کشي قابل شرب،آب معمولي لوله :سختی آب

گرم در ليتر )ميليppm 311تا  211 راي سختيدا. به عنوان مثال آب تهران در حال حاضر ..( است.منيزیم و
mg/lit اشد. بچاپ افست را دارا نميتوانایي ایجاد تضاد پایدار و مناسب براي  باشد. این آبکربنات کلسيم( مي

 اپ افست، تعادل الزم ایجاد شود.ضروري است که در ميزان سختي آب مصرفي براي چ
در الیه هاي آب ن تشكيل شده است. کشش ميان مولكولهاي هيدروژن و اکسيژآب از اتم :کشش سطحی

شود. به همين خاطر هر وقت آب را روي سطح هاي آب ميکند که باعث ایجاد قطرهسطحي، حالتي را ایجاد مي
توان گفت، نيروي کشش دروني بين ترین زبان ميگيرد. به سادهمي جامد بریزیم به صورت قطره قطره شكل

شود. هر چه ميزان کشش سطح بيشتر باشد، یه سطحي آنها کشش سطحي ناميده ميدر الهاي مایعات مولكول
 تواند ميزانعاملي که مي کند. معكوس این رابطه نيز صادق است.ل قطرات به سمت کروي بودن ميل ميشك

 کشش سطحي آب را کم کند، الكل ایزوپروپيل است.
PH تعداد یون هیدروژن /: PH يزان اسيدي یا قليایي بودن محلول است. دامنه ميزان دهنده ممؤلفه نشان
PH  است. اگر  7باشد. ميانه این رنج، عدد مي 04تا  1در محدودهPH  باشد به این معني  7یك مایع، روي عدد

کمتر باشد به  7از عدد  PHو نه بازي( است. هر چه ميزان  است که آن مایع داراي ویژگي خنثي )نه اسيدي
 بيشتر باشد، یعني به سمت قليایي بودن تمایل دارد. 7که ویژگي اسيدي دارد و هر چه از عدد این معني است 
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 :دهیمحلول رطوبتسازی آماده

یند چاپ را آماده کرد، بایستي دو کار تنظيمي دهي مناسب و سازگار با فرابراي آن که بتوان یك محلول رطوبت
 انجام داد :

 حلولسازي مقادیر مناسب اجزاي مآماده 
 شيميایي محلولهاي شيميایي و غيرتنظيم مؤلفه 

یند توليد، بهترین کار رفته در فراهاگر بخواهيم مواد مصرفي ب :اجزای محلولسازی مقادیر مناسب آماده
اده قرار استف نتایج را براي ما به بار بياورند، بایستي ميزان مصرف آنها را هم با دقت تعيين کنيم سپس مورد

مي آید. این مواد دستن مشخص است از ترکيب چند ماده بهدهي همانگونه که از نام آول رطوبتدهيم. محل
 که عبارتند از آب، الكل و دارو، بایستي به مقدار مناسب و الزم با یكدیگر ترکيب شوند.

تشكيل آن را  87 %زي شده، حدود سا)ليتر( در نظر بگيریم، آب مناسب واحد 011اگر حجم مخزن یخچال را 
 ميزان الكل حدودکنند، ان که مبتني بر وجود الكل کار ميهاي چاپ موجود در ایردهد. در عموم ماشينمي
د داد. براي دقت در این مقادیر، از هاست را دارو تشكيل خوا 3 % مانده گنجایش که حدودحجم، و باقي 01 %
 شود.روف مدرج ليتري مناسب استفاده ميظ
 

 شده. به صورت محدوده مطرح هستند نه یك عدد دقيق و قاعده ثابت.مقادیر گفته   نکته
 

 
 

ح دهي، تشریهاي اصلي موجود در محلول رطوبتمؤلفه :های شیمیایی و غیرشیمیایی محلولتنظیم مؤلفه
دهي، بياموزیم که مقادیر لول رطوبتبر عملكرد مح هاي حاکم. اکنون بایستي ضمن معرفي تمام مؤلفهشدند

 شوند.افست چقدر بوده و چگونه تنظيم مياسب آنها در چاپ من
درجه سختي مناسب براي آبي که قرار است در دستگاه چاپ افست استفاده بشود عبارت  تنظیم سختی آب:

گيري ميزان سختي آلماني است. در کشورهاي مختلف، ( این مقياس، واحد اندازهdh) درجه 02تا  8است از 
هاي مختلف را نمایش ميزان سختي آب 8شكل  ختي آب ممكن است متفاوت باشد.مقياس بيان ميزان س

 دهد.مي

 
 نمایش سختی آب -8شکل 

 

...  و و منيزیم کلسيم و هيدروژني هايکربنات ترکيبات قبيل از معدني هاينمك حاوي که است آبي سخت آب
 شرکت آب سختي ایجاد در نيز روي و سترانسيما منگنز، آهن، آلومينيوم، نظير دیگري فلزات آنها از غير به ولي
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 آب سختي لذا دارند، وجود طبيعي هايآب در زیاد مقادیر در اولي عنصر دو اما با توجه به این که کنند،مي
 . شودمي سنجيده دو این اساس بر عمده طورهب

هاي چاپ مصرفي دستگاههاي بزرگ، واحد سختي گيري )متعادل سازي( آب، بر سر راه آب در بيشتر چاپخانه
 ها عبارتند از : هاي رایج سختي گيري آب در چاپخانهشود. روشقرارداده مي

  (.9)شكل هاي کلسيم و منيزیم، از کربنات سدیم براي کاهش نمك روش تبادل یونی:
 (.01)شكل  روش اسمز معکوس

  

 روش اسمز معکوس -50شکل  روش تبادل یونی -4شکل

 

آب با این درجه حرارت  .درجه سانتيگراد است 01تا  8بهترین درجه حرارت آب بين  :لولتنظیم دمای مح
 این دماي آب.کنددر را خنك مينوردهاي مرکب و الستيك سيلن ،هاي آب، مرکب، نوردپليتهمزمان سطح 

دن از روان ش در مرکب الستيك از ازدیاد طولي و عرضي آن ودر  ها،اصطكاک آنگرماي ناشي از از  ها،روي نورد
ين ط داخل ماشمحي. همچنين کند( و تغيير ماهيت آن جلو گيري مي گرانرويو پائين آمدن غلظت )ویسكوزیته/

يير در تغ درجه حرارت باال باعث تبخير بيشتر آب، .که تاثير مثبت بر روي چاپ دارد کند،را نيز کمي خنك مي
مينه زباعث امولسيون و در پي آن  ، برهم خوردنع الكلتبخير سری ،دهيتميزان هدایت الكتریكي محلول رطوب

 شود.مي پليتآوردن 
بایستي از سطح مناسب ميزان شود، ساخته ميدهي به پليت چاپ افست براي رطوبتمحلولي که  :PHتنظیم

PH دهد، بهترین ميگر در انجام چاپ رخ ایي که ميان عوامل شيميایي دخالتهباشد تا در واکنش برخوردار
یابي بيرون از این محدوده، انتظار دستاست. در  5.3تا  4.8در محدوده  PHشرایط ایجاد شود. ميزان مناسب 

مناسب چاپ افست مرطوب را  PHهاي بازي، اسيدي و محيط 00شكل  به یك چاپ با کيفيت را نباید داشت.
 دهد.نشان مي
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 نمایش محیط اسیدی تا بازی -55شکل 

 

دهي، داروي آب است که به عنوان جزء سوم ترکيبات محلول محلول رطوبت PHه ميزان عامل مهم تنظيم کنند
 دهد.را نشان مي سنج PHدستگاه  02شكل رود. کار ميهب
 

 
 سنج PH -55شکل

 
 مرکبدهي را بر سطح پليت،تحقيق کنيد. الزم است اثر آن  5.3و باالي  4.8زیر  PHهاي خود پيرامون آثار با هم گروهي  کنید پژوهش

دهي مورد ارزیابي دقيق و علمي قرار دهيد. نتایج را در قالب یك گزارش کامل به هنرآموز ارائه دهيد تا ایشان و رطوبت
  براي طرح آن در کالس توسط گروهتان اقدام کند.
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ز نظر چاپي، ميزان کشش سطحي رطوبت موجود بر سطح پليت بایستي در سطح ا :تنظیم کشش سطحی
مناسب نيست و باعث برهم خوردن کيفيت براي چاپ افست  معمولي آبي باشد. ميزان کشش سطحي مشخص

چاپ خواهد شد. رطوبت ایجاد شده بر سطح پليت، بایستي از ضخامت بسيار کمي برخوردار باشد و این یعني 
طوبت ل ربه مقادیر بسيار کمتري از کشش سطحي بر روي پليت نياز هست. براي کنترل کشش سطحي محلو

 دهد.هاي متفاوت را نشان ميمقدار کشش سطحي در رطوبت 03شكل  شود.دهي، از الكل استفاده مي
 

 
 نمایش کشش سطحی -53شکل 

 
رت صوبحث کرده و نتيجه را به ،باشدهاي بر چه اساسي ميارتباط با اینكه درصد مواد مكمل در کالسيهاي در گروه  بحث کالسی

 رائه دهيد.مكتوب به هنرآموز ا

  

 
 سر بر بحث از پساسيدي به چه علت است؟  PH درگروه بحث کنيد که ضرورت استفاده از محلول رطوبت رساني با  کار در کالس

 .دهيد خود ارائه هنر آموز به و نوشته را گروه در توافق شده موارد موضوع،
  

 

  :الکل مزایای استفاده از

 :برشمردتوان به این صورت را ميبراي فرآیند چاپ افست  الكل مفيد يهاویژگيبرخي 
 کاهش کشش سطحي آب 
 .زودتر خشك شدن سطح چاپ شده به سبب کاهش انتقال رطوبت و فرار بودن بسيار باالي الكل 
 هاي تماسمتخاصيت ميكروب زدایي و چربي زدایي الكل باعث پاک شدن چربي و ميكروارگانيزم ها در قس 
 شود.مي
 تشكيل امولسيون پایدار آب و مرکب.  کمك به 
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 :فراریت الکل

اما رابطه معنا داري ميان ميزان  .باشدمي الكل، پيوسته و در دماي معمولي محيط چاپخانه داراي تبخير سطحي
درجه سانتيگراد است این  27تا  23محيط چاپخانه مناسب درجه حرارت تبخير آن و دماي محيط وجود دارد. 

شد. بنابراین مصرف الكل در یك فرایند با دماي پایينتر، خواهد محيط  ث تبخير الكل دردرجه حرارت باع
 تواند از ميزان تبخير و در نتيجه مصرف باالي آن بكاهد. مي
 

 :در گروه کالسي خود پيرامون موارد زیر پژوهش کنيد  کنیدپژوهش 
تشخيص ميزان کيفيت الكل مصرفي در  معمول کيفيت الكل با چه معياري بيان مي شود؟ روشکيفيت الكل:  الف(

 ساده ترین روش براي سنجش کيفيت الكل کدام است؟ چاپ افست، چيست؟
رنگ و با ابعاد چاپ  4معایب استفاده از الكل: بررسي کنيد که در یك چاپخانه که داراي یك دستگاه چاپ  ب(

مول، چه ميزان الكل مصرف مي شود، معایب ساعت کار مفيد در روز، به طور مع 01متر است، با سانتي 71×011
 مختلف آن را بررسي و یادداشت کنيد.

 از فعاليت هاي انجام شده، گزارش مناسبي تهيه کرده و آن را با هماهنگي هنرآموز محترم، در کالس ارائه کنيد.
 

 

 
هاي سازنده کارخانه .دباشنبه سطح پليت مختلف ميرساني هاي رطوبتمكانيزم رسانی:های رطوبتمکانیزم

. شوندبندي ميروش کلي دسته "سه  "ها به. این مكانيزمماشين چاپ هریك روش مخصوص به خود را دارند
 دهيم. ها را به اختصار شرح ميدر ادامه هر یك از دسته

شان تعداد نوردها و روش عملكرد هر کدام را ن 04است. شكل قدیمي سيستم پارچه نوردي، روش  روش اول:
 دهد. مي
ایي پارچه –نورد الستيكي  -0

 داخل تشتك آب
 تشتك آب -2
 ایي پاندولينورد پارچه -3
کروم  –استيل  نورد صالیه -4

 نيكل
 ايپارچه –نوردهاي الستيكي  -5

 پليتروي 
 پليتسيلندر  -6
 
 

 
 سیستم پارچه نوردی -59شکل 
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 اي به همراه پليت، گردش دوراني داشته و محلول لهنوردهاي فرم: دو نورد الستيكي با پوشش پارچه حو
 رسانند.روي پليت ميرساني را بهرطوبت

 ( 361نورد توزیع: یك نورد استيل صالیه متصل به این دو نورد پارچه مخملي که هم گردش دوراني دارد 
 کند.صورت افقي در دو جهت راست و چپ حرکت ميدرجه( و هم به

 اي، این نورد به صورت رابط رفت و برگشت به نورد استيل ستيكي با پوشش پارچهنورد آونگي: یك نورد ال
 صالیه و از طرف دیگر به نورد استيل داخل تشتك آب متصل است.

 اي از آب روي آن نشسته نورد منشاء: یك نورد استيل داخل تشتك )مخزن( که در اثر گردش در آب، الیه
 شود.، منتقل ميدهيو به سایر نوردهاي مكانيزم رطوبت

مي رود. تعداد نوردها و عملكرد کاربه ( alcoholهاي الكلي ) ماشينسيستم آلكالر، این روش در مورد  :روش دوم
 05. تعداد نوردها و عملكرد آنها به صورت زیر است. شكل است هاي مختلف و سازندگان متفاوتدر ماشينآنها 

 .دهدشان ميو روش عملكرد هر کدام را نتعداد نوردها 
 

 مجموعه نوردهای مرکب
 نورد منشا مرکبدان -0
 رابط –نورد پاندولي  -2
 نوردهاي صالیه مرکب -3
 پليتنوردهاي الستيكي روي  -4
 نوردهاي حامل مرکب -5

 مجموعه نوردهای آب
 نورد الستيكي داخل تشتك -6
 استيل- نورد رابط آب -7
 پليتروي الستيكي نورد آب  -8
 كي امولسيون رابط آب و مرکبنورد سرامي -9

نورد فلزي جهت جلوگيري از ریزش آب  -01
  پليتنورد روي 

 نمایش نوردهای آب و مرکب در ماشین الکلی -55شکل 

 

 بر روي پليت قرار دارد. نورد با روکش الستيكي که مستقيما   0: نورد فرم 
 کرم براي صالیه کردن آب است. –: یك نورد استيل نورد توزیع 
 این نورد، وظيفه تنظيم الیه محلول از نورد منشاء به نوردهاي بعدي، براي انتقال یك الیه د اندازه گيرنور :

 عهده دارد.و یكدست محلول به سطح پليت را بهمناسب 
 يون که دو وظيفه را نام نورد رابط آب ومرکب و یا نورد امولسه: یك نورد سراميكي )پليكایي( بنورد پل
 : عهده داردبه

  هنگام شستن ماشينوردهاي آب شوي نوشست الف(
 برقراري تعادل آب و مرکب در بين نوردهاي آب و مرکب.  ب(
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هاي مختلف خود، طراحي و دهي دستگاههاي چاپ در مكانيزم رطوبتتنوع فراواني که سازندگان ماشين با توجه به  نکته
 باشد.نورد فرم( متفاوت مينورد منشاء و کنند، تعداد و جایگاه نوردها )جز در مورد تعبيه مي

  

 
رساني به معني سيستم رطوبت DDS  /DIRECT DAMPING SISTEMنام ه، برسانيرطوبت روش سوم:

الكلي و داروي آب غير باشد. در این روش از آب شهرهاي یك ورقي معمول ميکه در ماشين مستقيم است
 .دهدو روش عملكرد هر کدام را نشان ميا تعداد نورده 06 شكل شود.استفاده مي

 

 
 DDSنمای نورد آب )یك ورقی( در سیستم  -56 شکل

 

 نورد الستيكي داخل تشتك آب -0
  تنظيم الیه محلولنورد  -2
 نورد رابط آب -3
 نورد صالیه -4
 پليتنورد الستيكي روي  -5
 پليتنورد سراميكي جهت جلوگيري از ریزش آب نورد روي  -6
 هاي مرکبد رابط جهت شستشوي نوردهاي آب هنگام شستشوي نوردنور -7
 (پليتسيلندر پليت ) -8
 

کدام عامل محرک است، بحث و اشي از دهي نرطوبت ينوردها هر کدام از سرعت چرخشدر گروه خود درباره این که   پرسش
 گيري کنيدنتيجه

 
 

 :هاجنس نورد

هاي معمولي و جنس نورد هر یك از ماشينباشد. متفاوت مي يمختلف تا حدودهاي جنس نوردها در ماشين
 :شرح زیر استهاي الكلي بهماشين
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  :های معمولی و قدیمیماشین

  اي.دوستي و روکش پارچهبا خاصيت آب رساني روي پليت از الستيكنورد رطوبتجنس 
 وکش دوستي و ربا خاصيت آبتشتك آب( از الستيك  جنس نورد رابط )بين نورد صالیه و نورد استيل داخل

 اي.پارچه
 زنگجنس نورد صالیه از استيل ضد 
 زنگ ل تشتك آب از استيل ضدجنس نورد داخ 

 :(Alcoholهای آب الکل )ماشین

 اي(دوستي )بدون روکش پارچهنس نوردها از الستيك با خاصيت آبج 
 زنگي از استيل ضدجنس نورد هاي آهن . 
 

ب طور مرتا بهاي شدند؟ نتایج رهاي استيل جایگزین نوردهاي پارچهخود، پژوهش کنيد که چرا نورد در گروه کالسي  کنید پژوهش
 بندي کرده و براي ارائه در کالس آماده کنيد.دسته

  
 

  نکته
 هرچند در انتقال یكنواخت  باشد.مي دهيب محلول رطوبتبراي جذب و نگهداشتن مقدار متناس اي،روکش پارچه

 مناسب محلول، با اشكال مواجه است. و ميزان
 ردها و، این حالت، خرابي و سایش بسيار شدید نتوانند حرکت کنندنمي ، در تماس مستقيم با یكدیگرفلزي دو نورد

 دنبال خواهد داشت.رساني را بهو سيستم رطوبت
 

 

 

 از: کننده نوردها به اختصار عبارتندعوامل تخریب کننده نوردها:عوامل تخریب
  (.07تنظيم )فيلر( نبودن نوردها )شكل 
 هاي کنترل شونده مانند ميزان نامتعادل بودن مؤلفهPH .و سختي محلول 

  
 وسیله کاغذهتنظیم ) فیلر ( نورد ب -57 شکل

 .چرخش نوردها بدون وجود محلول )آب( در سيستم 
 خرابي بلبرینگ سر نوردها 
 ... و 
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  نکته
 باد  اباعث متخلخل شدن سطح نورد و ی یانورد شده پایه ن الستيك دو سر نورد، از موارد ذکر شده باعث جدا شد

 د. نشوکردن دو سر الستيك نورد مي

 بازسازي )ریختن( دوبارهبه ها، مرسوم است که نوردهاي الغر شده یا دچار نقص را براي در بسياري از چاپخانه
ار نتيجه مطلوبي نداشته و هيچگاه مانند یك نورد نو/اصلي عمل فرستند. معموال این کار ميهاي انجام این ککارگاه

 نخواهد کرد.

 

 
 نکته زیست

 محیطی
  ها و مواد استانداردي که کمترین زیان براي محيط زیست را دارند استفاده شود.مصرف حالل از 

 هاي شيميایي به سيستم فاضالب شهري خودداري شوداز ریختن پس آب. 
  کار قرار ندهيم.ههاي طوالني در حالت روشن یا آماده بدليل در مدتدستگاه را بدون 

 کنند.اي کمك ميعدم انتشار گازهاي گلخانهها بهات الكترونيكي در این حالتتجهيز 
 صورت بهداشتي بهیا دفن به هاي مخصوص ریخته و به مراکز مخصوص پاالیشمواد مصرف شده را در بشكه 
 بيني کرده است انتقال داده شوند.محيطي پيشا مالحظات زیستي مخصوص که دولت بهالمح

 

 

 

 تنظیم نوردهافیلر کردن و 
 

  دانید؟می آیا
 هاي مختلف چگونه و به چه تعداد است؟د نوردهاي انتقال مرکب در دستگاهتعدا  
 هایي هستند و چرا؟ه جنسنوردها از چ 
 د؟هاي افست وجود دارنچند دسته نورد در دستگاه 
 ها به یكدیگر چگونه است؟تنظيم فشار نورد 

 

 

 

ویژه چاپ افست، از هاي چاپي بهدهي در تمام روشمكانيزم مرکب
ه اي کگونهبرخوردار است، بهپيچيدگي و حساسيت بسيار باالیي 

هاي تحقيقاتي با دانش و مهارت بسيار باال روي طراحي و ساخت تيم
هاي بسيار مهم در از جمله حساسيت .کنندها کار مياین مكانيزم

ها به یكدیگر براي ایجاد سطح این سيستم، مسأله ميزان فشار نورد
 08باشد. شكل تماس )فيلر( مناسب جهت انتقال بهينه مرکب مي

 دهد.دهي را نشان ميمكانيزم مرکب
 
 
 
 

 
 دهیمکانیزم مرکب -58شکل  
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 :دهینوردهای مرکب بندیدسته

 :نوع نورد به شرح زیر وجود دارد پنجها ولي در همه ماشين باشد،مي متغير هاي مختلف تعداد نوردهادر ماشين
گيرد. ميزان خروج ر پشت آن )داخل مرکبدان( قرار مي: یك عدد نورد فلزي که مرکب دنورد منشاء الف(

 شود.وسيله شيرهاي مرکب دان، تنظيم ميه)انتقال( مرکب توسط این نورد اصلي ب
 دهد.فته و به نوردهاي بعدي انتقال مي: که مرکب را از نورد منشاء گري(نورد رابط )آونگي/پاندول ب(
 )پي وي سي و مسي (  pvc: با روکش نورد هاي صالیه پ(
ها از جنس فلز مس، کائوچوي ترین آن: این نوردها از چند ماده مختلف ساخته شده که مهمنوردهاي انتقال ت(

 .دباشي و االستومرهاي مختلف و روغن ميمصنوع
( این نوردها shoreباشند. ميزان سختي )شور/بدهي به پليت و از جنس الستيك مي: نوردهاي مرکنورد فرم ث(

 است. 35تا  31در محدوده 
، متفاوت از نظر اندازه و نوع جنس ي مختلفهانورد هاي مرکب در ماشين رسانی:تعداد نوردهای مرکب

  :شرح زیر هستندهستند. تعداد این نورد ها به
  عدد 0نورد منشاء 
  عدد 0نورد رابط 
  عدد 4نوردهاي صالیه 
  تا ... عدد ( 01دهي است.) از داد نصف کل نوردهاي مكانيزم مرکببه تع نوردهاي انتقال معموال 
  عدد 4یا  3نوردهاي فرم 

 
  نکته

 رد، متفاوت هستند.گيرند، از دو تا چهار نونوردهایي که بر روي پليت قرار ميهاي مختلف، تعداد در ماشين 

 باید نسبت هم همپوشاني کامل ؛کهاین است هاي مرکب داخل ماشين و روي پليت اندازه نورد تفاوت دليل
درصد و 45مرکب از سمت نورد آب  رساني، اولين نوردویژه آنكه مقدار مرکببه .رساني روي پليت را داشته باشدمرکب

 دهند.پليت انتقال ميدرصد مرکب باقيمانده را به روي 05وعا درصد و سومين و چهارمين مجم 41دومين نورد 

 

 
در گروه کالسي خود پيرامون چرایي استفاده از جنس هاي موجود در نوردهاي مرکب دهي پژوهش کرده و نتایج را   کنید پژوهش

 به طور منظم به هنرآموز ارائه دهيد.

 
 

 

 :فیلر کردن

اند( پهناي این سطح )ب گویند.را فيلر کردن ميبا یكدیگر  مناسب نوردها ماسفشار براي ایجاد سطح ت تنظيم
 لر کردن، به دو روش زیر انجامشود. فيها توسط سازندگان ماشين تعيين ميناشي از قطر، سختي و کاربرد نورد

 شود:مي
 هايه وسيله پيچخارج از مرکز دارد. بدارنده نورد، قابليت حرکت در این روش کاسه نگه :اکسنتریكروش 

شار آن به وسيله اهرم، کاسه نگهدارنده نورد به مقدار و جهت مورد نظر حرکت کرده و ميزان فحلزوني یا به
 شود.نوردهاي دیگر تنظيم مي
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نظيم که در این روش، با چرخاندن پيچ تنظيم )ساده( متصل به کاسه نورد، ميزان فشار نورد،  :روش عادی
 دهد.را نشان مي وسيله آچار مخصوصهردن نورد مرکب روي ماشين یك ورقي بفيلر ک 09شكل  شود.مي

 

 
 فیلر کردن نورد مرکب -54شکل 

 

مدت یك به پس از آغشته کردن نوردها به مرکب، ماشين را حدودا  :فرایند فیلر کردن نورد های مرکب-
پخش شده  طور کاملنوردها بهن شدیم مرکب در سرتاسر آوریم؛ پس از آنكه مطمئدقيقه به گردش در مي

کنيم. با حرکت دادن کوتاه دستگاه، اثر مرکب روي نورد )که ناشي از تماس بين دو است، ماشين را متوقف مي
 دهيم.راهنماي کار با دستگاه مطابقت ميگيري کرده و با مقادیر هاي مختلف اندازهنورد است( را با روش

راحل فيلر کردن نورد اي از کار عملي فيلر کردن، معنوان نمونهبه (:Doctorفیلر کردن نورد رابط / داکتر )-
 . یكسان است یند تنظيم آن نيز تقریبا هاي چاپ ورقي وجود داشته و فرادليل آنكه در همه ماشينداکتر را به

 باشد:لر کردن نورد رابط به شرح زیر ميمراحل فيمراحل فیلر کردن نورد رابط: 
 ندازي کنيد و نورد داکت را فعال کنيد تا مرکب بگيردادستگاه را راه 
 .اجازه دهيد دستگاه مدت کوتاهي حرکت داشته باشد 
 .ماشين را متوقف کنيد و دریچه باالي یونيت را باز کنيد 
 ي ماشين را حرکت دهيد.اسبا کليد تك ش 
  نورد داکتE نورد داکت زني را ادامه دهيد تاشود عمليات شاسيبه نورد منشاء نزدیك ميE  به نورد منشاء
O  (.21برخورد کند و از آن جدا شود )شكل 

 
  فیلر کردن نورد رابط / داکتر -50شکل 
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 .نورد منشاء را به چرخانيد تا اثر پهناي فيلر خطي نمایان شود 
 ات مبعد از کنترل پهناي باند بوسيله پيچ تنظيم فيلر نورد داکت با نورد منشاء ) طبق کتاب راهنما( تنظي

 الزم را انجام دهيد.
 هاي تنظيم، داراي ضامن نگهدارنده پيچ هستند.ها پيچالزم به ذکر است در بعضي ماشين 
 وسيله تك شاسي نورد داکت را به نورد انتقال هبعد از کنترل مجدد و اطمينان از تنظيمات بI  تماس داده و

 جدا کنيد.
 لر نمایان شود.وسيله دست بچرخانيد تا اثر فينورد داکت را به 
 وسيله پيچ تنظيم نورد داکت با نورد انتقال، فيلر را تنظيم کنيد. هب 
 ها را قفل کنيدنگهدارنده پيچ هاير را کنترل کنيد و در پایان ضامنمجددا فيل . 

 

 دانسازي و تنظیم مرکبآماده
 

  دانید؟می آیا
 هاي چاپ چيست؟دان در دستگاهمرکبعمومي هاي ویژگي 
 هاي چاپ افست کدامند؟دان در دستگاهع مرکبانوا 
 هاي افست ورقي کدامند؟دان و وظایف هر جزء در دستگاهاجزاي مرکب 
 دان چگونه است؟سازي مرکبمراحل کلي آماده 
 هاي دستي کدامند؟دانهاي مختلف مرکبتنظيمات جزئي بخش 

 

 

 

هاي متفاوت هاي چاپ داراي ظرفيتبه ابعاد دستگاه باشد که با توجهچاپ ميمخزن نگهداري مرکب  ،دانمرکب
 :ند و از اجزاء زیر تشكيل شده اندباشمي
 مخزن مرکب 
 دانهاي نگهدارنده مرکباهرم 
  شيرهاي مجهز به تيغه از جنس مخصوص 
 ربكس کنترل شيرهاموتور و گي 

هاي دان در ماشينمرکب ماتها، تنظيي یا جدید بودن ماشينبا توجه به قدیم دان:تنظیم شیرهای مرکب
دان را به اختصار شرح در ادامه چگونگي تنظيم سه نوع مكانيزم مرکب .باشدمختلف، متفاوت و متنوع مي

 دهيم.مي
دان هاي زیر مرکبوسيله پيچهدستي و ب کامال  دانتنظيم مرکب :الف( ماشین های پارچه نوردی و آلکالر قدیمی

پيچ مربوط به هر شير را باز  ،پليت هر رنگسطح براي تناسب مقدار مرکب الزم . بهباشددر هر یونيت چاپ مي
 دهد.دان را نشان ميهاي مرکبشير 20شكل  کنيم(.بندیم )کم یا زیاد ميکرده یا مي
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 دانهای مرکبشیر -55شکل 

 

 ظيمتن ميز روي کنترل يکليدها وسيلههب دانمرکب شيرهاي هاماشين این در :های دارای میز کنترلماشینج( 
 و اشدبمي مهيا افزار سخت حافظه طریق از رنگ تنظيمات بارگيري قابليت هاماشين این از بعضي در شوندمي

 .دهدميز کنترل را نشان مي 22 شكل .کندمي اعمال دانمرکب شيرهاي برروي را تنظيمات اپراتور
 

 
 میز کنترل -55 شکل

 

هاي جدید، عالوه بر داشتن کليدهاي کنترل در برخي از ماشين :دیریت رنگاشین های دارای سیستم ممد( 
ظيم کنترل و تننيز قابلمرکزي  کنترل وسيله یك سيستمهدهي، بدهي و رطوبتعمليات مرکب ميزان مرکب،

صورت اتوماتيك تنظيم بهدان ، مرکبشدداده ماشين چاپ است. زمانيكه اطالعات )پروفایل( سفارش چاپي، به 



 70 

باشند و با اسكن کالربار ورق چاپ شده )بالفاصله پس ها داراي دستگاه اسپكتوفتومتر مياین دستگاهشود. مي
هر سازنده سيستم کنترل مرکزي توسط  دهددان انجام ميهاي مرکبآن( تنظيمات الزم را بر روي شير از چاپ

 دهد.سيستم مدیریت رنگ را نشان مي 23 شكلشود. طور اختصاصي طراحي ميبه ماشين چاپ
 

 سيستم مرکزي مدیریت رنگ -0
دوربين دیجيتال متصل به سيستم مرکزي  -2

 مدیریت رنگ
 اسكنر متصل به سيستم مرکزي مدیریت رنگ -3
صفحه نمایش ) مانيتور ( براي اصالح رنگ و  -4

 تنظيمات تصویر و متن
يش از گيري پچاپگر جوهر افشان براي نمونه -5

 چاپ اصلي
گيري پيش از چاپ چاپگر ليزري براي نمونه -6

 اصلي
ماشين چاپ متصل به سيستم مرکزي مدیریت  -7

 رنگ
 

 سیستم مدیریت رنگ -53شکل 
 

هاي چاپ دهي در ماشينتگاه توليدي دیگري، مكانيزم مرکبمانند هر سيستم و دس :شوی نوردهاوشست
 ورد.دست آن یك چاپ با کيفيت را از آنها بهو نگهداري است تا همواره بتواشو وافست ورقي نيز نيازمند شست

 : شوددالیل زیر انجام ميماشين بهشوي نوردهاي وشست عموما 
 ي در پایان کارزدایمنظور مرکببه 
 بعد از توقف طوالني مدت ماشين چاپ 
 )هاي دستگاه چاپتغيير رنگ در واحد )یونيت 
 گيري نوردها لعاب 
 :شودانجام ميدو صورت زیر هاي چاپ افست ورقي بهشوي نوردها در ماشينوليات شستعم

ط ر اقدامات توسنيزم حرکتي دستگاه، سایکه غير از چرخيدن نوردها توسط مكابه این مفهوم  روش دستی: الف(
 :صورت زیر استشود که مراحل کار بهاپراتور انجام مي

 ایمني در محل خود نصب کنيد.با رعایت نكات هاي مورد نظر رانورد شور یونيت 
 دور بر  8111شو تنظيم کنيد. )سرعت استاندارد واندازي دستگاه، سرعت ماشين را براي شستبعد از راه

 ساعت(
 صورت یكسان بر روي کل سطح نورد رابط در دسترس ههاي تعبيه شده، مقدار کمي حالل را باز محل

 بریزید.
 د، تيغه نورد شور را با نورد مقابل آن تماس دهيد.کمتر از یك دقيقه بع 
  .از محل تعبيه شده مقداري آب هم بر روي نوردها بریزید 
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  زدایيآب بریزید تا نوردها کامال مرکب حالل و در ادامه بعد از گذشته زمان با نگاه کردن سطح نوردها مجددا 
 شوند. 

 وجه به دستورالعمل مصرف )حالت شيشه کردن( با تشوي اوليه، در صورت وجود لعاب، جرم وپس از شست
 حرکت در آورید.وردها را به این ماده آغشته و بهگير )زمان ، مقدار( نماده جرم

 آوريهاي موجود نيز جمعکننده و جرمورد مقابل تماس دهيد تا مواد پاکسپس تيغه نورد شور را دوباره با ن 
 شوند.

اپراتور  باشد.شوي اتوماتيك قابل تنظيم ميوگاه مجهز به سيستم شستدر این روش دستروش اتوماتیك:  ب(
متناسب با حجم مرکب و جرم روي نوردها، تنظيمات سيستم، شامل تعداد و زمان اسپري حالل و آب، و زمان 

ي نوردهاي آب و پليت شووو دفعات تماس تيغه نورد شور با نورد مجاور و همچنين تنظيمات مربوط به شست
 :صورت زیر استمراحل کار بهکند. اعمال مي را
 ایمني در جاي خود نصب کنيد.ا با رعایت نكاتهاي مورد نظر رورد شورهاي یونيتن 
 شوي مناسب براي هر یونيت را انتخاب کنيد.واز ميز کنترل برنامه شست 
 رات احتمالي کنترل کنيد.شو را براي اعمال تغييوشو را به دستگاه داده و مراحل شستودستور آغاز شست 
 

 نکته زیست
 محیطی

  
 کنيد. جلوگيري  حاللآلوده کردن محيط زیست  با هنگام شستن نوردها از 

  

 
 .شو جدا خوداري کنيدوهاي ایمني در هنگام شستاز باز کردن حفاظ   نکته ایمنی

 نورد شور در جاي خود مطمئن شوید. از درست نصب شدن 
 شوي نوردها هيچگاه از پارچه و کرباس براي تميز کردن استفاده نكنيد.وتدر حين حرکت و شس 
 شوها استفاده نكنيد.وگير، مانند بنزین و ... در شستاز مواد سریع آتش 
 شو استفاده شود.واز مواد مخصوص شست 
 شو، مدت طوالني در حرکت باشد.واجازه ندهيد ماشين بدون مواد شست 
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 یون ابزار کار کالیبراس
 

 ؟کدامند دهي دستگاه افست ورقيرساني و مرکباندازي و کنترل مكانيزم رطوبتگيري براي راهابزار اندازه   دانید؟آیا می
 روش کاليبراسيون هر ابزار چگونه است؟ 

 نتيجه کار با ابزار غيرکاليبره چه خواهد بود؟ 
 ت؟زمان استاندارد کاليبره ماندن هر ابزار چه مدت اس 
  شود؟کار چگونه انجام ميکاليبره کردن ابزار 

 

 

 

 آزمونها، گيري دستگاهاندازه پارامترهاي دقت و صحت منظورکنترلبه مؤثر نظامي ایجاد کاليبراسيوناز هدف
 کار این. اشدبمي تاثيرگذارمحصول  کيفيت بر آنها عملكرد که است تجهيزاتي کليه و گيرياندازه وسایلتست  و
شده و استاندارد هاي تعریف  جهاني استانداردهاي با شده انجام هايگيرياندازه تطابق از اطمينان منظوربه
 باشد.مي

نگام فروشنده که ه وسيله ابزار و شاخص پيشنهاديهباید ب گيرياندازههاي تمام دستگاه ابزارهای اندازه گیری:
 چاپ رسانيدهي و مرکبهاي رطوبتگيري در فراینداي اندازهابزارهبرخي از  شود کاليبره شوند.خرید انجام مي

 .باشندافست به شرح زیر مي
 ( رسانایيConductivity سنج ) 
 PH سنج 
 سنجالكل 
 (24)شكلسنج رطوبت . 
 (25)شكل سنج سختي . 
 (27-26هاي )شكلسنج دما . 
 سنجبافر 
 سنجچسبندگي 
 سنجچگالي 

 

 

 

 

  سنجرطوبت -59شکل 
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 سنجسختی -55کل ش

  

 دماسنج -57شکل  دماسنج صنعتی                                      -56شکل 

 
زمان استاندارد کاليبره ماندن ابزاري که براي کاليبراسيون ) واسنجي( ابزار مورد  زمان کالیبره ماندن ابزار:

موضوع باشد.این متفاوت مي ،الكل، مرکباستفاده در سنجش کيفيت مواد مصرفي نظير: آب مصرفي، داروي آب
ها صفحه نمایش رایانه ها مانند :پليت، الستيك سيلندر، فشار چاپ و همچنينهمچنين در رابطه با سایر مؤلفه

صادق است. با توجه به شرایط سنجش، تنوع مواد، دفعات کاربرد، شرایط محيطي و ... مدت زمان کاليبره ماندن 
 است. ابزار مختلف، متفاوت 

 
جمله  شته باشند. ازبرخي از ابزار سنجش، ممكن است داراي ساختاري باشند که قابليت تنظيم و کاليبره شدن را ندا  نکته

صورت یك محفظه شيشه اي هاي جيوه اي آن که بهویژه مدلو به توان به دما سنج اشاره کرد که معموال  این ابزار مي
یكي دیگر از این وسایل، مدل هيچ گونه تنظيمات یا کاليبراسيوني وجود ندارد. امكان  بسته ساخته شده اند، عمال 

اي الكل سنج است که براي شناور ماندن در محلول ساخته شده اند. این ابزار نيز امكان هيچ گونه دسترسي و شيشه
 تغيير در شرایط کاربري را ندارد.

 اپراتور ملزم به توجه .دگيري وجود دارندازهگوناگوني براي انضروري هاي دهي، شاخصرساني و مرکبدر فرایند رطوبت
 ن صورت انجام دهد.تنظيمات را به بهتری ،تا بتواند متناسب با نوع محتواي چاپي،و سنجش و پایش آنهاست
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  سنج يخچال PHروش کالیبره کردن

  (28)شكل  این دستگاه به روش زیر باید کاليبره شود:
 اليبره دستگاه محلول هاي ک(PH/4) و(PH/7)  را تهيه کنيد. تاریخ انقضاء و دماي استاندارد محلول کاليبره

 را از روي ليبل آن کنترل کنيد.
 سنسور شيشه ایيPH .سنج یخچال را طبق دستور کتاب راهنما با احتياط خارج کنيد 
 .با یك دستمال خشك آنرا تميز کنيد 
  درون ظرف محلول سنسور را مطابق دستور کتاب راهنماPH/4  قرار داده و شاسي ثبت مقدار اسيدي بودن

 .(29 شكل) محلول را نگهدارید
  بعد از ثبت مقدارPH/4 مجددا سنسور را تميز کرده و درون مخزن PH/7 .قرار دهيد 
 .کليد ثبت اسيدي بودن را مجددا نگهدارید تا مقدار ذخيره شود 
 ها باید مقدار نمایش داده شده دقيق باشد. کدام از این ظرف در این مرحله با قرار دادن سنسور در هر 
 سنسورPH .سنج را با احتياط در مخزن خود قرار دهيد 

 

 
 58شکل 

  

  سنج PH-54شکل 
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 رسانی دهی و مرکبارزشیابی شايستگی رطوبت

 شرح کار:
فيلر کردن و تنظيم  -4 – دهيسازي محلول رطوبتآماده -3 –دهي سازي مكانيزم رطوبتآماده -2 –کاليبراسيون ابزار کار  -0

 دانسازي و تنظيم مرکبآماده -5_دهي نوردهاي مرکب

 استاندارد عملکرد: 
 دهي مطابق با استانداردهاي ارائه شده توسط شرکت سازندهتنظيم و کنترل سيستم رطوبت

 ها:شاخص
 ها گيري دستگاهي اندازهشناخت پارامترها -ي متر تنظيم کانداکتيویت -متر PHتنظيم 

 دهيهاي رطوبتمكانيزم بخش ،هايشناخت ویژگي
 دهي مطابق با استانداردهاي ارائه شدهستم رطوبتتنظيم و کنترل سي

 هاي فيلر کردن کاربرد چگونگي ابزار -هاي کيفي مرکب شناخت ویژگي
 شوي نوردهاومراحل شست –ها دان در انواع ماشينهاي مرکبیژگيو

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

  شرایط:
ابزارهاي  -دستگاه چاپ افست– C 12±122دماي -تهویه استاندارد -51-55 % رطوبت -لوکس411نور یكنواخت  -درمحيط کارگاه

 ساعت 3زمان  -وسایل ایمني استاندارد -استاندارد و آماده بكار
  ابزار و تجهیزات:

PHآچارهاي مناسب -ظرف حجمي مدرج -كل سنجال -هدایت سنج الكتریكي -متر 

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از  مرحله کار ردیف

  0 کاليبراسيون ابزار کار  0

  2 دهي سازي مكانيزم رطوبتآماده 2

  0 دهيسازي محلول رطوبتآماده 3

  2 دهيفيلر کردن و تنظيم نوردهاي مرکب 4

  2 دانو تنظيم مرکبسازي آماده 5

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

2 
 

 * میانگین نمرات
 

 باشد.مي 2براي قبولي و کسب شایستگي،  حداقل ميانگين نمرات هنرجو *
  



 76 

 4يادگیري واحد 

 شايستگی ترکیب کردن مرکب چاپ افست
 

 

 

  ايدآيا تاکنون پی برده

 
  چيست؟اطلس رنگ 
 هاي پایه در چاپ افست کدامند؟مرکب 
 ؟کنندها را ترکيب ميها مرکببا کدام تجهيزات و ابزار 

 

 ،ساخت رنگ دست آوردن دانش و مهارتو به SPOTهاي ترکيبي و هدف از این شایستگي شناخت رنگ :هدف
 باشد.رد ميبه مرکب تحت شرایط استاندا هان رنگ مصرفي، اضافه کردن افزودنيمحاسبات ميزا

 

 

  استاندارد عملکرد

 
هاي ترکيبي و رسيدن به نمونه رنگ ارائه شده با استفاده از الگوهاي رنگي مناسب رعایت اصول ساخت رنگ

 .تحت شرایط استاندارد
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 و آنالیز نمونه مرکبدريافت دستور کار 

 
  دانید؟می آیا

 مبناي تعيين نوع رنگ مناسب براي چاپ افست چيست؟ 
 شود؟ هایي ارائه ميه رنگ به چه روشنمون 

  
 

بعضي مواقع مشتري با آوردن  باشد.اي مختلفي متداول ميهها روشدر چاپخانه براي سفارش نمونه رنگ معموال  
 روش ....ا آوردن پروف دیجيتال ودهد یا برنگ را سفارش مي شده از سطح چاپي مورد نظرش، رنگي بریده تكۀ

با  راتوراپ ،باشد. در این مرحلههاي ترکيبي یا اطلس رنگ ميکاتالوگ رنگ استفاده از ،مورد نظردیگر ارائه رنگ 
رنگ مورد نظر را تهيه کرده ثر، نمونه هاي مؤکارگيري سایر مؤلفههو ب هاي درصد رنگاستفاده از تجربه و فرمول

 سازد.یا مي

 :تشخیص رنگ

اي از سفارش چاپ نيز نمونه شود. البته، معموال درج مي ي چاپهاي موردنياز برا، نام رنگدر برگه سفارش
ي فرایند معمول چاپ هاهاي مورد نياز، شامل رنگاگر مرکب. شوداده ميضميمه برگه سفارش به اپراتور د

 ازدهد. اما اگر خارج برداشته و مورد استفاده قرار مي هاي چاپخانهراحتي از قفسه مرکبافست باشند آنها را به
را  پروسسایي از یك اطلس رنگ غيرنمونه 0شكل شود. هاي فرایندي باشد، مراحل کار متفاوت ميمرکب

 دهد.نمایش مي
 

 
 اطلس رنگ -5 شکل

 

  سفارشبررسی رنگ نمونه مورد 

 رنگ( مراجعه کرده و اطالعاتهاي مرجع )اطلس فرایندي، باید به کتابچه هاي ترکيبيبراي بررسي رنگ اپراتور
در این مورد ضرورت دارد به موارد  دست آورد.هرا ب هاکد رنگ و فرمول ترکيبي آن ،مثل نام تجاري رنگالزم 

 زیر توجه کند:



 78 

رنگ در  باشد. زیرا فامحيطي استاندارد ميبراي شناخت رنگ اولين عامل، نور م محیط استاندارد: الف(
هاي متفاوت دیده رنگبي یا ابري و نورهاي مصنوعي، آفتا کند. در محيطهاي با نور متفاوت تغيير ميمحيط

 ( استفاده کرد.Day lightهاي استاندارد )راي ایجاد این محيط باید از المپب شوند.مي
 هاينگ ترکيبي آگاهي یابد. در کتابچهدهنده رهاي تشكيلاپراتور باید از رنگ :اطالعات اطلس رنگ (ب

 ح زیر ارائه شده است: راهنما یا اطلس رنگ اطالعاتي به شر
( و سطح C)دار پوششسطح چاپي  ،ها،هاي ترکيبي، درصد یا نسبت رنگ، نام رنگنام رنگ اصلي، کد رنگ

هاي ترکيبي نام رنگ (،01015اي( کد رنگ اصلي )بيانگر نام رنگ اصلي)نقره 2شكل  (U) پوششبدون چاپي
 دارپوششسطح چاپ شونده  ،31درصد سفيد شكريو  71ي او سفيد شكري، درصد نقره (01177ایي )نقره

(Cمي )باشد. 
 

  
 اطلس رنگ پنتون -5شکل 

 
تي دهند پنتون نام شرکشند و با گذشت زمان تغيير رنگ ميباانقضاء ميهاي ترکيبي داراي تاریخ هاي رنگکاتالوگ  نکته

 باشد.ها ميتطبيق و تشخيص و ارتباط رنگ المللي برايمرجع بين گذاري کرده وبندي و کدها را طبقهاست که رنگ
 

 

  :میزان مصرف رنگمحاسبه 

کننده رنگ کليه اطالعات کارخانجات توليد توان با مراجعه به سایتدست آوردن ميزان مصرف رنگ ميهبراي ب
.) به دست آوردهمورد نظر از جمله ميزان مصرف رنگ در واحد سطح با توجه به جذب مرکب سطح چاپي را ب

 کتاب دانش فني پایه مراجعه شود.( 047و  046صفحه 
 

نظيم با تزیادي ارتباط  هانشوند ميزان مصرف آچاپ مي تنپالت صورتههاي ترکيبي برنگ معموال با توجه به اینكه   نکته
  شود.شونده و تيراژ کار چاپي تعيين ميدان ندارد. فقط با توجه به جذب مرکب سطح چاپ شيرهاي مرکب
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 هاي مورد نیاز براي ساخت رنگتعیین مرکب
 

  دانید؟می آیا
 شوند؟ها ترکيبي به چند دسته تقسيم ميرنگ 
 باشد؟نگ ترکيبي نياز به چه ابزاري ميهاي تشكيل دهنده یك ربراي تشخيص رنگ 
 چه نكاتي هنگام تعيين مرکب براي ساخت رنگ مهم است؟  

 

این  .باشدهاي راهنما ي مرجع رنگ ميهنياز به کتابچ ،کار رفته در یك رنگ ترکيبيههاي ببراي تعيين مرکب
هم چنين براي انواع  ،داراي پوشش یا بدون پوشش هاي مختلف با سطوح چاپي( براي رنگرنگ اطلسمرجع )
 هاي چاپي طراحي شده است.روش

 :کار رفته در نمونهههای بتعیین رنگ

 توان به سه روش زیر عمل کرد:ر رفته در نمونه مورد درخواست ميکاههاي ببراي تعيين رنگ
یط در شرا دهيم.ورد نظر را با اطلس رنگ تطبيق ميدر این روش نمونه رنگ م :تطبیق چشمی روش الف(

دست رنگي آنرا ب ترین رنگ را به رنگ درخواستي انتخاب و ترکيباتنزدیك ،محيطي استاندارد به وسيله چشم
 م.آوریمي

 

 از طریق اطلس رنگ باشد.  محتوي رنگ مورد نظر یا CCتواند پروف چاپي، برگ چاپي شده، نمونه رنگ مورد نظر مي  نکته

 
 

 

اپراتور با توجه و شود کد رنگ( داده مي ،در این روش اطالعات رنگ )نام رنگ :روش دریافت دستور رنگ ب(
 آورد.دست ميهترکيبات رنگي آن را ب و کردهبه مرجع آن رنگ مراجعه  ،به نوع رنگ

زات آزمایشگاهي طيف رنگ بررسي در این روش با استفاده از تجهي :دستگاه کالرکیو )مقدار رنگ(پ( 
 گردد.اخت رنگ مورد نظر اعالم ميشود و ترکيبات رنگي براي سمي

مرکب ترجيح  ند، سازندگانهاي موجود در بازار یكسان نيستکه وزن مرکباز آنجایي  :وزن مرکب مورد نیاز
اي به درصدهاي ترکيب رنگ سرمه 3سب وزن )گرم( تعيين کنند. شكل دهند درصد یا نسبت مرکب را برحمي

  دهد.گرم را نشان مي 211ميزان 
 

 های رنگ به گرمدرصد نام رنگ تصویر رنگ

 

 ايسرمه
K Y M C 

21 1 81 011 

 3شکل 
 

 .صورت نسبت یا درصد برحسب وزن و گاها بر حسب حجم تعيين شده استهها در مرجع رنگ بمرکب  نکته
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 .ميزان ترکيب مرکب  فعالیت عملی
 یك رنگ ترکيبي با راهنمایي هنرآموز خود انتخاب کنيد.

 (5Kگرم–Y گرم صفر–M 05گرم –C 21را به گرم در نظر بگيرید. مثال:) گرم CMYK درصدهاي ارائه شده
 مخلوط کنيد. را برداشته و داخل ظرف مخصوص کامال  ها مقادیر رنگ

 .ك( نمایان سازیددهيد و فام انرا )با انگشت یا غلتمقداري از رنگ را روي مقواي تست انتقال  
 .دست آمده را با نمونه مرجع رنگ مقایسه کنيدهفام رنگ ب 

 

 

  :های چاپانواع مرکب

هاي مختلفي استفاده شده است، از یكي یا تواما از هر دو دسته براي انجام یك چاپ رنگي که در آن از رنگ
 :هاي زیر ممكن است استفاده شودمرکب

براي هاي چاپي هاي معمول چاپ که در تمامي روشبه رنگ :Process colorsیندی های فرارنگ (الف
 – Cهاي ها عبارتند از رنگگشو. این رنهاي فرایندي گفته ميروند، رنگکار ميبازتوليد یك محتواي چاپي به

M – Y – Kقوطي رنگ پروسس را نشان  6شكل شوند. ها چاپ ميهاي چاپي با این مرکب. بيشتر سفارش
 دهد.مي

 
 قوطی رنگ پروسس -6شکل

 

یك اثر چاپي، با استفاده از رفته در  راکههاي بگاهي ممكن است، ماهيت برخي رنگ :SPOT هایب( رنگ
راحتي و با فام مورد نظر به دست نياید. در این موارد ناچار بایستي به سراغ ( بهCMYKي )یندهاي فرامرکب
در  .باشدمي SPOTچاپ شود یك رنگ  CMYKهاي ساختگي رفت. هر رنگي که با یك مرکب غير از رنگ

 SPOTشوند را چند مرکب ترکيبي یا خاص توليد ميهاي خاصي را که از ترکيب ها رنگاصطالح چاپخانه
ا راجعه کنيد و ببراي تعيين ميزان درصد مرکب در این رنگ به کتابچه راهنماي این سيستم رنگ م گویند.مي

 دست آورید.هرا ب کار رفته در رنگ مورد نظر درصد آنههاي خاص بمشخص شدن تك رنگ
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  هستند؟ SPOTهاي متاليك و طالئي رنگ آیا رنگ  پرسش

 كرین و افست یكسان است؟ها در چاپ اسایا درصد رنگ
 

 

  :های فلورسنترنگ

 شود و باز تابش آنمي قدار نور موجود در محيط تهيهها با جذب کمترین مکار رفته در این مرکبهپيگمنت ب
این رنگ ها  شود.عمر کوتاه مشاهده مي با طولصورت نور مرئي هدر صورتي که در طول موج دید انسان باشد ب

 ها باید به کتابچه راهنمابراي تعيين ميزان مرکب در این رنگ .اي هستنددرخشندگي فوق العاده اراي جلوه ود
قوطي رنگ فلورسنت را نشان  7. شكل دشوبيشتر در چاپ امنيتي استفاده مي هامرکباز این  .شودن مراجعه آ

 .دهدمي

 
 قوطی رنگ فلورسنت -7شکل 

 

 ترکیبی ساخت مرکب

 
  دانید؟می آیا

 گونه ترکيب رنگ ارائه شده را بشناسيد؟چ 
 شوند؟ر پوشش به چند گروه تقسيم ميها از نظرنگ 
 مراحل ترکيب مرکب کدامند؟ 
 ها کدامند؟ابزار مورد نياز براي ترکيب مرکب 

 

 
 ها و تجربهمرکبه از دست آمدهدر آن با استفاده از شناخت بیندي است که اپراتور اساخت مرکب ترکيبي فر

 رسد.ئه شده در حجم )وزن( معين ميبه نمونه رنگ اراالزم را انجام داده و محاسبات ود، خ
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 :و کنترل آن مرکبترکیب مراحل 

 :براي ساخت رنگ دلخواه و کنترل آن مراحل زیر را رعایت و اجرا کنيد
 تهيه ابزار و وسایل مورد نياز براي ترکيب مرکب 
 ها بایديه کنيد. ) حتي المقدور این مرکبشناخته و در حجم الزم ته کار رفته در رنگ نمونه راههاي برنگ 

 .از یك شرکت سازنده و از نطر فني با یكدیگر سازگار باشند(
 .درب قوطي مرکب را با احتياط باز کرده و الیه روي سطح مرکب را با کاردک بردارید 
 ها باید از خواني در ترکيب رنگاي همبر :خواني( و سالم بودن ان اطمينان حاصل کنيداز نوع مرکب )هم

ندي بشفاف و پوششي دستههاي شفاف، نيمهرنگ:ها به سه دسته کلينوع رنگ اگاهي الزم را داشته باشيم. رنگ
 شوند.مي

  :ابزار و وسایل مورد نیاز

 )8 شكل)(( کاردک )نرم
 شيشه یا سطح بدون جذب و دیواره( ظرف مخصوص ساخت رنگ )

 )9شكل (بلند ردک دستهکن یاکاطمخلو
 ها)حالل(انواع افزودني

 دستكش
 )01شكل(اطلس رنگ 

 )00شكل(غلتك 
 )02شكل ( زو با دقت باالترا

 براي تست و کنترل. مقوا گالسه )سطح چاپ شونده مذکور( 
 

 
 کاردک -8شکل

 
 بلندکاردک دسته-4شکل

 
 اطلس رنگ -50شکل

 
 غلتك -55شکل
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 االترازو با دقت ب -55شکل 

 

  :سازی فضاآماده

 اشد. بمورد نياز مي به محيطي با دماي استاندارد و نور کافي )استاندارد( و تهویه مناسب براي این کار ترجيحا  
 

 .از دستكش استفاده کنيد براي ساخت مرکب   نکته ایمنی
 در موقع کار از تهویه مناسب و ماسك مخصوص استفاده شود. 

 

 
 پوشانند؟بندي شده ميدر ظروف بسته را آنسطح  سازنده مرکب، هايچرا شرکت  پرسش

 

 
 

  نکته
 هاي )کاردک( طي مرکب و یا با شمارش تعداد قلمرا با توجه به وزن قو حجم مرکب مورد نياز ها معموال چاپخانه

 باشد.کنند که دقيق نميگيري ميبرداشت مرکب، اندازه
  ن مطمئن شویدآز بودن صوص ترکيب رنگ، از تميظرف مخدرون  هامرکبهنگام ریختن. 
 ترجيحا ابتدا مقدار کمي از این رنگ را بسازید و بعد از اطمينان از روند ترکيب کار را شروع کنيد. 
 انجام دهيد.یك کاردک مجزا  مرکب را بارداشت هر ب ها،مرکبلوده شدن براي جلوگيري از آ  
 د مثل وارنيش، رزین و مواد افزودني کنده ميترکيبات انحصاري خود استفااي از هر کارخانهها، مرکب نساخت براي

هم زمان  استفاده . بنابرایندنگذاریكي خاص خود را روي مواد دیگر ميدیگر و این ترکيبات تاثيرات شيميایي و فيز
  گذارد.رکب ترکيبي ميمنفي بروي م ثيرمختلف با دو برند متفاوت تأ مرکباز دو 
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. شكل درا بازسازي کني یيد و با تبدیل اعداد آن به گرم آنهاي جدول مقابل را انتخاب نمایكي از رنگ: ترکيب مرکب  عملیالیت فع
 باشد.یك اطلس رنگ مي 04جدول ترکيب رنگ و شكل  03

  
 

 
 53شکل 

 
: لموادي مث دارد اثر منفي انسان بدن م ایمنيبر سيست (در صورت غير استاندارد بودن)مواد مورد استفاده در مرکب   نکته ایمنی

 بهتر است نكات ایمني را هنگام کار با مرکب رعایت کنيد. .هاکنلي یا خشكآاسيدهاي 
 

 

 مرکب ها بهاضافه کردن افزودنی

 
  دانید؟می آیا

 ثيري در مرکب دارند؟مواد افزودني چه تأ 
 ها استفاده کنيد؟چه زماني باید از افزودني 

 
 

سطح چاپ شونده  کيفيت و جنسدر ماشين چاپ و همينطور بر مبناي  نهاها بر حسب ترتيب چيدمان آمرکب
 هاي سازنده مرکب،پيرامون این اصالحات از طرف شرکتبراي باال بردن کيفيت کار نياز به اصالح دارند و 

اپراتور  کرد و اصالحرا مناسب سازي یا توان مرکب آنها ميکار گيري هبا ب شود کهيم هایي معرفيافزودني
 نها استفاده کند.باال بودن ویسكوزیته از آ ،اشكاالتي مثل دیر خشك شدن مرکب تواند براي رفعمي

عنوان کاتاليزور جهت باال بردن خاصيت خشك بههاي فلزات سنگيني هستند که ها نمكکنخشك کن:خشك
را تسریع  خشك شدن مرکب اکسيداسيون و د و مراحلنرويکار مساختار مرکب به در شدن روغن موجود

 باشد.درصد مي 2کن در مرکب افست ورقي معموال  کند. مقدار خشكمي
هاي آید و در حاللدست ميههاي سنگين بتبدیل اسيدهاي آلي مناسب به نمك از :های مایعالف( خشك کن
 نفتي محلولند. 
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ي هستند از هاي الهمان اسيد هاکناین خشك های خمیری:کنخشك ب(
دست ...( در وارنيش روغن کتان به هاي معدني )منگنز،پخش کردن نمك

چند رنگ روي هم چاپ که شود استفاده ميزماني  . از این مؤلفهیدآمي
 ند خشك شدن آن تأخير ایجاد شودیا در رو ها خشك نشوندمرکبشود و 

 .ودشذ بعدي )باالیي( منقل ميپشت کاغ یا زماني که مرکب از سطح چاپ به
ن کشود از خشكمرکب از روي سطح چاپي نيز پاک ميالبته در زماني که 

 دهد.کن را نشان ميیك ظرف خشك 05. شكل شوداستفاده مي

 
 کن مایعخشك -55شکل 

 
 

ه هنر را ب نو نتيجه آ کنيد. شود در این مورد تحقيقکن در مرکب باعث چه مشكالتي مياده بيش از حد خشكاستف  یق کنیدتحق
 موز خود تحویل دهيد.آ

 

 
 د؟نکنها چه نقشي را در مرکب ایفا ميمواد افزودني و مكمل  پرسش

 
 

 
ود براي شوزیته مرکب باال باشد استفاده ميکه ویسكلفه هنگامياز این مؤ :کنشل

دارد یا وجود که در جریان و انتقال مرکب روي نوردها مشكل مثال هنگامي
 شود،خشك مي شوند و یا زماني که مرکب سریعها کوچك چاپ ميکه ترامهنگامي

 (.06شكل کنند )استفاده مي کنشلاز 
 
 
 
 

 ها با مرکب از تهویه مناسب استفاده کنيد.افزودني هنگام مخلوط کردن   نکته ایمنی

 نها را ببندیدها درب آد از استفاده از افزودنيبع. 
 ها از دستورات کارخانه سازنده استفاده کنيدستفاده از افزودنيبراي ا. 
 باشداز ماسك الزامي مي استفاده هنگام ترکيب مرکب. 

 

 

 
که درصد چسب مرکب بر حسب سطح باشد که هنگاميچسب ميهاي مرکب ضدیكي از افزودني :چسبضد

کنده شدن سطح چاپي را دارید  شود که مشكلفاده ميرود. از این مؤلفه هنگامي استکار ميهچاپي باال باشد ب

 کنشك -56شکل 
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 شود و یا موقعيهنگامي است که لبه کاغذ لوله مي توان بهره بردچسب ميهمينطور از دیگر مواردي که از ضدو 
شوند و یا در انتقال مرکب بروي ها کوچك چاپ مياین مؤلفه در زماني که ترام.شودزود خشك مي که مرکب

 دهد.چسب را نشان ميضد 07شكل  رود.کار ميهشوید بميشكل نوردها دچار م
 

   

 چسب و تست ویسکوزیته مرکبضد -57شکل 

 
ه را در کنيد. نتيج شدن کاغذ کاسته شود، تحقيقشود که از لولهچسب، چگونه باعث ميدرباره این که استفاده از ضد  کنید پژوهش

 براي ارائه در کالس به هنرآموز ارائه دهيد.طور مرتب شده بندي و بهگروه خود جمع
  

 

 
ران حفظ سالمت کارگ ها باید جهتها و سایر مواد شيميایي چاپخانهحالل .با توجه به کار با مواد شيميایي اعم از مرکب  نکته ایمنی

 ن قرار دهند. را در اختيار کارگرا زیست و ایمني کارگاه خود برگه اطالعات مواد مصرفي مضررو حفظ محيط

  

 
 

 چسب باشد؟ تواند عامل استفاده از ضدکاهش دما در چاپخانه ميیا آ  پرسش
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 يند چاپدر فرا مرکباشکاالت 
 

  دانید؟می آیا
  ؟کدامنددر فرایند چاپ مشكالت مربوط به مرکب 
 چه ارتياطي بين شرایط محيطي و خطاهاي مرکب وجود دارد؟ 
  توان بروي کار چاپي مشاهده کرد؟کب را مياشكاالت مرکدام 
 

 

 
به  دتوانتنها تجربه متكي به بار علمي مي شود کهبا مشكالت فراواني مواجه مي در پروسه چاپ اپراتور معموال 

هند. درخ ميیكي از آنها اشكاالتي است که از ناحيه مرکب تا بتواند آن اشكاالت را برطرف کند. او کمك کند 
د در خطاهاي مرکب نتوانم به ذکر است که عوامل بسياري ميپردازیم البته الزمي نهاامه به تعدادي از آدر اد

...  ودما( تنظيمات دستگاه  .بآسختي  .PH دهي )الكل.محلول رطوبت د مثل شرایط محيطي )دما(ندخيل باش
تست  08شكل  پردازیم.رکب ميبه خطاهاي م ، فقطدنباشن فرض که همه شرایط استاندارد ميدر ادامه با ای

 دهد.مرکب را نشان مي
 

 
 تست مرکب -58شکل

 

 :سطح چاپ شده ومرکب مشترک میان مشکالت 
رکب باعث مشكالتي در کار چاپي استاندارد بودن یا ناسازگاري مو غير چاپ شوندهپایين بودن کيفيت سطح 

 :پردازیمود که در زیر به بعضي از آنها ميشمي
خشك شده است ولي در اثر مالش  کامال چاپ شده، بعضي مواقع مرکب  :بودن مقاومت سایشی پایین الف(
اشكال از ناسازگاري سطح چاپي با مرکب است که مرکب  معموال   . در این حالتشوداز روي کار پاک مي ،شدید
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رف مشكل را بر ط توانکن ميشكکردن خ با تغيير سطح چاپي یا اضافه تواند نفوذ کند.صورت عمقي نميهب
 کرد.

زیاد بودن حجم مرکب و پایين بودن سرعت خشك شدن مرکب  :چسبیدن کاغذهای چاپی به یکدیگر (ب
شود که با باعث این مشكل مي چاپ شونده سطح ميزان جذب به همراه ناسازگاري سطح چاپ شونده و عدم

 ن را مهار کرد.توان آکن ميز خشكکاهش حجم مرکب و استفاده ا
دار باعث پوشش باشند به روي سطوحهایي که نشست سریع نمياستفاده از مرکب :پشت زدن مرکب (پ

 شود.ه پشت کار چاپي بعدي )باالیي( ميپشت زدن )چاپ شدن( مرکب سطح کاغذ ب
بيدن چس کندباال بودن چسبندگي مرکب ایجاد ميیكي از مشكالتي که  :چسبیدن کاغذ به الستیك (ت

 د.دهرخ ميدر کاغذ هاي گراماژ پایين بيشتر  ه الستيك است مخصوصا سطح چاپ شونده ب
  ر روي سطح چاپي باشد.ها بتواند عامل رشد ترامپایين بودن ویسكوزیته مرکب مي :چاقی ترام (ث
 اشد. بکننده این خطا ميعوامل ایجاد پایين بودن ویسكوزیته یا چسب مرکب از :هایکنواخت نبودن تنپالت (ج
هاي قبلي چاپ شده است، به داخل گاهي ممكن است فام رنگي مرکبي که در یونيت :اال آوردن الستیكب (چ

لي این مشكل، چسبندگي باالي هاي چاپ بعدي، نفوذ کند، عامل اصدهي یونيتدهي یا رطوبتمكانيزم مرکب
 ها است.هاي این یونيتمرکب

ز سطح چاپ شونده به سطح الستيك، پليت و حتي مكانيزم یكي از عوامل انتقال پرز و آلودگي ا :دهی( پرزح
باال بودن چسب مرکب باعث چسبيدن الياف و است. مرکب ندگيباال بودن چسبرساني، دهي و رطوبتمرکب

 شود. مي و ایجاد نقاط سفيد در کار چاپي پليتپرز کاغذ بروي 

 مشکالت مربوط به انتقال مرکب

شود. عامل اصلي خشك ميدر این حالت مرکب بروي نوردها دها: خشك شدن سریع مرکب روی نور (الف
 باشد.ندگي مرکب مين باال بودن چسبایجاد آ

شود که با هم ویسكوزیته مرکب باعث عقب ماندن آن مي باال بودن دان:عقب ماندن مرکب در مرکب (ب
 شود.اسب )ضد چسب ( به مرکب بر طرف ميیا اضافه کردن افزودني من زدن مكرر
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 ارزشیابی شايستگی ترکیب کردن مرکب چاپ افست 

 شرح کار:
 اضافه کردن  -4ساخت مرکب ترکيبي  -3هاي مورد نياز براي ساخت رنگ تعيين مرکب -2دریافت دستور کار  -0

 برطرف کردن خطاهاي مرکب -5هاي مرکب )اصالح مرکب( افزودني

 استاندارد عملکرد: 
هاي چاپ افست با رعایت موارد ایمني و مصرف یندهاي چاپي در دستگاهنياز براي فراهاي مورد ترکيب و ساخت مرکب

 ها در راستاي انجام چاپ با کيفيت مطلوب.بهينه مرکب

 ها:شاخص
 هاي رنگکاتالوگ ،اطلس رنگ ،هاي راهنماي کد رنگدفترچه

 استفاده از دستگاه کالرکيو ،تطبيق چشمي بررسي به روش
 هاي رنگکاتالوگ ،اطلس رنگ ،تست و کنترل رنگ

 ضدچسب ،شل کن ،کنهاي خشكبررسي ویژگي
 چسبيدن کاغذهاي چاپي به یكدیگر، پشت زدن مرکب و ،بودن مقاومت سایشي پایينخطاهاي مرکب ) کنترل و بررسي

.).. 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 ساعت 6 -وسایل ایمني استاندارد - C1 2± 122دماي  -تهویه استاندارد -D 65نور یكنواخت  شرایط:

 گيري دقيقترازوي اندازه -اطلس رنگ -ي پایههامرکب ابزار و تجهیزات:

 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  0 دریافت دستور کار 0

  0 هاي مورد نياز براي ساخت رنگتعيين مرکب 2

  2 ساخت مرکب ترکيبي 3

  2 هاي مرکب )اصالح مرکب(اضافه کردن افزودني 4

  0 برطرف کردن خطاهاي مرکب 5

فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات های غیرشایستگی
 محیطی و نگرشزیست
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 * میانگین نمرات
 

 مي باشد. 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي،  *
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