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 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقي -تغذیه و تحویل 

 

 9پودمان 

 

واحد تغذیه و تحویل سطوح چاپ یكی از ارکان مهم چاپ افست است. هر چه در این 
واحد، تنظیمات دقیق تر صورت گیرد، چاپ بهتری بدست خواهیم آورد. تغذیه واحد 

فرایندی است که طی آن، سطوح چاپ شونده بعد از آماده سازی و بارگذاری در چاپ، 
واحد تغذیه، به واحد چاپ فرستاده شده سپس به واحد تحویل انتقال داده می شوند. 
آماده سازی واحد چاپ با بستن الستیک و پلیت برروی سیلندرهای مربوط ادامه یافته 

این پودمان، چگونگی آماده سازی سطوح  شود. درو به مرحله نمونه گیری ختم می
بستن تنظیمات الستیک و پلیت  -چاپ شونده، تنظیمات واحدهای تغذیه و تحویل 

 یم.گیرروی سیلندرها را بصورت پایدار با رعایت نكات ایمنی و زیست محیطی فرا می
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 9واحد یادگیری 

 شایستگي تغذیه و تحویل در ماشین چاپ افست ورقي

 
 

 ایدنون پي بردهتا کآیا 

 
 های اصلی واحدهای تغذیه و تحویل کدامند؟بخش 
 های چاپ افست ورقی، چه کارهایی باید انجام شوند؟در فرایند تغذیه و تحویل دستگاه 
 رابطه کیفیت چاپ با چگونگی تغذیه سطح چاپ شونده چیست؟ 
 شوند؟ف تغذیه و تحویل، چگونه انجام میهای مختلتنظیمات بخش 

 
ذیه و تحویل سازی سطوح چاپ شونده و تنظیمات واحدهای تغف از این شایستگی، فراگیری آمادههد :هدف

 باشد.یند چاپ میدر طی فرا
 
 

 عملکرد استاندارد

 
سازی سطح چاپی، تنظیمات واحد تغذیه قبل از چاپ وتحویل پس از چاپ آمادهکاربرد اطالعات مورد نیاز برای 

  العمل کاربری دستگاه.به تیراژ سفارش مطابق با دستور تا رسیدن
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 سازی سطح چاپ شونده خارج از دستگاه چاپآماده
 

  دانید؟آیا می
 مراحل آماده کردن سطوح چاپ شونده برای تغذیه در دستگاه چاپ کدامند؟ 
 ُکند؟بهتر آن در دستگاه کمک میر زدن کاغذ، چگونه به تغذیه ب 
  قرارگیری تخته کاغذ در بخش تغذیه دستگاه چگونه است؟تنظیمات محل 
 تغذیه و تحویل درست، چه مزایای دیگری به همراه دارد؟ 

 

 

 
های نوشته )ورقی( بوده و با توجه به اندازههای چاپ افست ورقی، سطح چاپ شونده به صورت شیت در ماشین

واحد  یلدستگاه برش در ابعاد مورد نظر بریده و تحوشده در برگه سفارش تولید و شرایط ماشین چاپ، توسط 
 شود. چاپ و اپراتور مربوطه می

  :سازیمراحل آماده

 :تغذیه، کارهای زیر بایستی انجام شوند برایسازی سطوح چاپ شونده، برای آماده
و ... در  ، بسته بندی، حمل و نقل تا چاپخانهتولیدسطوح چاپ شونده پس از  ( برزدن )هوادهی( کاغذ:الف

طور شوند. هنگام برش خوردن نیز به جا میهنگهداری و جاب)دما،رطوبت، فشار و...( شرایط محیطی مختلفی 
شوند که در این وضعیت، شرایط مناسب برای قرارگرفتن در دستگاه چاپ را روی تخته چیده میرنامنظم ب

جاد مزایای زیر در )هوادهی( شوند. بر زدن باعث ایندارند، از این رو سطوح چاپ شونده بایستی خوب بر زده 
 شود.یند چاپ میفرا

 جدایش کامل و تغذیه برگ به برگ در دستگاه
 سازگاری بهینه سطوح چاپ شونده با شرایط محیطی )دما و رطوبت( چاپخانه

 برطرف شدن یا کاهش الكتریسیته ساکن سطوح چاپ شونده
شود. بر زدن باعث کاهش چسبندگی و کاهش انجام میکمک انگشتان عمل بر زدن، بیشتر با حرکت دست و با 

 .(4شكل  شود)می اصطكاك بین اوراق کاغذ در زمان حرکت آنها بر روی یكدیگر
 

 
 رزدن کاغذبُ -1شکل 
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 تا یک های هر برگه به اندازه حدودی نیمسانتی متر را به صورتی که لبه 49×19برگی کاغذ در اندازه  499یک دسته   فعالیت
 متر از برگه زیرین خود پایین تر باشد را تنظیم کنید. میلی

  

 
ود؟ شهش الكتریسیته ساکن دسته کاغذ میدر گروه کالسی خود تحقیق کنید که در فرآیند بر زدن، چه عاملی باعث کا  پژوهش

 نتیجه را نوشته و در کالس به اشتراك بگذارید.
  

 
کاغذ بعد از برش باید روی تخته یدك ویژه تغذیه دستگاه چاپ بازچینش  :چیدن وآماده سازی تخته یدك (ب

شود. برای انجام این کار اپراتور ابتدا تخته یدك دستگاه را در مكان مسطحی به دیوار یا سطح صاف و محكم 
 عمود بر زمین تكیه دهد. 

توان و ظرفیت دستها( از روی تخته کاغذهایی که از دستگاه برش  بعد از بر زدن دسته کاغذ )به تعداد مناسب با
این  شوند.به تخته یدك آماده شده، چیده می های کاغذ ضمن رعایت نكات ایمنیهمنتقل شده است، دست

 یابد تا کلیه سطوح چاپ شونده بر روی تخته یدك منتقل شوند.عملیات ادامه می
تخته برای قرار گرفتن در دستگاه چاپ بایستی از سمت نشان دستگاه،  از آنجا که کاغذهای چیده شده بر روی

ی )سمت رکامال صاف و گونیا باشند، برای این کار از یک تیغه نصب شده بر روی دیوار برای تكیه دادن لبه کنا
 شود. در این شرایط، لبه جلویی کاغذ )سمت سنجاق( با صافی سطح دیوار و لبهنشان( کاغذها استفاده می

ت که شوند. بدیهی اسبشی فلزی یا چوبی(صاف و گونیا میکناری آنها )سمت نشان( با صافی تیغه )پروفیل، ن
ر معمول، اگر برش کاغذها به درستی انجام شده باشد، دو طرف دیگر که به سمت بیرون هستند نیز، به طو

 .( 4شكل) گونیا و منظم خواهند شد

  
 چیدن کاغذ -2شکل

 

 هنگام چیدن تخته یدك به اندازه ظرفیت دستان خود کاغذ را برای بر زدن بردارید.  نکته ایمنی
 در انتقال و بلند کردن دسته کاغذ، موارد ایمنی را رعایت کنید.

  داری کنید.داز بارگذاری تخته یدك بیش از وزن مجاز خو
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 49×19برگی با اندازه  199 انتقال منظم یک دسته کاغذتالش کنید که با تكرار، روش درست بر زدن، بلند کردن و   فعالیت
 متر را زیر نظر هنر آموز فراگیرید.سانتی

  

 
 :انتقال تخته کاغذ به بخش تغذیه

 :مراحل انتقال و تنظیم تخته کاغذ به صورت زیر خواهد بود

تخته کاغذ را با استفاده از جک پالت بر )غالبا نوع دستی آن( به بخش تغذیه/ورودی دستگاه چاپ منتقل کرده 
 کنیم.صفحه فوالدی تخته باالبر وارد میو در موقعیت مناسب )مرکز( 

کناری  یآنگاه با فشار دادن جک پالت بر و با دقت و تنظیم چشمی اولیه، تخته کاغذ را به طور تقریبی با گونیا
دستگاه )سمت نشان( تنظیم کرده و همزمان به شبكه آهنی جلوی بخش تغذیه می فشاریم تا تخته کاغذ در 

 .(1شكل ) وی تخته باالبر دستگاه قرار گیردحالت پایدار و بدون به هم ریختگی ر
 

 
 انتقال کاغذ -3شکل 

 رای فاصله بیش از حد شود، با استفادهدرصورتی که فاصله جانبی تخته کاغذ نسبت به گونیای سمت نشان، دا
های قدیمی( ماشینهای اتوماتیک( یا با روش دستی و آچار مخصوص )در ماشینجایی صفحه )در هکلید جاب

 .(2شكل) جا کنیدهکل صفحه تخته باالبر را به اندازه مورد نیاز جاب
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A: پیچ تنظیم 
B: صفحه مدرج  
 

 
 جایی تخته یدكبهتجهیزات جا -4شکل 

 
تر نسبت به نشان دستگاه و با استفاده از گونیای کنار تخته و آپارات دستگاه انجام خواهند سایر تنظیمات دقیق

 شد.
 

 تنظیم واحد تغذیه

 
  دانید؟می آیا

 بخش تغذیه دستگاه چاپ افست ورقی، شامل چه اجزایی است؟ 
 تنظیمات واحد آپارات چگونه است؟ 
  چند حالت عملكردی وجود دارد؟ در واحد تغذیه چیست و این سیستموظیفه دوتایی بگیر 
 کند؟نشان چیست و چگونه کار می 
 کند؟چیست و چگونه کار می سنجاق 
 شوند؟تی در تغذیه باعث توقف دستگاه میچه اختالال 
 شوند؟دهند و چگونه تنظیم میای جلوی سنجاق، چه کاری انجام میحسگره 
 شوند؟گر کاغذ، چگونه تنظیم میای هدایتهها و موییها، تسمهقرقره 
 سیستم مكش روی سینی آپارات برای چیست؟ 
 منشاء باد دمنده و مكنده واحد تغذیه از چیست؟ 

 

 

 
های سطح چاپ شونده، متغیر است. اپراتور تغذیه بر حسب سفارش چاپ و ویژگی طور کلی تنظیمات در واحدبه

گیری را به سطح چاپ شونده در هر نوبت نمونه این تنظیمات بر حسب ابعاد و ضخامت )گراماژ( وظیفه اجرای
 عهده دارد. 

B 

A 
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 :تنظیم واحد تغذیه
  :مراحل تنظیم در واحد تغذیه به شرح زیر است

دك را ضی تخته یبرای تنظیم موقعیت جانبی تخته کاغذ، ابتدا تنظیمات عر :( تنظیم عرضی تخته باالبرالف
 کنیم.صفر تنظیم می روی

کنیم که مرکز طوری وسط تخته یدك تنظیم میدر ادامه یک برگ چاپی را روی تخته یدك گذاشته و آن را 
اغذ با توجه به خط متر در جهت عكس نشان )سمت اپراتور / موتور( قرار گیرد. محل قرارگیری کمیلی 1آن 

 (.4و  8، 1های شكلشود )شاخص،تنظیم می
 

 
 

 

 قراردادن یک برش چاپی -7 شکل  متریمیلی 5رعایت فاصله  -6 شکل نشانگر خط شاخص -5 شکل

 

. وندشبه موقعیت نشان دستگاه تنظیم می های جانبی در واحد تغذیه نسبتگونیا :( تنظیم گونیای کناریب
ز برگ کاغذ یا با استفاده ا ها، خط کش مدرجی تعبیه شده تا اپراتور بتواند با توجه به ابعاد عرضیبرای این گونیا

 شاخص روی پالت، آنها را تنظیم کند.
های جدید، گونیاها به صورت خودکار با وارد در ماشین

شوند. ضمن اینكه بعضی کردن ابعاد کاغذ تنظیم می
از گونیاها قابلیت تنظیم فاصله نشان بصورت اتوماتیک 
با استفاده از سنسور های تعبیه شده روی گونیا را 

 (.1رند )شكلدا
 

 
 8شکل

سمت  هنگام کار با نشان (.9شكل ) می باشد Lو  Rنشانگر متحرك صفحه مدرج دارای دو خط راهنما با عالئم 
 .(49شكل ) کار کنید OS یا Lو هنگام کار با نشان سمت اپراتور با نشانگر  DS یا Rموتور از نشانگر 
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 نشانگر صفحه مدرج -9شکل

 
 کش مدرج  خط -11شکل 

 

 وند؟شروی صفحه مدرج چگونه استفاده می اعداد از با راهنمایی هنرآموز، تالش کنید تا به طور عملی متوجه شوید که  فعالیت
 

 
 

 صورت هفتگی ریل حرکت گونیای روی صفحه مدرج را روانكاری نمایید.هب  نکته
 

 
 

تنظیم باال آمدن تخته تغذیه در تغذیه مستمر، سیستم باالبر برای  :( تنظیم حرکت اتوماتیک تخته تغذیهپ
ه دهد. این کار بده را اندکی به سمت باال حرکت میبصورت اتوماتیک در هر سیكل زمانی تخته سطح چاپ شون

شود. اپراتور با توجه به ضخامت سطح چاپ شونده برای باالبر سگر نوری پاشنه آپارات مدیریت میوسیله ح
کند که با هر بار فرمان حسگر چه مدت زمانی تخته یدك به کتاب راهنما ی ماشین( تعریف می ل)طبق جدو

 دهد. آمدن تخته با ضخامت را نشان میرابطه میزان باال 4-باال حرکت کند. جدول 
 1-جدول

 ضخامت کاغذ
 8/9باالتر از 

 مترمیلی

 8/9 تا 1/9

 مترمیلی

 1/9 تا 98/9

 مترمیلی

 91/9کمتر از 

 مترمیلی

یدك بر اتومات تخته
 ثانیهحسب صدم

 ثانیه 91/9 ثانیه 4/9 ثانیه 2/9 ثانیه 8/9

 
 آپارات قسمتی از واحد تغذیه است که وظیفه جدا کردن کاغذ و انتقال آن به واحد رجیستری :تنظیمات آپارات

 دهیم.یرا به عهده دارد. در ادامه تنظیم هر یک از اجزاء آپارات را به اختصار شرح م
گی بتواند در موقعیتی قرار گیرد که عملیات تغذیه را به درستی کله برای آنكه :ی(گ( جعبه آپارات )کلهالف

های یا در ماشینانجام دهد باید از روی صفحه مدرج آن به صورت دستی )بر حسب طول سطح چاپ شونده( 
 شود. تنظیمجدید از روی میز کنترل )با شاخص قرار دادن پاشنه آپارات( 

اید ب سطح چاپ شونده تعیین می شود. پاشنه طولمحل قرارگیری پاشنه با توجه به اندازه  :( پاشنه آپاراتب
 .(44شكل روی لبه سطح چاپ شونده قرار گیرد )ق کتاب راهنما ماشین( بمیلیمتر )طب42تا  49در حدود
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 گیری پاشنهمحل قرار                        پاشنه آپارات                         -11شکل                                                   

 
سنجاق نام یكی از اجزا واحد تغذیه و ابزار گونیا کردن لبه جلویی کاغذ است. وظیفه آن رجیستر  :( سنجاقپ

تم باشد. تنظیم این سیسمی موازی با لبه کار پلیت کردن و تحویل سطح چاپ شونده به واحد چاپ به طور کامالً
 شود.وری یونیت چاپ اول انجام میبه دو صورت اتوماتیک )از میز کنترل( یا دستی از سمت اپرات معموالً

نام دستگاهی در واحد تغذیه است که وظیفه کنترل عرضی و تغذیه یكسان سطح چاپ شونده را به  :( نشانت
باشد )نشان سمت اپراتور، نشان سمت موتور( بر حسب ه دارای دو دستگاه نشان مید تغذیعهده دارد. واح

ا بر هشانسفارش پیش از چاپ تعیین می شود کدام نشان وظیفه این کنترل را به عهده خواهد داشت. تنظیم ن
 شود.روی خود آنها انجام می

 :نكته
 پمپ هایی هستند که وظیفه تولید و تامین های چاپ دارای ماشین :های تولید باد دمنده و مکندهپمپ

باشند که بر حسب مرکزی می ها دارای شیر تنظیمکلیه واحدها به عهده دارند. پمپ باد دمنده و مكنده را در
 شوند.ستور العمل کتاب راهنما تنظیم مینیاز و طبق د

شكل سطح چاپ شونده را به عهده دارند )ها در آپارات وظیفه بلند کردن و هدایت مكنده :ها(ها ) فوتکج( مكنده
44). 

 
 های آپاراتمکنده -12شکل 

 

به شرح زیر تنظیم ها دارای دو نوع حرکت عمودی )بلند کننده( و افقی )جلو برنده( هستند. هر کدام مكنده
 شوند:می
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  برگ، یکهای وظیفه بلند کردن سطح چاپ شونده را بصورت یک مكندهاین  :های بلند کنندهمکنده 
گی آپارات در دو جهت طولی )جلو و عقب( عرضی )چپ و راست( و ارتفاع هبرگ به عهده دارند. به همراه کل
 .(41)شكل یم می شوندنسبت به سطح چاپ شونده تنظ

 
 کنندهمکنده بلند -13شکل 

 ند های بلاز مكنده های جلوبرنده وظیفه گرفتن سطح چاپیمكنده :های جلو برنده )تلسکوپی(مکنده
 .(42شكل ) به سینی انتقال را به عهده دارندکننده و انتقال آنها 

 
 مکنده جلویی -14شکل 

 

 )ا هالستیک فوتک در قطر :الستیک مکنده )فوتک
های مختلف بر حسب ضخامت )گراماژ( کاغذ  و شكل

 (.41شوند )شكل ها نصب میانتخاب شده و روی مكنده
  

 مکنده)نوتک(الستیک  -15شکل 

  :های پشت و کناریدمندهها و تنظیم فنرها، مویی
چاپ  ای برای کمک به تنظیم و تغذیه مناسب سطوحاما پرکاربرد، به طور هوشمندانه ای از ابزار سادهمجموعه

 گیرند.شونده مورد استفاده قرار می

 یكدیگر را به عهده دارند. آنها با دمیدن هوا، ها در واحد تغذیه، وظیفه جداسازی کاغذها از دمنده :هادمنده
به دستگاه چاپ را فراهم  حرکت پیوسته سطوح چاپ شونده بر روی یكدیگر برای ورود بدون مشكل و آسان

ر حسب گراماژ کاغذ ها با دمش میزان مناسب باد )که به وسیله شیرهای تنظیم دمش و بدهکنند. این دمنمی
 44دمنده پشت و شكل 48شكل  .دهندرا انجام میسازی سطوح چاپ شونده شوند( عملیات جداتنظیم می

 کنند.اغذ تنظیم میها را در باالترین ارتفاع نسبت به سطح کمعموال دمندهدهند. دمنده کناری را نشان می
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یم ظباد باالتر از سطح کاغذ تن)طبق دستور کتاب راهنما بعضی ماشین ها از یک سوم تا یک چهارم برای خروج 
 .(41شكل )شوند( می

 

  

 های کناریدمنده -17شکل های پشت                 دمنده -16شکل 

 
 گیری مکندهمحل قرار -18شکل 

 

ها، بعد از مستقر کردن آنها در موقعیت مناسب، شروع به باز کردن شیر تنظیم باد برای تنظیم حجم باد دمنده
گر متر( از یكدینزدیک به سطح به خوبی )با فاصله حدود نیم تا یک میلیهای کاغذهای لبهزمانی که  کرده تا

  .(49شكل )جدا شوند 
 

 
 شیرهای تنظیم باد -19شکل 

 

  نکته
 های باد را تمیز کنید.های دمندهدر فواصل معین، سوراخ 
  ها را تمیز کنید.تغذیه باد دمندههر هفته فیلترهای پمپ 
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كالتی را در تغذیه ها چه مشکنید که زیاد بودن حجم باد دمندهبا راهنمایی و نظارت هنرآموز، به طور عملی تعیین   فعالیت
 کند؟کاغذ ایجاد می

  

 تغذیه ها و فنرهای پشت کاغذ، وظیفه ثابت کردن کاغذها، جهت جلوگیری ازمویی :های پشتها و فنرمویی
دوتایی یا بیشتر آنها را به عهده دارند. اندازه )فاصله( نگه داشتن کاغذها از لبه پشتی آنها با توجه به انواع )گراماژ( 

 49ها باید در راستای کاغذ قرار گیرند. شكل ها و تیغه فنرلبه مویی متر(.میلی 8تا  1باشد. )می کاغذها متفاوت
 دهند.فنر و مویی را نشان می 44كل وی کاغذ و شنحوه قرارگیری فنر و مویی ر44و شكل 

 

 

  

 فنر و مویی -22شکل   فنر نگهدارنده -21شکل گیری فنر پشتمحل قرار -21شکل 

 

  .های پشت کاغذ از هر گونه تماس با تیغه فنرها بپرهیزید. آنها تیز و برنده هستندهنگام تنظیم کردن فنر  نکته ایمنی
 

 

 
های )فوتک( آپارات قرار ها را در مجاورت مكندهها و موییدر گروه کالسی خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا فنر  کار کالسی

 دهند. نتایج بحث را نوشته و به هنرآموز ارائه کنید تا در کالس مطرح شوند.می
  

 
به ا از لهت جلو یا عقب بودن فنرها یا موییصوربا نظارت کامل هنرآموز، به طور عملی برای یافتن پاسخ این که در   فعالیت

 دهد تالش کنید.کاغذ چه مشكالتی روی می
  

 

 :های تغذیه سطح چاپیکنترل کننده
این تجهیزات وظیفه کنترل انتقال درست سطوح چاپ شونده به واحد چاپ را به عهده دارند. کنترل کننده 

 . باشندالكترونیكی میانیكی و های تغذیه سطح چاپی به دو حالت مك
اصله باشد که در فه ای( یكی از اجزا واحد تغذیه میدوتایی بگیر مكانیكی )قرقر :( دوتایی بگیر مکانیکیالف

اندکی از لبه جلویی کاغذها و در ابتدای سینی انتقال قرار دارد. وظیفه دوتایی بگیر طی عملیات تغذیه، کنترل 
جای عبور تک به تک، تعداد به یند تغذیه،باشد. اگر در فراکاغذ می سب ضخامتعبور تعداد برگ کاغذ بر ح

برگ بیشتری کاغذ از قسمت آپارات به طرف سینی انتقال فرستاده شود، سوئیچ )مكانیكی( عمل کرده و با 
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ه و حرکت دستگاه یفرستد، بالفاصله سیستم تغذبه مكانیزم حرکتی دستگاه میدستوری که سیستم الكترونیک 
 دهد.نام اجزای آن را نشان می 42تصویر دوتایی بگیر و شكل  41شوند. شكل ف میمتوق
 به تعداد  ( برای تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، ابتدا از کاغذ تیراژ )طبق جدول :تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی

کنیم. تعداد نوارها متناسب با ذ تهیه میمتر( نوار کاغسانتی 1و عرض  49بعاد حدودی )طولمورد نیاز و با ا
 .(4)جدول  شودروی جدول راهنمای ماشین تعیین میطول کاغذ و از 

  آپارات را فعال کنید و نوارهای تهیه شده را به زیر قرقره دوتایی بگیر هدایت کرده و نگه دارید؛ در همین
بگیر به مقدار مناسب )عمل کردن  های ساعت بچرخانید تا فشار قرقره دوتاییخالف عقربهحالت، پیچ تنظیم را 
 با انجام مراحل باال، کار اصلی تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی انجام شده است. میكروسوییچ( برسد.

 

  نکته
 نند کظیم در حین تغذیه نیز استفاده میهایی دیگری مانند تندر تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، اپراتورها از روش

 سرعت عمل باالتر است.که نیازمند تجربه بیشتر و 
  

 
 

  نکته ایمنی
 .در تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، کار را با آرامش و بدون عجله انجام دهید 
 .بهتر است از لباس کارهای آستین کوتاه و یک تیكه استفاده شود 
  باشید.مراقب تماس دستها با لبه های تیز و تیغه های کنترل حرکت کاغذ و ... در مكانیزم آپارات 
 

 

 
 تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی -2 جدول

 تعداد نوار برای تنظیم دوتایی بگیر تعداد کاغذ عبوری در جریان چاپ طول سطح چاپ شونده
 1 4 متر و کمترمیلی 249
 2 1 مترمیلی 492تا  249
 1 2 مترمیلی 449تا  491

 
اضافه برای تنظیم دوتایی بگیر استفاده می شود؟ نتیجه  کاغذ چرا یک نواردر گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که   کار کالسی

 کارگروهی را به هنرآموز ارائه دهید.
  

 
 



 14 

 

 

 دو تا بگیر مکانیکی -24شکل  اجزاء دو تا بگیر مکانیکی -23شکل 

 
در صورت تنظیم نبودن دوتایی بگیر، چه مشكالت یا خساراتی ممكن است روی گیری کنید که در گروه، بحث و نتیجه  بحث کالسی

 دهند.
  

 
 

یكی از اجزای واحد تغذیه، دوتایی بگیر الكترونیكی است. دوتایی بگیرهای  :( دوتایی بگیر الکترونیکیب
ی شوند. این نوع دوتایالكترونیكی در دو نوع حسگرهای نوری و سیستم اولتراسونیک )ماورای صوت( عرضه می 

بگیرها در انتهای سیستم انتقال قرار دارند. وظیفه دوتایی بگیر الكترونیكی، کنترل تعداد برگ عبوری می باشد 
که با ارسال نور یا امواج صوتی، ضخامت و تعداد الیه های کاغذ را تشخیص می دهند. در صورت عبور تعداد 

گیرنده  48فرستنده صوتی و شكل  41شكل  غذیه را متوقف می کند.الیه بیشتر از حد معین، این مكانیزم، ت
 دهند.صوتی دوتایی بگیر را نشان می

 

 
 دو تا بگیر صوتی  -25شکل 

 
 گیرنده دو تا بگیر صوتی -26شکل 

 
 

D 
A 

B 

E 
C 
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  نکته
  .در فواصل زمانی معین اجزا و سطح دوتایی بگیر را تمیز کنید 
  چند سطوح  ،سطوح غیر یكنواخت ،بعضی از سطوح مانند سطوح پالستیکدوتا بگیرهای الكترونیكی در تشخیص

 شوند.الیه دچار اشكال در تشخیص می
 

 

 
 در گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا در واحد تغذیه از دو نوع دوتایی بگیر استفاده می شود؟   کار کالسی

  کالسی داشته باشید.نتایج گروه را به سایر افراد کالس منتقل و بحث 
  

 
این حسگرها در انتهای میز تغذیه در فواصل مشخصی قرار دارد.  :فعال / غیر فعال کردن حسگرهای سنجاق

حسگرها وظیفه کنترل انطباق کاغذ با سنجاق را به عهده دارند. در صورتی که کاغذ، کج وارد سیستم رجیستر 
کنند. حسگرهای نوری دارای دو وضعیت کاغذ کوچک و کاغذ متوقف می، آنها عملیات تغذیه را )سنجاق( شود

 .کندکاغذ آنها را فعال یا غیرفعال میبزرگ هستند. اپراتور بر حسب عرض 
 

  نكته
 های سنجاق را با پارچه نرم و بدون پرز آغشته به الكل تمیز کنید.صورت روزانه چشمبه 
  باید باز باشد.ها حتما دهانه سنجاق برای تمیز کردن چشم 
 ها بپرهیزید.از غیر فعال کردن این چشم 
  ها مطمئن شوید.ها، بصورت دائم از سالم بودن چشماده از مكانیزم تست چشمبا استف 
 شوند.ی با کیفیت پایین تشخیص داده نمیکاغذها های نوری معموالًدر چشم 

 

 

 

  نکته ایمنی
  داری کنید.دها خویا چرب با حسگراز تماس مواد نفتی هنگام سرویس ماشین 
 

 

 
 مراحل شناسایی و تمیز کردن حسگرهای واحد تغذیه را بر روی دستگاه و تحت نظارت هنرآموز انجام دهید.  فعالیت

 

 
 

 در صورت غیرفعال بودن حسگرها چه مشكالت و خطاهایی ممكن است رخ دهند؟  پرسش
 

 

 
ر را از آپارات به واحد رجیست این سینی در واحد تغذیه وظیفه انتقال سطح چاپی :تنظیم سینی )میز( انتقال

  عهده دارد.به
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های سینی انتقال، در کنار سایر ابزار این بخش، وظیفه رساندن بهینه کاغذ به قرقره :های سینی انتقالقرقره -
 ها را به عهده دارند. سنجاق
  دهند.تجهیزات نصب قرقره را نشان می 41انواع قرقره مویی و الستیكی و شكل  44شكل 

 

  

  های مویی و الستیکیقرقره -27شکل   تجهیزات قرقره -28شکل 

 

 :برای اجرای این تنظیم مراحل زیر را بایستی با دقت و پشت سر هم انجام داد :هاتنظیم طولی قرقره
 چسبانیم.ها میانتقال قرار داده و به سنجاق یک برگ کاغذ را بر روی سینی

رار ک راستا قهای مویی، مرکز قرقره باید با لبه کاغذ در یچسبانیم. )در قرقرهها را به لبه انتهای کاغذ میقرقره
متر عقب تر قرار میلی 4دلیل ایجاد سطح تماس بیشتر، مرکز قرقره باید های الستیكی، بهگیرد. ولی در قرقره

 گیرد(.
 

 صورتهتوان هر قرقره را بجا کرد یا میهبها را هم زمان بر حسب ابعاد کاغذ جاتوان کلیه قرقرهدر تنظیمات طولی می  نکته
 .(49شكل ) ها باید در یک راستا قرار گیردهنگام تنظیم طولی، قرقره مجزا تغییر موقعیت داد.

  

 

 
 های انتقالقرقره -29شکل 
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 های مویی و الستیكی وجود دارد؟ید که چه تفاوتی در عملكرد قرقرهبا سایر هنرجویان، بحث کن  کالسیبحث 

 
 

 

نظیم له پیچ تبرای تنظیم فشار باید عملیات تغذیه کاغذ را شروع کرد و به آرامی بوسی :هاتنظیم فشار قرقره
حالت فشار را به سطح کاغذ نزدیک کرد تا قرقره به آرامی شروع به چرخش کند. در این هر قرقره فاصله آن 

  .(19شكل ) قرقره مناسب خواهد بود
 

 
 قرقره انتقال -31شکل 

 
 ها قرار گیرند.ها برروی تسمهها دقت کنید قرقرههنگام تنظیم فشار قرقره  نکته

 

 
 

 ها تنظیم کرد؟بایستی بر روی تسمهها را چرا موقعیت قرقره  بحث کالسی
 

 

 
رنده های جلو باند. وظیفه قرقرهر ابتدای سینی انتقال قرار گرفتهها داین قرقره :های جلو برندهقرقره تنظیم-

پیچ تنظیم  14طبق شكل  های جلو برنده ابتدابرای تنظیم قرقره باشد.اغذ از آپارات به سینی انتقال میهدایت ک
کنیم. سپس یک نوار از سطح چاپ شونده را در محل تماس پیچ تنظیم به اهرم می( آنها را شل Aفشار )پیچ 

کنیم تا قرقره شروع به چرخش دهیم، حال شروع به بستن پیچ تنظیم فشار آن میقرار می نگهدارنده قرقره
ده و نوار سطح چاپ شونده را از محل خود پیچ را سفت کر قفل کنندة مهره محض آغاز چرخش قرقرهبه کند.

 (.14شكل ) کنیممی خارج
 



 18 

  

 تنظیم فشار قرقره -32شکل    برندهقرقره جلو -31شکل 

 
ی انتقال )تا ها، وظیفه حمل و انتقال کاغذ بر روی سینبا کمک قرقرهها تسمه :هاب( تنظیم موقعیت تسمه

جا کرد که در زیر سطح هبایی جاتنظیم، آنها را باید به گونه دارند. برایعهده ها( را بهمنطبق شدن با سنجاق
ات ها عملیها با چرخش روی تسمهسپس قرقرهچاپ شونده با فواصل یكسان نسبت به عرض کاغذ قرار گیرند. 

ره در آنها باشند که تعداد قرقها داری مكش میهای )جدید( تسمهدهند. در بعضی از ماشینانتقال را انجام می
سینی انتقال بدون قرقره را نشان  12ها و شكل موقعیت تسمه 11کاهش یافته یا حذف شده است. شكل 

 دهد.می
 

  

 تسمه مکنده سینی انتقال -34شکل    هاقرقره گیریمحل قرار -33شکل 

 
  نکته

 ها اطمینان حاصل کنید.صل زمانی معین از سالم بودن تسمهدر فوا 

 یت ها ابتدا تغییر موقعمهها باید از کتاب راهنمای دستگاه کمک بگیرید. برای تنظیم تسجایی تسمهبهبرای جا
روش  18موقعیت تسمه و شكل  11شود. شكل تسمه مطابق کتاب راهنما تنظیم میمكانی و درادامه فشار کشش 

 دهد. تغییرموقعیت را نشان می
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  جایی تسمهبهروش جا -36شکل  هاموقعیت تسمه -35شکل 

 
 :تنظیمات بخش رجیستر

قسمت رجیستر وظیفه تغذیه سطح چاپ شونده به واحد چاپ به صورت یكسان و منطبق بر عالئم کیفی درج 
 شده روی پلیت را به عهده دارد.

تم مسیر سیسهای کاغذ هستند که در واحد رجیستر )پایان کننده ها ثابت سنجاق :ها( تنظیم محور سنجاقالف
به دستگاه چاپ را دارند؛  ها وظیفه ثابت و گونیا کردن لب کاغذ برای ورود صافتغذیه( قرار دارند. سنجاق

کجی  و بدون یصورت یكسان، در راستای افقهای که پنجه شناور بتواند لب پنجه کاغذ را در طول کاغذ بگونههب
وسیله ابزار صورت محوری بههصورت تكی یا بهها بقهای چاپ، سنجادریافت کند. در بعضی ماشین و لرزش

شوند تا سنجاق، در سمت میها از کنار بدنه یونیت اول چاپ( تنظیم )در برخی ماشین)گیج( کنار واحد تغذیه 
ها با تغییر زاویه تحویل سیلندر ولی در بعضی دستگاهتر دریافت کند. نظر، لب کاغذ را از جلوتر یا عقبمورد 
 از طریق گیج کنار ماشینصورت دستی هر )انتقال( این عملیات از روی صفحه نمایش میز کنترل یا بترانسف

 دهد.تحویل سیلندر ترانسفر را نشان میتنظیمات زاویه  11تنظیمات سنجاق و شكل  14گیرد. شكل انجام می
 

  

 گیج تغییر زاویه سیلندر ترانسفر -38شکل  تنظیمات سنجاق -37شکل 

 
در واحد رجیستر ابتدا باید ارتفاع دهانه سنجاق با توجه به ضخامت سطح چاپی  :تنظیم ارتفاع سنجاق (ب

 صورت دستیههای قدیمی بنگیرد. )در ماشیاز طریق پنل/صفحه لمسی صورت می تنظیم شود. این عملیات
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مدرج، دهانه سنجاق را به وسیله پیچ تنظیم هشود( ابتدا اهرم باالیی سنجاق را شل کرده، سپس بتنظیم می
 .(19شكل )کنیم میاندازه دلخواه تنظیم 

 

 
 سنجاق -39شکل 

 

نشان، یكی از اجزاء بسیار مهم واحد تغذیه است. سیستم نشان وظیفه رجیستر کردن  :( تنظیم سیستم نشانپ
 ها را به صفحه راهنما فاده از مكش صفحه متحرك خود کاغذعرضی کاغذ را به عهده دارد. نشان با است

شوند. شكل مال گونیا شده تحویل واحد چاپ میچسباند. در این حالت همه کاغذها به صورت یكنواخت و کامی
 دهد.نشان را نمایش می اجزا سیستم 29

 

 
 نشان سیستم -41شکل 

 

کاغذ در  عرضهای قدیمی( یا با وارد کردن نشان با توجه به صفحه مدرج )در ماشین :تنظیم عرضی نشان -
  شود.می جا و تنظیمهبصفحه نمایش میز کنترل ماشین چاپ، جا

 
 کاری کنید.اسپری روغنهنگام سرویس هفتگی، محور حرکت دستگاه نشان را   نکته
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دستگاه نشان قرار دهید صفحه برای این کار، سطح چاپ شونده را زیر  :تنظیم ارتفاع صفحه دستگاه نشان -
( ارتفاع صفحه را تا مماس شدن با سطح چاپی ببندید، 29)طبق شكل وسیله پیچ تنظیم باالی صفحه و به

تنظیم  24سپس کمی پیج تنظیم را باز کنید تا سطح چاپ شونده با کمترین مقاومت از زیر آن عبور کند. شكل 
 دهد.نشان را نمایش می ارتفاع صفحه

 

 
 نشانتنظیم ارتفاع صفحه -41شکل 

 

غذیه ثیری در تبیش از حد ارتفاع صفحه نشان چه تأبرای درك بهتر این تنظیمات، در گروه بحث کنید که باز بودن   کار کالسی
 درست سطح چاپ شونده دارد؟

  

 

ین های تنظیم، باید برای هر ماشش با توجه به تفاوت گیجبرای تنظیم مك :تنظیم مکش صفحه متحرك نشان -
ها صفحه مدرج گیج تنظیم مكش با . برای نمونه در بعضی ماشینشودمیبه کتاب راهنمای دستگاه مراجعه 

 شوند.بندی میآبی تقسیمهای زرد، سبز، و رنگ
سبز و از متر از رنگ میلی 8/9متر از رنگ زرد، تا ضخامت میلی4/9برای تنظیمات مكش کاغذهای تا ضخامت 

شیر تنظیم مكش صفحه متحرك دستگاه نشان و  24شود. شكل ر به باال از رنگ آبی استفاده میمتمیلی 8/9
 دهدهای گیج را نشان میرنگ21شكل 

 

 
 شیر تنظیم مکش )شیر سمت چپ(  -42شکل 

 
 گیج مکش صفحه متحرك نشان -43شکل 

 



 22 

  نکته
 را تمیز کنید.های مكش صفحه در فواصل زمانی مشخص سوراخ 
 روغن، محور صفحه را روانكاری کنید.با استفاده از اسپری 
 کاری صفحه از مواد چرب )نفت( استفاده نكنید.برای تمی 

 

 

 
 دهد؟شكاالتی در کار سیستم نشان رخ میدر صورت تنظیم نبودن مكش صفحه دستگاه نشان چه ا  بحث کالسی

 
 

 
 

 تنظیم واحد تحویل

 
  دانید؟می آیا

 باشند؟واحد تحویل دارای تنظیمات می کدام یک از اجزای 
 گیرد؟حسب چه پارامترهایی صورت می تنظیمات واحد تحویل بر 
  وظیفه واحد تحویل چیست؟ 
 

 

 
 :باشداز سرعت مطلوب چاپ به شرح زیر میمراحل تنظیم واحد تحویل برای برخورداری  :تنظیم واحد تحویل

اپ، های هر سفارش چتخته )پالت( تحویل بر حسب اندازهابعاد و شرایط تنظیم  :و فرود کاغذتنظیم تخته یدك 
ا، هتحویل قرار دهید. در برخی ماشین سازی بخش تحویل کاغذ، ابتدا تخته را در واحدباشد. برای آمادهمتغیر می

ماس کردن پالت به بدنه آنها بر روی صفحه فوالدی واحد تحویل، قطعه )راهنمای( الستیكی یا فلزی که با م
شود( نصب شده است. با چسباندن تخته به آنها موقعیت قرارگیری یدك مشخص میمحل استقرار صحیح تخته 

وسیله تنظیمات رهاسازی و هبرگ، چاپ را آغاز کرده و ب 1999شود. سپس با سرعت کمتر از را تنظیم میآن 
شدن و فرود کاغذ بر روی تخته را بر حسب ابعاد و گراماژ کاغذ تنظیم لنگ پنجه بازکن، محل رها جا کردنهبجا

 دهند.محل فرود کاغذ را نشان می 21سازی و شكل دستگیره تنظیم رها 22کنید. شكل 
 

  

 فرود کاغذ -45شکل    سازیدستگیره تنظیم رها -44شکل 
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  نکته
 شود، در حافظه پنل تنظیمات ذخیره میآمدهدست ههای جدید بعد از تنظیم رهاسازی، عدد بدر ماشین 
 سازی نیز تغییر کند.زمان با تغییر سرعت، تنظیمات رهاتا هم 

  

 
به طور انفرادی یا در گروه، پژوهش کنید که رابطه میان سرعت چاپ )حرکت ماشین( با زمان رها سازی کاغذ از پنجه   پژوهش

 قانون فیزیک طبعیت می کند و با زبان ساده آن را تشریح کنید.ها برای فرود آمدن بر روی تخته، از کدام 
  

 

ها در واحد تحویل، وظیفه منظم )دسته( کردن کاغذهای چاپ کندسته :های کناری و پشتکنتنظیم دسته
آنها به . باشددو صورت مكانیكی و پنوماتیكی می عهده دارند. مكانیزم عملكرد آنها بهرا بهشده بر روی یكدیگر 

نند کها تماس پیدا میهای کاغذبار با کناره، یک تا چندازای فرونشست هر برگ چاپ شده بر روی تخته تحویل
 روی کاغذهای چاپ شده قبلی مستقر شود.  سازی از پنجه تحویل، دقیقاً تا برگ چاپ شده هنگام رها

های جدید های قدیمی( و در ماشیناشینصفحه مدرج )مهای کناری با توجه به اندازه کاغذ با کمک کندسته
اشد و بکن پشت کاغذ ثابت میشوند. دستهصفحه نمایش میز کنترل، تنظیم می با وارد کردن اندازه کاغذ در

دهد. )برحسب ابعاد گونیای کناری را نشان می 28شكل شود. ابل آن بر حسب طول کاغذ تنظیم میگونیای مق
ت صورهصورت دستی و با کمک صفحات مدرج یا بهابعاد سطح چاپ شونده یا بسطح چاپ شونده( با توجه به 

 شوند.اتوماتیک، تنظیم می
 

 
 های کناریکندسته -46شکل 

 

  نکته ایمنی
  وید.مطمئن ش (استپترمز اضطراری )هنگام تنظیم اندازه گونیاها از ایستادن کامل ماشین و بسته بودن کلید 
 

 
 

ه چ هماهنگی و نظارت کامل هنرآموز، بر روی دستگاه، تنظیم )فاصله( گونیای جانبی و گونیای پشت را به هم بزنید.با   فعالیت
 دهد؟ نتایج مشاهده خود و علت رخداد آن را نوشته و به هنرآموز تحویل دهیداتفاقی در تحویل کاغذ روی می
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سازی، برای اینكه کاغذ در لحظه رهاپس از انتقال کاغذ چاپ شده به بخش تحویل و  :ایهای میلهتنظیم دمنده
ای ههای میلهشود. برای این کار از سوراخاستفاده میهوای فشرده بتواند در موقعیت مناسب فرود آید از نیروی 

اغذ، بر حسب ابعاد، شود. میزان )توان( دمش باد بر روی کاالی ناحیه فرود کاغذ استفاده مینصب شده در ب
ابزار و روش کنترل آن در  های آن )کهکنندهاست. دمش باد بوسیله تنظیمگراماژ و سرعت چاپ، متفاوت 

ای در باالی قسمت تحویل های میلهشود. این دمندهممكن است متفاوت باشد( تنظیم می های مختلفدستگاه
دستگیره تنظیمات آن را نشان  21ای میله ای و شكل هدمنده 24و در انتهای سینی تحویل قرار دارند. شكل 

 دهد.می
 

  

 های تنظیم دمندهدستگیره -48شکل ایهای میلهدمنده -47شکل 

 
 

  نكته
 ای را باز و تمیز کنید.های میلههای دمندهدر فواصل زمانی معین سوراخ 

 

 
 
 

های بخش تحویل، چه اتفاقاتی در صورت تنظیم نبودن باد دمندهه در گروه خود پیرامون این موضوع پژوهش کنید ک  پژوهش
 سی کرده و نتیجه را با سایر گروه ها به بحث بگذارید.رهای مختلف را برممكن است در تحویل کاغذ رخ دهد؟ حالت

  

 
کمک ه فها( باالی قسمت تحویل، وظیی )فنهادمنده های جدید،در ماشین :های روی کاغذتنظیم دمش فن

برای تنظیم  به نشست کاغذ در موقعیت خود را دارند. ضمن اینكه در خشک شدن مرکب نیز نقش دارند.
در فرود کاغذ را برقرار  ها ضمن تماشای دقیق نشست کاغذ با استفاده از شیرهای تنظیم هر دمنده تعادلدمنده

  دهد.میهای هر ناحیه را نشان کنندهمتنظی 19ها و شكل دمنده 29کنید. شكل
 



 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی -تغذیه و تحویل 

 25 

  

 هاتنظیمات فن -51شکل    های تحویلفن -49 شکل

 
و تنظیمات عهده دارند ه مهار ته کار سطح چاپ شده را بهها وظیفاین قرقره :های مکندهتنظیم مکش قرقره

 .(14)شكل  باشندمی ن بر حسب گراماژ سطح چاپ شونده دارای تنظیمات زیرآ
و با کاهش و افزایش کنید سازی کاغذ تنظیم میسرعت دوران انها را بر حسب رها :تنظیم سرعت گردش -4

 شدن از پنجه را تنظیم کرد.گرفتن کاغذ بعد از رهاتوان محل قرارها مینسرعت دوران آ
توان با ولوم تنظیم پنل کلیدهای قسمت تحویل تنظیم ها را میمقدار قدرت مكش این قرقره :تنظیم مكش -4

عملیات تحویل و کنترل ته کار سطح چاپی را با دقت مشاهده کنید و با کاهش یا افزایش  رای این کار ابتداکرد ب
 قدرت مكش شرایط را برای فرود بهتر کاغذ فراهم کنید.

( که ها دارای صفحه مدرجی در کنار خود هستند )چهار حالت یم مكش )مكانیكی(: بعضی از قرقرهتنظ -1
را  رشود. برای گراماژهای باال وضعیت یک و برای گراماژ پائین تر وضعیت چهاتنظیم می برحسب گراماژ کاغذ

 انتخاب کنید

 
 های مکندهقرقره -51شکل 
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 هاکنتنظیم خشک

 
  دانید؟می آیا

 های چاپ افست ورقی چند نوع هستند؟ا در دستگاههکنخشک 
 های مختلف در چه مواردی است؟کنتفاوت ساختاری خشک 
 کن در یک دستگاه نصب کرد؟توان چند خشکمی 
 کن چیست؟شرایط استفاده از هر نوع خشک  

 

 

 
کن در ماشین چاپ واحدی است که وظیفه گرفتن رطوبت مرکب و پایدار کردن آن بر روی سطح چاپ خشک

 شده را دارد. استفاده از انواع خشک کن بستگی به نوع چاپ، جنس و حجم مرکب چاپ شده دارد. 

 :کنانواع خشک
های پودری کنخشک ای واشعههای کنخشکند از عبارت روند،کار میهای چاپ بههایی که در ماشینکنخشک

 دهیم.های مربوط به خود به اختصار شرح می ها را با ویژگیکنیک از خشکپاش(. در ادامه، هر )سیستم پودر
کن اشعه مادون قرمز و اشعه دو دسته اند که عبارتند از خشک هاکناین خشک :ایهای اشعهکنالف( خشک
 ماوراء بنفش.

 کن اشعه زیر قرمز خشک(IR): تابش ها مجهز به مكانیزم تولید اشعه زیر قرمز هستند. کناین خشک
 چاپپایه آب گرمای نسبتا باالی حاصل از مكانیزم تولید اشعه مادون قرمز، باعث خشک شدن مرکب و ورنی 

 شود. شده در مدت زمان بسیار کوتاهی می
 

  نکته ایمنی
 ایمنی کتاب راهنما را با دقت مطالعه کنید.های اشعه ای، نكات کنبرای استفاده از خشک 
 کن مادون قرمز را در فواصل زمانی پس از استفاده از آنها، لمس نكنید.هیچ گاه مكانیزم خشک 
 کن را کنترل و از سالمت آن مطمئن شوید.ی، همواره مكانیزم تهویه این خشکقبل از راه انداز 
 

 

 
 خشک(کن اشعه فرا بنفشUV): های یو وی، ه تابش اشعه ماوراء بنفش از المپها به وسیلکناین خشک

های صادر شده محض برخورد اشعههای مرکب بهشوند که مولكولباعث می UVهای با ساختار بر سطح مرکب
ه . در نتیجواکنش شیمیایی داده و حالت پلیمریزه )شكل گرفتن پیوندهای سطح مرکب( رخ دهد UVاز المپ 

  شود.خشک میمرکب بالفاصله 
 صله بین سطوح کن پودری ابزاری است که برای ایجاد فاخشک :پاش(کن پودری )سیستم پودرخشک

 منظور جلوگیری از پشتشود و بهش پودر بوسیله فشار هوا انجام میشود. این کار با پاشچاپ شده استفاده می
پاش به عواملی مانند جنس از دستگاه پودرگیرد. استفاده جه پایین آمدن کیفیت چاپ صورت میزدن و در نتی

 کاغذ، سرعت چاپ و میزان مرکب چاپ شده بستگی دارد.
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پودرها ذرات ریز و خشكی هستند که برای  پودر:
 روند،کار میایجاد قشر هوا بین سطوح چاپ شده به

تا مرکب امكان و زمان الزم برای خشک شدن را )در 
اندازه این ذرات با توجه اثر جریان هوا( داشته باشد. 

میكرون متغیر است و  49تا  49به شرایط چاپ از 
در دو گروه شیمیایی )کربنات کلسیم( و گیاهی 

 (.14باشند )شكل )نشاسته( موجود می
  

 پودر -52شکل 

 

 از مخزن و های اصلی آن عبارتندزای مختلفی تشكیل شده است که بخشمكانیزم پودر پاش از اج :پاشپودر
 (.11شكل ) ای انتقال، نازل اسپری و پمپ بادهپنل تنطیم پاشش، لوله

 

 
 نازل اسپری -53شکل 

A:  لوله نازل 
B: نازل  
 

 نکته زیست
 محیطی

پاش اجزاء دستگاه پودر 12ای شیمیایی استفاده کنید. شكل شود از پودرهای گیاهی یا نشاسته بجای پودرهتوصیه می 
 دهد.را نشان می

 
 

 

 
 



 28 

 

 جزاءدستگاه پودر پاش ا

A پنل اپراتوری :PQC 
Bواحد اصلی :  

C شیلنگ : 

D نازل اسپری : 

Eشیلنگ انتقال مخلوط کننده پودر: 

Fپمپ باد :  

 

 پاشسیستم پودر -54شکل 

 

  :هاکنتنظیم خشکموارد کلی در 
 :دهیمها را به اختصار شرح میکنمراحل تنظیم هر یک از خشک

ها و میزان تابش آنها متناسب با سطح کار چاپی و در این واحد تعداد المپ :IRکن اشعه ای خشک الف(
د. میزان شوایش میز کنترل انتخاب و تنظیم میهمچنین سرعت حرکت )چاپ( دستگاه از طریق صفحه نم

وجود دارد. با وارد کردن شود. در واحد تحویل، دو سنسور برای اندازه گیری دما درصد تابش المپ وارد می
شود. در صورت باال رفتن دمای قسمت تحویل مدیریت می ،ماکزیمم و مینیمم دما به سنسورهای تشخیص دما

 . شودها کنترل میبش المپدما، تا
بر اساس ها و میزان )توان( تابش آنها، تعداد المپ شامل UVکن تنظیم خشک :UVکن تنظیم خشکب( 

  :شود که عبارتند ازانجام میسه مؤلفه زیر 
 متناسب با اندازه سطح چاپ شونده

 سرعت حرکت دستگاه
 میزان مرکب چاپ شده

گیرد. به عنوان مثال )الف( صورت می 1های یو وی به سه صورت به شرح جدول ضمن اینكه تابش اشعه المپ
  شودسطحی خشک می صورتهنانومتر صورت گیرد مرکب ب 419تا  499اگر تابش اشعه با طول موج 

 (.1جدول )
 3جدول 

 UV-C (200-280 nm) زگرهای نوری و تضمین خشكی سطحآغافعال کردن ( الف

 UV-B (280-315 nm) برقراری واکنش پلیمریزاسیون( ب

 UV-A (315-380 nm) تضمین خشک شدن عمقی پ(
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 دهد.های یووی را نشان میت تابش المپوضعی 11شكل
 

 
 UVهایموجطول  -55شکل

پاش ابتدا باید حجم پاشش و درجه پاشش تنظیم برای تنظیم پودر :پاش(کن پودری )پودرتنظیم خشکپ( 
شود. برای این کار باید به جداول تنظیم آن در کتاب راهنمای کاربری دستگاه مراجعه کرد. برای تنظیم مقدار 

و زیاد تنظیم میحالت کم، متوسط  1ش در پودر مصرفی در دستگاه با توجه به شرایط ذکر شده، حجم پاش
 .باشدحسب درصد پاشش و سرعت دستگاه می پاش برشود. تنظیمات پودر

 
  نکته

 .در فواصل زمانی مشخص، نازل های اسپری پودر را تمیز کنید 
 .از نگهداری طوالنی مدت پودر در مخزن پودر پاش بپرهیزید 

  

 
توجهات 
زیست 
 محیطی

 
  از پودرهای گیاهی یا نشاسته بجای پودرهای شیمیایی استفاده کنید.توصیه می شود 

 

 
 

  نکته ایمنی
 .در صورت استفاده از پودر شیمیایی از ماسک استفاده کنید 
 

 
 



 31 

 تغذیه و تحویل چاپ افست ورقيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 تنظیم -2 –تحویل  واحد تنظیم -1 –تغذیه  واحد تنظیم -4 –چاپ  دستگاه از خارج در شونده چاپ سطح سازیآماده -4

 هاکنخشک

 استاندارد عملکرد: 
 با اهدستگ تحویل بخش تخلیه و تنظیمات همچنین. افست چاپ دستگاه در شونده چاپ سطوح بارگذاری و تنظیمات انجام

 .مناسب زمان در و ایمنی موارد رعایت

 ها:شاخص
 تنظیم - کندسته دستگاه از درست استفاده – تخته روی کاغذ جانبی تنظیم – کاغذ تخته سازی آماده و زدن،چیدن بر

 و هامویی فشار تنظیم – جانبی و پشت هایدمنده تنظیمات – جانبی گونیاهای تنظیم – تغذیه قسمت در فوالدی تخته
 تنظیم – نشان تنظیم – هاسنجاق تنظیم – الكترونیک بگیر دوتایی تنظیم – مكانیكی بگیر دوتایی تنظیم – پشت فنرهای

 و تخته موقعیت تنظیم - نشان تنظیم – گیری کجی سنسور تنظیم – هاتسمه موقعیت تنظیم – انتقال سینی های قرقره
 تنظیم – IR کنخشک تنظیم – ایمیله هایدمنده تنظیم – پشت گونیای تنظیم – جانبی هایگونیای تنظیم - کاغذ فرود

 پودرپاش تنظیم – کنخشک انواع شناخت - UV خشک

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ابزارهای -c 4± 41دمای  -تهویه استاندارد -11 - 81 %رطوبت  -لوکس299نور یكنواخت  -درمحیط چاپخانه  شرایط:

 دقیقه 19 -وسایل ایمنی استاندارد -بستن الستیک استاندارد و آماده به کار
ه تخت –گی آپارات آچارهای آلن مخصوص تنظیم کله –آچار مخصوص تنظیم تخته فوالدی  -کشدست تجهیزات:ابزار و 

  پارچه مخصوص تمیز کردن حسگرها –اسپری مخصوص تمیز کردن حسگرها  –یدك 

 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  کار مرحله ردیف

  4 چاپ دستگاه از خارج در شونده چاپ سطح سازی آماده 4

  4 تغذیه واحد تنظیم 4

  4 تحویل واحد تنظیم 1

  4 ها کن خشک تنظیم 2

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

 نگرش

 

4 

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 4برای قبولی و کسب شایستگی،  حداقل میانگین نمرات هنرجو *
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 2 یادگیریاحد و

 شایستگي بستن الستیک و پلیت در ماشین چاپ افست ورقي
 
 
 

 ایدبردهتاکنون پيآیا 

 
 هایی است ؟دارای چه ویژگی الستیک استاندارد 
 کند؟ستیک و پلیت چه نقشی را ایفا میفرایند زیر سازی در نصب ال 
 کند؟ن الستیک چه مشكالتی را ایجاد میکشش نامناسب در بست 
 شوند؟چگونه در دستگاه چاپ نصب میستیک پلیت و ال 
 

گیری ویژگی های انواع الستیک چاپ، باز کردن و بستن الستیک و نیز پلیت ااز این شایستگی فر هدف هدف:
 باشدچاپی با رعایت اصول استاندارد می

 
 

 استاندارد عملکرد

   اب راهنمای ماشین چاپانتخاب الستیک و پلیت مناسب و نصب آنها طبق استانداردها و پارامترهای کت
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  نتخاب نوع الستیک و بررسي آنا

 
  دانید؟می آیا

  یند چاپ چیست؟الستیک در فراوظیفه   
 اجزاء تشكیل دهنده الستیک کدامند ؟ 
 های یک الستیک مناسب کدامند ؟ویژگی  
 مراحل بستن الستیک در دستگاه کدامند؟ 
 شود؟ستیک برای چیست و چگونه انجام میزیر سازی ال 
 

 

 
تخاب باشد. برای انی با کیفیت مییابی به یک کار چاپترین اجزا فرایند چاپ برای دستالستیک یكی از مهم

تیک های الزم برای السویژگیدهنده و های تشكیلالستیک مناسب و استاندارد، ابتدا باید انواع الستیک، بخش
 را فراگرفت. 

 :های الستیکویژگی
 نشوند. در ادامه هر یک از ایی شیمیایی و فیزیكی دسته بندی میهاالستیک به دو بخش ویژگیهای یژگیو

 .دهیمها را به اختصار شرح میویژگی
 :شیمیایی الستیک مناسب به شرح زیر باشد یهاویژگی :های مکانیکی و شیمیایی الستیک( ویژگیالف
 قابلیت دریافت آب و مرکب، بدون در آمیختگی آنها  
 قابلیت انجام وظیفه در سرعت های باال   
 جبران غیر یكنواختی سطح چاپ شونده  
 کاهش ضخامت در طوالنی مدت  
 انتقال مناسب مرکب به سطح چاپ شونده 
  های فیزیكی زیر را داشته باشد.الستیک استاندارد باید ویژگی های فیزیکی الستیک:( ویژگیب
 الستیک باید در تمام سطح دارای ضخامت یكنواخت باشد. :یكنواختی ضخامت 
 الستیک باید انعطاف الزم در برابر افزایش طول، هنگام کشیده شدن روی سیلندر الستیک را  :کش سانی

  برای جلوگیری از پارگی و کاهش ارتفاع الستیک داشته باشد.
 های موجود را داشته باشد.یهكام الزم در برابر پاره شدن الالستیک باید استح :مقاومت کششی 
 قائم زاویه باشد. ،مربعی بودن: الستیک باید به موازات راه خود 
 خنثی کردن ضربات و فشارهای ناگهانی در هنگام چاپ 
 باشند. الستیک باید در جهت الیاف ارای الیاف طولی و الیاف عرضی میها دراه و بی راه الستیک: الستیک

 ولی الستیک را از پشت آن مشخصود. برای نصب صحیح الستیک ابتدا الیاف ططولی به دور سیلندر بسته ش
باشد. در صورت بسته شدن الستیک در جهت دارای نخ )خط( رنگی میراستای الیاف طولی،  کنیم. معموالًمی

ر نتیجه آن، مشكالت بسیاری در فرایند کیفی چاپ پیش آید که دآن، الستیک به مقدار زیادی کش میعرض 
 آید. یم
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  نکته
 شود.ور یا گرما باعث ترك خوردن آن میقرار گرفتن الستیک در معرض ن 
 شود. سب باعث آسیب دیدن سطح الستیک میاستفاده از حالل نامنا 

  

 
  :انواع الستیک

 (.18شكل ) باشندولی و تراکم پذیر موجود میها در دو نوع معمالستیک
 

پذیر . الستیک معمولی بدون الیه تراکمالیه می باشد 8تا  2این الستیک دارای ساختار  :الف( الستیک معمولی
 است.

 

 ناپذیرالستیک تراکم  الستیک معمولی 

 انواع الستیک -56شکل 

 
پذیر شد. جدای از اینكه یک الیه تراکمباالیه می 8تا  2الستیک نیز دارای ساختار این  :پذیرب( الستیک تراکم

کند و در ادامه وارد شدن فشار، کاهش حجم پیدا میپذیر هنگام الستیک وجود دارد.الستیک تراکمن نیز در ای
 (.14شكل ) گرددلت اولیه خود باز میبه حا

 

 
 پذیرساختار الستیک تراکم -57شکل 

 :پردازیمزیر می باشند که به شرح آنها می الستیک ها دارای اجزاء :اجزاء الستیک
ه بباشد که برای عدم چسبیدگی مرکب و انتقال سریع آن این الیه دارای ترکیب خاصی می :الیه سطحی (الف

 باشد.در برابر صدمات مكانیكی مقاوم میعهده دارد؛ همچنین این الیه سطح چاپ شونده نقش مهمی را به
 طبیعی یا مصنوعی و الیه فشرده شونده تشكیل شده است.های الیافاز الیه :بدنه (ب
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 های آن را برای چاپسب کاربرد الستیک، ساختار و الیههای سازنده بر حشرکت :انتخاب الستیک چگونگی
 .دهندووی، چاپ روی فلز و ... تغییر میافست ورقی، رول، چاپ ی

ها )بدنه الستیک به همراه الیه سطحی( از با توجه به اینكه ضخامت الستیک گیری ضخامت الستیک:اندازه
ک گیری ضخامت الستیمحاسبات زیر سازی نیاز به اندازهباشد، برای متر متغییر میمیلی 91/4تا متر میلی 48/9
  .(11شكل ) شوداین کار )میكرومتر( انجام میگیری مخصوص باشد. این کار توسط ابزار اندازهمی

 
 میکرومتر -58شکل 

 

 الستیک دوسر هاینصب گیره

 
  دانید؟می آیا

 عهده دارند؟ ای را بهچه وظیفههای الستیک گیره 
 کند؟ستاندارد چه مشكالتی را ایجاد میصورت غیر اهای گیره بهبستن پیچ 
 شود؟ها چگونه انجام مینصب گیره 
 

 

 
رش د بهای امروزی در ابعاد استاندار. در ماشینشوندمیهای سازنده بصورت رول تولید ها توسط شرکتالستیک

طور آماده شده )همراه با گیره( خورده و بههای چاپ، برشهای سازنده ماشینسفارش شرکتخورده و بر حسب 
تر الستیک بایستی ابتدا توسط اپراتور به داخل گیره میهای قدیدر ماشین شوند.می به بازار مصرف عرضه

 داده و بسته شود. دستگاه قرارالستیک فرستاده شده سپس در داخل گیره سیلندر 

  :الستیک کنترل
ی روبرای استفاده از الستیک در ماشین چاپ، ابتدا باید از سالم بودن و نداشتن خراش و هر گونه آسیب بر 

های مهم کنترلی، پیشتر معرفی شدند. برای انجام کنترل کامل، بهتر است به مولفه ن شد.سطح الستیک مطمئ
 :با ابزار مناسب بایستی کنترل شوند عبارتند ازبا دقت کامل و  شناسنامه الستیک مراجعه شود. موارد مهمی

 ضخامت 
 یكنواختی ضخامت  
 مربعی بودن 
 راه الستیک 
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  :نصب گیره الستیک
ه ک برای آن که بتوان الستیک را به درستی در ماشین چاپ نصب کرد، الزم است کارهای مقدماتی انجام شود

 :عبارتند از
 توان کار نصب آن را انجام داد. الزم بر روی الستیک، اکنون میای هپس از انجام کنترل :نصب گیره الستیک

 .با استفاده از ابزار )آچار( مناسب الستیک را با دقت از روی دستگاه باز کنید 
 .الستیک را بر روی یک سطح صاف و تمیز پهن کنید 
  ،ار داخل تواند از کنهای گیره الستیک را باز کنید )به مقداری شل کنید که الستیک بپیچبا آچار مخصوص

  گیره شود.(
  گی ناشی از ودها را از نظر نبودن آلاز داخل گیره دوسر آن، داخل گیرهبهتر است پس از درآوردن الستیک

 مرکب و ... کنترل و تمیز کنید.
 .راه الستیک را مشخص کنید 
 .گیره را در سمتی که راه الستیک، عمود بر گیره باشد قرار دهید 
 نار گیره بصورتی که لبه آن کامال داخل گیره باشد با فشار دست وارد کنید. این کار را تا الستیک را از ک

 .(19شكل ) ادامه دهیدقرار گرفتن کامل الستیک درون گیره 
 

 
 نصب گیره الستیک -59شکل 

 

یره را گ های دو سرپیچ بعد از اطمینان از قرار گرفتن صحیح الستیک درون گیره ابتدا پیچ مرکز گیره و سپس
  .(89شكل )ها را نیز محكم کنید در ادامه سایر پیچ محكم کرده،

 

 
 نصب گیره الستیک -61شکل 

 .گیره سمت مقابل را نیز به همین روش ببندید 
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  نکته

 کاری کنید.زدگی روغنبستن الستیک جهت جلوگیری از زنگ های گیره را در هر بار باز کردن وپیچ 

 اول، دقت شود، از حرکت کردن الستیک یا گیره جلوگیری شود.های در زمان بستن پیچ 
  

 

 روی سیلندر نصب الستیک

 
  دانید؟می آیا

 مراحل نصب الستیک روی سیلندر کدامند؟ 
 قبل از بستن الستیک چه کارهایی بایستی انجام شوند؟ 
 مقدار زیر سازی الستیک را چگونه باید محاسبه کنید ؟ 
 شود؟الستیک از چه ابزاری استفاده می برای بستن 
 ند؟کی سیلندر چه مشكالتی را ایجاد مینگهدارنده الستیک بر رو گیرههای ارد کردن نیروی بیش از حد به پیچو 
 ؟کنده مشكالت کیفی را در چاپ درست میکشش نامناسب در الستیک چ 
 

 

 
 

سطح چاپ شونده را به عهده دارد. الستیک با توجه به  یند چاپ وظیفه انتقال مرکب از پلیت بهالستیک در فرا
 شود.می نصب ابعاد سیلندرماشین، تهیه و بر روی آن

مه هباشد، در بین سیلندر پلیت و الستیک می هنگام چاپ نیاز به فشار استاندارد، زیر سازی الستیک:
کنند( برای ایجاد فشار کت مییگر حرصورت آسوره به آسوره بر روی یكدهجدید )که بقدیمی و های ماشین

 .(84)شكل مناسب بین پلیت و الستیک باید از زیر سازی استفاده کرد
نفوذ نوعی کاغذ مخصوص است که دارای سطح صیقلی و مقاوم در برابر فشار و  :(Packingسازی )زیرجنس 

 شود.های مختلف تولید میدر ضخامتباشد. پكینگ رطوبت در طوالنی مدت می
سازی باید به کتاب راهنمای ماشین مراجعه ضخامت زیردست آوردن هبرای ب :سازیامت زیرضخ محاسبه

باشد. در این صورت بعد از سازی مید، از این رو نیاز به محاسبه زیرهای متفاوتی دارنها ضخامتککرد. الستی
 نبندی آتحت کشش و زیر دست آوردن ارتفاع آسوره از سطح سیلندر چاپ باید مجموع ضخامت الستیکهب

انواع  81و شكل  84یک اندازه باشد. با استفاده از ابزار اندازه گیری )میكرومتر( آن را اندازگیری کنید. شكل به
 دهد.گیری را نشان میابزار اندازه
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Eسطح سیلندر الستیک : 
F ( ارتفاع آسوره :Bearer) 
G ضخامت الستیک : 
Hضخامت زیر :( سازیPacking) 

 

 

 61 شکل

 

  

 سازیهای محاسبه زیرابزار -63شکل  سازیمحاسبه زیر -62شکل 

 
های ضخیمتر )با کمترین تعداد( سازی، با استفاده از پكینگبعد از محاسبه مقدار زیر :سازیقراردادن زیر

 را ببندید.ضخامت مورد نظر را آماده کنید. سپس آنها را داخل گیره پكینگ قرار دهید و گیره پكینگ 
شوند. پس از قراردادن و به صورت لوالیی باز و بسته می های دارای ضخامت کمی بودهاین گیره :گیره پکینگ

 ماند.سط یک نگه دارند )سنجاق( بسته میهای پكینگ و بستن لوالیی، توالیه
 

یند باز و بسته کردن آن، زمان که فرا باشدهای متعددی در طول آن میها، گیره پكینگ دارای پیچدر برخی از ماشین  نکته
 بر خواهد بود.

  

 

ای هشونده بزرگتر باشد مرکب در کنارهسازی از ابعاد سطح چاپ زیربا توجه به اینكه اگر ابعاد  :ابعاد زیرسازی
سازی را در ابعاد سطح چاپ شونده برش شود، باید زیررروی سیلندر چاپ )فشار( منتقل میسطح چاپ شونده ب

 داده و پس از آن زیر الستیک نصب کنید. 
ستی فشار آنها را با دستگاه برای اطمینان از درستی فشار سیلندرها بای :گیری فشار )اختالف ارتفاع(اندازه
 :باشدگیری به شرح زیر میگیری کرد. مراحل اندازهسنج )اختالف ارتفاع( اندازهفشار
 دهد.نشان می گیریابزار اندازه 82شكل  گیری را روی الستیک یا پلیت قرار دهید.گاه اندازهدست 
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 میکرومتر ساعتی -64شکل 

 .با چرخاندن گیج ساعت عقربه ان را بروی عدد صفر قرار دهید 
 های آن بروی الستیک یا پلیت هست به روی آسوره قرار دهید.دستگاه را در حالی که پایه زبانه  
 .اختالف ارتفاع آسوره با سطح پلیت را خوانده و با عدد ارائه شده از طرف سازنده ماشین چاپ مقایسه کنید 
پاره  لهای گیره الستیک نابرابر باشد، احتمانیروی گشتاور پیچاگر  :گیری کشش و ارتفاع الستیک( اندازهج

برای وارد کردن نیروی یكسان باید از  شدن قسمتی از الستیک از گیره وجود دارد.شدن الستیک و یا خارج
رکمتر و با نیروی مشخص )طبق کتاب راهنما ماشین( استفاده کرد. برای کشیدن الستیک )به صورت آچار تُ

 رکمتر استفاده کرد.استاندارد( هنگام نصب آن نیز باید از ابزار تُ

هم  شبیه به مختلف تقریباًهای چاپ در ماشینبستن الستیک بر روی سیلندر آن  :مراحل نصب الستیک
باشند. برای اطمینان از روش صحیح بستن و اگاهی از نكات ایمنی به کتاب راهنمای ماشین مراجعه کنید. می
 دهیم.احل نصب الستیک را در زیر شرح میمر

 زنیم.پنجره حفاظ سیلندرها را باال می
 دهیم.یمنی را در حالت تک شاسی قرار میکلید ا 
  دهیم.در دسترس قرار میبا تک شاسی زدن، قاب محافظ الستیک را 
 شكل )طبق دستور کتاب راهنما(کنیم میهای قاب را باز کرده و آن از جای خود خارج با آچار مخصوص، پیچ(

81.)  

 
 کردن قاب الستیکباز -65شکل 

 

 ،لبه کار الستیک( برای نصب  دهیم که گیره پایینیماشین را در موقعیتی قرار می با حرکت تک شاسی(
 .الستیک در دسترس باشد
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 .(88شكل )های نگهدارنده آن جا بزنید پكینگ و زیر ضامنپكینگ )زیر بندی( را داخل گیره 
 

 
 ضامن نگهدارنده پکینگ -66شکل 

 
  الستیک را مطابق دستور کتاب راهنما داخل گیره پایین )لبه کار( قرار داده و

 نگهدارنده، آنرا برای قفل کردن الستیک ببندید. در صورت داشتن ضامن
 گیری صحیح الستیک در محل خود مطمئن شوید(. از قرار)
 ندر از کنار سیل با استفاده از آچار مناسب )ترکمتر( پیچ حلزونی گیره پایین را

های ساعت بچرخانید تا الستیک به مقدار مناسب داخل گیره شود را در جهت عقربه
 .(84شكل )

 
 

 

 نصب الستیک -67شکل                                                                                                                                                     

 ،دهیم.تا ضمنسیلندر را حرکت میبا حرکت تک شاسی ماشین )پیش ( ضمن مهار الستیک توسط دست 
 .(81شكل ) کامل سیلندر گیره باال )ته کار الستیک ( در دسترس قرار گیرد گردش

 

 
 مهار الستیک -68شکل 
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 را جا بزنید، در صورت داشتن ضامن نگهدارنده  گیره ته کار الستیک را درون گیره سیلندر قرار دهید و آن
 را قفل کنید. آن
  باال )ته کار الستیک (را از کنار سیلندر تا محكم شدن با استفاده از آچار مناسب )ترکمتر( پیچ حلزونی گیره

 الستیک ببندید.
  از آچار ترکمتر برای بستن با کشش مناسب الستیک استفاده کنید. در هنگام استفاده از اچار ترك متر

عد های چاپ بزبستن الستیک ضمن توجه به سیلندرورید. بعد اش مناسب را از کتاب راهنما بدست آمقدار کش
  چاپ کردن مقداری از سطح چاپ شونده ماشین را متوقف کنید. دوباره الستیک را بكشید.از 
  (89)شكل بعد از به پایان رسیدن نصب الستیک،دوباره قاب محافظ الستیک را در جای خود قرار دهید . 
 

 
 69شکل 

 

ا، الستیک هدر دسترس قرار گرفتن ضامنها الستیک توسط ضامن نگهدارنده قفل شده است که باید تا در بعضی ماشین  نكته
 را باز کنید.

 سازی ان را نیز با الستیک توسط دست، مهار و خارج کرد.هنگام خارج کردن الستیک باید زیر

 

 

 

 نصب پلیت بر روی سیلندر
 

  دانید؟می آیا
 مراحل نصب پلیت کدامند؟ 

 نصب پلیت چه کارهایی باید انجام داد؟ قبل از 

  عهده دارد؟ ایی را در نصب پلیت بهوظیفهپانچ چه 
 گیره لبه کار و ته کار الستیک در کجای سیلندر قرار گرفته اند؟  
 

 

 

  دارد. عهدهبهروی الستیک سیلندر را برها پلیت وظیفه انتقال مرکب از نورد پلیت بسته شده روی سیلندر

  :چسباندن پکینگ )آسترلون( پلیت
برای ایجاد فشار مناسب بین پلیت و الستیک و در بعضی مواقع استفاده از پلیت با ضخامت های متفاوت نیاز 
به استفاده از زیر سازی پلیت می باشد. مولفه های فشار، رطوبت دهی پلیت و تعویض مكرر پلیت باعث شده 
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د به عنوان زیر سازی پلیت است از پكینگ های پالستیكی یک طرف چسب که در برابر فشار مقاوم هستن
  استفاده شود.

ایستی سازی پلیت بکه چرا الیه مورد استفاده در زیرگیری کنید ر روی این موضوع بحث و نتیجهدر گروه کالسی خود ب  کار کالسی
   ها به اشتراك بگذارید.فعالیت گروه خود را با سایر گروهدر برابر فشار مقاوم باشد؟ نتیجه 

  

 

 : مراحل نصب زیرسازی پلیت
  .با استفاده از حالل مناسب، سطح سیلندر پلیت را از هر آلودگی به ویژه مواد چرب تمیز کنید 
 ری ا( یک خط سرتاسبا یک وسیله نوشتاری )ماژیک( پشت پلیت روی خط لبه کار )طبق گفته کتاب راهنم

 (.49 شكل) بكشید
 

  
 71شکل 

   کناره های دو طرف پلیت و موازی با خط کشیده شده، چسب دو طرفه متر از میلی 41با فاصله
 . (44)شكلبچسبانید

 
 71شکل 

 (.44ل )شك لبه پكینگ )آسترلون( را موازی با خط کشیده شده بر روی چسب دو طرفه )با دقت( بچسبانید 
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 72شکل 

 

 .روکش پكینگ )آسترلون( را با دقت و به آرامی از سمت لبه آن جدا کنید 
 (41 شكل)لیت را به همراه پكینگ با احتیاط )با کمک دست( بر روی سیلندر پلیت ببندید )اتوماتیک( پ. 

 

  
 وسیله پلیتون بهاگنصب آستر -73شکل 

 

 .بعد از بستن پلیت، ماشین را به حرکت در آورده و سیستم فشار را فعال کنید 
  کنید.سیستم تعویض پلیت را فعال کنید و پلیت را به آرامی باز 
 های دو طرفه را از آسترلون و پلیت جدا کنید.از کردن لبه کار پلیت، ابتدا چسبهنگام ب  
  د.ن شویدهید تا از چسیبدن این قسمت مطمئلبه کار پكینگ را با دست بر روی سیلندر پلیت فشار 
  کرده و دوباره اکنون کل سطح پكینگ را بازبینی کنید .در صورت وجود چروك یا تورم آن قسمت را جدا

 بچسبانید.
های مختلف ممكن است متفاوت صب پلیت بر روی سیلندر در دستگاهیند نفرا :نصب پلیت روی سیلندر

های زیر کنترل و سپس پلیت روی سیلندر نصب شود. ات نصب پلیت، ابتدا باید پارامترباشد. قبل از شروع عملی
 دهیم.تصار توضیح میوی سیلندر را به اخدر ادامه مراحل نصب پلیت بر ر
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  بعد از تحویل پلیت باید ابعاد آنرا را با ابعاد سیلندر پلیت در کتاب راهنما مطابقت داد.  :کنترل ابعاد پلیت
 .(42شكل ) ت الزم یا تعویض پلیت صورت پذیردو در صورت نیاز اصالحا

 

 
 ابعاد پلیت -74شکل 

 

 های چاپ مختلف، باید عالمت لبه ر ماشینها دلب پنجه با توجه به متفاوت بودن :کنترل لبه کار پلیت
 .(41شكل ) مطابقت دادباشد را با لب پنجه ماشین چاپ می کار که نماینگر شروع ناحیه

 

 
 لبه کار پلیت -75شکل 

 

  ای دیگر همنطبق نسبت به پلیت صورت کامالًهها بر روی سیلندرهای ماشین بنكه پلیتبرای آ :پانچ کردن
شوند، گیرهای لبه کار سیلندر پلیت دارای رجیسترهای هستند که پلیت باید بر روی آنها نصب شود. از نصب 

دستگاه پانچ و عملیات  48وسیله دستگاه پانچ مختص هر ماشین چاپ، پانچ کرد. شكل هاین رو، باید پلیت را ب
 دهد.ای برش و ابعاد پانچ را نمایش مینم44پانچ کردن و شكل 
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 77شکل  دستگاه پانچ -76شکل

 

های در بعضی از ماشین :ایجاد خم لبه پلیت
چاپ، برای جا رفتن پلیت در قسمت ته کار آن، 
بایستی خم با زاویه و ابعاد معین ایجاد شود. برای 
اینكار ابتدا پلیت را در ابعاد تعیین شده برش داده 
سپس پانچ لبه کار پلیت را در قسمت رجیستر 

دهیم. سپس با میمخصوص دستگاه پانچ قرار 
ر پلیت خم ی یا با پدال( ته کافرمان دادن )دست

لیت در مشخصات خم یک پ 41شود. شكل می
 .(41شكل ) دهدیک دستگاه را نشان می

 78شکل 

 
  :مراحل نصب پلیت

 شود. كانیزم آنها به دو صورت انجام میهای چاپ با توجه به مبستن )نصب پلیت( در ماشین
 به صورت اتوماتیک در آنها وجودهایی که مكانیزم بستن پلیت در ماشین :باز کردن و نصب دستی پلیت (الف

ر به شرح زی هار این گونه ماشینبندند. مراحل نصب پلیت دصورت دستی روی سیلندر میت را بهندارد، پلی
 باشد: می
   ابتدا بوسیله کلید تک شاسی یا بوسیله حرکت اتوماتیک دستگاه، سیلندر

کلیدهای 49شكل  .ها در دسترس باشندرا در موقعیتی قرار دهید که گیرهپلیت 
 دهد.پس( را نشان می تک شاسی حرکت )پیش و

 
 
 

 

 شاسی حرکت ماشین -79شکل
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 ای هر )پایین( را در خالف حرکت عقربهبرای برداشته شدن فشار بین دو گیره، پیچ کشش کلی گیره ته کا
 ساعت بچرخانید.

  کرده و پلیت را از داخل گیره خارج کنید.های گیره ته کار پلیت را به مقدار الزم باز چار مخصوص پیچبا آ 
  با کلید تک شاسی )پس( پلیت را با کمک دست )تا در دسترس قرار گرفتن گیره لبه کار( به بیرون هدایت

 کنید.
 
 .پلیت را از داخل گیره خارج کنید  با آچار مخصوص پیچ های گیره لبه کار پلیت را به مقدار الزم باز کنید
 .(19شكل )

 
 کارگیره لبه -81شکل 

 

 ر دهای کشش گیره باال، گیره، لبه کار را در دو طرف با استفاده از صفحات مدرج کنار سیلندر، وسیله پیچهب
ها نباشد که آورت عرضی نیز دارای صفحه مدرج میصهها گیره ب)در بعضی از ماشیندهید . نقطه صفر قرار می

کار را پیچ تنظیم عرضی گیره لبه 14کار و شكل پیچ کشش لبه 14شكل  را نیز باید در نقطه صفر قرار داد.
 دهد. (نشان می

 

  

 پیچ تنظیم عرضی گیره        -82شکل  کارپیچ تنظیم لبه -81شکل 

 

 یرد داخل گیره لبه کار قرار دهیدپلیت جدید را با دقت به گونه ایی که شكاف پانچ آن داخل رجیستر قرار گ 
 .(11شكل )
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 رجیستر گیره -83شکل 

 

 های گیره لبه کار )باال( را با آچار مخصوص )ترکمتر( ببندید.پیچ 
 صورت یک دور کامل حرکت دهیدهبا کلید تک شاسی، سیلندر پلیت را به همراه پلیت ب.   
 .ته کار پلیت را از یک سمت به طرف دیگر داخل گیره پایینی قرار دهید 
 اطمینان از قرار گرفتن کامل پلیت درون گیره با آچار مخصوص سفت کنیدهای گیره ته کاررا بعد از پیچ 
 های ساعت بچرخانیدیچ کشش کلی گیره را در جهت عقربهبا آچار مخصوص پ  
  کنید فعال شده آنها را غیر فعال نورد اب یا فشار سیلندر الستیکدر صورتی که هنگام بستن پلیت مكانیزم  
 نید و بعد شروع به بستن دو پیچ کناری را با نیروی یكسان محكم ک با آچار مخصوص پیچ وسط و سپس

 .(12شكل ) ها با نیروی یكسان کنیدسایر پیچ
 

 
 پیچ تنظیم گیره -84شکل 

 

ها برای مماس شدن پلیت بر روی سیلندر از روش نگه داشتن دستی پلیت یا روی کار انداختن نورد فرم در انواع ماشین  نكته
 شود.انداختن سیلندر الستیک هنگام گردش سیلندر به همراه پلیت استفاده میآب یا روی چاپ 

  

 

 ؟شودبرای نگه داشتن پلیت استفاده نمیدهی بحث کنید که چرا از نوردهای مرکبدر کالس با یكدیگر   کار کالسی
 

 
 

اتوماتیک پلیت باید به کتاب های دارای سیستم نصب در ماشین :( باز کردن و نصب اتوماتیک پلیتب
 :باشدصب اتوماتیک پلیت به صورت زیر میمراجعه کرد ولی مراحل کلی باز کردن و ن راهنمای ماشین چاپ
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  از میز کنترل، سیستم تعویض پلیت را برای یک یونیت یا چند یونیت فعال کرده و دستور اجرای آن را
 بدهید.

  شود.ف میاز حرکت در موقعیت مشخص متوقدستگاه بعد 
 شود.ها برداشته میفشار کشش بین گیره 
 شودصورت اتوماتیک باز میهبصورت بالعكس یا بهکار گیره ته کار و سپسگیره لبه. 
   شود.از ماشین خارج میکند و بصورت اتوماتیک یا با کمک دست پلیت کار پلیت را رها میتهگیره 
 گیرد.کار در دسترس قرار میگیرد که گیره لبهماشین در موقعیتی قرار می 
 دهید.قرار می صورتی که شكاف پانچ داخل رجیسترها باشد درون گیرههپلیت را ب 
 ) و در کار بسته شده و سیلندر به حرکت در آمده گیره لبه با زدن شاسی )مشخص شده در کتاب راهنما

 گیرد. وضعیت مشخصی قرار می
 شود.شود و گیره بسته میقرار داده مییا خم پلیت درون گیره پایینی  های راهنما ته کار پلیتوسیله قرقرهبه 
 شود ها ایجاد میین گیرهصورت اتوماتیک کشش ببه 
 

  نکته
 باشد.ار و بر داشته شدن کشش متفاوت میکها ترتیب باز شدن گیره تهدر بعضی ماشین 
 ها وجود دارداز شدن و بستن هم زمان همه یونیتها قابلیت بدر بعضی ماشین. 
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 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 سیلندر  روی الستیک نصب -1 –الستیک  دوسر های گیره نصب -4 –آن  بررسی و الستیک نوع انتخاب -4
 سیلندر روی پلیت نصب -2

 استاندارد عملکرد:
 میزان و چاپ فشار رعایت با. اعالم در راهنمای دستگاه چاپ  استانداردها طبق افست چاپ پلیت و الستیک بستن

 (Torque) نیاز مورد گشتاور

 کنترل – بودن الزاویه قائم کنترل -( ابعاد) اندازه کنترل - الستیک ضخامت کنترل - الستیک انواع شناخت ها:شاخص
 الیاف راه کنترل – پارگی یا خراش عدم کنترل – ضخامت یكنواختی

 کردن سفت – هاگیره در الستیک قراردادن - الستیک راه رعایت – هاگیره هایپیچ بازکردن - هاگیره کردن تمیز
 حرکت – سیلندر در اول گیره جازدن – هاگیره و الستیک ایمن و درست کردن بلند -پكینگ  نصب و محاسبه - هاپیچ

 ویر الستیک نگهدارنده هایپیچ بستن – ترك آچار گشتاور تنظیم – سیلندر در دوم گیره جازدن و سیلندر دادن
 ظیمتن – شونده چاپ سطح ضخامت سنجش – پلیت و الستیک سازی زیر ضخامت تنظیم و گیری اندازه - سیلندر

 موارد ترعای -پلیت  سیلندر آسترلون درست نصب – پلیت هایلبه درست پانچ و پانچ دستگاه تنظیم - چاپ فشار
 ندرسیل دادن حرکت – اول چفت کردن محكم – سیلندر روی پلیت لبه درست قراردادن – پلیت جاییهبجا در ایمنی

 سیلندر روی آسترلون نصب – پلیت دوم لبه بستن و

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
-c 4± 41دمای  -تهویه استاندارد -11 % -81 %رطوبت  -لوکس299نور یكنواخت  -درمحیط چاپخانه  شرایط:

 ساعت  1/4 -وسایل ایمنی استاندارد -ابزارهای بستن الستیک استاندارد و آماده به کار

ولیس، ک ،میكرومتر ،آچارهای مخصوص بازکردن و بستن پلیت و الستیک در دستگاه چاپ ،آچار ترك :زاتیو تجهابزار 
 شور سنج

 ی:ستگیشا اریمع
 هنرجو نمره 1از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  4 آن بررسی و الستیک نوع انتخاب 4

  4 الستیک دوسر هایگیره نصب 4

  4 سیلندر روی الستیک نصب 1

  4 سیلندر روی پلیت نصب 2

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی

 محیطی، و ...زیست
 

4  

 *  میانگین نمرات
 

 .باشدمی 4شایستگی  و کسبحداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی  *
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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
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 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
 

 

 



 59 

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(

 



 سازی و ترکیب رنگمرکبدهی، رطوبت

 63 

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 
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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 *
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 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:
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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

 



 سازی و ترکیب رنگمرکبدهی، رطوبت

 83 

 
 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
 

 

 
  



 سازی و ترکیب رنگمرکبدهی، رطوبت

 87 

 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

 
2 

 

 * میانگین نمرات
 

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

 
 



 40 
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 گیری چاپ افست ورقینمونه

 3پودمان 

 

ربوط به محصول چاپی شامل: روی هم خوردگی مسائل م است که، نمونه گیری فرایندی
عدم ، هاچاپ درست ترام، فشار مناسب چاپ، اهفام رنگ، پشت و روتنظیمات چاپ، هارنگ

دهی به سطح مناسب تغذیه مرکب و محلول رطوبت میزان، نفوذ مرکب در نواحی بدون چاپ
 د.شوننظیم میطی آن کنترل و ت، هامرکب شدنپلیت و انجام درست خشک 

عواملی که در این فرایند  های زمانی مختلف بایدهمهدر بازهبرای اجرای این پروسه 
سازی مادهچگونگی آ پودمان در ایندر شرایط مناسب خود تنظیم و کنترل شوند.، هستندموثر

 گیریم.چاپ نمونه را فرا میدر  موثرعوامل و گیریبرای نمونهدستگاه چاپ و تنظیم 
 



 19 

 5واحد یادگیری 

 گیری چاپ افست ورقینمونهشایستگی 

 
 
 

 دیابردهپی تاکنونآیا 

 
 گیری چه عواملی موثر هستند؟در فرایند نمونه 
 گیری دارد؟زمان چه نقشی در نمونه 
 شود؟ گیری انجام مینمونه، چاپ تیراژ چرا پیش از 
 

مطابق با ارژینال یا ، دستگاه چاپ در ارتباط با چاپ نمونهیادگیری تنظیمات ، هدف از این شایستگی :هدف
 فایل اصلی ارائه شده برای چاپ است.

 
 
 

 استاندارد عملکرد

 
 ...(. وGATF, FOGRAاستانداردهای بین المللی ) ، رعایت اصول و استاندارد های تولید
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 سازی دستگاه برای چاپ نمونهمادهآ

 
  دانید؟می آیا

 ت از چه اجزایی تشکیل شده است؟دستگاه چاپ افس 
  تنظیم دستگاه برای چاپ نمونه شامل چه مراحلی است؟ 
 زمان تنظیم دوره ایی برای هر کدام از اجزاء دستگاه چه مدتی است؟ 
 ؟استهایی نیاز اده سازی دستگاه چاپ به چه ابزاربرای ام 
 کنند و تنظیم ند؟ چگونه عمل میافست ورقی کدام های چاپها در دستگاههای خشک کردن مرکبمکانیزم

 شوند؟ می
 شوند؟ت ورقی کدامند؟ و چگونه تنظیم میهای چاپ افسکنترل و تنظیم فشارها در دستگاه هایمکانیزم 
 های چاپ افست ورقی چگونه است؟های چاپ پشت رو در دستگاهکانیزمتنظیمات م 
 شوند؟-د؟ چگونه کنترل میفست ورقی کدامنهای چاپ امنابع ایجاد دما در داخل دستگاه 

 

 
 ود.شن با استفاده از دستگاه انجام مییند تولید در آنند هر سیستم تولیدی دیگری که فرابدیهی است که ما

 اولین مرحله کار عبارت است از انجام تنظیمات الزم و متناسب با شرایط تولید محصول موردنظر.
 

ابزارهای مناسب بر حسب پارامترهای کیفی و سنجش رنگ  بوسیلهتغییر تنظیمات دستگاه ، راه اندازی دستگاه
ضمن افزایش ، نامند. آماده سازی و تنظیمات دقیق دستگاهمونه ارائه شده را آماده سازی میبرای رسیدن به ن

باال  .کاهش قیمت تمام شده محصول چاپی گیری موجب کاهش مواد مصرفی و در نتیجهسرعت عمل در نمونه
 شود.تولید. و کاهش استهالک دستگاه مین رفتن راندما

 میز اپراتوری: 

های چاپ اضافه شده است. این سیستم در حقیقت زیر ساخت ارتباطی به ماشین در دهه گذشته میز اپراتوری
یز کند. این میات چاپ را مدیریت و فرماندهی میعمل بین اپراتور و ماشین است که از طریق میز کنترل مرکزی

سازی این میز را های ماشیندها را به عهده دارد. همه کارخانهواح تنظیمرل کیفیت چاپ و مدیریت وظیفه کنت
خود جای داده اند.  هایبه نمونه پایدار درماشینبرای سهولت کار اپراتوری و باال بردن سرعت عمل در رسیدن 

ضمن اینکه نور استاندارد  .دهندر میآن قراگیرد و نمونه کار چاپی را بر روی یمیزکار در کنار واحد تحویل قرار م
های ندر ماشی .کندماده میسطح آنرا برای بررسی کنترل کیفی آ با زاویه تابش مناسب توسط پنل روشنایی

 کنترل شیر مرکبدان هایمیز کلید مهمترین بخش این .باشدهای متفاوتی میاین میز دارای قابلیت، مختلف
(Ink fountaion key control) .دهد.اجزای میز را نشان می 1شکل  می باشد 
 ـ میز کار1
 های اپراتوری و صفحه نمایشپنل -۲
  صفحه لمسی -3
 واحد اتصال سخت افزار  -4
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 9شکل 

 :های کنترل شیرهای مرکبدانکلید

ا ای مختلف بدهند.در چاپخانه هنظیم بهینه رنگ را به اپراتور میکلیدهای کنترل شیرهای مرکبدان امکان ت
وجود دارد. در  برای تنظیم شیرهای مرکبدان های مختلفیروش، اپراتورها و تجربه به امکانات و ابزارها توجه
رکب نوع م، به تجربه و شناخت از ماشین چاپ روی میز با توجهها پلیت سنتی اپراتور با قرار دادن تک تک روش

ملکرد شیرهای ع 3کلیدهای شیر مرکبدان و شکل ۲شکل  .کندتنظیم می شیرها را، و جنس سطح چاپی
 دهد.مرکبدان را نشان می

 

 
 شیرهای مرکبدان کنترلکلیدهای  -9شکل
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 مراحل تنظیم کلیدهای کنترل شیر مرکبدان: 
ی کنترل شیر مرکبدان در مراحل تنظیم کلید ها

 عبارتند از: نشان داده شده است 3شکل 

 

 
 9شکل

مرکبدان واحد انتخابی افزایش  میزان عبور مرکب از شیرهای، 1های ردیف کلید یکی از با فشار دادن الف(
 .یابندمی
ای مرکبدان واحد انتخابی کاهش میزان عبور مرکب از شیره، ۲های ردیف یکی از کلیدبا فشار دادن  (ب
 .یابندمی
شوند و با فشار دادن مجدد فل میهای ما بین آنها قکلید، 3های ردیفزمان دو کلید از کلیدبا فشاردادن هم (پ

، توان برای تنظیم )کاهشهای قفل شده نمیاز کلید، شوندهای قفل شده فعال میکلید، آن دو کلید
 های مرکبدان استفاده کرد.افزایش(شیر

 پنل کنترل )صفحه لمسی (:

پنل  4شکل  .کندمی راهمرا برای اپراتور فدر آماده سازی و تنطیمات ماشین  این پنل سرعت عمل و سهولت
ین اباشند برخی از اهمیت می حائزگیری بسیار در فرایند نمونه پنل کنترلتنظیمات  .دهدرا نشان میکنترل 

 :عبارتند از تنظیمات
 

 
 9شکل 

 

 (Ink form roller ON/OFFفعال و غیر فعالسازی نورد روکار مرکب) الف(
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 Ink doctor roller)  ی و تغییر تعداد تماس نورد داکتفعال و غیر فعالساز، منشاءسرعت چرخش نورد  (ب
ON/OFF. Stop counter) 

  (Dampening roller interlock ON/OFF)ب روی کار انداختن نورد روکار آ (پ
   (plate cylinder)سیلندر پلیتتنظیمات رجیستری  (ت
   (Impression-on ON/OFF)  تنظیم فشار، فعالسازی سیلندر فشار (ث
  (Dampening water feed rate)ب کنترل دور نورد آ (ج
 تغییر ابعاد و ضخامت کاغذ (چ
 سیلندر الستیک و سیلندرفشار چاپ(، )نوردهای آب و مرکب، تنظیمات و انتخاب واحدها برای شستشو (ح
  هاپلیتتعویض  (خ

 
 9شکل 

 

بحث کنید و نتیجه را به صورت مکتوب به هنر آموز خود ارایه نفره  4های در مورد مزایای تنظیمات دستگاه در گروه  کار در کالس
 دهید.

  
 

 واحد اتصال سخت افزار :

اطالعات  (7شکل ( USBیا ( 6)شکل حافظه  های مربوط یا کارتاز هارد دیسک اپراتور در این قسمت با استفاده
یری گد. این عملکرد در فرایند نمونهکندر کنسول )میز کنترل( بارگیری میمرتبط به کار چاپی را دریافت و 

  شود.کار می عمل در روند انجام باعث سرعت
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 9شکل 

 
 9شکل 

 

 ؟ شودگیری میه باعث انجام بهتر نمونهواحد اتصاالت سخت افزار چگون، گیریبررسی کنید که در فرایند نمونه  پرسش
 

 

 
وب طور مکتگیری )چاپ( بحث کنید و نتیجه را بهود میز اپراتوری در روند نمونهوجنفره در باره تاثیر  4های در گروه  بحث کالسی

 هنر آموز ارائه دهید ؟
  

 

 واحد تغذيه : تنظیم

و ضخامت( سطح چاپ شونده انجام  عرض، برحسب ابعاد )طول ات واحد تغذیهگیری تنظیمدر فرایند نمونه
یق یک از طرتنظیمات معموال بصورت دستی یا بصورت اتومات های دستگاه چاپ اینود. با توجه به آپشنشمی

. در این رجوع شودهمین کتاب به پودمان اول  د تغذیه) برای تنظیمات واحگیرند.میز اپراتوری صورت می
 (صورت فهرستی ارائه شده استیم بهپودمان فقط مراحل تنظ

 شنه روی سطح چاپ شونده.تنظیم طولی آپارات:با شاخص قرار دادن موقعیت قرار گرفتن پا 
 برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.: باال آمدن تخته یدک 
 برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.: تنظیم دوتا بگیر مکانیکی و الکترونیکی 
 برحسب طول سطح چاپ شونده.: های سینی انتقالتنظیم قرقره 
 برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.: های جلو برندهتنظیم قرقره 
  سنجاق: بر حسب ضخامت سطح چاپ شونده.تنظیم ارتفاع 
 :بر حسب عرض سطح چاپ شونده. تنظیم عرضی دستگاه نشان 
 بر حسب ضخامت سطح چاپ شونده.: تنظیم ارتفاع صفحه دستگاه نشان 
 برحسبمکش صفحه متحرک نشان(، مه انتقالمکش تس، هادمنده، هاکش و دمیدن )مکندهتنظیم قدرت م : 

 (.اماژضخامت سطح چاپ شونده )گر
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 واحد )يونیت( چاپ: تنظیم

 توان بهکه می، شوندگیری در این واحد انجام مینمونه بخشی از تنظیمات مهم برای رسیدن به حد مطلوب
ار فش، کورس نوردهای صالیه، های قدیمی تر( و فیلر نوردهاشیرهای مرکبدان )در ماشین: های مربوط بهتنظیم

 زیر سازی پلیت ،فیلر پنجه ترانسفر، الستیک و فشار الستیک به سیلندر چاپ فشار پلیت به، نوردها بروی پلیت
 .دهیمهریک از موارد ذکر شده را شرح میدر ادامه تنظیم  دهی اشاره کرد.و الستیک و تنظیمات محلول رطوبت

 :تنظیم شیرهای مرکبدان عبارتند از مراحل :شیرهای مرکبدان ( تنظیمالف

 صورت دستی( به حالت هی بهای قدیمکامل بوسیله پنل میز اپراتوری )در ماشین صورتهابتدا شیرها را ب
 آوریم.صفر در می

 دهیم.قرار می 33روی عدد  دور تغذیه مرکب نورد منشاء را 
 (.8شکل کنیم )کردن یکنواخت شیرها میصورت دستی شروع به باز هب 
 

  
 9شکل 

 
 کشیدبروی نورد منشاء هب 13و  9 هایگیری را مطابق شکلوک اندازهبل. 
 

 
 1شکل 

 
 91شکل 

 
 آخرین و دورترین خط  .باشدمرکب می) قشر ( گیری بیانگر ضخامت فیلم صفحه مدرج کنار بلوک اندازه

 .(11شکل) باشدرنشانگر ضخامت مرکب به میکرون میعدد صف ازایجاد شده بعد 
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 99شکل 

 

 تنظیمات شیرها ، میکرون رسید 8تا  6 بهصورت یکسان هسر تا سر نورد ب زمانی که ضخامت مرکب در
  دهد.گیری ضخامت فیلم مرکب را نشان مییکی از ابزارهای اندازه 13و  1۲های شکلباشند. استاندارد می

 

 
 99شکل 

 
 99شکل 

 
 ؟چند جز تنظیم شونده وجود دارد، پدر یک یونیت چا  پرسش

 شود؟برای حرکت اجزای آن استفاده میی هایاز چه نوع مکانیزم، در یونیت چاپ
 

 

 
گیری تحقیق کنید و نتیجه را بصورت های مرکبدان در فرایند نمونهنفره پیرامون تاثیر تنظیم شیر 4 هایدر گروه  بحث کالسی

 مکتوب به هنر آموز ارائه دهید.
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 فشار نوردها را بر حسب نیاز به یکدیگر کاهش یا افزایش ، دو سر نورد ا استفاده از پیچ های تنظیم فشارب
 .(11شکل این عملیات را ادامه دهید ) تا رسیدن به فیلر استاندارد .بگیرید نورد ها را دوباره دهید و فیلر خطی

 

 
 99شکل 

 
تحقیق کنید و نتایج بدست آمده را در کالس مورد بحث ، دهیناشی از فیلر نبودن نوردهای مرکبدرباره مشکالت    پژوهش

 قرار دهید ؟
 

 

 : های مخصوصفیلرگیری با استفاده از تیغه

 :شوندصورت زیر انجام میمراحل به، نوردها در روش فیلر با تیغه سطح تماسگیری زهدابرای ان
 تیغه مناسب را انتخاب کنید، با توجه به فشار )فیلر( نوردهای مورد نظر. 
 محل تماس دو نورد بچسبانید تیغه مخصوص را در سمت راست یا چپ نوردها به. 
  در جهت موافق یکدیگر به حرکت درآوریدبا کلید تک شاسی )با احتیاط( نورد ها را. 
 .تیغه را تا نیمه آن بین نوردها وارد کنید 
 ینبز با دقت و تمرکز تیغه را به سمت خارج بکشید )تیغه باید در دو سمت با نیروی یکسان و مناسب ا 

 .(16شکل )نوردها خارج شود( 
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 99شکل 

 

 : فیلرگیری با استفاده از طلق فیلرگیری

 :شوندزیر انجام می صورتمراحل به، ر روش فیلر با طلق نیزنوردها د سطح تماسگیری زهبرای اندا 
  ن در دست بگیریدآطلق فیلرگیری را از انتهای 
 محل تماس دو نورد بچسبانید را در سمت راست و چپ نوردها به گیریطلق فیلر 
 آوریدحرکت دربه ریکدیگگردش  ها را در جهت موافقا کلید تک شاسی )با احتیاط( نوردب 
 ها را تا نیمه بین نوردها وارد کنیدطلق 
 طلق ها را به سمت خارج بکشید )طلق باید در دو سمت با نیروی کششی یکسان و مناسب ، با دقت و تمرکز

  .خارج شود(
 

  نکته
 ًشودی( از فیلر تیغه و طلق استفاده میپارچه نورد دهیقدیمی )سیستم رطوبت هایدر ماشین معموال. 
  ندکشود و نیروی کشش فیلر را ثبت میجود دارد که فیلر با ان کشیده میابزار سنجشی و گیریفیلربرای. 

 
 
از به نی، برای یکسان شدن ضخامت فیلم مرکب بر روی نوردها در هنگام انتقال :( تنظیم کورس نورد صاليهپ

این حرکت نیز نورد نوردهای دارای به و ، صالیه باشد که به آن حرکتاز آنها می حرکت عرضی )جانبی( بعضی
شود. در دستگاه های چاپ افزایش کورس نوردها به وسیله دور کردن بازوی متصل به نورد های صالیه گفته می

ردهای صالیه به این روش تنظیم قدرت صورت می گیرد و کورس همه نو صالیه از مرکز چرخ دنده انتقال
ا برای بر طرف صورت مجزه( مرکب قابلیت صالیه کردن را بچاپ فرمروی روکار )بعضی از نوردهای ، شودمی

 :شودکار چاپی را دارند این کار به دو صورت انجام میکردن سایه از روی 
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 کورس نوردها در داخل يونیت چاپ :تنظیم 

و  مشخص شده چپی با شل کردن، a17 و 17 در شکل .باشدهای مختلف این تنظیمات متفاوت میدر دستگاه
چرخ  با باز کردن پیچ های نگهدارنده بازویی .کندتغییر می کورس صالیه تایم ماشین با کلید تک شاسیتعیین 

 .18شکل ) شودرس صالیه بیشتر میدنده سر سیلندر با خارج کردن بازویی از مرکز محور سیلندر کو
 

 
                                  a99شکل 

  
 99شکل

 

  

 99شکل 

 روکار(:، با استفاده از نوردهای ضد سايه )نورد فرم مرکبها تنظیم کورس نورد
شاسی نورد را به انتهای کورس خود در سمت پیچ حرکت دهید پیچ سر نورد صالیه را شل کرده و با حرکت تک

  سپس پیچ را ببندید. 
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 شکل) دهیدکردن کورس انجام می برای باز دیگر نورد نیز برای بستن کورس و بالعکس این کار را در جهت
19). 
 

 

 
Aآچار تنظیم کورس صاليه نورد = 

 

 91شکل 

 
 هبر ناحیه ترام تنپالتایجاد سایه ناحیه جلوگیری از ، دهینوردهای مرکب از جمله کارکردهای حرکت صالیه )جانبی(  نکته

 باشد.لعکس میاو ب
  

 
 

 انجام دهید.خود روی دستگاه چاپ را با هماهنگی هنرآموز  تنظیمات میزان صالیه  فعالیت 
 

 

 
سیلندر وجود  های دستگاه چاپ افست چهار عددتدر هر کدام از یونی :واحد چاپ یهات(تنظیم فشارسیلندر

 عبارتند از: .اندنشان داده شده ۲3شکل در که این سیلندرها دارد. 
A = سیلندر پلیت 
B = سیلندر الستیک 
C =)سیلندر چاپ )فشار 
D =)سیلندرهای ترانسفر )انتقال 

 

  

 91شکل 

A 

B 

C 
D 
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موازی نسبت به یکدیگر های فلزی با قطرهای مختلفی هستند که در راستای محورهای استوانه، این سیلندرها
دارند که در ادامه ضمن معرفی به  ای را بعهدهها در فرایند چاپ وظیفهکدام از سیلندرهر  باشند.در گردش می

 پردازیم.گیری مینمونه سازی و تنظیم آنها برایآماده یچگونگ

 فشار سیلندر چاپ :

برای اینکه مرکب روی مناطق مرکب دوست پلیت و در ادامه روی الستیک و سپس روی ، گیرییند نمونهدر فرا
لیت های پاین فشار توسط آماده سازی سیلندرباشد. بخشی از نیاز به فشار می، نتقل و چاپ شودکاغذ م

.بخش دیگر شودزیر پلیت والستیک ایجاد می، آسترلون( بروی سیلندر، والستیک با قرار دادن زیرسازی )پکینگ
یرد و گهای اکسنتریک صورت میهای پنوماتیک و حرکت بوشجک نیز توسط مکانیزم انتقال قدرت به وسیله

 .ودشبه سیلندر چاپ نزدیک می اپ شوندهسیلندر الستیک حول محور سیلندر پلیت بر حسب ضخامت سطح چ

 : های تنظیم فشارناحیه

وجود دارند. یکی فشار  دو موقعیت مکانی برای انجام تنظیم فشارهای الزم در دستگاه چاپ افست، طور کلیبه
هر کدام به تنهایی از  .میان سیلندرهای پلیت و الستیک و دیگری فشار میان سیلندرهای الستیک و چاپ

 اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند. 

 :فشار بین سیلندر پلیت و سیلندر الستیک

های شد. در ماشینطرف یونیت به وسیله دست تنظیم میوسیله گیج های دو ههای قدیمی این فشار بدر ماشین
های تغییر فشار در یکی از ماشین ۲1کلش .شودها انجام میای مختلفی تغییر فشار بین سیلندرهجدید با روش

 دهد.چاپ را نشان می
 

  

  99شکل 
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  نکته
  یرد.گمحدوده اندازه تعیین شده صورت میتغییر این تنظیم فقط در موارد خاص مورد توصیه شرکت سازنده در 

 
 

 
 

 فشار بین سیلندر الستیک و سیلندر چاپ )فشار(:
های دو طرف یونیت سطح چاپ شونده بوسیله گیج اربر حسب ضخامتهای قدیمی تنظیم این فشدر ماشین
ی طح چاپهای جدید این تنظیم فشار بوسیله میز اپراتوری با وارد کردن ضخامت سگرفت. در ماشینانجام می

برای  یصورت کلصورت مجزا یا بههر یونیت را به توان فشارمی برای این تنظیم .شودبصورت اتوماتیک انجام می
 .(۲۲شکل ) ها تنظیم کردیونیتمه ه
 

 
 99کل ش

 

کدیگررا به ها به یتقال کاغذ از میان یونیتسیلندر ترانسفر وظیفه انهای سیلندر ترانسفر :فیلر کردن پنجهث( 
 ر دارای تنظیماتاین سیلند، فشاری وجود ندارد با توجه به اینکه بین این سیلندر و سیلندر چاپ .عهده دارد
 .باشدفشار نمی

لیت کجی پ، های قدیمیدرماشین. باشدح کجی پلیت )تا میزان مشخصی( میاز دیگر وظایف این سیلندر اصال
 تواند توسطدر ماشین های جدید اصالح کجی می اما .شودی گیره نگهدارنده آن انجام میتوسط اپراتور و از رو

 ه تنوع ضخامت سطوح چاپنجام گیرد. با توجه بهای گرداننده سیلندر ترانسفر افرمان از میز اپراتوری به موتور
  .باشدلندر ترانسفر میبرای چاپ سطوح غیر متعارف نیاز به تنظیم پنجه های سی شونده گاهی
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 :مراحل تنظیم زير پنجه )پد( سیلندر ترانسفر

ر( یا متمیلی 31/3)  برای چاپ سطوحی با ضخامت کمتر(۲3کل ش)تنظیمات زیر پنجه سیلندر ترانسفرعموالم
 انجام نآ ۲4شکل  از طریق پیچ کنار سیلندر و صفحه مدرج این تنظیم.شودانجام می متر(میلی 3/3بیشتر از )

 .مراحل تنظیم به شرح زیر است شود.می

 

 
 سیلندر ترانسفر -99کل ش

 
 صفحه مدرج -99شکل

 
 .ابتدا ضخامت سطح چاپ شونده را اندازه گیری کنید 
 ظیم پیچ تن، با آچار مخصوصB  در صفحه مدرج را بچرخانید تا نشانگر راهنما روی عدد مورد نظر  ۲1شکل
A (۲1)شکل  قرار گیرد. 
 

A :صفحه مدرج 
B: پیچ تنظیم 

 
 99شکل 

 
 (۲6شود )شکل بردن ایمنی از قفل نگهدارنده پیچ تنظیم استفاده میها برای باالدر برخی از ماشین  نکته
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Aیچ تنظیم : قفل نگهدارنده پ 

Bپیچ تنظیم : 
Cصفحه مدرج : 

 
 99شکل 

 
  نکته

 پیچ تنظیم و صفحه مدرج وجود دارند اما شکل ظاهری و موقعیت قرار گیری آنها ، های چاپ مختلفدر ماشین
دهم یکاعداد بر حسب  دهد.نوع مکانیزم تنظیمات را نشان می دو (۲8 و ۲7 های. )شکلممکن است متفاوت باشند

 .باشندمی مترمیلی
 

 

 

 
 99شکل

 
 99شکل 

 
 .قبل از شروع کار حتما اطمینان حاصل کنید که دستورات ایمنی کار را خوانده و متوجه شده اید   نکته ایمنی

  از بسته بودن کلیدSTOP .هنگام انجام تنظیمات مطمئن شوید 
  کنید.قبل از راه اندازی ماشین مطالب مرتبط به آنرا مطالعه 
 ید. اعمال نکن(تعویض یا تغییر در عملکرد ) هیچگونه تغییری در روند کار تجهیزات ، اده سازی ماشینبرای آم 

 شود.حرکت دادن تجهیزات در حین کار بر خالف محور حرکتشان موجب آسیب دیدگی می 
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 میکرو سويیچ :

اندازی اهر امکان در نتیجه کند وچرخش حرکت می با کوچکترین فشار یا ای از کلید است کهگونهمیکروسوییچ 
ین ماشراه اندازی یا شاسی زدن ، . با بازگشت میکروسوییچ به حالت اولیهشودمیشاسی زدن در ماشین قطع  و

 وییچ حفاظ پشت یونیتمیکروس 33پارات شکل آمیکروسوییچ درب زیر سینی  .(۲9)شکل  شودامکان پذیر می
 دهند.را نشان می میکروسوییچ حفاظ باالی یونیت 31شکل 

 

 
 91شکل 

 
 91شکل

 
 99شکل 

 های قدیمی و ها به دو دسته ماشیندهی در ماشینساختار واحد رطوبت :دهیتنظیم واحد رطوبت ج(
شرح همین کتاب چگونگی تنظیم واحد رطوبت دهی در پودمان دوم  .شودهای جدید دسته بندی میماشین

 .شودضوع فقط به صورت فهرستی ارائه میاهمیت مو داده شده است. در این پودمان به سبب

 :قديمیی هاماشین

از ماشین به صورت دستی  دهی پارچه نوردی )قدیمی( در بیرونهای رطوبتدهی در سیستممحلول رطوبت
 شود.ساخته می

 های جديد: ماشین
دید )آلکالر( و سیستم های جدهی در سیستممحلول رطوبت

های تعریف شده با توجه به پیش فرض DDSرسانی مستقیم رطوبت
این اجزا در سیستم ، دهنده محلولی مقدار اجزای تشکیلبرا

 شوند و ضمن رسیدن به دماییخچال دستگاه با یکدیگر ترکیب می
اد به یآیند. دهی به گردش در میدر سیستم رطوبت، تنظیم شده
سیار ب چاپدهی در فرایند نمونه گیری محلول رطوبت، داشته باشید

 (.3۲حساس و تاثیر گذار است )شکل 

 
 99شکل 
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 نکته زیست
 محیطی

این ماده های مختلفی سعی در حذف روشگیری کاربهبا دهی ای حذف الکل از محلول رطوبتجدید بر هایماشیندر  
  محیط زیست شده است.ازمضر 

 
 

 

ژ( سطح چاپی تنظیم ر مبنای ابعاد و ضخامت )گراماگیری واحد تحویل بدر فرایند نمونه :تنظیم واحد تحويل
 باشد.مبنای تنظیم واحد تحویل به شرح زیر می شود.می
 شود.بعاد و گراماژ سطح چاپی تنظیم میرهاسازی )فرود( سطح چاپی: بر مبنا ا 
 شود.:برمبنای عرض سطح چاپی تنظیم می گونیاهای جانبی 
 شودیم میبر مبنای طول سطح چاپی تنظ: گونیای پشت 
 شودح چاپی تنظیم میفن ها (: بر مبنای ابعاد و گراماژ سط، ها )میله اییتنظیم دمنده 
 شودحجم مرکب راه اندازی و تنظیم می، جنس مرکب، نوع چاپ مبنایبر : کنتنظیم خشک 

 

  (چاپ نمونهنمونه گیری ) 
 

  دانید؟می آیا
 شود؟گیری انجام میچرا نمونه 

  برای آغاز چاپ نمونه کدامند؟کارهای اپراتور 
 شرایط محیطی الزم در زمان چاپ نمونه شامل چه مواردی است؟  

 

ای ههیه یک اثر چاپی متناسب با ویژگیمنتهی به ت، شونداز آغاز کار چاپ نمونه انجام می تمام کارهایی که پیش
یفی برای وظا، مطلوب باشند، چاپ د شد. برای این که تمام فرآیند و نتیجهنخواهمورد نظر سفارش دهنده 

، دستگاه متناسب با سفارش چاپ آماده سازی و تنظیم :این وظایف عبارتند از ترینمهم اپراتور قابل تعریف است.
 .آگاهی نسبت به استانداردهای کیفی چاپ و گیریی از عوامل موثر در فرایند نمونهشناخت کاف

 :گیریکارهای پیش از نمونه

 ،سطح چاپ شونده، مواد اولیه، گیری )برگه سفارشگیری اطالعات مرتبط با نمونهپیش از نمونهضرورت دارد 
ری گیپس از آن اقدام به نمونه .ادار مطابقت دکبا دستور  را ( را از مسئول مربوطه دریافت کرده و آنها...پلیت و

 :عبارتند ازکارها  این .کرد
، سفارشقطع ابعاد نمونه یا : سفارش مانند ط بایه اطالعات مرتبکل :( دريافت برگه سفارش و ضمائم آنالف

 شود.ذکر می .. در برگه سفارش.ومرکب  نوع، تیراژ چاپ، مشخصات سطح چاپ شونده
 گیری کنترل نهنها را برای نموآگیرد و ها را تحویل میپلیت، اپراتور بر حسب سفارش :( دريافت پلیتب

 ترین مواردی که الزم استدهی آن و کیفیت چاپ دارد. مهمقیم با تیراژ چاپپلیت ارتباط مست.کیفیت کندمی
 در ارتباط با پلیت کنترل شوند عبارتند از :

 پارگی و وضعیت ظاهری پلیت، نداشتن خط و خش 
 متناسب بودن لب کار با دستگاه چاپ 
 یا معمولی بودن آن سوزانده بودن پلیت 
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 بودن نواحی چاپ دهنده و غیر چاپی کنترل چشمی پلیت از نظر سالم و درست 
نوار کنترل . 133تا  3های نشان. تن .رجیستریعالئم چاپ شامل عالئم  کنترل :روی پلیت ( کنترل عالئمپ

 ..و (کالرباررنگ )
را  سطح چاپیباید برحسب برگه سفارش )تیراژ ( با احتساب باطله آن  اپراتور :ت( کنترل سطح چاپ شونده

 .کنترل کند راه کاغذ(، ابعاد، ژگراما، تعداد: )از جملهرا  آن بل مشخصاتتحویل بگیرد و لی
 )نمونه( رنگی کهیا یک پروف ، های مورد نیاززم برای انجام تنظیمات و مطابقتال نمونه :( دريافت نمونه کارث

فارش ساز  یک نمونه از قبل چاپ شده شده است. یاکالیبره شده مخصوص نمونه گیری تهیه  هایتوسط پرینتر
 فعلی است.

 
 شناخت و آگاهی نسبت به نمونه و ضمائم آن چه ارتباطی با تنظیمات دستگاه دارد؟  پرسش

 
 

 

 : چاپ نمونه

عملیات تغذیه و چاپ را آغاز و تا رسیدن ، سازی و تنظیم دستگاه چاپ و بارگذاری سطح چاپ شوندهمادهبعد از آ
ادامه دهید. سپس چاپ را متوقف کرده و با رعایت نکات ایمنی یک  سرعت دستگاه به حد تعیین شده چاپ را

 برگ از سطح چاپ شده از قسمت تحویل خارج کرده و بر روی میز اپراتوری قرار دهید. 
 

  نکته
 شود از کاغذهای باطله یک توصیه می، دن به نمونه چاپ مطلوبتا زمان رسی، برای صرفه جویی در مصرف کاغذ

 شود.رو سفید استفاده 
 از آنها در.پودر و، اما انتقال آلودگی ناشی از مرکب، هر چند استفاده از کاغذ باطله باعث صرفه جویی می شود .. 

 تا حدودی اثر گذار خواهد بود.، کیفیت چاپ حاصل شده

 .بهتر است از کاغذ باطله دوطرف چاپ شده استفاده نکنید 

 رج شده و هنوز خشک نشده اند استفاده نکنید.از کاغذهای باطله که به تازگی از دستگاه چاپ خا 

 چاپ  سطحو جنس ضخامت با ها بایستی مطابق و جنس باطله این نکته رعایت شود که ضخامت، در باطله گذاری
 شونده مورد نظر باشد.

 

 

 

ه سطح چاپ شوندگراماژ و ت و گراماژ باطله بایستی با ضخامدر گروه کالسی خود پیرامون این موضوع که چرا ضخامت    پژوهش
 یکسان باشد؟ پژوهش کرده و نتایج آن را به طور مکتوب به هنرآموز ارائه دهید.

  

 

برگ کاغذ چاپ سفید  1برگ  13برگ کاغذ باطله چاپ شده یک رو سفید را به صورتی که به ازای هر  133تعداد   فعالیت 
 اه قرار دهید.قرار داده و دسته کاغذ را بر زده و در آپارات دستگ
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  نمونه چاپی  یید نهاییتأ
 

  دانید؟می آیا
 انواع کنترل کیفیت کدامند؟ 

 شوند؟چه مولفه هایی ارزیابی می، یدر کنترل کیفیت چشم 

 های کنترل کیفیت چشمی کدامند؟ویژگی 

 مراحل کنترل و تایید نهایی نمونه چاپی کدامند؟ 
 

 

 

رجیستر ، هاگ؛ مثل کنترل روی هم خوردگی رنز چاپ نمونه باید اصالحات الزما گیری بعددر فرایند نمونه
ورت گیرد و در ادامه فام و ص، در مناطق ترامه و خشک شدن مرکب هاچاپ درست ترام، بودن چاپ پشت و رو

 .رنگ ها و سایر مولفه های کیفی با استانداردهای موجود مطابقت داده شوند میزان

 : رلکنترل نور میز کنت

 ،نور تعبیه شده در میز کنترل تاثیر مستقیم در کیفیت دیدن رنگ می گذارد و در صورت نقص در کیفیت آن
با استفاده از المپ های استاندارد ، اپراتور را در تشخیص رنگ به اشتباه می اندازد. سازندگان ماشینهای چاپ

(Day.light این مشکل را بر طرف کرده اند. اما این المپها ) داری عمر مفید بوده یا ممکن است بسوزند که
 همواره بایستی کنترل شوند.

 

 شود؟چیست و چه شدت نوری را شامل می Day.lightپژوهش کنید که منظور از نور ، با راهنمایی هنرآموز   پژوهش
 

 
 

 : اصالح نمونهکنترل و 

الح و اص، های زیر کنترلها و مولفهرجیستر، در این مرحله کار چاپی باید طبق چک لیست از نظر عالئم کیفی
 .ثبت شود

 وجود مشکل در سطح علته متن کار چاپی ممکن است به دالئل مختلف در پیش از چاپ یا ب: ( کنترل متنالف
 .یا دارای مشکالت مختلفی باشد چاپ نشود الستیک
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ر ) سنجاق ها ( کار چاپی باید به وسیله ذره بین ) لوپ عالئم رجیست :هاکنترل روی هم خوردگی رنگ (ب
( کنترل 34( عالئم رجیستری و )شکل 33)شکل  .( کنترل شوند و عالئم باید کامال روی هم چاپ شده باشند

 دهدبا لوپ را نشان می
، گیردسطح چاپ شونده چاپ صورت می در کارهایی که هر دو طرف روی :( منطبق بودن چاپ پشت و روپ

( از قرار گرفتن عالئم چاپ پشت و رو بر روی گیری )عالئم رجیستر از لبه کارابزار اندازهباید به وسیله چشم یا 
 .یکدیگر اطمینان حاصل شود

وضیعت قرار گرفتن کار چاپی بر روی سطح چاپ شونده طبق برگه سفارش یا نمونه  :ت( کنترل لب کار
 خط برش.، خط تا، سفارش از نظر لبه کار

 : نترل کیفیت چشمی چاپک

 های زیر باید بررسیهمولف، برای کنترل و اطمینان از کیفیت کلی کار چاپ شده با نمونه )ارژینال( ارائه شده
 : شوند

 : کنترل صحت و يک دستی رنگ

 کار چاپ شده با نمونه )ارژینال( مقایسه شود.، شود. در این کنترلمبتنی بر تجربه انجام می، مولفه این
 : هاترام رلکنت

 با کنترل چشمی ) لوپ ( درست چاپ شدن ترام ها و عدم کشیدگی یا لغزش آنها را کنترل کنید.
 : کنترل زمینه يا سیاه کردن

دهی و له درست انجام نشدن عملیات رطوبتدالیل مختلفی از جمهدر هنگام عملیات چاپ در بعضی مواقع ب
وا( استاندارد نبودن جریان ه، رطوبت، دن عوامل محیطی ) دمااستاندارد نبو، دهی بر روی سطح پلیتمرکب

و... مقداری مرکب بر روی سطح پلیت و در ، اشکال در فیلر نوردها، سختی( ،دما، دهی )ترکیباتمحلول رطوبت
شود های سطح چاپ شونده پدیدار میلبهادامه بر سطح نمونه چاپی بصورت هاله یا وجود مرکب ناخواسته در 

 بایستی نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.، هاریشه یابی علت وقوع این حالتکه با 

 : کنترل نواحی تنپالت

، ذکچلی و پرز کاغ، سایه، نواحی تنپالت باید از نظر یک نواختی چاپ و نداشتن رگه/ پله کردن، در این مولفه
 کنترل شود.

 : مصرفی و میزان پودر کنترل خشک شدن مرکب

توان از خشک شدن مرکب و اپی و کنترل میزان چسبندگی آن میمرکب یا ورنی روی سطح چبا لمس کردن 
توان پی به مقدار حجم پودر استفاده شده طور با لمس کردن سطح چاپی میهمین  .ورنی اطمینان حاصل کرد

 .شودرت نیاز تنظیمات مربوطه اصالح میبرد. در صو
 : ید نمونه نهايیتأي

چاپی به همراه مندرجات کیفی آن ) چک لیست پارامترهای ثبت شده ( به رویت ناظر چاپ کار ، در این مرحله
ل مسئول کنتر با تایید و امضا .می رسدو یا مشتری که کار را سفارش داده است ل کنترل کیفیت ویا مسئ
  .شودآن آغاز می تیراژفرایند چاپ ، ناظر چاپ یا مشتری، کیفیت
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 ری چاپ افست ورقیگینمونهارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 آماده سازی دستگاه افست ورقی -1
 ( چاپ نمونهگیری )نمونه -۲
 تایید نهایی نمونه -3

  استاندارد عملکرد:

 ..(.، GATF, FOGRAرعایت اصول و استانداردهای تولید استانداردهای بین المللی) 

 ها:شاخص
 (... فیلر گیری نوردها و، ترل شیرهای مرکبدانهای کنکلیدتنظیم واحدهای مختلف ماشین ): بررسی

 ارزیابی کلی رنگ، سطح چاپی، پلیت، بررسی دریافت برگه سفارش
 کنترل کیفیت چشمی چاپ  بررسی کنترل رجیسترها

 
 شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

   شرايط:
  C3 ۲± 3۲۲دمای  -تهویه استاندارد -13-11 %رطوبت  -لوکس 433نور یکنواخت  -درمحیط کارگاه

   ابزار و تجهیزات:
 سفارش(نمونه اولیه) –اطلس رنگ –لوپ  –ماشین چاپ 

 معیار شايستگی: 
 

 نمره هنرجو  9حداقل نمره قبولی از  مرحله کار رديف

  1 سازی دستگاه افست ورقیآماده 1

  ۲ گیری )چاپ نمونه (نمونه ۲

  1 تایید نهایی نمونه 3

توجهات ، بهداشت، ايمنی، رفنیهای غیشايستگی
 زيست محیطی و نگرش

 
 

۲ 

 

 * میانگین نمرات

 

 باشد.می ۲، برای قبولی و کسب شایستگی حداقل میانگین نمرات هنرجو *
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 4پودمان 

 

 زايشاف باعث چاپي سطوح تحويل و تغذيه دقيق انجام عملکردها، سيستماتيک فراگيري
گيري، از يک روش مراحل نمونه .شد خواهد مصرفي مواد وکاهش عمل سرعت کارايي،

يا اگر پليت با دقت کافي نصب  شود،اگر پليت با خطا پانچ . مدون و منظم برخوردار است
 ها دچار اشکال خواهد شد. ر قرار گيرد، تنظيمات رجيستر رنگو کج داخل شيا نشود

ه ف شدبوبين مصر باز کردنرفع عيوب جزئي،  بررسي سالمت رول کاغذ، در اين پودمان
وي شوشست ،هاي جديدهاي چاپ شده، نصب پليتو جايگزيي رول جديد، باز کردن پليت

غذيه هاي ت، تنظيم رجيسترها و شيوهرسانيرطوبت و سيستممرکب  سازي، آمادهسيلندرها
 گيريم.را در ماشين افست رول را فرا مي و تحويل
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 6 يادگیری واحد

 رول افست چاپ تحويل و تغذيه شايستگی
 
 

 

  ايدبردهپی تاکنون آيا

 

 باشند؟ خاصي هايويژگي چه داراي بايستي رول افست چاپ در شونده چاپ سطوح 
 هايهزينه و توليد زمان کاهش چاپ، يتکيف و سرعت بر چگونه تحويل، و تغذيه واحد عملکرد درستي 

 گذارد؟مي اثر کار، انجام
 توانندمي هاييتفاوت چه رول، افست چاپ هاي دستگاه تحويل و تغذيه واحد در شونده چاپ سطوح حالت 

 باشند؟ داشته
 کاهش باعث يا چاپ انجام از مانع که باشند داشته است ممکن ايرادهايي چه رول، شونده چاپ سطوح 

 شوند؟ چاپ کيفيت
 کدامند؟ رول افست چاپ هايتگاهدس تحويل و تغذيه در کار مراحل 
 

 نظر در با رول افست چاپ تحويل و تغذيه واحد مختلف هايبخش با کار يادگيري پودمان اين زا هدف هدف:
 است. کار انجام اقتصادي هايجنبه رعايت و زيست محيط حفظ مني،اي به مربوط مسايل گرفتن

 
 

 عملکرد استاندارد
 

 دستگاه هايدستورالعمل و کلي استانداردهاي و اصول به توجه با کاغذ هايرول تعويض و بستن
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 کار سفارش با آن مطابقت و کاغذ رول سالمت بررسی
 

 کدامند؟ کاغذ رول سالمت بررسي مراحل   ؟دانیدمی آیا
 سطح و چاپ ماشين ساختار به بستگي مصرف، آماده و ورودي رول تعداد رول، نگهدارنده عملکرد چگونگي 
 دارد؟ آن وريافن و نولوژيتک
 شود؟مي کنترل چگونه رول بدنه و هالبه شناسايي در سنسورها و حسگرها سالمت 
 چاپ ينماش مفيد عمر و چاپ فيتکي کاهش دستگاه، پيوسته توقفات به منجر کاغذ رول در گيپاره و شکل تغيير 
 شوند؟مي

 

 

 

 ول،ر کلي وضعيت از اوليه بيني پيش و ظاهري وضعيت بررسي اقدام، نخستين رول، سالمت بررسي هنگام
 مد بايستي رول شونده چاپ سطوح از نگهداري شيوه با ارتباط در که مواردي است. چاپ سفارش با متناسب

 استارائه شده  1و شکل  1 جدول در باشند نظر
 

 كاغذ هایرول انبارش شیوه به مربوط شرايط -1 جدول

 استاندارد شرايط موارد

 (1)شکل گيرند قرار هم روي خوابيده صورتبه هارول کردن انبار شيوه

 02 – 02 دما

 52 % تا 22 % محيط رطوبت

 غيرمستقيم نور نور

 رطوبت نفوذ ضد لفاف داراي بنديبسته

 )گير رول( مخصوص ليفتراك از استفاده با جاييهبجا
 

 
  كاغذ هایرول گرفتن قرار درست حالت -1 شكل
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 ،يخارج اجسام ورود کثيفي، رنگ، تغيير :از عبارتند باشند کاغذ رول در ايراد مصاديق از توانندمي که مواردي
 چروك استوانه( حالت به )نسبت شکل تغيير زدگي، لکه، پارگي، برچسب، بودن اشتباه

  باشد: زير موارد گيرنده بر در تواندمي رول اطالعات برچسب رول: اطالعات چسب بر
 يتقابل کاغذ، سطح ويژگي گراماژ، رنگ، عرض( و )طول ابعاد کيلوگرم، به رول وزن ،کاغذ الياف قرارگيري جهت
 قابليت وي( يو يا ساده يا مصرفي)متاليک مرکب نوع شدن، خشک قابليت کاغذ، روي دو هر يا دريک چاپ

 .(0)شکل ست( هيت يا و ست کلد ) کنخشک از استفاده
 

 
 كاغذ رول اطالعات ببرچس از اینمونه -2شكل

 قطر رول -11 مشخصات/ عالئم حمل -1 كنندهلوگو كارخانه تولید  -1

 طول كاغذ -11 عرض رول -1 نوع كاغذ )گراماژ( -2

 برش -11 قطر مغزی -9 نام تولید كننده -1

 تاريخ تولید -11 طبقه بندی تولید -11 كد سفارش تولید -1

حداكثر نیروی فشار رول )در زمان  -11 كشور سازنده -11 شماره بسته بندی -1

 گراماژ )وزن پايه( -12 وزن ناخالص )كیلوگرم( -1 رول(حمل 
 

 ايهرول بنديبسته و لفاف بازکردن ،کاغذ هايرول تنوع وجود با كاغذ: رول )لفاف( بندیبسته كردن باز
 سبب زيرا ،است ضروري تغذيه هنگام در رول بودن سالم از اوليه برآورد و بررسي است. يکسان عموما   کاغذ

 ،باشد بيشتر کاربر مهارت و تجربه مقدار هر است بديهي شود.مي دستگاه ناخواسته هايتوقف از جلوگيري
 ادهاستف کاغذ رول لفاف بازکردن براي دستيکاتر از عمولم طورهب يابد.مي افزايش وي عملکرد دقت و درستي

 .(4و3شکل)شودمي
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 شده باز لفاف -1شكل  لفاف بازكردن -1شكل
 

 عواملي چه به کاغذ هايرول بنديبسته براي استفاده مورد لفاف مقدار و نوع که کنيد پژوهش گروهي، کار درقالب  کنید پژوهش
 کنيد. مطرح کالس در هنرآموز، هماهنگي با و تهيه مکتوب طوربه را نتايج شود.مي مربوط

  
 

 است: زير بشرح رول سازیمادهآ و لفاف كردن باز مراحل

 رول اطالعات برچسب بودن درست از اطمينان 
 رول لفاف عرضي برش سپس و رول لفاف محيطي و جانبي هايلبه برش 
 کاغذ رول روي از فيزيکي احتمالي صدمات و ضايعات کردن برطرف 
 انگشتي فرز يا و سنباده از استفاده با کاغذ رول محيط بر صدمات و ضايعات کردن برطرف 
 

 کنيد. تمرين را صاف غير لبه با کاغذ يک لبه کردن صاف براي راه ترينساده الف(  عملی فعالیت
 بچسبانيد هم به طرفه دو چسب از استفاده با همديگر با موازي و صاف کامال   را کاغذ برگ دو هايلبه ب(

 
 

 رول هبدن و ها لبه سالمت عملي بررسي در بايستي زير موارد :كاغذ رول بدنه و هالبه سالمت عملی بررسی
 :شوند انجام
 کاغذ رول کردن لمس نياز صورت در و هالبه از برآوردي و چشمي بررسي 
 و کاغذ هايتکه وجود ناقص، گسستگي پارگي، مانند احتمالي صدمات و ضايعات کردن خارج ...  

 چاپ دستگاه کنار به کاغذ هايرول انتقال زمان در که نظرهايي دقت وجود با سفارش: با كاغذ رول مطابقت
 مطابق است، شده داده قرار دستگاه، اپراتور اختيار در که کاغذي رول که دارد وجود امکان اين هم باز شود،مي
 روي مشخصات نهايي کنترل اپراتور، که ضروريست بنابراين نباشد. چاپ سفارش برگه در مندرج هايويژگي با

 کند کنترل بايستي اپراتور معمول   که مواردي دهد. انجام را چاپ سفارش برگه نظر مورد موارد با رول بدنه
 تعداد نياز، مورد کاغذ وزن کاغذ، رنگ کاغذ، گراماژ ،کاغذ عرض روزنامه( گالسه، )تحرير، کاغذ نوع :از عبارتند

 .نياز مورد رول
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 کاغذ رول عمومی ايرادهای رفع

 
 گذارد؟مي دستگاه حسگرهاي بر ثيريتأ چه چاپ يندفرا طي کاغذ، رول بدنه بر صدمات و آسيب   ؟دانیدمی آیا

 شود؟مي ماشين پيدرپي توقفات و بال سرعت در ويژه به رول پارگي به منجر کاغذ، رول در آسيب وجود 
 شود؟مي برطرف چگونه چاپ يندفرا در کاغذ رول سطح بر جزيي دادگي شکم 
 دارد؟ وجود کمکي روش چه چاپ دستگاه در آن درست جهت از رول بارگذاري براي 

 

 

 
 شده نامطلوب شرايط دچار مختلفي عوامل اثر در است ممکن مواد، ساير يا کاغذ جنس از شونده چاپ هايرول

 کرد. خواهد ايجاد اختالل چاپ يندفرا در دستگاه، در رول بارگذاري از پيش آنها نکردن برطرف که باشند
 از: عبارتند موارد اين ترينمهم

 روي بر کاغذ رول دادن قرار يا نامناسب نقلوحمل اثر در است ممکن گاهي رول: بدنه روی جزئی هایآسیب
 در شوند. موضعي پارگي يا خراش دچار رول، سطح از هاييليه يا رول بدنه در کاغذ هايلبه ... و زبر سطوح
 رشرايطد )يا نرم سنباده از استفاده با تواندمي اپراتور باشد، رول جانبي سطح روي بر ديدگي آسيب که حالتي
 از يهل چند که صورتي در کند. اقدام ايرادها اين کردن برطرف به نسبت انگشتي، فرز از استفاده با تر(وخيم
 کاغذ از قسمت آن کردن جدا و بريدن براي دستي کاترهاي از توانمي نيز باشد شده پارگي دچار کاغذ سطح

 .(2 شکل)کرد استفاده

 
 رول بدنه روی آسیب كردن برطرف -1 شكل

 

 ساکن تهالکتريسي پالستيک، و سلوفان کاغذ، مانند شونده چاپ سطوح مشکالت از يکي ساكن: الكتريسیته
 مچنينه و رطوبت کاهش پالستيکي، سطوح مالش و فشار علت به ساکن الکتريسيته است. آنها در شده ايجاد
 و تشديد هنگام در تا دارد امکان ساکن الکتريسيته تجمع اثر بر شود.مي ايجاد نامرغوب شونده چاپ سطوح
 اپيچ محصولت در ساکن الکتريسيته ثيرتأ شود. وارد شوك ماشين حساس هايبخش يا فرد به آن آني تخليه
 ردف چنانچه باشد. دستگاه خروجي در شده چاپ سطوح نامرتب گيريقرار و رول نامنظم رفتار صورتبه تواندمي
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 ببس تواندمي شوك اين همچنين دهد.مي رخ وي براي خفيفي گرفتگيبرق باشد، پاييني بدني مقاومت داراي
 شود. کاذب خطاهاي ايجاد و کنترلي هايسيستم و بردها الکترونيک، تجهيزات بر ثيرتأ

 اپچ هاييونيت داخل به کاغذ ورود قسمت در معمول   ساکن، الکتريسيته دردساز مشکالت کردن برطرف براي
(Infeed) کردن خنثي براي گيرد،مي قرار کاغذ عبوري سطح روي بر که نازك هايسيم رشته مجموعه يک از 

 شود.مي استفاده ساکن الکتريسيته
 دچار چاپ يندفرا در است ممکن حالت دو در رول، صورتبه شده پيچيده هايکاغذ پارگی: و خراش الف(
 به ورود از پيش مرحله در رول لبه بر )خراش( پارگي وجود نخست، حالت شوند. چاپ کار در اختالل و پارگي
 ات است لزم شود.مي کلي پارگي دچار چاپ، حين در وارده کشش کمترين اثر در کاغذ که است چاپ دستگاه

 برش هايتيغ توسط کار اين کرد. جدا و بريده رول روي از را دارد وجود آن روي پارگي يا خراش که ايليه
 .(5شکلشود)مي انجام دستي

 

 
 رول بدنه روی پارگی و خراش -1شكل

 

 يمغز بودن بيضوي يا ارتفاع از آنها افتادن يا هارول نادرست نگهداري از ناشي فشار رول: نبودن ایدايره ب(
 باعث چاپ، يندفرا در نيز حالت اين شود.مي ايدايره حالت از رول ظاهري شکل شدن خارج باعث ... و رول
 در ار کاغذ شده پاره حتي و شديد تنش ناگهاني، هايضربه علتبه و شده کاغذ )شالقي( نوساني حرکت ايجاد
 داشت. نخواهد وجود نيز رول زدن اج امکان باشد، شديد مشکل دچار مغزي که صورتي در داشت. خواهد پي

 اهرول اين سرنوشت گرفت. نخواهند قرار چاپ يندفرا در هيچگاه بيضوي حالت داراي هايرول معمول   بنابراين
 :باشدمي زير صورت دو از يکي به غالبا 
 کاغذ مانند کوچک قطعات يا ورقي چاپ نياز مورد هايورق به تبديل براي A4 قرار استفاده مورد ... و 
 گيرد.مي
 شودمي پيچيده باز سالم مغزي روي بر دوباره رول، چاپ در شدن استفاده قابل براي. 

 کشش ميزان با کاغذ که است نياز سازي،کاغذ کارخانه در کاغذ توليد زمان در نادرست: اولیه كشش پ(
 يشترب يا کمتر کشش، ميزان اين است ممکن گاهي شود. پيچيده و کشيده طول و عرض در مناسبي و يکنواخت
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 در مشکالت و اختالل باعث هاحالت اين از کدام هر وقوع شود. انجام يکنواخت غير طوربه يا آن مطلوب حد از
 شد. خواهد چاپ يندفرا

 اين و نبوده فراهم دقيق چاپ امکان نيز باشد نامناسب کاغذ رول ايکارخانه کشش ميزان که اوقات بسياري
 توراپرا نباشد، چاپ در دقيق رجيستري به نياز و نباشد، حاد نقص اين که صورتي در اما شوند،مي مرجوع هارول
 :است فوق موضوع براي مثالي ،0 جدول دهد. انجام را چاپ يندفرا کاغذ، کشش کاهش با تواند،مي

 

 رول كشش تنظیم مقايسه -2 جدول

 رول اوليه کشش وضعيت کاغذ نوع
 رول بخش در کشش محدوده

 (Reel Stand) بازکن
 بخش در کشش محدوده
 (Infeed Unit) تغذيه

 300 تا N/m 250 110 تا N/m 100 مناسب گرمي 02 تحرير

 230 تا N/m 220 85 تا N/m 90 نامناسب گرمي 02 تحرير

 
 رول بارگذاري از پيش که باشد داشته وجود کاغذ رول با ارتباط در است ممکن ديگري زاي مشکل عوامل يا عامل چه  کالس در کار

 گيرد؟ قرار اصالح و توجه مورد بايستي دستگاه در
  

 
زیست  نکته

 محیطی
 ،سوزيآتش ايجاد احتمال از جلوگيري و محيطي هايآلودگي از جلوگيري منظور به رول، کاغذ ضايعات انباشت در 

 يهايمحل در معين، فواصل در را کاغذ هايباطله است لزم کارکنان، سالمت حفظ و مضر هايباکتري گسترش و ايجاد
 کرد. منتقل و انباشت شوند،مي گرفته نظر در منظور اين براي که
 

 

 
 طول .پيچانيد شکل بيضي وسيله يا ميله يک دورهب را ديگري نوار و گرد صورتهب مداد يک بدور را کاغذي نوار يک  کالس در کار

 شدن باز و چرش امکان کاغذ، رول مانند که ايگونهبه و ثابت حالت در را نوار دو هر اکنون باشد. متر 1 حداقل کاغذها
 کنيد. باز را کدام هر يکنواختي سرعت با و داده قرار را باشند داشته وجود کاغذ
 کنيد. يانب کالس در و بنويسيد را خود هايبرداشت کنيد. مقايسه کاغذ وزن سنگين رول با و نوشته را مشاهدات نتايج

 

 

 
 ار پيشنهادات رسد؟مي ذهنتان به چاپ دستگاه در آن تغذيه مرحله در کاغذ شدن باطله کاهش براي راهکارهايي آيا  کنید پژوهش

 کنند. هدايت و بنديجمع ايشان تا بگوييد هنرآموز به
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 دستگاه از شده چاپ رول بوبین کردن خارج

 
 کدامند؟ دستگاه از شده مصرف بوبين کردن خارج و باز مراحل   ؟دانیدمی آیا

 شوند؟ مي آزاد چگونه کن قفل تجهيزات مصرفي رول کردن باز براي 
 دارد؟ همراه به نامطلوبي نتايج چه مصرفي رول هنگام زود کردن باز 
 لرو قطر رسيدن همچنين است. چاپ تيراژ اتمام از اطمينان مصرفي رول بوبين کردن باز براي اقدام نخستين 

 است. شده ييدتأ و وارد ماشين کنسول صفحه در قبال که است ميزاني به مصرفي
 

 

 
 

 و نگر تغيير ،چروك جاخوردگي، لکه، دادگي، شکم پارگي، قبيل از مشکالتي تيراژ، چاپ پايان از پيش مواقع برخي  نکته
 شود. تعويض هنگام زود بصورته آن، نشدن تمام وجود با کاغذ رول تا شودمي سبب گراماژ نوسان
 شود.مي محسوب باطله چاپ، فرآيند از مانده باقي رول ته معمول 

 

 

 

 لزم چاپ، ماشين داخل از شده مصرف بوبين و رول آوردن در براي دستگاه: روی از رول كردن باز مراحل
 :از عبارتند که شوند انجام اقداماتي ايمني، مسايل کامل رعايت ضمن است

 شود. آزاد شفت 
 شود. غيرفعال پنوماتيک سيستم 
 (8و0)شکل شودمي منتقل دستگاه از خارج به و درآورده تغذيه شفت روي از دستي طوربه ماندهباقي رول ته. 
 

  
 رول ته جداكردن -1 شكل  رول ته بازكردن –1شكل
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 12 و 9 هايشکل شود.مي خارج چاپ فرآيند از اتوماتيک صورتهب مانده، باقي بوبين و رول ته جديد، هايماشين در  نکته
 و رول ته کاغذ برش و جديد رول اتصال براي (Splicer )اسپاليسر/ خودکار برش و پيوند سيستم اجزاي و مکانيزم
 دهندمي نشان را تغذيه از شده خارج رول ته 11 شکل

 

 

 

  

 اسپاليسر سیستم اجزای -11شكل (Splicer) توقف بدون تغذيه عملكرد سیستم –9شكل

 

 
 تغذيه از شده خارج رول ته -11شكل

 
 شکالتيم چه دوخت، يا بافت دستگاه در مصرف يندفرا در بگيريد. نظر در را تنيده هم در و آشفته نخ دوك يا قرقره يک  کالس در کار

 کنيد. مقايسه است شده پيچيده نامنظم که کاغذ رول يک با را آن مشکالت کند؟مي ايجاد
 

 
 امهنگ در بپيچانيد. کاغذي نوار يک کدام هر روي رب و کرده تهيه را ضلعي شش مداد يک نيز و ساده و گرد مداد يک  کنید پژوهش

 کنيد. مقايسه کاغذ رول بوبين با را آن سپس بينيد؟مي تفاوتي چه )بوبين( مداد دو اين از نوار کردن باز
  

 
 داشت؟ خواهند سرنوشتي چه افست چاپ يندفرا از مانده باقي هايرول ته  کنید یقتحق
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 زیست نکته
 محیطی

 و نادرست نگهداري و شده محسوب ضايعات جزء عمال  موجود هايکاغذ همراه به شده مصرف رول هايبوبين خروج 
 مواد رسوب احتمال کار، مفيد فضاي اشغال آلودگي، ايجاد باعث تواندمي ،کار محيط کردن مرتبنا بر عالوه نهاآ نامنظم
 .(13و10شکل)شود سوزيآتش خطرات و کننده پاك

 

 

  

 ولرته -11شكل  رول كاغذ ضايعات -12شكل

 

 چاپ ماشین در کاغذ جديد رول گذاشتن

 
 شود؟مي استفاده فردي حفاظت تجهيزات کدام از رول جايگذاري براي   ؟دانیدمی آیا

 باشد؟ اندازه چه بايستي کاغذ، رول بالبر تجهيزات ظرفيت 
 چيست؟ رول چاپ هايماشين درکنار( و راستا )در رول قرارگيري انواع علت 
 شود؟ هاييآسيب چه به منجر تواندمي دستگاه، در رول گيري قرار يندفرا در دقت عدم 
 است؟ مواردي چه در چاپ، ماشين درون به رول هدايت در زنجير و تسمه سيستم دو هايتفاوت 

 

 

 
 روش دستگاه، ابعاد ساخت، مدل به بسته چاپ: دستگاه در شونده چاپ سطح رول قراردادن هایروش
 دستگاه در رول قراردادن براي مختلفي هايروش دستگاه، تجهيزات ساير و چاپ فرآيند در هارول دهيپيوند
 :از عبارتند که دارد وجود چاپ
 خود محور حول رول حرکت توسط الف(

 بود( استفاده مورد قديمي هايمکانيزم )در پايه سه تيرك، از استفاده با ب(
 را دستگاه ورودي در رول دادن قرار از مرحله دو 12 و 14 هايشکل .واگن و ريل سيستم از استفاده با پ(
 دهند.مي نشان
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 واگن روی به ريل از رول انتقال -11شكل  ريل روی كاغذ رول دادن قرار -11شكل
 

 بايستي اکنون شد، جداسازي رول روي از لفاف آنکه از پس چاپ: مرحله به ورود برای رول سازیآماده
 :از عبارتند که شوند انجام چاپ دستگاه به تغذيه براي رول کردن آماده براي ديگري کارهاي

 (15)شکل شدن گونيا و برش براي رول لبه کردن تا 
 (10)شکل رول لبه کردن گونيا و برش 
 (18)شکل رول شده گونيا لبه 
 (19)شکل کاغذ رول وسط کردن مشخص براي کشخط از استفاده 
 (02)شکل رول وسط زدن عالمت 
 (01)شکل رول وسط ناحيه در مثلثي برش 
 (00)شکل چسبندگي در بيشتر ثبات ايجاد منظور به کناري هايلبه اريب برش 
 (03)شکل طرفه دو چسب روکش برداشتن 
 (04)شکل چسبان رول عملکرد و رول لبه تشخيص براي اي نقره صفحه چسباندن 
 (02)شکل دستگاه تغذيه ورودي در شده آماده رول بارگذاري. 

 

 
 رول لبه كردن تا -11شكل

 
  رول لبه برش -11شكل
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 رول شده گونیا لبه -11شكل

 

 
 رول وسط كردن مشخص -19شكل

 

 
 رول وسط گذاری عالمت -21شكل

 

 
 رول وسط ناحیه در مثلثی برش -21شكل

 

 
 رو كناری هایلبه اريب برش -22شكل

 

 
 برداشتن روكش چسب -21شكل
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 ایچسباندن صفحۀ نقره -21لشك

 
 بارگذاری رول آماده شده -21شكل

 
 کنيد. پژوهش تغذيه، براي سازي آماده زمان در رول لبه در مثلثي برش ايجاد دليل پيرامون خود کالسي گروه در  کنید پژوهش

 و وشتهن مرتب طوربه را باشد برش اين ندادن انجام از ناشي عواقب و کار اين انجام دليل شامل بايستي که کار نتايج
 دهيد. ارائه هنرآموز به

 

 

 
 بهل شود، چاپ وارد بتواند تا شود کوپل قبلي رول سرعت با بايستي جديد رول که (non stop) توقف بدون مکانيزم در  کالس در کار

 رول به راحتي به نيز حال عين در شود،نمي باز و مانده حرکت بدون چگونه جديد، رول شده آماده و خورده چسب
 شود؟ مي چاپ مرحله وارد پارگي بدون و چسبد( )مي شده پيوست پيشين

 

 

 
 ماشين تغذيه، بخش در کاغذ رول گرفتن قرار زمان در (Narow web) عرض کم هايماشين ويژهبه ،هاماشين برخي در  نکته

 زا استفاده با چاپ جريان در جديد رول گرفتن قرار عريض، چاپ هاينيماش در اما باشد. متوقف کامال   بايستي چاپ
 شود.مي انجام توقف بدون مکانيزم

 

 

 
 ا،هتفاوت و داده قرار ارزيابي مورد را جديد و قديمي چاپ هايماشين در توقف بدون هايسيستم خود، کالسي گروه در  کنید پژوهش

 دهيد. تحويل هنرآموز به را خود شده بنديدسته و منظم گزارش برشماريد. را کدام هر مزاياي و معايب ها،مشابهت
  

 
 که رول، افست چاپ هايدستگاه در کشيکاغذ فرآيند :رول چاپ هایدستگاه در كشیكاغذ هایسیستم

 به باشد،مي کاغذ از خالي دستگاه که زماني در و چاپ سازيآماده براي دستگاه داخل از کاغذ دادن عبور براي
 :گيردمي انجام زير روش سه

 دستي روش (الف
 (00 و 05 هايشکل) زنجير - تسمه روش (ب
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 زنجیری كشی كاغذ سیستم -21شكل

 
 زنجیری سیستم از بخشی -21شكل

 
 چاپ هاييونيت داخل از شونده چاپ سطح انتقال تراست، کوچک دستگاه، ساختار که عرض، کم رول هاماشين در  نکته

 شود.مي انجام دستي طوربه
 ،دهدنمي را شونده چاپ سطح دستي دادن عبور امکان دستگاه، ساختار که بزرگ( و )عريض صنعتي رول ماشين در

 کخش داراي هايدستگاه در همچنين شود.مي زنجيرانجام يا تسمه از استفاده با دستگاه، داخل از کشيکاغذ مکانيزم
 شود.مي استفاده زنجير سيستم از شود، مشکل دچار حرارت اثر در تسمه است ممکن که حرارتي کن
 

 

 
 :باشدمي زير شرح به خالصه طوربه دستگاه به کاغذ کشيدن مراحل دستگاه: داخل به كشیكاغذ مراحل

 تسمه از گر(هدايت )ريل آن ويژه مسير در کاغذ هدايت منظوربه رول، چاپ ماشين انتهاي تا تغذيه قسمت از
  .شودمي استفاده کننده هدايت زنجير يا

 :كشیكاغذ مراحل
 .شودمي داده برش اريب صورتهب را کاغذ طول از متر 4 حدود دستگاه، تغذيه در رول دادن قرار از پس -1
 .گيردمي قرار هدايتگر تسمه درون خورده، برش رول نوار -0
  .شودمي محکم تسمه به چسب نوار با کاغذ -3
 رود(مي بال حدودي تا کاغذ )رول .شودمي صادر پنوماتيک فرمان مرتبط،و توسط،کليد کاغذ کشيدن فرمان -4
 .شودمي هدايت هابرج و نوردها ميان کاغذ شده تعيين قبل از محل در و مسير انتهاي تا -2
 شود.مي هدايت فولدر داخل به و شده جدا تسمه از کاغذ فولدر، به کاغذ رول رسيدن از پس -5
 

   نکته

 شود.مي استفاده نسوز هايتسمه از کن، خشک داخل زياد گرماي وجود علتبه کن،خشک واحد داراي هايماشين در
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 کنيد. استفاده رول کردن بلند براي مناسب ظرفيت با و درست تجهيزات از  ایمنی نکته
 کنيد. استفاده مناسب ظرفيت با سالم قالب و متناسب تجهيزات با هايبالبر از
 باشد. داشته وجود آزاد فضاي رول زير در همواره جايي،هبجا زمان در

 زا را دستتان و کرده استفاده ايمني کفش و ايمني دستکش مانند فردي حفاظت تجهيزات از رول جاييهبجا براي
 نگهداريد. دور غيره و زنجير و کابل با مجاورت

 شود. استفاده پا لهضع نيروي از ترجيحا  دوحالته سيستم در محوري ميله بردن بال براي
 ببريد. بکار احتمالي اصالحات منظوربه سنباده و کاتر از استفاده در را دقت نهايت

 نکنيد. تکيه کاغذ رول حامل هايتيرك به هيچگاه
 ستگيشک هرگونه نبود از و باشند ايمن و محکم کامال آن اتصالت و داشته کافي ثبات بايستي کاغذ حامل هايتيرك

 شويد. مطمئن هاتيرك ضعيف اتصال و ترك و
 انبيج فشار آن به حرکت حين در و نرفته کاغذ رول زير به رول ثقل مرکز تصحيح و توازن و تعادل ايجاد براي هيچگاه

 نکنيد. وارد محوري يا
 دامها را رول بردن بال لزم، تصحيح از پس و کرده متوقف را رول بردن بال ابتدا دارد، ضرورت رول حرکت تصحبح اگر

 دهيد.
 نکنيد. تالش چرخش، حال در رول داخل از موجود هايلفاف احتمالي بقاياي و کاغذ تکه کردن خارج براي هيچگاه
  شويد. مطمئن حسگرها درست عملکرد و سالمت از همواره

 

 

 

 )فولدر( تحويل واحد تنظیم

 
 باشد؟ تواندمي هاييحالت چه به رول، چاپ هايدستگاه ( تحويل ) خروجي   ؟دانیدمی آیا

 دارد؟ وجود چاپ واحد کدام در کاغذ بروي تنش بيشترين 
 از ذکاغ کشش کنترل و است تنظيم قابل چگونه سرعتشان شوند،مي خنک چگونه درون از کنندهخنک نوردهاي 
 دارند؟ عهده بر را کنخشک انتهاي تا چاپ برج
 شدن موجدار از و شوند رول روانتر حرکت سبب توانندمي که هاييمکانيزم هاماشين برخي تحويل بخش در 

 شوند؟مي تعبيه کنند جلوگيري
 

 

 
 وجود کنندهخنک نوردهاي و چاپ واحد آخرين در رول افست چاپ هايماشين تغذيه در تنش مقدار بيشترين

 شود. ،شده چاپ رول شدن چروك به منجر تواندمي کنخشک گرماي نادرست مقدار بنابراين، دارد.
 .است بزرگ نسبتا   سيلندر 4 شامل ،(Cooling Unit) کاغذ کننده خنک مکانيزم :كاغذ كنندهخنك بخش
 ،کنندهخنک سيلندرهاي اين با تماس اثر در کاغذ دارد. قرار ماشين انتهاي در شده چاپ کاغذ کنندهخنک واحد

 و تنش نظر از کاغذ که شودمي باعث کار اين رسد.مي مناسب و معمولي دماي به داده دست از را خود حرارت
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 مسير ادامه در آن )واکنش( رفتار و رسيده بيشتري پايداري به (Folding Unit) کن تا بخش در وارده فشارهاي
 .(08شکل)کندمي پيدا بهبود برش، و پرفراژ انواع تا، مانند توليد،

 

 
 (Heat Set) ست هیت رول افست دستگاه كننده خنك بخش -21شكل

 
 رايب خود تحليل و بنويسيد. جدول در را آمده دست به نتايج کنيد. پژوهش زير موارد پيرامون خود، کالسي گروه در  کنید پژوهش

 دهيد. تحويل هنرآموز به را شده آماده مجموعه کنيد. اضافه منظم طوربه ادامه در نيز را ب و الف هايحالت
  

 

 شونده چاپ سطح موقعیت رديف
 دمايی بازه

 تا از

    کنخشک به ورود از قبل کاغذ دماي 1

   کنخشک داخل دماي 0

   کنخشک از آمدن بيرون از پس بالفاصله کاغذ دماي 3

   کنندهخنک سيلندرهاي به ورود لحظه در کاغذ دماي 4

   کنندهخنک سيلندرهاي دماي 2

   هاکنندهخنک از آمدن بيرون از پس کاغذ دماي 5

 
 باشد. کاغذ ظرفيت از بيش کنخشک دماي اگر الف( حالت
 باشد. نياز مورد ميزان از کمتر کنخشک دماي اگر ب( حالت
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  :کنيد بحث موضوع دو اين پيرامون هنرآموز، هماهنگي با سپس و خود کالسي گروه در ابتدا  کالس در کار
 دارد؟ بستگي عواملي چه به شونده چاپ سطح به شده اعمال دماي ميزان الف(
  است؟ صورتي چه به شونده چاپ سطح سوي دو به دما اعمال يندفرا ب(
 

 

 
 چاپ، مرحله انجام از پس )روزنامه( صنعتي چاپ هايماشين در غالبا   تحويل: بخش در دستگاه كار مراحل
 :از عبارتند تحويل بخش در کار کلي مراحل شوند.مي انجام نيز تکميلي( )عمليات سازيآماده کارهاي ساير
 طولي( )برش دهد.مي برش نيم دو به را کاغذ مدور، تيغه 
 سوپراستراکتچر/ قيف روي جداگانه طوربه خورده، برش نوارهاي(Super Structure) تاي و کرده حرکت 

 .( 32 و09 هايشوند)شکلمي )اول( طولي
 گهن هاسوزن توسط کاغذ تر،نيپاي در شده، ثابت کشنده قرقره دو توسط بال از شده تا کاغذ رول لبه دو 

 شود.مي انجام برش سيلندر توسط برش عمل و شودمي داشته
 شود.مي تحويل اول عرضي تاي به کاغذ خورده برش نوار 
 شوند.مي آوريجمع مشخص تعداد با هايدسته در خورده، برش هايفرم 
 

  

 طولی برش از بعد هایقیف -11 شكل                        قیف روی كاغذ حركت -29 شكل

 
 بخش مختلف هايمکانيزم و قطعات درست عملکرد از اطمينان منظوربه تحويل: بخش در الزم هایكنترل
 ندعبارت که شوند انجام مستمر طوربه بايستي کنترلي اقدامات از ايمجموعه رول، افست چاپ دستگاه تحويل

 :از
 توقف(. حالت )در فولدر در ماندهباقي هايکاغذ کردن خارج 
 ها.پيچ و پرفراژ هايتيغه عرضي، و طولي دوار، برش هايتيغه بررسي 
 فرسودگي. و ظاهري وضعيت و تميزي لحاظ از هاتيغه و هاسوزن بررسي 
 فرسودگي. و تميزي لحاظ از فولدر پنجه کنترل 
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 آن. محورهاي عملکرد و تسمه تميزي کنترل 
 تسمه. ظاهري سالمت و کشش کنترل 
 آنها. مخازن و روغن پنوماتيک، سيستم ها،ميکروسوييچ کنترل 
 آن. بالي مسير و سوزن سيلندر کنترل 
 کاغذ. ضخامت با متناسب تا نوردهاي کنترل 
 ها.پره چهل تنظيمات کنترل 
 

 زمل فولدر، تنظيمات و نياز با متناسب )روزنامه( عريض رول چاپ هايدستگاه در كاغذ: طولی برش مكانیزم
 )مانند دوار تيغه يک شامل مکانيزم اين شود. تقسيم نيم دو به و خورده برش آن طول جهت در کاغذ که است
 هگرفت قرار کاغذ روي بر تواندمي نياز با متناسب که است نگهدارنده پايه و نجاري( در چوب برش گرد هاياره
 .(31 )شکلشود آزاد يا

 

 
 رول طولی برش -11 شكل

 
 ببس و کرده ممکن بيشتري دقت با را تا نوردهاي و فولدر بين شدن تا يندفرا طولي پرفراژ طولی: پرفراژ
 داده کاهش را شدن تا مقابل در کاغذ داخلي مقاومت عمال  تا، خط روي پرفراژ شود.مي دوم تاي در تسهيل

 ودشمي سبب ترتيب بدين شود.مي کاغذ تاي ناحيه در موجود هواي تخليه براي مسيري ايجاد باعث همچنين
 .(33و30هاي)شکلشوند آوريجمع همديگر بروي راحتيهب شده چاپ محصولت تا
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 طولی پرفراژ -12 شكل

 
 تولید مدار از شده خارج طولی پرفراژ -11شكل

 
 شود راژپرف طولي پرفراژ به نسبت قائمه زاويه شکل به ورودي کاغذ تا شده سبب عرضي، پرفراژ :عرضی پرفراژ

 .(34 شکل)
 

 
 عرضی پرفراژ -11 شكل

 
 يلندرس و برش سيلندر بين برش عمل دهد.مي انجام را کاغذ رول روي يعرض برش سيلندر، اين برش: سیلندر
 آن انتهاي و داشته نگه را فرم جلويي لبه سوزن، سيلندر هايسوزن ابتدا برش، انجام براي شود.مي انجام سوزن
 آن شيارهاي داخل در و سوزن سيلندر روي بر جديدتر، هايدستگاه در شود.مي بريده برش سيلندر توسط
 .(35و32 هايکنند)شکلمي گيري جلو سيلندر سطح به کاغذ چسبيدن از که اند شده داده قرار هاييبرس
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 صورتهب تيبايس باشند، متفاوتي ارتفاع در هاسوزن برخياگر .بگيرند قرار يکسان ارتفاع در بايستي هاسوزن تمام
 شارف پنجه سيلندر هايپنجه داخل به را محصول و آيدمي بيرون زنسو سيلندر از تا تيغه .دنشو تنظيم جداگانه

 .کنندمي رها را محصول هاسوزن زمان همين در است؛ شده شروع عرضي تاي اولين .دهدمي
. بزرگتر شود نازك بسيار محصولت براي تواندميهاي مدرن، قطر سيلندر سوزن متغير است و در ماشين
 محصول ضخامت براساس ها( اين سيستم )افزايند. است شده تجهيز سيستم تنظيم ارتفاعاين با  سوزنسيلندر

درستي انجام دهند)شکل هاي متفاوت را بهنند کار بر روي کاغذهاي با ضخامتها بتواتا سوزن .شوندتنظيم مي
 .(39و38هاي
 

 
 سوزن های روی سیلندر -11شكل 

 

 
 سیلندر سوزن -19شكل 

 
 

 اردمشکل هايسوزن بنابراين، شوند.مي شکستن يا فرسايش دچار مختلف، عوامل اثر در سوزن سيلندر هايسوزن  نکته
 .(42)شکل دارد وجود سوزن آچار آن مناسب ابزار کار اين براي شوند، جايگزين بايستي

  

 

 هاسوزن

 هاسوزن
 کاغذنوار نگهدارنده 
 پد تنظيم ارتفاع

 تيغه تا
 پد تنظيم ارتفاع



 گیری چاپ افست رولتحويل و نمونه -تغذيه  

 111 

 
 سوزن آچار -11شكل

 
 بارتع به کند.مي کامل را بود شده شروع سوزن سيلندر در که اول عرضي تاي پنجه، سيلندر پنجه: سیلندر
 .کندمي آوريجمع و گرفته سوزن سيلندر از را عرضي تاي اولين در خورده برش صفحات سيلندر، اين ديگر،

 کند.مي هدايت تسمه سيستم به را شده تا محصولت حقيقت در پنجه سيلندر
 پنجه سيلندر طريق از تنظيم .شودمي تنظيم مرکزي بصورت و محصول ضخامت براساس تا پنجه بازشدن مقدار

 هايشکلفرستد )مي خروجي هايتسمه به را شده تا محصول ،پنجه سيلندر .شودمي انجام دستي صورتهب و
 .(40و41
 

  
 تا هایپنجه -12شكل  تا پنجه سیلندر -11شكل

 
 و دهابرن در پره( )چهل بعد مرحله به پنجه سيلندر از فرم انتقال مکانيزم پنجه: سیلندر روی كنندهای جدا
 جدا هپنج سيلندر تاي پنجه از را محصول کنندها جدا باشد. متفاوت قدري است ممکن مختلف هايمدل
 سيلندر سطح و هاکننده جدا بين فاصله .کنندمي راحمايت ايپره چهل به هدايت تسمه سيستم آنها .کنندمي

 طول متما در جداکننده فاصله شود( گيرياندازه سيلندر رفتگي فرو از هميشه) باشد مترميلي1 بايستمي پنجه
 .(44و43هاي)شکلباشد يکسان بايستمي زبانه
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 موقعیت جداكننده -11شكل و تسمه های هدايت                 پره چهلجداكننده ها،  -11شكل

                

 يک وجود اينجا در دهد.مي انتقال پره چهل به تا پنجه سيلندر از را محصول هدايت تسمه هدايت: تسمه
 .(42)شکل کندمي نظارت را هافرم صحيح قالانت سنسور،

 

 
 پره چهل داخل به فرم هدايت تسمه -11 شكل

 
 و طولي بعد )از شده کنترل و منظم حالت ايجاد براي (Paddle Wheel) سيلندر اين پره: چهل سیلندر
 هايپره با همراه معمول   شود.مي استفاده تحويل بخش از شدن خارج مسير ادامه در تاشده هايفرم در عرضي(
 را لندرسي به شده وارد عطف از هافرم دقيق کردن گونيا کار که شکلي ايپله هايدارنده نگه سيلندر، اين فلزي
 کنهدست دستگاه وارد منظم کامال  صورت به و راستا يک در دقيقا  هافرم تا است شده تعبيه نيز دهندمي انجام

(stacker) (40و45)شکل شوند. 
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 پره چهل سیلندر -11 شكل

 
 پره چهل نوع يك در اندازه -11شكل

 

 سيلندر، اين کار دارد. قرار تحويل بخش از شده تا هايفرم شدن خارج مسير در سيلندر اين پرس: سیلندر
 (48)شکل است. هافرم عطف تاي زاويه شدن بسته براي شده تا هايفرم کردن( فشار)پرس کردن وارد

 و بنديبسته شدن، دسته يندفرا تا شوندمي استکر وارد فولدر از شده تا چاي هايفرم :(stacker) كندسته
 .(48 )شکل شود انجام آنها شمارش

 

 
 (Stacker) كن دسته و پرس سیلندر -11 شكل
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 رول افست چاپ تحويل و تغذيه شايستگی ارزشیابی

 كار: شرح
 چاپ رول بوبين کردن خارج -3 رول جزئي هاي ايراد رفع -0 کار سفارش با آن مطابقت و کاغذ رول سالمت بررسي -1

 )فولدر( تحويل واحد -2 چاپ ماشين در کاغذ جديد رول گذاشتن -4 دستگاه از شده

  عملكرد: استاندارد
 دستگاه هاي دستورالعمل و کلي استانداردهاي و اصول به توجه با کاغذ هاي رول تعويض و بستن

 ها:شاخص
 سفارش با کاغذ هاي ويژگي تطبيق بررسي – کاغذ رول سالمت بررسي

 جزئي هاي ايراد شدن برطرف چشمي کنترل

  پنوماتيک سيستم شدن فعال غير کنترل و کشنده سيستم کنترل
  خود محل در رول صحيح قرارگيري بررسي

 تحويل واحد هايمکانيزم عملکرد کنترل و بررسي

 تجهیزات: و ابزار و كار انجام شرايط
 -22 رطوبت - C2 0± 200دماي  و استاندارد تهويه - لوکس 422 شدت با يکنواخت نور ،کارگاه محيط در  شرايط:

  درصد 22

 رول افست چاپ دستگاه -استاندارد ابزارهاي  تجهیزات: و ابزار

  شايستگی: معیار

 هنرجو نمره  1 از قبولی نمره حداقل كار مرحله رديف

  1  ارک سفارش با آن مطابقت و کاغذ رول سالمت بررسي 1

  1 رول جزئي هاي ايراد رفع 2

  0 دستگاه از شده چاپ رول بوبين کردن خارج 1

  0 چاپ ماشين در کاغذ جديد رول گذاشتن 1

  1 )فولدر( تحويل واحد تنظيم 1

 زيست توجهات بهداشت، ايمنی، غیرفنی، هایشايستگی
 نگرش و محیطی

0 
 

 * نمرات میانگین

 باشد.مي 0 شايستگي، کسب و قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *
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 7 يادگیری واحد

 رول افست چاپ گیری نمونه شايستگی
 
 
 

  ايدبردهپی کنون تا آيا
 
 دارند؟ هم با کلي هايتفاوت کاربرد و ابعاد نظر از رول هايماشين 
 است؟ متفاوت رول مختلف هايماشين در پليت کردن بسته و باز سيستم  
 ؟ است چگونه مرکب سازيآماده مراحل 
 ؟کرد رعايت بايد ايمني نکات چه هامرکب سازيآماده هنگام 
 شست؟ بايد را سيلندرها و هالستيک زماني چه 
 چيست؟ رول هايماشين در کنخشک نقش 
 ؟ کنيم روشن بايد را ماشين کنخشک موقع چه 
 است؟ چگونه رول افست هايماشين رسانيرطوبت سيستم سازيآماده 
 

 رول افست  چاپ ماشين سازيآماده و چاپي نمونه تهيه مختلف مراحل ،فراگيري شايستگي اين از هدف :هدف
 است.

 
 

 عملکرد استاندارد
 

 .SWOP المللي بين استاندارد و رول افست چاپ شيوه به توليد استانداردهاي و اصول رعايت
  .است شده تدوين رول افست سيستم از استفاده با نشريات چاپ براي SWOP استاندارد
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  شده چاپ هایپلیت کردن باز

 
 دارند؟ کاربردي چه هاپليت ،افست چاپ روش در   ؟دانیدمی آیا

 است؟ ضروري هاييکار چه ها،پليت کردن باز هنگام در 
 است؟ چگونه هاپليت باز ترتيب و روش 
 کدامند؟ هاپليت کردن باز جهت لزم ابزارهاي 
 است؟ چاپ ماشين يونيت کدام به مربوط پليت هر داد تشخيص توانمي چگونه 
 

 

 
 حروف با گرن هر ،پليت کنار بگيريم. تحويل را پليت ابتدا ،بايستمي افست چاپ ماشين روي پليت نصب براي

 شده مشخص (K حرف با مشکي ،Y حرف با زرد ،M حرف با ماژنتا ،C حرف با )سايان C.M.Y.K انگليسي
 مشخص C حرف با که سايان رنگ پليت :مثال عنوانبه دهيم.مي قرار مربوطه يونيت کنار در را آنها سپس .است
 رساي با چاپي محصول هر متن و رنگ ،طرح اينکه دليلبه .دهيممي قرار سايان رنگ يونيت کنار،را است شده

 هايپليت و باز قبلي هايپليت،چاپ جديد يندافر شروع از قبل است ضروري ،است متفاوت چاپي محصولت
 اپراتور اگر ،کردن وباز شويوشت ،نصب ،کردنخم ،پانچ مراحل از يک هر در اينکه براي شوند. نصب جديد
 پانچ مراحل انجام در است ضروري بنابراين شد. خواهد اشتباه جبران صرف زيادي زمان ؛شود اشتباهي مرتکب
 به افست چاپ هايماشين در است؛ ذکر به لزم باشيم داشته را دقت نهايت پليت نصب و کردن خم ،کردن

 رول افست چاپ هايماشين .گويندمي برج يا يونيت ،واحد ( چاپ و ،رسانيرطوبت ،رساني)مرکب هايسيستم
 ،(UNISET) يونيست ،(EURO MAN) من يورو ،(LITHOMAN) ليتومن :مانند مختلفي تجاري هاينام با

 در .دهندمي نشان را رول افست ماشين نوع دو 22 و 49هايشکل .شوندمي توليد ... و (DERENT) درنت
 کنيم.مي بيان اختصار به را جديد هايپليت نصب و شده چاپ هايپليت کردن باز ،ادامه
 
 

  

 (wide web) 11يونیست ماشین -11شكل (Narow webدرنت ) ماشین -19شكل

 
 يک 21 شکل دارند. را خود خاص ابزار پليت کردن باز براي مختلف، چاپ هايماشين پلیت: كردن باز ابزار
 دهد.مي نشان را پليت کردن باز ابزار نوع
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 پلیت كردن باز مخصوص آچار -11شكل

 

 :باشدمي زير شرح به شده چاپ هايپليت کردن باز مراحل شده: چاپ هایپلیت كردن باز مراحل
 .(20)شکل کنيممي آزاد را سيلندرها يونيت، کنار پانل از مربوطه کليد چرخاندن با (الف
 

 
 سیلندرها كردن آزاد كلید -12شكل

 
 راپراتو روبروي پليت هاي شيار تا چرخانيم مي را ماشين رسيلند ،کند دور حالت در شاسي دادن فشار با (ب
 (.23)شکل  گيرد قرار

 

 
 پلیت( های)لبه سیلندر شیار -11شكل
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 .(24)شکل کنيممي باز پليت لبه شدن آزاد براي را سيلندر کنار پيچ پ(
 

 
 شیار داخل از پلیت های لبه كردن آزاد - 11شكل

 
 .(22)شکل کنيممي خارج سيلندر شيار داخل از را پليت کار ته (ت
 

 
 سیلندر شیار از پلیت كار ته لبه كردن خارج - 11شكل

 
 ليتپ سيلندر تا دهيممي فشار را ماشين شاسي ديگر دست با و داريممي نگه را پليت کار ته دست يک با (ث

 .(25شکل) گيرد قرار اپراتور روبروري پليت( کار )لب سيلندر شيار دوباره و بچرخد
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 سیلندر روی از بازكردن برای پلیت داشتننگه -11شكل

 
 نيز را هاتپلي ساير بترتي همينبه .شود خارج شيار از پليت لب تا کشيممي را پليت آرامي به تصوير، مانند ج(
 .(20)شکل کنيممي باز
 

 
 چفت شیار درون از پلیت درآوردن – 11شكل
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 روش ولي دارد، هاييتفاوت مختلف، هايماشين در پليت کردن باز :مختلف هایماشین پلیت كردن باز
 است. شده گفته مراحل مشابه تقريبا  هم برندها ساير در سيلندر روي از پليت کردن باز کلي

 
 .نکنيد خارج مدار از کار در سهولت براي ،را ماشين هايحفاظ از يک هيچ  ایمنی نکته

 .نرسد آسيب شما دست به تا ،باشيد آن هايلبه مواظب ،است برنده پليت هايلبه
 .نشود نزديک سيلندرها تالقي محل به هادست ،پليت کردن باز هنگام
 .نکنند سقوط مرکبدان داخل به استفاده مورد ابزارهاي باشيد مواظب

 .است نمانده باقي ماشين هاييونيت بين در ابزاري يا وسيله شويد، مطمئن هاپليت کردن باز پايان از بعد
 .دهيد قرار مشخص جاي در را شده باز هايپليت

 

 

 
زیست  نکته

 محیطی
 ملز زمان در تا وندش نگهداري آمد و رفت و کار مسير از خارج در و مناسب محل در بايستمي شده استفاده ايهپليت 

 شوند. فرستاده بازيافت هايکارخانه به
 

 

 
 باشد. جدا کامال   ضايعات ساير و کاغذ آوريجمع محل از بايستي ،هاپليت موقت آوريجمع محل  نکته

 
 

 
 ربوطم پليت هر که کنيد مشخص آنها روي هايمرکب به توجه بدون کنيد. بررسي کالس در را شده باز پليت عدد چهار  کالس در کار

 کنيد. بيان هنرآموز براي را خود دليل و است رنگ کدام به
 دهيد. ارائه خود هنرآموز به مکتوب صورتبه را نتيجه و بگيريد اندازه کار ته و کار لب از هاپليت خم و پانچ محل

 

 

 
 ردهک مکتوب را مراحل هاپليت کردن خارج از بعد کنيد. خارج چاپ ماشين از را چاپي محصول يک به مربوط هايپليت  عملی فعالیت

 دهيد. ارائه هنرآموز به و
  

 
 نتيجه .دارد اقتصادي( ديدگاه )از چاپي کارهاي توليد و )اپراتور( کاربر ايمني حفظ در پيامدهايي چه ايمني نکات رعايت  کنید یقتحق

 دهيد ارائه خود هنرآموز به مکتوب صورتهب را
 

 

 دهد؟ روي است ممکن اتفاقاتي چه کارکنيم شتاب و عجله با هاپليت کردن باز هنگام اگر  کالسی بحث
 آورد؟مي وجودبه را مشکالتي چه هاپليت ساختن خارج در دقت عدم
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  جديد هایپلیت نصب

 
 د؟نشو پانچ بايستي هاپليت چرا   ؟دانیدمی آیا

 است؟ متفاوت رول مختلف هايماشين در هاپليت پانچ محل چرا 
 شوند؟ خم بايد رول افست هايماشين هايپليت چرا 
 

 

 

 را هاپليت کار ته يا و/ کار لب ،کن خم و پانچ ايههدستگا از استفاده با بايستي چاپي، محصولت توليد جهت
 شوند. آماده سيلندر روي نصب براي تا ردک خم و پانچ
 

 هايياوتتف نيز آنها کردن نصب نحوه دارند، هم با هاييتفاوت مختلف هايماشين در پليت کردن باز مراحل که همانگونه  نکته
 .دارند هم با

 
 

 در تنگرف قرار از جداي است ضروري ،دنبمان ثابت چاپ ماشين سيلندر روي هاپليت اينکه براي ها:پلیت پانچ
 وير منظور اين براي نکنند. حرکت طرفين به چاپ يندفرا در تا شوند محکم آنها روي بر ها،سيلندر شيارهاي

 وسيله به است گرفته قرار سيلندرها شيار درون در که ايزايده با متناسب هاييبريدگي هاپليت کار لب يا کار ته
 و گيرند قرار خود محل در جاييهبجا کوچکترين بدون ها-پليت تا .(24 )شکل شودمي ايجاد پانچ دستگاه
 .نيمک مشخص را پليت کار لب حتما   بايستمي پانچ انجام از قبل .دهند انجام درستي به را چاپ يندفرا بتوانند

 يشپ مرحله در چاپي کار مشخصات شناسنامه درج با يا "کار لب" عبارت با پليت کار لب ها،چاپخانه بيشتر در
 مورد لمح در و پانچ ،دستگاه هر العملدستور با مطابق بايد پليت کار لب شود.مي مشخص )ليتوگرافي( چاپ از

 .(28)شکل گيرد قرار نظر

 
   ها پلیت پانچ محل                    رول افست چاپ پلیت سیلندر شار - 11شكل
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 :است زير شرح به پليت پانچ مراحل پلیت: پانچ مراحل
 (.29شکل) دهيممي قرار پانچ دستگاه داخل رد سمت، آن از را پليت و کرده مشخص را پليت کار لب (الف

 

 
 پانچ دستگاه در پلیت كار لب دادن قرار -19كلش

 

 روشن چراغ زمان اين در کند،مي برخورد دارد قرار دستگاه پانچ سمت در که حسگرهايي به پليت هايلبه ب(
 وردبرخ .است( گرفته قرار پانچ محل در درستيبه پليت که است معني اين به دش روشن چراغ )وقتي شودمي

 .وندش روشن هاچراغ شودمي باعث و کندمي ايجاد ضعيفي الکتريکي جريان پابچ، دستگاه حسگرهاي با پليت
 .(52)شکل شد نخواهد روشن چراغ نکند پيدا ستما حسگرها اين به پليت لب اگر

 

 
 پلیت كار لب حسگرهای -11شكل

 

 ات دهيم.مي حرکت پايين سمت به را پانچ دستگاه اهرم ،دقيق محل در پليت گيريقرار از اطمينان از عدب پ(
  .(51)شکلپذيرد  صورت درستي به پانچ عمل
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 پلیت كردن پانچ – 11شكل

 رد را هاپليت پايان در و دهيممي ادامه هاپليت ساير پانچ براي را کار و کنيممي خارج را شده پانچ پليت ت(
  .دهيممي قرار مربوطه هاييونيت کنار
 

  شوند.مي نصب مربوطه سيلندر روي دستي و اتوماتيک روش دو به چاپ هايپليت  نکته
 .دارند ليک هايتفاوت ديگر هم با نيز هاپليت کردن پانچ نحوه ،گوناگون برندهاي با چاپ آلتماشين تنوع به توجه با

 موجب تا دنکن پيدا تماس تيز هايلبه يا اشيا با هاپليت سطح باشيم مواظب هاپليت کردن جاهبجا و کردن پانچ هنگام
 .نشود پليت سطح خراشيدگي

 

 

 

 نرسانند. آسيب هادست به پليت هايلبه باشيد مواظب هاپليت حمل هنگام  ایمنی نکته
 نباشد. پليت روي ايوسيله هيچگونه پانچ اهرم دادن فشار هنگام

 
 

 
زیست  نکته

 محیطی
 چاپخانه کف در آنها شدن پراکنده از .شودمي جدا آنها از مترسانتي 1×1 ابعاد در حدودا   هاپليت از بخشي پانچ هنگام 

 داده لتحوي بازيافت مراکز به بعد تا کنيد لمنتق هاپليت آوريجمع محل به را کوچک قطعات اين و کنيد جلوگيري
 شوند

 

 
 کنيد حثب خود گروه با را نتيجه .کنيد پانچ شود روشن هاچراغ آنکه بدون ،ادهد قرار پانچ دستگاه در (را )پليت لوح يک  کالس در کار
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 کنيد؟ شمارش را آنها لبه هايبريدگي تعداد ،کنيد پانچ را خام پليت عدد چهار  عملی فعالیت
 و کار هت پانچ اکنون .باشد ديگري کار ته کنار در يکي کار لب ،که دهيد قرار هم کنار طوري را شده پانچ پليت عدد دو
 دهيد ارائه خود آموز هنر به مکتوب صورتبه را نتيجه و کنيد مقايسه هم با را کار لب
 

 

 
 دهيد ارائه مکتوب رتوص هب خود موزآنره به را نتيجه .دارد کيفيت با کار توليد براي مزايايي چه هاپليت پانچ  کنید یقتحق

 

 
 را جهنتي ؟شد خواهد چاپي محصول کيفيت شدن بهتر موجب پانچ آيا اصال   ؟شد خواهد چه نکنيم پانچ را هاپليت اگر  کالسی بحث

 دهيد ارائه مکتوب صورت به خود هنرآموز به
 

 
 چيست؟ پانچ دستگاه کاربرد  پرسش

 کنيم؟ توجه بايد مواردي چه به هاپليت پانچ هنگام
 

 

 

 تيبايس رو اين از گيرند. قرار سيلندر به مربوط شيار داخل در بايستمي چاپ هايپليت ها:پلیت كردن خم
 .گيرد قرار سيلندرها شيار داخل در مشکل بدون و راحتي به تا ،شوند خم آنها لبه پانچ عمليات انجام از بعد
  کند.مي ئهارا ماشين همراه را پليت لبه کنخم دستگاه ،چاپ ماشين سازنده شرکت منظور اين براي

 :است زير شرح به پليت هايلبه کردن خم مراحل :پلیت كار ته و كار لب كردن خم مراحل
 . (50)شکل دهيممي قرار کن خم دستگاه داخل در را آن ،پليت کار لب به توجه با الف(

 

 
  كن خم دستگاه در پلیت دادن قرار -12شكل

 
 .(54و53هاي)شکل دهيممي قرار کن خم دستگاه هايپين روي دقت با را پليت پانچ محل (ب
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 قرار گرفتن پین در داخل پانچ   -11شكل قرار گرفتن پانچ پلیت بر روی پین         -11شكل

 

 دهيممي حرکت بال سمت به را نکخم اهرم ،نظر مورد محل در هاپليت پانچ گيري قرار از اطمينان از پس پ(
  .(52)شکل شود خم سيلندر شيار داخل در گيري قرار جهت پليت لبه تا

 

 
 پلیت لبه كردن خم -11شكل

 

 دارند. هاييتفاوت هم با نيز هاپليت کار ته و کار لب کردن خم نحوه ،چاپ هايماشين برندهاي تنوع به توجه با  نکته
 

 
 

 است. نمانده باقي کنخم دستگاه روي ابزاري يا وسيله شويد مطمئن ها،پليت کار ته و کار لب کردن خم پايان از بعد  ایمنی نکته
 .دنباش دور ( پليت هايگيره ) هافک تالقي محل از ها دست بايد کنيممي خم را هاپليت کار ته و کار لب که هنگامي
 .نباشد پليت روي آلودگي هيچگونه و پرز ،پليسه،کنخم داخل در هاپليت دادن قرار هنگام باشيم مواظب

 

 

 
 خم آن رکا ته و کار لب که پليت يک و باشد نشده خم آن کار ته و کار لب که پليت يک ) کنيد تهيه پليت عدد دو  کالس در کار

 يد.کن گيري اندازه را کار ته تاي محل و کار لب تا آنها تاي محل اندازه .کنيد مقايسه هم با را آنها سپس .(باشد شده
 .دهيد ارائه خود هنرآموز به مکتوب صورتهب را نتيجه
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 تنبس براي آنها تفکيک و هاپليت کار ته و کار لب کردن خم و پانچ از پس جديد: هایپلیت بستن مراحل
 :کنيممي عمل زير شرح به جديد پليت
 .(50)شکلدهيم مي قرار مربوطه يونيت کنار در را رنگ هر هايپليت الف(

 

 
 آن به مربوط يونیت كنار در رنگ هر هایپلیت قراردادن -11شكل

 

 کنيم.مي باز سيلندر روي از را پيشين کار هايپليت ب(
  کنيم.مي زتمي را سيلندرها سطح پ(
 گيرد قرار اپراتور روبروي کامل طوربه سيلندر شيار تا دهيم.مي قرار پليت بستن حالت در را ماشين (ت

 .(58)شکل
 

  
 پلیت بستن آماده سیلندر -11شكل
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 .(59)شکل بيافتد جا آن در کامال  تا دهيممي قرار شيار درون را پليت کار لب (ث
 

 

 
 سیلندر شیار در كار لب دادن قرار -19شكل

 

 رويروب دوباره آن شيار و زده کامل دور يک سيلندر تا داريممي نگه احتياط با را چاپ ماشين حلزوني شاسي (ج
 .(02)شکل گيرد قرار ما

 

 
 كند دور با سیلندر دور پلیت شدن بسته -11شكل
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 ات دهيممي فشار محکم را کار ته دست کف با .شود محکم کامال  تا دهيممي قرار شيار درون را پليت کار ته (چ
 .(01)شکل کنيممي هاپليت ساير بستن به اقدام ترتيب همينبه شوند. جاگذاري کامال 

 

 
 سیلندر شیار در پلیت كار ته قرارگیری -11شكل

 
 نيدک نصب رول افست ماشين روي بر جابهجا را رنگ چهار کار يک هايپليت اگر که کنيد بحث خود کالسي گروه در  کالس در کار

 دهيد. ارائه خود موزهنرآ به مکتوب صورتهب را نتايج افتد.مي اتفاقي چه
  

 
 کنيد نصب رول افست ماشين روي رب را پليت عدد چهار  عملی فعالیت

 

 
 مکتوب صورتهب را نتيجه است؟ کدام ماشين کنار در آنها چيدن حالت بهترين هاپليت نصب سرعت بردن بال منظوربه  کنید یقتحق

 .دهيد ارائه خود موزآهنر به
 

 

 
ص چگونه تشخي، وجود نداشته باشد بوط به کدام رنگ هستند،مر ها هيچ عالمتي که نشان دهد آنهايتاگر بر روي پل  کالسی بحث

 .دهيد ارائه خود موزآ هنر به مکتوب صورتهب را نتيجه ؟مربوط به کدام رنگ است هر پليتدهيم که 
  

 
 گرفت؟ نظر در بايد ها پليت نصب هنگام در را نکاتي چه  پرسش
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 سیلندرها و الستیک شویوشست

 
 شست؟ را هالستيک بايد چرا   ؟دانیدمی آیا

 است؟ لزم ابزاري يا موادي چه هالستيک و سيلندرها شويوشست براي دانيد مي آيا 
 

 

 
 ،شودمي نصب آن روي لستيک که سيلندري هستند. ماشين مهم هايقسمت از رول افست چاپ دستگاه يسيلندرها
 رکبم نوردهاي روي از مرکب .گويندمي پليت سيلندر را ،شودمي نصب آن روي پليت که سيلندري و لستيک سيلندر

 درسيلن چون .شودمي منتقل شونده چاپ سطح روي لستيک از و لستيک روي آنجا از و شودمي منتقل پليت روي بر
 چرخش بار هر در همچنين شود؛مي منتقل آن روي به کاغذ پرز مقداري دارد تماس شونده چاپ سطح با لستيک
 خصوص به و مشخص فواصل در که است ضروري دليل همين به .ماندمي باقي لستيک روي مرکب مقداري ،سيلندر

 پاك آنها روي از را زايد مواد ساير و پرز و اضافي هايمرکب تا دهيم شووشست را هاکيلست جديد پليت نصب از قبل
 .کنيم

 باشد:مي زير شرح به هالستيک شويوشست مراحل :هاالستیك شویوشست مراحل
 دستکش پوشيدن (الف

 تنظيف پارچه کردن آماده (ب
 شووشست محلول کردن آماده (ت
 (00)شکل شووشست محلول با تنظيف پارچه کردن آغشته (ث
 

 
 شووشست مواد سازی آماده -12شكل

 

 .(03)شکل حلزوني( کليد از استفاده )با کند دور حالت در ماشين نداد قرار ( ج
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 حلزونی كلید از استفاده -11شكل

 

 ستهش لستيک سطح کل يکنواخت، حرکت با و آلودگي( ميزان )با مناسب فشار با و دست طولي حرکت با (چ
  .(04)شکل شود

 

 
  الستیك شستن -11شكل
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 .دهيممي قرار مربوطه سطل داخل را تنظيف پارچه پايان در ح(
 ماشين هاييونيت رکاب روي کردن تميز خ(
 
 

 .ندهيد شووشست تند دور حالت در را هالستيک  ایمنی نکته
 .نکنيد خارج مدار از وجه هيچ به کارها در سهولت براي را هايونيت هايحفاظ
 .ندهيد قرار سيلندرها تالقي محل در را خود هايدست
 .نکند سقوط سيلندرها داخل به کار لوازم و ابزارها باشيد مواظب

 

 

 
 

 زیست نکته
 محیطی

  برسانيد. ممکن ميزان کمترين به را شووشست مواد از استفاده 
 کتفکي واحدهاي به جداگانه صورتبه تا بريزيد مخصوص هايسطل داخل را هاحالل و مرکب به آغشته تنظيف پارچه
 .شود هداد تحويل زباله
 

 

 
 

 را مدهآ دست به نتايج دهيد. قرار تحليل مورد را لستيک شويوشست براي بنزين از استفاده خود، کالسي گروه در  کالس در کار
 دهيد. ارائه هنرآموز به و نوشته منظم طوربه
  

 
 

 .کنيد چاپ دستگاه هايلستيک شستن به اقدام چاپي محصول يک چاپ اتمام از بعد  عملی فعالیت
 
 

 

 
 
 

 اصل با آن مطابقت و اولیه نمونه چاپ

 يهتغذ مرکب، با مرکبدان کردن پر ،جديد کار هايپليت نصب ،پيشين سفارش هايپليت کردن خارج از پس
 پس و دهيم مطابقت اصل با را چاپي نمونه اولين است ضروري چاپ، انجام و دستگاه اندازيراه ،ماشين در کاغذ

 نابراينب .کنيممي شروع تيراژ با مطابق را انبوه چاپ سفارش دستور ،اطالعات و تيراژ متن، ،طرح رنگ، مطابقت از
 داد. خواهيم انجام را زير اقدامات
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 کنيم؟مي استفاده هاييشاخص چه از رول افست چاپ ماشين در مختلف هايمرکب چاپ انطباق کنترل براي   ؟دانیدمی ایا
 کجاست؟ هاشاخص گيريرقرا محل 
 شود؟مي تنظيم چگونه چاپي محصول هر سطح مرکب ميزان 
 دارد؟ بستگي عواملي چه به شده اپچ محصول در نظر مورد رنگ به رسيدن 
 شوند؟مي خشک چگونه شده، چاپ ايهمرکب 
 کنيم؟مي استفاده کنخشک هايسيستم از رول هايماشين در چرا 
 ؟گيردمي قرار تاييد و ارزيابي مورد هاييشاخص چه با شده چاپ کار 

 

 

 
 ريزيم.مي مرکبدان در را مرکب ابتدا ،چاپي سطوح روي مرکب انتقال جهت ،رول افست چاپ هايماشين در

 هايماشين در .کرد دهيمرکب مکانيزم کردن آماده به اقدام بايستمي آنها نصب و هاپليت کردن آماده از پس
 براي مرکبدان چهار ،زن رو و پشت هايماشين در مثال  دارد. وجود مرکبدان چاپ، قابل رنگ تعداد به چاپ،
 دارد. وجود پشت چاپ براي مرکبدان چهار و رو چاپ
 

 شود.مي انجام دستي و اتوماتيک تغذيه صورت دو به مختلف هايماشين در مرکب تغذيه  نکته
 باشد. کمتر مرکبدان حجم سوم يک از نبايد مرکبدان داخل مرکب حجم

  

 
 دستس روش دو از يکي به رول افست چاپ دستگاه هايمرکبدان در مرکب ريختن :مركبدان كردن پر مراحل

 رايب کاردك يک از اپراتور ،افست چاپ هايدستگاه در مرکبدان دستي پرکردن براي .شودمي انجام اتوماتيک يا
  .کندمي استفاده مرکبدان به آن انتقال و قوطي از مرکب برداشتن

 شود:مي انجام زير ترتيب به دستي روش در مرکبدان داخل به مرکب ريختن مراحل :دستی روش
 .(02)شکل مربوطه چاپ يونيت کنار در مرکب مختلف هاي قوطي دادن قرار لف(ا
 

  
 فرآيندی مركب هایقوطی -11شكل

 

 مرکبدان. داخل ريختن براي مرکب سازيآماده و ظرف کردن باز ب(
 .(05)شکلهامرکبدان داخل به مرکب ريختن (پ
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 مركبدان در مركب ريختن -11شكل

 

 به تجاري( رول هايماشين ويژه )به چاپ هايماشين از بعضي در مرکب تغذيه :مركب تغذيه خودكار روش
 مرکب مقدار که کنندمي عمل صورت اين به مرکب تغذيه خودکار هايمکانيزم شود.مي انجام اتوماتيک صورت
 محض به شودمي داردکنترل قرار متحرك صورتبه مرکبدان داخل در که حسگر يک توسط مرکبدان داخل
 چاپ دستگاه اي(کنار)بشکه بزرگ مخازن از جديد مرکب اژپپم شده، مشخص سطح از مرکب ميزان کاهش
 خودکار انتقال مکانيزم دهنده شانن 00 شکل است. احتر اپراتور براي سيستم اين با کارکردن شود.مي انجام
  است. رول افست دستگاه اصلي مخزن به مرك اوليه مخزن از مرکب

 

 
  مركب خودكار تغذيه مكانیزم -11شكل
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 کنيد. استفاده مناسب و سالم ابزار زا  ایمنی نکته
 کنيد. پرهيز حد از بيش کردن پر از مرکبدان کردن پر هنگام در

 د.نباش شده خشک مرکب هرگونه از عاري و تميز بايد ابزارها
 کنيد. خودداري شتاب و عجله از مرکبدان، داخل به مرکب ريختن در

 داريد. هگن خود دستان در محکم را مرکب قوطي ها،مرکبدان داخل به مرکب تخليه هنگام
 نکنيد. خارج عملکرد مدار از کار انجام در سهولت براي را حفاظتي ابزارهاي از يک هيچ
 

 

 
 زیست نکته

 محیطی
 عدف يا محافظت استاندارد طوربه را آن ابزار و هامرکبدان کاري تميز و شووشست به مربوط ماندهاي پس يا ضايعات 

 کنيد.
 

 

 
 ريزيبرنامه را رول چاپ ماشين يک هايمرکبدان کاريتميز و مرکب ريختن به مربوط کارهاي گروهي، فعاليت يک در  عملی فعالیت

 دهيد. انجام و کرده
 

 

 
 کنيد؟ مقايسه هم با را زن رو يک و زن رو و پشت هايماشين هايمرکبدان تعداد  پرسش

 
 

 
 را زير حالت 5 به مربوط مطالب و کرده بررسي را مرکبدان خودکار و دستي مکانيزم ساختار خود، کالسي گروه در  کنید پژوهش

 انجام را لزم ريزيبرنامه کالس در ارائه براي تا دهيد تحويل هنرآموز به و کرده تهيه مربوطه جداول در منظم طوربه
 دهد.
 کاربردها - کلي اجزاي – هاتفاوت – هاشباهت – معايب – مزايا :هامکانيزم تجزيه و بررسي شقوق

 

 

 

 خشک مختلفي هايروش به هامرکب ،رول افست چاپ هايماشين در :آب پمپ و كنخشك سازیآماده
 چاپخانه محيط هواي معرض در که وقتي تواندمي ،دارد قرار چاپي سطح روي که مرکبي :نمونه براي .شوندمي
 بنفش ماوراي رنو معرض در که شودمي خشک زماني مرکب ها،ماشين از بعضي در يا ،شود خشک گيردمي قرار
 چاپ سطح روي که هاييمرکب ،چاپ ماشين بالي سرعت دليلبه رول هايشينما از بعضي در اما .گيرد قرار

  .دنندار را شوند خشک چاپخانه محيط هواي از استفاده با اينکه امکان ،گيرندمي قرار شونده
 از مرکب شدن خشک جهت ( ... و شونده چاپ سطح نوع و/يا مرکب نوع با )متناسب موارد برخي در بنابراين

 همحفظ يک داخل از شونده چاپ سطح حرارتي، کنخشک مدل در .کنندمي استفاده کنخشک نام به دستگاهي
 شود. خشک آن مرکب تا دکنمي عبور داغ هواي
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 زیست نکته
 محیطی

 ارجخ کنخشک اگزوز سيستم از و شده تبخير آن داخل هايحالل هکلي ،مرکب شدن خشک هنگام اينکه به توجه با 
 پس اهدستگ است ضروري دليل اين به کنيم جلوگيري زيست محيط در آنها پخش از است ضروري بنابراين ،شوندمي

 هب تبديل را زيست محيط براي مضر مواد اين تا شود نصب شده تبخير هايحالل مسير در (after burner) سوز )دود(
 .رسانندمي زيست محيط به کمتري ضرر که کند موادي

 

 

 
 چاپ هايماشين در کنخشک مکانيزم حرارت بودن زياد يا کم حالت دو ثيرتأ که کنيد بحث خود کالسي گروه در  کالس در کار

 کنيد. آماده کالس در ارائه براي و بنويسيد مراتبي سلسله و مرتب طوربه را بحث نتايج چيست؟ رول افست
  

 
 کنيد. کنترل مانيتور روي از را آن دماي ييرتغ روند و کنيد روشن را افست رول ماشين يک کنخشک  عملی فعالیت

 
 

 
 چگونگي و مراحل کرده، بررسي را رول دستگاه يک حرارتي کنخشک دماي تنظيم مکانيزم خود، کالسي گروه در  کنید تحقیق

 دهيد. ارائه هنرآموز به و بنويسيد فني گزارش يک قالب در را آن اجزاي عملکرد
  

 

 چاپي، روش اين در .شود انجام چاپ يندفرا تا نددار آب به نياز افست چاپ هايماشين :آب تغذيه سیستم
 چاليخ سيستم توسط ،نياز مورد رطوبت و است برخوردار ايالعاده فوق اهميت از پليت سطح به رسانيرطوبت

 نآ به هاييافزودني است ضروري بنابراين کندنمي فراهم را افست چاپ شرايط خالص آب چون ،شودمي مينتأ
 کنار در هگان چند کارکرد با سيستم يک بايستي پليت، روي بر نياز مورد رطوبت ليه مينتأ براي شود. اضافه

 اين نام ايد، آموخته ورقي افست چاپ به مربوط هايپودمان از که همانطور باشد. داشته وجود چاپ دستگاه
 است. "يخچال" اختصار به مکانيزم،

 
 خنک به نياز رول، افست چاپ هايدستگاه از هاييبخش چه که کنيد پژوهش خود، کالسي گروه اعضاي ساير با همراه  کنید پژوهش

 د.دهي ارائه هنرآموز به و نوشته فني گزارش يک قالب در را نتايج شوند.مي خنک مکانيزمي چه توسط و دارند کردن
  

 
 ارائه نرآموزه به و بنويسيد شده خواسته که ترتيبي به را کار نتايج دهيد. انجام را زير هايفعاليت خود، کالسي گروه در  کنید پژوهش

 دهيد.
 آنرا PH )تورنسل( سنج PH کاغذ يا متر PH دستگاه با و بريزيد تميز ليوان يک داخل را آب يدارو مقداري -1

 کنيد. گيرياندازه
 کنيد. گيرياندازه نيز را آن PH مقدار و بريزيد تميز و جدا ليوان يک در را نوشيدني آب مقداري -0
 بسنجيد. را آن PH و ريخته ديگري تميز ليوان در را رول افست چاپ يخچال محلول از مقداري -3

 چاپ پليت رب ليوان هر محتوي از استفاده اثر و کنيد تحليل بودن قليايي يا اسيدي ميزان نظر از را آمده دست به نتايج
 بنويسيد. خودتان ديد از را
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 يک روي پليت هر و شودمي تهيه پليت عدد چهار،رنگ چهار چاپي محصول يک چاپ براي :رجیستر تنظیم
 مناسب موقعيت در رنگ هر پليت بايستي ،باشيم داشته شفاف تصوير يک اينکه براي .شودمي نصب چاپ يونيت

 ظيماتتن بايستي رول، افست چاپ هايماشين در وضعيت، اين تحقق براي بگيرد. قرار سيلندر روي خود دقيق و
 ودکار،خ سيستم در شود. انجام کامل طوربه گيرد( صورت اتوماتيک يا دستي صورتبه است ممکن )که رجيستر
 پذيرد.مي انجام است ارتباط در ماشين رجيسترهاي تنظيم سيستم با که مانيتور يک روي از تنظيمات

 

 
 رجسترهاي .کنيد بررسي آن رجيسترهاي انطباق نظر از را است شده چاپ افست رول ماشين با که را چاپي کار يک  عملی فعالیت

 .دهيد ارائه خود آموز هنر به مکتوب صورتبه را نتيجه .است منطبق چقدر آن
 

 

 
 

 رد کنيد. شناسايي را آن رجيستري هايمکانيزم تمام و کرده بررسي را رول دستگاه يک خود، گروه اعضاي با همراه  کنید تحقیق
 يمتنظ عملکرد، و کنترل نوع دستگاه، در مکاني موقعيت ابزار، نام :کنيد کامل را مربوطه جدول خود، کار با ارتباط
 خودکار. يا دستي
 کند. ارزيابي تا دهيد ارائه هنرآموز به را شده کامل جدول

 

 

 
 

 يد.ده قرار بحث مورد کالس در را رجيستري تنظيم و کنترل يندفرا در آنها از استفاده چگونگي و رجيستري عاليم  کالس در کار

 
 

 

 
 چاپ سطح روي بر مرکب انتقال منظور به ،ورقي هايماشين مانند چاپی: سطح بر مركب میزان تنظیم
 از کيي به تواندمي سيستم اين .هستند رسانيمرکب سيستم به مجهز نيز رول افست چاپ هايماشين شونده،

 يستمس با که مانيتور يک الکترونيک، روش در شود.مي کنترل اتوماتيک و الکترونيک دستي، روش روش سه
 زمان.تعداد مرکبدان، داخل نورد سرعت :لفهمؤ سه در تغيير از استفاده با را مرکب دارد، ارتباط رسانيمرکب
 رکبم سطح به توجه با چاپي سطح مرکب ميزان بنابراين کند.مي کنترل مرکبدان، شيرهاي و رابط نورد تماس
 شود.مي تنظيم آن خور
 دارد. وجود رساني مرکب نوردهاي ساير با منشاء نورد ارتباط روش در کلي روش دو مختلف، هايماشين در

 ناپيوسته. انتقال و ارتباط ديگري و است پيوسته انتقال و ارتباط يکي
 يدايم و وقفه بدون نوردها، ساير و ءمنشا نورد ميان رابط نورد ارتباط که است مفهوم اين به پيوسته ارتباط
 اب را مرکب انتقال که است مرکبدان هايتيغه لبه در کاغذ پرز انباشت روش، اين هايمحدوديت از يکي است.

 اقدام آن کردن تميز براي ماشين، توقف زمان در بايستي کوتاهي فواصل در دليل، اين به کندمي مواجه اختالل
 کرد.
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 نورد به تنظيم قابل زمان طول با و معين، زماني فواصل در پاندولي، يا آونگي نورد يک ناپيوسته، ارتباط روش در
 يمرکب و چسبيده خود از پس نورد به اينبار و شده جدا آن از سپس گيرد، مي آن از را مرکب و چسبيده منشاء

 کند.مي منتقل آن به را بود گرفته مخزن نورد از که
 

 چاپ هايترام اندازه و شده چاپ مرکب ميزان رنگ، فام وضعيت سنجش و کنترل براي ها/ابزارهايي راه چه شما نظر به  پرسش
 دارد؟ وجود رول افست چاپ در شده

 
 

 
 

 تنظيم الکترونيک و دستي هايروش کيفي و عملکردي هايتفاوت و معايب و مزايا درباره خود، کالسي گروه در  کنید یقتحق
 ادياقتص هايلفهمؤ به توجه يندي،فرا مسايل بررسي کنار در کنيد. پژوهش رول، افست چاپ هايماشين در دهيمرکب

 دهيد. ارائه هنرآموز به منظم، پژوهشي گزارش يک قالب در را خود فعاليت حاصل است. لفمؤ نظر مورد نيز
 

 

 
 

 اصل با مطابقت و نمونه چاپ

 ،پانچ ،پليت تهيه دستگاه، تحويل و تغذيه تنظيمات :شامل دستگاه سازيآماده به مربوط کارهاي انجام از پس
 به ،ستررجي سيستم و رسانيمرکب ،کنخشک ،رسانيرطوبت هايسيستم اوليه تنظيم ،پليت صبن کردن، خم

 تگاه،دس اندازيراه با است لزم چاپ، ناظر نظرات با آن انطباق يا اصلي نمونه با توليدي محصول مطابقت منظور
 شود. اقدام چاپي نمونه تهيه به نسبت

 
 رزي شرح به آن انطباق و چاپي محصول کنترل مراحل :آن انطباق و شده چاپ محصول كنترل كلی مراحل
  :است
 دهيم.مي قرار کنترل ميز روي را شده چاپ نمونه 
 کنيم.مي تعيين دقيق طوربه را مرکبدان( شيرهاي به )نسبت کنترل ميز روي نمونه جايگاه 
 کنيم.مي اصالح به اقدام انحراف صورت در و کنيممي کنترل را رجيسترها 
 شد.با چاپ ناظر شخص نظر مطابق يا نزديک اصل رنگ به که کنيممي تالش و کنيممي کنترل را هارنگ 
 دهيم.مي انجام را شده ييدتأ نمونه با متن مطابقت 
 دهيم.مي انجام را شده ييدتأ نمونه با طرح مطابقت 
 دهيم.مي انجام را شده ييدتأ نمونه رنگ با شده چاپ هايرنگ مطابقت 
 اقدام )انبوه( تيراژ چاپ براي شده، ييدتأ نمونه يا چاپ ناظر نظر با شده گفته موارد انطباق صورت در 
 کنيم.مي
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 کدامند؟ رول افست چاپ در شده چاپ محصول کنترل مراحل انجام براي لزم ابزار که کنيد بحث کالس در  کالس در کار
 

 

 
 

 ار مرکبدان شيرهاي تنظيمات و ميز روي بر آن درست موقعيت تعيين کنترل، ميز روي بر شده چاپ نمونه قراردادن  عملی فعالیت
 دهيد. انجام

  

 
 

 اين ،کنترل ميز روي از مرکب شيرهاي الکترونيک تنظيم در تغيير با که کنيد پژوهش خود هايگروهي هم همکاري با  کنید یقتحق
 دانش خود، ذهني توان از توانيدمي شما شود؟مي اعمال دستگاه دهيمرکب مکانيزم روي بر صورتي چه به تغييرات

 هايتساي وب الکترونيک، آموزش هايکتاب الکترونيک، مکانيک ،مکاترونيک رشته مانند ديگر ايرشته هنرجويان
 کنيد. استفاده ... و ساده زبان به الکترونيک آموزش

 

 

 
 ؟کنيم دريافت مشتري از را نمونه يک ييديهتأ چگونه  پرسش
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 رول افست چاپ گیری نمونه شايستگی ارزشیابی

 كار: شرح
 چاپ -4 – هاسيلندر و لستيک شويوشست -3 – جديد هايپليت نصب -0 – شده چاپ هايپليت کردن باز -1

 اصل با آن مطابقت و اوليه نمونه

  عملكرد: استاندارد
       … ,GATF, fogra المللي بين استانداردهاي و توليد استانداردهاي و اصول رعايت

 ها:شاخص
 پليت بازکردن سالم ابزارهاي از استفاده

 پليت بستن سالم ابزارهاي از استفاده

 استاندارد لستيک و سيلندر شوينده مواد از استفاده

 چاپي سطح در رنگ ميزان و رجيستر ،مرکبدان کنترل و بررسي

  اصل با نمونه مطابقت ،رنگ کلي ارزيابي و چاپي سطح ،پليت ،سفارش برگه دريافت بررسي

 تجهیزات: و ابزار و كار انجام شرايط
 رطوبت - C2 0± 200دماي  و استاندارد تهويه  - لوکس 422 شدت با يکنواخت نور کارگاه، محيط در  شرايط:

  درصد 22 -22

 استاندارد ابزارهاي -افست چاپ دستگاه  تجهیزات: و ابزار

  شايستگی: معیار

 هنرجو نمره  1 از قبولی نمره حداقل كار مرحله رديف

  1 شده چاپ هاي پليت کردن باز 1

  1 جديد هاي پليت نصب 2

  1 ها سيلندر و لستيک شستشوي 1

  0 اصل با آن مطابقت و اوليه نمونه چاپ 1

 توجهات بهداشت، ايمنی، غیرفنی، هایشايستگی
 نگرش و محیطی زيست

 
0 

 

 * نمرات میانگین

 باشد.مي 0 شايستگي، کسب و قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *
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 گیری چاپ دیجیتالتحویل و نمونه –تغذیه 

 5پودمان 

 

و زمان بر  چاپ ديجيتال روش چاپي است كه در آن ديگر خبري از مراحل خاص
پيش از چاپ و آماده سازي فرم چاپ دهنده نيست. در اين روش، محتواي چاپ 
شونده مستقيما از رايانه به دستگاه چاپ فرستاده مي شود. هر چند تا به امروز، چاپ 
ديجيتال توانسته در بخشهاي مختلف، مزاياي فراواني براي مخاطبان خود فراهم كند، 

خود دارد. از جمله ضعف در صرفه اقتصادي در تيراژهاي  لكن هنوز كمبودهايي را با
 .. .باال و

در اين پودمان، آماده سازي سطوح چاپ شونده و تنظيم ورودي و خروجي دستگاه 
 چاپ ديجيتال براي چاپ نمونه را فرا خواهيم گرفت.
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 8واحد یادگیری 

 شایستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتال
 
 
 

  ایدآیا تاکنون پی برده

 چاپ ديجيتال چيست؟ 
 هاي اساسي اين روش كدامند؟ويژگي 
 اند؟هاي اين روش چاپي چگونهمكانيزم تغذيه و تحويل در دستگاه 
 هاي چاپ سنتيها با ماشين آالت روشگاههاي تغذيه و تحويل اين دستهاي تكنولوژيك در سيستمتفاوت 

 كدامند؟
 آيد؟بي از ورودي داخل نشود چه پيش مياگركاغذ به خو 
 آيد؟ر كاغذ پاره شود چه مشكلي پيش مياگ 
  ؟شودبه دستگاه منتقل مي مكانيزميكاغذ توسط چه 
 

ر و به صورت استاندا منياز اين شايستگي فراگيري تغذيه وتحويل سطوح چاپي با رعايت اصول اي هدف هدف:
 .باشدهاي چاپ ديجيتال ميدر ماشين

 

 استاندارد عملكرد

 
 .شده تغذيه و تحويل ماشين چاپ ديجيتال با رعايت قوانين و استاندارهاي تعريف بخشتنظيم 
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 سازی سطح چاپ شوندهآماده

 
  دانید؟می آیا

  ؟ل، چگونه بايد باشدهاي چاپ ديجيتابراي تغذيه در دستگاه شونده سطح چاپوضعيت 
 كارهاي الزم در آماده سازي سطح چاپ شونده براي تغذيه به دستگاه كدامند؟ 
 م؟بر بزنيقبل از قرار دادن در دستگاه، را  / ورقيكاغذ شيت بهتر است چرا 

 

 

 
 كفر و ياي و دنياي صمبتني بر مفاهيم رايانه كه يند چاپ آناها و فراپ ديجيتال به علت عملكرد دستگاهچ

چاپگرهاي روميزي است هاي اين روش چاپي، است. نمونه بسيار خوب از دستگاه به اين نام معرفي شده هستند
و  "روميزي"هاي چاپ ديجيتال به دو دسته كلي ها وجود دارند. امروزه ماشينها و حتي در خانهكه در اداره

 شوند. بندي ميدسته "تجاري"
هاي تغذيه و تحويل خاص آنها، طراحي و ساخته شده اند و متناسب با مكانيزميز، بندي نمتناسب با اين دسته

اي مناسب، براي كاربرد در هي است كه سطوح چاپ شونده، به روشيه و تحويل نيز، ضرورذهاي تغمكانيزم
 سازي شوند.ها، آمادهدستگاه

به  ل، پرداختن تخصصيهاي چاپ ديجيتااهباال در سازندگان و انواع دستگبا توجه به گستردگي و تنوع بسيار 
 هاي مشخصيعملي مطالب و مراحل كارها، نمونهطور منطقي ميسر نيست، از اين رو براي فهم بهتر و همه آنها به
 ها و تجهيزات الزم هستند در اين پودمان آورده شده است.هايي كه در بردارنده فناورياز دستگاه

 
در دستگاه هاي چاپ ديجيتال غالبا به اين صورت است كه  دستگاه هاي چاپ ديجيتال  مكانيزم تغذيه و تحويل  نکته

روميزي، به صورت ورقي و دستگاه هاي چاپ ديجيتال تجاري به صورت رول هستند. )هر چند با توسعه تكنولوژي، 
 د.(، دگرگون مي شونتضميني بر پايداري يك وضعيت در طوالني مدت وجود نخواهد داشت و ساختارها به طور پيوسته

 

 

 

 های چاپ دیجیتالوریافن

صورت پودري بوده و مبتني است كه ماده چاپ شونده در آن به روشي از چاپ ديجيتال :چاپ ديجیتال لیزری
گيري تصوير بر روي درام )سيلندر فرم( و شود. شكلي )ايجاد بار الكتريكي( انجام مييند الكروفتوگرافبر فرا

  .(2و1)شكلگيردر الكتريكي مثبت و منفي، صورت مير تا مرحله چاپ، با ايجاد باانتقال تون
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 دستگاه چاپ ديجیتال لیزری )تجاری( -2شكل  چاپ ديجیتال لیزری)اداری( هایدستگاه -1شكل

 
ع ينوعي از چاپ ديجيتال است كه در آن به جاي تونر جامد از يك كارتريج ما چاپ ديجیتال جوهر افشان:
چاپ بر روي آن انجام شود. اين كارتريج بر روي صفحه اي كه قرار است عمل به عنوان منبع رنگ استفاده مي

شود. به اين ترتيب هاي بسيار ريز آن بر روي سطح چاپ شونده نشانده ميكند و جوهر از نازلشود حركت مي
 .(4و3 هايشود)شكلچاپ انجام مي

مطرح و به سرعت متداول شدند. يكي از داليل رشد سريع اين  1980دهه چاپگرهاي جوهر افشان از اواسط 
 باشد.نسبت به كيفيت و كارايي آنها مي چاپگرها، ثيمت مناسب

 

 
 دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان )اداری( -3شكل

 

 
 (تجاری)دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان  -4شكل
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طور منظم به ا بههاي جوهر افشان و ليزري را تشريح كنيد. نتايج حاصله رانيزمگروه كالسي خود، عملكرد مك در  پژوهشی کنید
 هنرآموز ارائه دهيد.

  

 
چاپ شونده  سطحو بارگذاري سازي آماده عمومي مراحل :سازی سطح چاپ شونده و بارگذاری آنآماده

 .هاي چاپ ديجيتال به شرح زير استدر هر دسته از دستگاه
 :زي به شرح زير استسازي در دستگاه چاپ روميمراحل آماده :اپ ديجیتال رومیزی( دستگاه چالف
 كنيم.بندي را از دسته كاغذ جدا ميابتدا لفاف بسته 
 دهيم.هاي الزم را انجام ميي دستگاه و ابعاد سفارش چاپ، برشدر صورت نياز، متناسب با اندازه ورود 
 هاي تغذيه، بهتر است كار بر زدن انجام شود(شندهزنيم )با توجه به حساسيت ككاغذ را بر مي 
 (5)شكل كنيمرا در اندازه مورد نظر تنظيم مي مخزن كاغذ دستگاه. 
 دهيم.اسب در مخزن كاغذ دستگاه قرار ميهاي منبه تدريج كاغذ را در دسته  
 

 
 واحد تغذيه -5شكل

 

 :دستگاه به شرح زير استزي در اين سامراحل آماده :رولب( دستگاه چاپ ديجیتال تجاری 
 بندي رولباز كردن لفاف بسته 
 هاي مخدوش و گونيا كردن لبه رول كاغذبرداشتن اليه 
 انتقال رول به ورودي دستگاه 
  (7و6)شكلك تكه چسب به بدنه آن بچسبانيد( )لبه رول را با ي ته رول تمام شده از دستگاه.خارج كردن. 
  (8)شكل در واحد تغذيه و بارگذاري شفت در مغزي رولقراردادن. 
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 خارج كردن ته رول از دستگاه -7شكل ته رول تمام شده   -6شكل

                            

 

 

 روش بارگذاری رول -9شكل شفت و بادكردن برای گرفتن مغزی -8شكل

 
 .(9دقت شود)شكل در زمان بارگذاري رول در دستگاه به جهت باز شدن رول براي ورود به دستگاه  نکته

 
 

 



 ديجیتالگیری چاپ تحويل و نمونه -تغذيه  

 175 

ير رت زصوم پيوند داده شوند، مراحل كار بهدر صورتي كه نياز باشد كه ابتدا و انتهاي دو رول قبلي و بعدي به ه
هاي )شكلتر، در داخل دستگاه انجام شود.(هاي مدرنتواند در خارج يا در مدلدهي ميخواهد بود. )كار پيوند

  (.14تا 10
 

  
 صاف كردن لبه )برش(                                        -11شكل عبور دادن كاغذ                                  روش -10شكل

  

 چسباندن چسب دوطرفه - 13شكل  برش لبه رول برای پیوند دهي    -12شكل

 
 رول پیوند داده شده -14شكل 
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هاي كشنده كاغذ در تغذيه دستگاه هاي روميزي پژوهش كرده، حاصل كار انواع مكانيزم در گروه كالسي خود، پيرامون  پژوهشی کنید
را به طور مرتب و همراه با تصاوير و توضيحات كامل، به هنرآموز ارائه دهيد تا ايشان برنامه ريزي ارائه ها در كالس را 

 انجام دهند. 
 

 

 
 نظر هنرآموز، بر بزنيد. را زير  A5برگي كاغذ  250يك دسته   فعالیت عملی

 
 

 
قسمت ورودي و خروجي دستگاه را بايد، قبل از راه اندازي بررسي كنيد. اگر موانعي وجود داشت، برطرف كنيد تا به   نکته ایمنی

 دست شما و دستگاه آسيبي نرسد
 ري كنيد.در زمان جابجايي رولها از قرار دادن دست و پا در نزديكي لبه هاي ميان دو رول خود دا

 

 

 
 نکته زیست

 محیطی

محيط زيست  ، به پايداريدر انبارش باطله ها، كاغذهاي چاپدار و كاغذهاي سفيد را جدا كنيد تا در هنگام بازيافت 
 كمك كرده باشيد.

 
 

. 

 تنظیم ورودی دستگاه 

 
  دانید؟می آیا

 اجزاي واحد تغذيه )ورودي( دستگاه چاپ ديجيتال كدامند؟ 
  داخل دستگاه چيست؟ ههر جزء براي انتقال سطح چاپ شونده بكار 
 هاي ديجيتال ورقي و رول به چه مقدار هستند؟ هاي تغذيه در دستگاهكمترين و بيشترين اندازه 
 هاي كاغذ براي تغذيه و انجام درست چاپ كدامند؟ويژگي 
 

 

 

رد. گيطح چاپ شونده به خوبي صورت نميس اگر ورودي دستگاه به خوبي تنظيم نشود، عمليات چاپ بر روي
ها گير گذشتن از ورودي دستگاه ميان غلتكهاي ورقي ممكن است سطح چاپ شونده در حال در ماشين مثالً
مچاله شده و باعث فشار  ،كاغذ هاي كشنده شود. زيرايا موجب خراب شدن غلتكو باعث توقف دستگاه و  كرده

زمان زيادي  دوباره آنچاپ ديجيتال رول نيز پاره شدن كاغذ و بارگذاري  شود. يا درهاي كشنده ميبه غلتك
  شود.فيوزر و سطح درام مي كثيف شدن و TED/هاي تدگرفت. همچنين باعث پاره شدن سيم را خواهد

سطح چاپي را بر عهده دارد و غير باردار كردن قسمتي از دستگاه است كه عمليات باردار شدن تد  :(TEDتد)
آخرين تدي كه در منتهي  (.15 شود )شكل د كه تونر از سطح درام به سطح چاپ شونده منتقلشوث ميو باع
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ناطيسي تميز كننده نهايي است كه عليه مسير چاپ و انتقال تونر به سطح كاغذ قرار دارد، حاوي يك تيغه مغ
 (16 زدودن آخرين ذرات تونر اضافي از روي سطح چاپ شونده زا به عهده دارد. )شكل

 

  

 تد آخر با تیغه مغناطیس تمیز كننده -16شكل                               تد میاني                     -15شكل

 
شود؟ براي هر كدام از اين در گروه كالسي خود پژوهش كنيد كه باردار و غيرباردار شدن كاغذ، به چه دليلي انجام مي  پژوهشی کنید

 علمي و عملي كامل بيابيد و به طور مكتوب و منظم به هنرآموز خود ارائه دهيد.دو حالت، استدالل 
  

 

يتال رول را به اختصار شرح در ادامه مراحل هدايت كاغذ در دو ماشين چاپ ديجيتال روميزي و چاپ ديج
 دهيم.مي

اه به خوبي صورت درون دستگ اگر هدايت كاغذ به :(رومیزی)تنظیم ورود كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال 
توان نمي ،كشش و هدايت كاغذ را انجام ندهند، يا به هر دليلي گونيا تنظيم نباشد و يا نوردها به خوبي كارنگيرد

اين ماشين مراحل  براي تنظيم و هدايت كاغذ در.انتظار داشت كه يك كار مطلوب و مورد قبول به دست آيد
 .كنيمزير را اجرا مي

  مانعي وجود نداشته باشد ي شود كهكشنده بررس نوردمسير 
 كنيم.سالم بودن آنها اطمينان حاصل مي زنيم و ازكاغذها را بر مي 
 هاي ديجيتال روميزي در )قابليت چاپ ماشين كنيممتناسب با اندازه كاغذ تنظيم مي ورودي دستگاه را

 .باشند(مي A5، A4، A3ابعاد 
  كاغذ اطمينان حاصل كنيم.از سالم بودن نوردهاي كشنده و هدايت كننده 
 هاي داراي آسانسور تغذيه، اين قسمت كنترل شود.در دستگاه 
 

با هماهنگي هنرآموز بخش هاي مختلف قسمت تغذيه كاغذ يك پرينتر روميزي را ليست كنيد. در اين ليست، كار هر   فعالیت عملی
 قطعه را شرح دهيد.
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ل، يك در اول ورودي دستگاه چاپ ديجيتال رو :رول )تجاری(تنظیم ورود كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال 
دستگاه، بخشي به نام جم  )در داخل( . در ابتداي وردي(17 )شكل دار قرار داردنورد الستيكي و يك نورد آج

GEM شكلدباشمي ويي و الستيكي و چند نورد المنتيتعبيه شده است. بخش جم متشكل از چند نورد كائوچ( 
در محدوده نورد المنتي، يك حسگر  شود.نوردها به درون دستگاه هدايت مي د از عبور از اين. كاغذ بع(18

 .(19 ) شكل در محدوده استاندارد آن حفظ شود دمايي قرار داده شده تا دماي اين نورد در حين عبور كاغذ،
 

   

 سنسور -19 شكل نورد     -18 شكل نورد المنتي   -17 شكل

 
در گروه كالسي خود، پيرامون چرايي زبر )آجدار( بودن نورد در ورودي دستگاه، پژوهش كنيد. عملكرد اين نورد را   پژوهشی کنید

 تشريح كنيد. حاصل پژوهش را به صورت يك گزارش فني مكتوب كرده و به هنرآموز ارائه دهيد.
  

 

 

ط مطلوب ، آماده كردن و به شرايكار اصلي نوردهاي المنتي جذب رطوبت اضافي كاغذ :نوردهای المنتي
ز اكاغذ رطوبت اضافي داشته باشد حالت استاندارد خود را  ،باشد. اگر به هر دليليرساندن كاغذ براي چاپ مي

ه كاغذ رطوبت كافي نداشترا به دست آورد. همچنين اگر به هر دليلي،  با كيفيتتوان يك چاپ دست داده و نمي
 .گيردشك شده و حالت شكنندگي به خود ميا به خوبي انجام داد. زيرا كاغذ ختوان عمليات چاپ رنمي ،باشد

هاي فلزي گرم شونده از داخل اين نوردها عبور جنس اين نوردها فلزي است. المنت :مكانیزم نوردهای المنتي
 اين نوردها در شود. دماي عملكرديهمزمان با راه اندازي دستگاه، فرايند گرم شدن آنها آغاز ميداده شده اند. 

نورد هاي ايستادن موقتي دستگاه، عملكرد گرم كننده اين باشد. در زمانطول عمليات چاپ، همواره ثابت مي
 .دهندر المنت از ميان نورد را نشان ميعبو روش 21و 20 هايشكلشود. نيز به طور اتوماتيك قطع مي
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 های آنها از داخل نوردها و سیمالمپعبور  -21 شكل                     های حرارتيهای رابط المپسیم -20 شكل

 

در گروه كالسي خود درباره اين موضوع پژوهش كنيد كه مكانيزم نورد المنتي، در ارتباط با كاغذهاي با گراماژ )ضخامت(   پژوهشی کنید
ور كه درباره كاغذهاي تحرير اتفاق بيشتر، مثال مقواها، چگونه وظيفه خود )جذب رطوبت( را با كيفيت مطلوب )همانط

 مي افتد( انجام مي دهد؟ 
 

 

 

جديد، بارگذاري كاغذ تنظيمات مختلف مربوط به هاي چاپ ديجيتال رول )تجاري( در دستگاه :یبارگذار
نه كه باشد به اين گوقابليت تنظيم و فرمان را دارا ميگيرد. اين سيستم صورت مي هوشمند آنتوسط سيستم 

( درتناسب با GEMسرعت چاپ، دماي فيوزر، دماي بخش پيش از چاپ داخل دستگاه )جم/ ،افزاراين نرمدر 
دستگاه هاي چاپ ديجيتال تجاري قابليت چاپ . شود( تنظيم مي...تحرير و گرماژ، ابعاد و جنس كاغذ )گالسه،

هاي باالي دستگاه به حساسيتهاي چاپ ديجيتال، با توجه در سيستمباشند. را دارا مي cm50كاغذ تا عرض 
 )شكل شودتناسب با سطح چاپ شونده انجام ميم دستگاه، الزاماًتنظيم هاي سطح چاپ شونده، نسبت به ويژگي

22). 

 
 های مختلف در تنظیمات دستگاه نسبت به سطح چاپ شوندهحالت -22 شكل

 به معني سرعت تنظيم شده توسط اپراتور است.  X  عالمت :يادآوري
 به معني سرعت غير مجاز با اين نوع كاغذ در اين دستگاه است. ــ  عالمت                  

 به معني تعريف نشدن اين سرعت براي دستگاه تا كنون است. ○ عالمت                  
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نبودن  اسبآيد كه كيفيت )براقيت( چاپ، رضايت بخش نيست، اگر اپراتور تشخيص دهد كه علت، منگاهي پيش مي  نکته
متناسب با جنس سطح چاپ شونده  طور دستي انجام دهد. دماي فيوزر،ست، مي تواند، تنظيمات دما را بهدماي فيوزر ا

 .(24و  23)شكل  شودميتنظيم 
 

 

 

 
 تنظیم دمای فیوزر -23 شكل

 

 
 سیستم فیوزر )نوردها و المنت تولید كننده حرارت( -24 شكل

 
كالسي خود پيرامون روشهاي تشخيص كيفيت كاركرد دستگاه، پژوهش كنيد. نتايج را به طور مرتب نوشته  در گروه  پژوهشی کنید

 و به هنرآموز خود ارائه دهيد.
  

 
 با هماهنگي هنرآموز يك پرينتر روميزي را به كالس آورده و اجزاي قسمت ورودي كاغذ را به تفكيك بنويسيد.  فعالیت عملی
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از روي كاتالوگ دستگاه، اجزاي بخش تغذيه يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل   دکنیپژوهشی 
 كاتالوگ( كار هر جزء را شرح دهيد. گروهي )با كمك

  
 

ن كار مي باشد از دستابراي برطرف كردن هر نوع اشكال در ماشين و يا برداشتن كاغذ باطله در دستگاهي كه در حال   نکته ایمنی
ابتدا دستگاه را متوقف كرده و سپس به وسيله انبر نوک تيز جسم گير كرده را از درون دستگاه  خود استفاده نكنيد.

 خارج كنيد
 

 

 
 نکته زیست

 محیطی

جمع آوري ايجاد مي شود كه بايد با جاروبرقي  غباري در محيط و اطراف دستگاه، به دليل سايش و غبار همراه كاغذ، 
 شود تا باعث آاليندگي محيط نشود.

 
 

 

 تنظیم خروجی دستگاه 

 
  دانید؟می آیا

 ؟هايي استبه چه حالتهاي چاپ ديجيتال انواع خروجي در دستگاه 
 هاي چاپ ديجيتال، چگونه است؟تنظيمات خروجي دستگاه 
 هاي ديجيتال كدامند؟شكالت مربوط به بخش تحويل دستگاهم 

 

 

 
گر خروجي دستگاه )قسمت تحويل( درست تنظيم نشود امكان دارد كه سطح چاپ شونده درون دستگاه گير ا

باعث گير كردن و پاره شدن سطح چاپ شونده در پشت غلتك هاي خروجي و  ،كند. همچنين تنظيم نادرست
ادامه مراحل خروجي يا درون كاتر مي شود؛ در اين صورت سطوح چاپ شده درون دستگاه باطله خواهند شد. در 

 .كاغذ در دو ماشين چاپ ديجيتال روميزي و چاپ ديجيتال رول را به اختصار شرح مي دهيم
هاي چاپ  ديجيتال روميزي، قسمت در دستگاه :اداری كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال تنظیم خروجي

هستند. موتور توسط چرخ وتور باشد. اين نوردها متصل به يك متشكل از چند نورد هدايت كننده ميخروجي م
. اگر نوردها به خوبي كار نكنند فرم شودردها ميهايي كه درون دستگاه تعبيه شده اند باعث چرخيدن نودنده

 شود. ت نشده و باعث باطله شدن كاغذ ميچاپي بعد از پروسه چاپ به خارج از دستگاه هداي
چاپ ديجيتال تجاري كاغذ بعد از  در :ر ماشین چاپ ديجیتال رول )تجاری(تنظیم خروجي كاغذ د

رون از دستگاه خارج هدايت گذشتن از ميان نوردهاي مختلف و كاتر، توسط تسمه و نوردهاي هدايت شونده به بي
اگر خروجي به هر دليلي گير يا گرفتگي داشته باشد، امكان باطله شدن فرم چاپي در خروجي وجود شود. مي

ز فرم چاپي ديگر قابل استفاده نخواهد بود. در اين ماشين براي تنظيم قسمت دارد، به اين گونه كه چندين متر ا
 .كنيمكاغذ مراحل زير را اجرا مي خروجي

 )كنترل قسمت خروجي دستگاه ) به منظور خارج كردن كاغذهاي گير كرده احتمالي. 
 .كنترل تسمه ها و نوردهاي هدايت شونده 
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نتر روميزي را به كالس آورده و بخش هاي مختلف قسمت خروجي كاغذ را ليست كنيد. با هماهنگي هنرآموز يك پري  پژوهشی کنید
 در اين ليست، كار هر قطعه را شرح دهيد.

  

 
از روي كاتالوگ دستگاه، اجزاي خروجي يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل   پژوهشی کنید

 وگ( كار هر جزء را شرح دهيد.گروهي )با كمك توضيحات كاتال
  

 
 تنظيمات قسمت خروجي يك دستگاه پرينتر روميزي و يا يك دستگاه كپي را زير نظر هنر آموز انجام دهيد.  فعالیت عملی

 

 
 نکته زیست

 محیطی

  .سطل زباله نريزيد.به طور معمول و مانند ساير مواد زايد و غير قابل مصرف در را دستگاه  خراب شدهنوردها و قطعات  

صوص قرار د    سه مخ ستفاده كنيد    قطعات را درون كي سب آن براي دفع ا تا هنگام بازيافت به محيط اده و از روش منا

 .شودزيست آسيب وارد ن
 

 

 

 قرار دادن و برداشتن سطح چاپی

 
  دانید؟می آیا

 د؟دهارد دستگاه نشود چه اتفاقي رخ مياگر سطح چاپ شونده به درستي و 
 اگر سطح چاپ شده به درستي تخليه نشود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
 اگر سطح چاپ شونده در دستگاه گير كند، چه بايد كرد؟ 

 

 

 
براي قرار دادن سطح چاپي در دستگاه تغذيه و برداشتن آن ضرورت دارد كه از تنظيمات آن به خوبي آگاهي 

ي تنظيم . براشناسايي كرده و آنها را رفع كنيمرا كار پيش آيد  داشته و بتوانيم اشكاالتي كه ممكن است ضمن
هاي يناش. در مدهيمغذ را در قسمت تغذيه قرارميدستگاه ابتدا گونيا را به اندازه كاغذ مورد نظر تنظيم كرده و كا

 كنيم.د ميكاغذ را لو،ظيم رول و گونيابعد از تن ، ابعاد مورد نظر خود را به دستگاه داده وتجاريديجيتال 
هاي چاپ ديجيتال ورقي، نكاتي را در قرار در دستگاه :قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رومیزی

 : يت كرد كه عبارتند ازدادن سطوح چاپ شونده كه عمدتا كاغذ است را با يستي رعا
 دن(بررسي اوليه دسته كاغذها )از نظر سالم بودن، نبودن كاغذهاي كوتاه و بدون چروک بو 
  قرار دادن كاغذ در مخزن مربوطه )از نظر ابعاد(توجه به چگونگي 
 پر نكردن بيش از حد مخزن كاغذ 
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  بازهگراماژ كاغذ )برخي دستگاه ها در توان چاپ روي توان كشش و چاپ توجه به محدوديت دستگاه در 
 خاصي از گراماژ كاغذها محدود هستند(

 دمه ديدن اجزاي بخش تغذيه(پر كردن تدريجي مخزن )براي جلوگيري از ص  
چاپ ديجيتال رول به  مراحل تغذيه رول كاغذ در دستگاه :قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول

 : شرح زير است
مراحل زير عبور از بريم. پس از آن، كاغذ بايستي مي( JEM)به قسمت جم  و عبور داده كاغذ را از بين نوردها

از نوردهاي انتهايي ؛ فيوزر ياز ميان نوردها ؛از ميان درام ها ؛كشچشم خط ؛ از مقابلاهكتلغميان : از داده شود
. ودشميهاي خروجي كاغذ به خارج از دستگاه هدايت كتتوسط غل. سپس كاغذ برش )كات( شده، عبور از كاتر و

شود.  به خوبي كنترل قسمت ورودي بايد .باشدداشته ن گيبايد دقت كنيد كه رول هيچ گونه پارگي و يا له شد
 دهد.را نشان ميقرارگيري كاغذ رول در دستگاه چاپ ديجيتال  روش 25شكل 

 

 
 مسیر عبور سطح چاپ شونده -25شكل 

 

اگر هنگام وارد شدن كاغذ به درون دستگاه مانعي وجود داشت و يا اگر مشاهده كرديد كه كاغذ به صورت صاف 
، شروع به راه اندازي ا متوقف كنيد. بعد از ميزان كردن كاغذ وروديشود دستگاه راه نميو ميزان وارد دستگ

، در درون دستگاه گير كرده و احتمال پاره شدن آن وجود دارد. اگر چنانچه كاغذ كج وارد شود .كنيد دستگاه
غذ گير كردن كا همچنين احتمال .كاغذ درون دستگاه پاره شود، لود كردن كاغذ زمان زيادي را از ما مي گيرد

 ،شود. خط كشگير كرده و پاره ميخط كش ماشين به، كاغذ در اين صورت كه وجود داردنيز  "تد"به قسمت 
مجهز به يك چشم الكترونيكي مي باشد و محل عبور كاغذ را نشان مي دهد. اين خط كش نسبت به عرض 

 .(26)شكل كاغذ قابل تنظيم است
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 خط كش -26شكل 

 

عد ب ، كاغذاگر قسمت برداشت كاغذ به خوبي تنظيم نباشد ديجیتال رول: برداشتن كاغذ در ماشین چاپ
 .ودشو پاره مي پيچيدهتر به دور نورد كاغذ پشت كا گير كرده و به بيرون هدايت نمي شود. درون كاتر ،از چاپ

خروجي  قسمت .حاصل آن مقدار زيادي كاغذ باطله خواهد بود كهدر نتيجه موجب از كار افتادن ماشين مي شود 
را از قسمت خروجي برداشت زيرا ممكن است فرم چاپ  آنهارا بايد خالي نگه داشت و بعد از چاپ چند برگ 

در نتيجه موجب از كار افتادن  ؛دستگاه خارج نشود شده هنگام خروج از دستگاه به فرم قبلي گير كرده و از
 ور وموت يككه متشكل از )استكر  ند دربه دليل وجود مانعي نتوا شيت چاپ شدههنگامي كه  .شوددستگاه ب

اين  منتقل شود،به بيرون از دستگاه است( در حالت مناسب خود  سطح چاپ شدهچند تسمه هدايت كننده 
هايت در ن گير كند؛از دستگاه خارج نشده و كاغذ در قسمت كاتر به درستي  نيز بعديباعث مي شود شيت هاي 

 . خواهد شدباعث از كار افتادن دستگاه 
 

د را با كشيدن ناگهاني و ميزان هاي كاغذ يا تكه هاي آن كه در البالي چرخ دنده ها يا نوردهاي ماشين گير كرده انبرگه  نکته ایمنی
خوردن تنظيمات حركتي دستگاه هم زياد از دستگاه خارج نكنيد. اين كار باعث صدمه ديدن قطعات و حتي به  ششك

 خواهد شد.
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 یستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتالارزشیابی شا

 شرح كار
قرار دادن و برداشتن سطح  -4 –تنظيم خروجي دستگاه  -3 –تنظيم ورودي دستگاه  -2 –آماده سازي سطح چاپي  -1

 چاپي

 استاندارد عملكرد
 نتظيم دستگاه تغذيه و تحويل ماشين چاپ با رعايت قوانين و استانداردهاي تعريف شده

 شاخص ها
 و كنترل سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي ماشين و رعايت استانداردهابررسي 

 بررسي و كنترل تنظيم ورودي كاغذ در ماشين چاپ ديجيتال روميزي و تجاري

 بررسي و كنترل تنظيم خروجي كاغذ در ماشين چاپ ديجيتال روميزي و تجاري

 ماشين و رعايت استانداردهاقرار دادن و برداشتن سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي 

 شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات
 شرايط:    

 -لوكس 400نور محيط  -ابزار كار مورد نياز استاندارد -درجه 22دماي محيط - 25 %رطوبت محيط  -محيط كارگاهي
  دقيقه 30زمان 

 ابزار و تجهیزات:   
 دستگاه چاپ ديجيتال -سانت 60برش ديجيتال عرض 

 :ر شايستگيمعیا

 هنرجو نمره  3 از قبولي نمره حداقل كار مرحله رديف

  1 آماده سازي سطح چاپي 1

  2 تنظيم ورودي دستگاه 2

  2 تنظيم خروجي دستگاه 3

  1 قرار دادن و برداشتن سطح چاپي 4

 توجهات بهداشت، ايمني، غیرفني، هایشايستگي
 نگرش و محیطي زيست

 
2 

 

 * نمرات میانگین

 مي باشد. 2*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 
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 9 واحد یادگیری

 گیری چاپ دیجیتالشایستگی نمونه
 

 

 

 ایدبردهآیا تا کنون پی

 

 دستگاههاي ديجيتال مختلف، چگونه است؟ در كيفيت چاپ 
 ماده چاپ شونده در سيستم ديجيتال چه نام دارد و انواع آن كدامند؟ 
  در چاپ هاي پشت سر هم را مي دهد، چه نام دارد و چگونه عمل محتواي چاپ مكانيزمي كه امكان تغيير

 مي كند؟
 مراحل نمونه گيري در چاپ ديجيتال كدامند؟ 

 
 
ستاندار در          هدف هدف: صورت ا صول ايمني و به  سطوح چاپي با رعايت ا ستگي فراگيري نمونه گيري روي  شاي از اين 

 .يجيتال مي باشدماشين هاي  چاپ د

 

  استاندارد عملكرد

 

 تهيه نمونه از فايل نهايي آماده شده براي چاپ به منظور تاييد نهايي سفارش دهنده. 
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 تنظیم دستگاه برای چاپ نمونه

 
  دانید؟می آیا

 هاي چاپ ديجيتال، فرمت فايل چگونه بايد باشد؟در دستگاه 

 شود؟رار ميبا دستگاه چاپ، چگونه برق ارتباط رايانه 

 كنند؟ين خطا را در جريان چاپ ايجاد ميچه بخشهايي در دستگاه چاپ ديجيتال، بيشتر 

 هاي برطرف كردن اين مشكالت كدامند؟راه 
 

 

 

 پي دي اف چاپي به صورت ت فايلضرورت دارد فرم ،به منظور چاپ نمونه ي رول تجاريهابراي تنظيم دستگاه
(Pdf )و يا به صورت ( تيفTiff)توان مي د ونباشفقط اين دو فرمت قابل چاپ مي هادستگاهدر اين زيرا  باشد

اگر فايل چاپي به هر دليلي مشكل داشته باشد عمليات چاپ صورت نمي  .عمليات چاپ را به خوبي انجام داد
 .گيرد. براي تنظيم دستگاه براي چاپ بايد ورودي و خروجي دستگاه را به خوبي كنترل كرد

هر چند دستگاه هاي چاپ ديجيتال نيز از  :اصلي تشكیل دهنده دستگاه چاپ ديجیتال لیزریاجزای 
اجزاي بسيار زيادي تشكيل شده اند، اما به منظور ساده سازي كار و در راستاي اهداف كتاب، بخشهاي اصلي و 

 :شوند.ها معرفي مينوع از دستگاه مشترک اين
 ( مكانيزم تغذيهPMS): گيرد.ح چاپ شونده قرار مياين واحد سط در 
 ( مكانيزم هدايت كاغذPMC): كند.ونده را به داخل دستگاه هدايت ميبخشي كه سطح چاپ ش 
 ( مخزن تونرDOS): محل نگهداري ماده چاپ شونده 
 ( واحد تصوير سازيPrint Station): ير را برايمجموعه ابزاري كه با استفاده از ليزر، نگاشت/بستر سازي تصو 

 كند.تونر ايجاد مي دريافت
 ( واحد ساكشن و رطوبت دهي به سطح چاپ شوندهCond Unit): در اين مجموعه، دو كار انجام مي شود: 

به سطح چاپ شونده تونر اضافي باقي مانده از چاپ قبلي از سطح درام برداشته مي شود و رطوبت مورد نياز 
 شود.)كاغذ( داده مي

 ( واحد تثبيت تونر/ فيوزرFuzing):  پس از انجام چاپ، تونر چاپ شده بر بستر چاپي، بايستي از پايداري
الزم برخوردار شود كه اين كار در قسمت فيوزر انجام مي شود. شرح اين فرآيند به اين صورت است كه سطح 

قاوم م چاپ شده )داراي تونر( از مقابل المنت توليد كننده حرارت عبور كرده و بالفاصله از ميان دو نورد الستيك
د شود كه پيونتونر نشسته بر روي آن باعث ميدر برابر گرما مي گذرد. گرماي اعمال شده بر سطح چاپ شده و 

 الزم ميان اين دو برقرار شود.
 

 هاي ديجيتال ليزري را بررسي كرده و نتايج كار را به طور مكتوبنظيم ميزان دماي فيوزر در دستگاهيند و چگونگي تفرا  پژوهشی کنید
 و منظم به هنرآموز ارائه كنيد.

 
 

كاغذ چاپ شده پس از مرحله تثبيت، از البالي نوردهاي اين مكانيزم عبور كرده و  :(GEMجال دهنده چاپ )
 گيرد.لت شفافتر و براقت تري به خود ميتصوير چاپ شده، حا
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كاتر  27شكل . انجام مي دهدبخش پاياني دستگاه كه كار ورق كردن رول كاغذ را  :(Cuttingبرش/شيت كن )
 .را نشان مي دهد

 
 كاتر -27شكل 

 
 هاي چاپ ديجيتال رول وجود دارندهاي معرفي شده، صرفا در دستگاهبرخي از قسمت  نکته

 

 
 

مراحل تنظيم ورودي و خروجي دستگاه به شرح زير ی: از نمونه گیر های اصلي دستگاه، پیشكنترل
 باشد.مي
  و هدايت كننده را كنترل كرده و از درست كار كردن آنها اطمينان حاصل كنيدموتورهاي كشنده. 
  مطمئن شويد.تانك تونر را بررسي كرده و از پر بودن آن اطمينان 
 .تونر را  مخزن 28ل شك مخزن تغذيه دستگاه را كنترل كرده و اگر خالي بود آن را متناسب با تيراژ پر كنيد

 .دهدنشان مي
 رام مطمئن شويد.از سالم بودن د 
 ( بخش تميز كننده درامCleaner)  دستگاه را بررسي كرده و در صورت تميز نبودن آن را تميز كنيد. )اگر

تونر هاي باقيمانده بر سطح درام را نمي توان تميز كرد و در چاپ بعدي دچار مشكل خواهيم  ،كلينر كثيف باشد
 كلينر را نشان مي دهد. 29شكل  .(شد
 Ted  شود. چاپ داراي رگه مي ،تميز كنيد. اگر تد كثيف باشدتدها را  
 .چشم هاي الكترونيكي دستگاه را كنترل كنيد 
 (30)شكل از تميز بودن نوردهاي فيوزر اطمينان حاصل شود . 
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 تانک تونر - 28كل ش

  

 تمیز كردن نوردهای فیوزر -30شكل                                                                            كلینر- 29شكل 

       

 :با توجه به حساسيت و ظرافت تد، بايستي به روش زير آن را تميز كرد :مراحل تمیز كردن تد
 (.31)شكل هاي سرويس را باز كنيداز منوي نرم افزاري دستگاه بخش دستورالعمل 
  را انتخاب كنيد "انتقال سطح چاپ شونده "گزينه. 
 را انتخاب كنيد كروناي دويل ه تميز كردنگزين. 
 .اكنون به سراغ سخت افزار دستگاه رفته و مراحل گفته شده در نرم افزار را انجام دهيد 
 هاي تد خودداري كنيد(با دقت و به آرامي، اتصاالت تد را جدا كنيد )از تماس دستان با سيم. 
 .تد را از جاي آن در دستگاه خارج كنيد 
  (.32)شكل  )براي تميز كردن اجزاي تد از چوب پنبه، آب و صابون استفاده كنيد( تميز كنيدمحفظه تد را 
 وايرها را تميز كنيد. 
 ها را با چوب پنبه خشك دوباره تميز كنيد.بعد از تميز كردن اوليه، اكنون قسمت  
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  اكنون با دقت زياد، تد را دوباره در جاي خودش نصب كنيد.

 
 زاری ورود به تمیز كردن تدمراحل نرم اف -31شكل

 

 
 تمیز كردن تد -32شكل 

 
را مورد بررسي قرار داده و  ليزري دستگاه چاپ ديجيتاليك در يك فعاليت گروهي، اجزاي بخش كلينر و فيوزينگ   کار در کالس

 هيد.درآموز ارائه را هم بنويسيد. نتيجه كار انجام شده را به طور مرتب به هن ءآنها را ليست كنيد. شرح كاركرد هر جز
  

 
مشاهده كرده و  ،چگونگي تنظيم چاپ نمونه در دستگاه چاپ ديجيتال روميزي )چاپگر اداري( را با حضور هنر آموز  فعالیت عملی

 .يك بار تنظيمات را خود انجام دهيد
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ه صوص اين گونه كارها استفاداز دستكش مخهنگام تميز كردن كلينر حتما  ،براي جلوگيري از تماس تونر به پوست  نکته ایمنی
 .كنيد

  

 
 نکته زیست

 محیطی

تونر اضافه كه توسط ساكشن جمع شده است را درون يك مخزن درپوش دار ريخته تا در موقع از بين بردن تونر درون  
 .محيط زيست رها نشود وموجب آلودگي زيست محيطي نگردد

 

 

 دستور چاپ یک برگ نمونه

 
  دانید؟می آیا

 ؟   چگونه استچاپ در هر روش چاپ ديجيتال  يند انجامافر 

 شود؟امكان چاپ اولين نمونه فراهم مي چه زماني 
 شود، چگونه بايد باشد؟مت فايلي كه براي چاپ فرستاده ميفر 
 

 

 

 :يند چاپ در دستگاه چاپ ديجیتال لیزریافر

 وح لتوسط را  ابتدا فرم چاپي كه به صورت فايل ميباشد رول تجاري، هاي چاپ ديجيتال ليزريدستگاه در
شروع به آماده سازي فرم  وكرده  منتقل رايانهبه ( و ... Flash Memory(، حافظه هاي ديجيتال )CDفشرده )

 .(33)شكل كنيم چاپي جهت چاپ مي
  فرمت مناسب را انتخاب مي كنيم.  باز كرده و نرم افزار دستگاهفايل را 
 ره مي كنيم. فايل را ذخي 
  وچاپ  اندازه ،قسمت ريپ رفتهبه (ميزان ريزنگاريDpi) مشخص ميكنيم را . 
  لي آت كرده به قسمت ذخيرهدوباره فرم چاپي را (layout )را مشخص  چاپرو بودن  يا پشت و يك رو، رفته

 كنيم. مي
  در قسمتprint   وارد مي كنيم. تعداد تيراژ مورد نظر را 
 كنيم.  مراحل را تاييد مي 
 ( را فرم چاپيقايل )فرستيم.است براي چاپ ميتوسط شبكه كه به دستگاه متصل  آماده شده 
  كند.مياسكروترون سطح درام را شارژ 
 LDA (34 شود)شكلپديدار مي بر سطح درام پاشش تونر كرده و محتواي چاپ شونده شروع به. 
 TED (35كند)شكلسطح كاغذ را باردار مي. 
 نقش بسته بر سطح درام را جذب  ر الكتريكي مثبت، ذرات تونر نشسته بر روي محتوايكاغذ داراي با

 . (35)شكلكندمي
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  شود.ميسطح درام توسط اسكروترون دوم دشارژ  
  ماده تصويرسازي بعدي شود، ذرات ريز باقي مانده تونر را از سطح درام بر مي دارد تا درام، آكلينر. 
 جذب  ت فيوزر رفته در اين قسمت تونر جامد توسط حرارت ذوب شده وچاپي به قسم حامل محتواي كاغذ

 .(36 )شكلشودكاغذ مي
  دشوتوسط تسمه ها به بيرون از دستگاه منتقل مي برش خورده وشود، منتقل ميبه قسمت كاتر كاغذ.  

 
 تصوير سازی سطح درام -33شكل 
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 درام سطحبر تصوير سازی  -34كل ش

 

 
 انتقال تصوير روی سطح چاپ شونده -35شكل 

 

 (LDAتصوير رنگي فرستاده شده به تصوير نگار)

 درام بدون تصوير -1   ل نگاشتحا در LDA -2 درام حامل تصوير -3
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 فیوزر  -36شكل 

 

 مثال ابعاد سطح چاپ شونده با اندازه محتواي بايد توجه داشت كه اگر فايل طراحي شده به هر دليلي مشكل داشته باشد  نکته
عمليات  نمايان شده و  Error( بر روي صفحه نمايشگر پيام پرينتمرحله چاپ )در ، جهت نباشدچاپ، منطبق يا هم 

 . در اين حالت بايستي فايل را متناسب با اندازه و جهت سطح چاپ شونده اصالح كرد.چاپ صورت نمي گيرد
 

 

 
 كردن براي چاپ نمونه در دستگاه ديجيتال را تمرين كنيد. Ripبا هماهنگي هنرآموز، چگونگي   فعالیت عملی

 
 

 

فرآيند عمومي چاپ در دستگاه هاي چاپ ديجيتال  :ديجیتال جوهر افشان يند چاپ در دستگاه چاپافر
 جوهر افشان به صورت زير است :

 .بعد از تنظيمات نرم افزاري، فايل مورد نظر به درايور چاپگر فرستاده مي شود 
 .درايور چاپگر، اطالعات )فايل( را به زبان قابل فهم براي آن ترجمه مي كند 
 اپگر براي چاپ را بررسي مي كند.درايور آماده بودن چ 
 .درايور، اطالعات فايل )ترجمه شده( را براي چاپگر مي فرستد 
  اكنون، چاپگر اطالعات دريافت شده را در يك بافر )حافظه موقت( ذخيره مي كند. )ظرفيت ذخيره سازي

 ير است(.اين حافظه در دستگاه هاي مختلف از مقادير اندک چند صد كيلو تا چند گيگا بايت متغ
 .مكانيزم الكترونيك كنترل كننده، موتور تغذيه سطح چاپ شونده را فعال مي كند 
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 .كاغذ به جايگاه دقيق شروع چاپ هدايت شده و ثابت مي شود 
 ( موتورStepper.مكانيزم هد دستگاه در عرض و طول كاغذ را به حركت در مي آورد ) 
 وهر )تونر مايع( بر سطح چاپ شونده از افشانك هاي همزمان با حركت عرضي و طولي هد و تسمه، تزريق ج

 هد انجام مي شود.
  با پايان هر حركت رفت مكانيزم تسمه و هد، موتور، به مقادير بسيار كمي از واحد اينچ، سطح چاپ شونده

 را به جلو حركت مي دهد. 
 د.اين فرآيند تا پايان چاپ محتواي مورد نظر و در تيراژ داده شده، ادامه مي ياب 

براي تهيه نمونه از ماشين چاپ ديجيتال، مانند كارهايي كه  :های جزئي ماشین پیش از دستور چاپكنترل
در ماشين هاي چاپ افست انجام مي شد، با گستردگي و تنوع بسيار زيادي مواجه نخواهيم بود. اين تفاوت به 

تگاه چاپ ديجيتال است. اما در هر صورت ديجيتال در دسوري افن دليل مكانيزه باال و تنظيمات دقيق و مطمئن 
 :ها عبارتند ازرلترين اين كنتهايي كه ضروري هستند بايستي انجام شوند. مهمكنترل

 نوردهاي فيوزر تميز هستند؟ 
 ؟ال دي اي تميز است 
 ؟خنك كننده ال دي اي فعال است 
 ؟ سطح درام تميز است 
 ؟دكننه هاي كلينر به خوبي كار ميچرخ دنده ها وتسم 
 ؟ساكشن به خوبي تنظيم است 
 ؟اسكروترون تميز است 
 ؟كاتر به خوبي تنظيم است 
 ؟شنده كاغذ ( تنظيم استترز موتور ) موتورك 
 ؟ گرماژ تنظيم شده است 
 ؟ دماي فيوزر تنظيم شده است 
 ؟نوردها هدايت كننده تميز هستند 
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سي زير )در كار با تنظيمات چاپگر( كه در تنظيمات دستگاه هاي در گروه كالسي خود، معني كاربردي  واژه هاي انگلي  پژوهشی کنید
 ديجيتال استفاده مي شوند را بيابيد و به هنرآموز تحويل دهيد.

  

 

Page Setup Scale Page Size Actual Size Landscape Portrait Current Page 

       

Envelope Letter Tray Both Sides Fit Gray Scale Copies 

       

Print Quality Paper Source Paper Type Multiple Margins Collated Low Resolution 

       
 

 

 بررسی نمونه چاپ شده با فایل و یا نمونه

 
  دانید؟می آیا

 شود؟سي نمونه چاپ شده چگونه انجام ميبرر 
 ي مورد توجه قرار گيرند؟هايي بايستلفهؤاپ شده با چاپ ديجيتال، چه مدر بررسي نمونه چ 

  

 
در  كاري كه انجام مي شود، يك راهكار عموميدر اختيار داشتن يك مبنا و نمونه، براي مقايسه و سنجش

تمامي سيستم هاي چاپي از جمله چاپ ديجيتال، كاربرد دارد. اين مبنا/ نمونه  ارزيابي كيفي است. اين روش در
شته وجود دااوليه  اصل –نمونه يا فايل الكترونيك  –ه فيزيكي چاپ شده مي تواند به يكي از سه حالت نمون

 باشد.
 :های قابل كنترل در بررسي نمونهلفهؤم

 :بايستي مورد توجه قرار گيرندوجود دارند كه  موارد مهماز  ايمجموعهبررسي نمونه چاپ شده  در
 (.37)شكل  / رجيستريهاانطباق رنگ 
 دهيثبات ترام 
 هاي بدون چاپسمتتميز بودن ق 
 ها با فايل يا نمونه قبليمطابقت فام رنگ 
 ثبات رنگ )جوهر/ تونر( بر روي سطح چاپ شونده 
 بودن محتواي چاپ شده و درست كامل 
 درست بودن توالي اطالعات متغير چاپ شده 
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 هاانطباق رنگ تنظیمات -37شكل 

 

 .ديجيتال امكان اختالف رنگ در چاپ وجود داردهاي چاپ در دستگاه :مل موثردركیفیت چاپ ديجیتالاعو
 دهيم.را شرح مي )تونر( ترين عاملادامه، مهم اين اختالف ناشي از عوامل مختلفي مي باشد كه در

هاي چاپ، در چاپ ديجيتال نيز ماده چاپ شونده ويژه اين روش وجود دارد كه ويژگي مانند تمام روش :تونر
 "مومي مورد استفاده براي ماده چاپ شونده در دستگاه هاي چاپ ديجيتال هاي خاص خود را دارد. واژه ع

 امند.نشك)پودري( و تونر مايع )جوهر( ميدارد كه كلي ترين انواع آن را تونر خمختلفي . تونر نيز انواع است "تونر
ه شوند ك اعي تقسيم ميتونرهاي پودري در يك تقسيم بندي جزئي تر به انو :(Dry Tuner)تونرهای پودری

 .(38)شكل هاي تك جزي و دو جزئيعبارتند از: تونر
 .اين تونر ها خود داراي دو زير مجموعه هستند : تونر تک جزئي

    هاي تك رنگ و عموما تيره استاده مي شود.اين تونر معموال براي چاپتونرهاي تك جزئي مغناطيسي : 
 موال براي چاپ در سرعت پايين استفاده مي شود.غير مغناطيسي : از اين تونر نيز معتونرهاي تك جزئي 

 80ميكرون هستند، توسط اجزاي حامل، كه داراي اندازه حدود  8ذرات اين تونر كه به اندازه  تونر دوجزئي :
ميكرون هستند به سطح درام منتقل مي شوند. تونرهاي دو جزئي بيشتر از تونرهاي تك جزئي مورد استفاده 

 هاي رنگي كاربرد بشتري دارند.ونرها در چاپاين ت قرار مي گيرند.
 شود.تيره استاده مي هاي تك رنگ و عموماًبراي چاپ اين تونر معموالً :تونر مغناطیسي
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 : تونر غیر مغناطیسي

 
 تونر-38شكل 

 

هاي رنگي مي باشد. بعد از تونر مايع داراي يك حامل مايع براي انتقال پيگمنت :(Liquid Tuner)تونر مايع
. به دليل وجود ذرات بسيار جدا شودها پيگمنتاز بايستي آن ، حامل مايع به سطح چاپ شونده اعمال تونر

 .دهدتونر مايع را نشان ميمخازن  39كوچك در اين تونرها، كيفيت چاپ مطلوبي ايجاد خواهد شد. شكل 
ميكرون  3تا  1رهاي مايع بين نميكرون و در تو 10تا 5 هاي پودري تقريباًضخامت اليه/فيلم حاصل از تونر

 باشد. مي
اند و بهتر روي سطح تونرها خاصيت جذب باالتري دارند، زيرا از پيگمنت هاي ريزتري تشكيل شده بعضي از

  نشينند در آن صورت ما تصويري با كيفيت باالتر خواهيم داشت.چاپ شونده مي
 

 
 تونر مايع -39شكل 

 
هاي چاپي افست، فلكسوگرافي، روتوگراور و سيلك اسكرين ، درباره ضخامت اليه مركب در روشدر گروه كالسي خود  پژوهشی کنید

پژوهش كرده و نتايج به دست آمده را با ضخامت اليه تونرهاي ناشي از چاپ ديجيتال در يك جدول مناسب بياوريد. 
 صفحه نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.هاي موجود را در دو سپس تحليل خود را پيرامون چرايي، مزايا و معايب تفاوت
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هاي سيستم و دستگاه چاپ و همچنين نسبت به نوع ژگير رفته، نسبت به ويابكاگر كاغذ  :شونده سطح چاپ
ي ااين شرايط به گونهچاپ نخواهيم داشت. كيفيت خوبي در  نباشد، و سطح مناسبداراي بافت تونر دستگاه، 
 هاييت سطح چاپ شونده را براي دستگاههاي گراماژ و كيفهاي سازنده، محدوديتاري از شركت است كه بسي

 كنند.يخود مشخص و اعالم م

هاي چاپ معمول، از هاي ساير روشهاي چاپ ديجيتال نسبت به دستگاهدستگاه :دستگاهمنظم سرويس 
ال هاي ديجيتورياكارگيري فنهظرافت و حساسيت بسيار باالتري برخوردارند. عامل اصلي وجود اين شرايط، ب

 .دالكترونيك و الكترومكانيك برخوردارنپذيري و صدمه ظريفدهنده آنها از ساختار اجزاي تشكيلبيشتر است كه 
هاي دقيق هستند تا بتوانند در طول ريزي سرويسبه شدت نيازمند رسيدگي و برنامه هابنابراين اين دستگاه

 ا ارائه دهند. بهره برداري، كيفيت مناسب چاپ ر
به خوبي صورت گرفته باشد ما و تنظيمات دستگاه سازي فايل اگر تمامي مراحل آماده :سازی دستگاهآماده

مقدار  ،، نوع تونرمناسب سازي شده فايل :زاين موارد عبارتند ابرخي از  .دخواهيم بو خوبشاهد يك كار چاپي 
 ... ، سرعت چاپ وگرماي فيوزر

 
 ي كنيد كه در چاپ ديجيتال، سطح چاپ شونده به چه صورتي در كيفيت چاپ اثر گذار است؟بررس  کار در کالس

 
 

 
در گروه كالسي خود، درباره اشكاالتي كه ناشي از انجام ندادن به موقع و كامل سرويس دستگاه، رخ مي دهند پژوهش   پژوهشی کنید

 نرآموز ارائه دهيد.كرده و نتايج به دست آمده را به طور مكتوب و منظم به ه
  

 
فايلي را آماده كرده و براي چاپ آن در دستگاه چاپ ديجيتال اقدام كنيد. نمونه چاپ شده را با فايل آن مطابقت داده   فعالیت عملی

 اگر در چاپ يا فايل مشكلي وجود دارد، جهت رفع آن اقدام كنيد.  .و كنترل كنيد
  

 
ا به د تنسرد شده باشدستگاه و قطعات آن زماني انجام دهيد كه به خوبي را نوردها و غلتك ها  اريتميز كسرويس و   نکته ایمنی

 .دستان شما و قطعات دستگاه آسيب وارد نشود
 

 
 نکته زیست

 محیطی

 .از ريخته شدن تونر يا جوهر دستگاه چاپ ديجيتال در محيط، جلوگيري كنيد 
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 ری چاپ دیجیتالگیارزشیابی شایستگی نمونه

 :شرح كار
 بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه  -3 –دستور چاپ يك برگ نمونه  -2 –تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه  -1

 :استاندارد عملكرد
 تهيه نمونه از فايل نهايي آماده شده براي چاپ به منظور تاييد نهايي سفارش دهنده

 ا:هشاخص
 ه و تحويل دستگاه طبق دستورالعمل دفترچه راهنمابررسي و كنترل بخش تغذي

 بررسي و كنترل ماشين قبل از تهيه نمونه

 اصلبررسي نمونه چاپ شده و تطبيق آن با فايل و يا نمونه 

 ت:رايط انجام كار و ابزار و تجهیزاش
 شرايط:    

 -لوكس 400نور محيط  -ستانداردابزار كار مورد نياز ا -درجه 22دماي محيط - 25 %رطوبت محيط  -محيط كارگاهي
  دقيقه 30زمان 

 ابزار و تجهیزات:   
 سطح چاپي -دستگاه چاپ

 :معیار شايستگي
 

 هنرجو نمره  3 از قبولي نمره حداقل كار مرحله رديف

  2 تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه 1

  1 دستور چاپ يك برگ نمونه 2

  2 بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه 3

 توجهات بهداشت، ايمني، غیرفني، هایشايستگي
 نگرش و محیطي زيست

 
2 

 

 * نمرات میانگین
 

 باشد.مي 2براي قبولي و كسب شايستگي،  *  حداقل ميانگين نمرات هنرجو
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