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پودمان 9
تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقي

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
چاپ ،فرایندی است که طی آن ،سطوح چاپ شونده بعد از آماده سازی و بارگذاری در
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
و به مرحله نمونه گیری ختم میشود .در این پودمان ،چگونگی آماده سازی سطوح
چاپ شونده ،تنظیمات واحدهای تغذیه و تحویل  -بستن تنظیمات الستیک و پلیت
روی سیلندرها را بصورت پایدار با رعایت نكات ایمنی و زیست محیطی فرا میگیریم.
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واحد یادگیری 9
شایستگي تغذیه و تحویل در ماشین چاپ افست ورقي

آیا تا کنون پي بردهاید
بخشهای اصلی واحدهای تغذیه و تحویل کدامند؟
در فرایند تغذیه و تحویل دستگاههای چاپ افست ورقی ،چه کارهایی باید انجام شوند؟
رابطه کیفیت چاپ با چگونگی تغذیه سطح چاپ شونده چیست؟
تنظیمات بخشهای مختلف تغذیه و تحویل ،چگونه انجام میشوند؟
هدف :هدف از این شایستگی ،فراگیری آمادهسازی سطوح چاپ شونده و تنظیمات واحدهای تغذیه و تحویل
در طی فرایند چاپ میباشد.

استاندارد عملکرد
کاربرد اطالعات مورد نیاز برای آمادهسازی سطح چاپی ،تنظیمات واحد تغذیه قبل از چاپ وتحویل پس از چاپ
تا رسیدن به تیراژ سفارش مطابق با دستورالعمل کاربری دستگاه.
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آمادهسازی سطح چاپ شونده خارج از دستگاه چاپ
آیا میدانید؟






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

در ماشینهای چاپ افست ورقی ،سطح چاپ شونده به صورت شیت (ورقی) بوده و با توجه به اندازههای نوشته
شده در برگه سفارش تولید و شرایط ماشین چاپ ،توسط دستگاه برش در ابعاد مورد نظر بریده و تحویل واحد
چاپ و اپراتور مربوطه میشود.
مراحل آمادهسازی:
برای آمادهسازی سطوح چاپ شونده ،برای تغذیه ،کارهای زیر بایستی انجام شوند:
الف) برزدن (هوادهی) کاغذ :سطوح چاپ شونده پس از تولید ،بسته بندی ،حمل و نقل تا چاپخانه و  ...در
شرایط محیطی مختلفی (دما،رطوبت ،فشار و )...نگهداری و جابهجا میشوند .هنگام برش خوردن نیز به طور
نامنظم برروی تخته چیده می شوند که در این وضعیت ،شرایط مناسب برای قرارگرفتن در دستگاه چاپ را
ندارند ،از این رو سطوح چاپ شونده بایستی خوب بر زده (هوادهی) شوند .بر زدن باعث ایجاد مزایای زیر در
فرایند چاپ میشود.
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
عمل بر زدن ،بیشتر با حرکت دست و با کمک انگشتان انجام میشود .بر زدن باعث کاهش چسبندگی و کاهش
اصطكاك بین اوراق کاغذ در زمان حرکت آنها بر روی یكدیگر میشود( شكل .)4

شکل  -1بُرزدن کاغذ
3

فعالیت

یک دسته  499برگی کاغذ در اندازه  49×19سانتی متر را به صورتی که لبههای هر برگه به اندازه حدودی نیم تا یک
میلیمتر از برگه زیرین خود پایین تر باشد را تنظیم کنید.

پژوهش

در گروه کالسی خود تحقیق کنید که در فرآیند بر زدن ،چه عاملی باعث کاهش الكتریسیته ساکن دسته کاغذ میشود؟
نتیجه را نوشته و در کالس به اشتراك بگذارید.

ب) چیدن وآماده سازی تخته یدك :کاغذ بعد از برش باید روی تخته یدك ویژه تغذیه دستگاه چاپ بازچینش
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.
بعد از بر زدن دسته کاغذ (به تعداد مناسب با توان و ظرفیت دستها) از روی تخته کاغذهایی که از دستگاه برش
منتقل شده است ،دستههای کاغذ ضمن رعایت نكات ایمنی به تخته یدك آماده شده ،چیده میشوند .این
عملیات ادامه مییابد تا کلیه سطوح چاپ شونده بر روی تخته یدك منتقل شوند.
از آنجا که کاغذهای چیده شده بر روی تخته برای قرار گرفتن در دستگاه چاپ بایستی از سمت نشان دستگاه،
کامال صاف و گونیا باشند ،برای این کار از یک تیغه نصب شده بر روی دیوار برای تكیه دادن لبه کناری (سمت
نشان) کاغذها استفاده می شود .در این شرایط ،لبه جلویی کاغذ (سمت سنجاق) با صافی سطح دیوار و لبه
کناری آنها (سمت نشان) با صافی تیغه (پروفیل ،نبشی فلزی یا چوبی)صاف و گونیا میشوند .بدیهی است که
اگر برش کاغذها به درستی انجام شده باشد ،دو طرف دیگر که به سمت بیرون هستند نیز ،به طور معمول،
گونیا و منظم خواهند شد (شكل.) 4

شکل -2چیدن کاغذ
نکته ایمنی

هنگام چیدن تخته یدك به اندازه ظرفیت دستان خود کاغذ را برای بر زدن بردارید.
در انتقال و بلند کردن دسته کاغذ ،موارد ایمنی را رعایت کنید.
از بارگذاری تخته یدك بیش از وزن مجاز خودداری کنید.
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فعالیت

تالش کنید که با تكرار ،روش درست بر زدن ،بلند کردن و انتقال منظم یک دسته کاغذ  199برگی با اندازه 49×19
سانتیمتر را زیر نظر هنر آموز فراگیرید.

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
و در موقعیت مناسب (مرکز) صفحه فوالدی تخته باالبر وارد میکنیم.
آنگاه با فشار دادن جک پالت بر و با دقت و تنظیم چشمی اولیه ،تخته کاغذ را به طور تقریبی با گونیای کناری
دستگاه (سمت نشان) تنظیم کرده و همزمان به شبكه آهنی جلوی بخش تغذیه می فشاریم تا تخته کاغذ در
حالت پایدار و بدون به هم ریختگی روی تخته باالبر دستگاه قرار گیرد (شكل .)1

شکل  -3انتقال کاغذ

درصورتی که فاصله جانبی تخته کاغذ نسبت به گونیای سمت نشان ،دارای فاصله بیش از حد شود ،با استفاده
کلید جابهجایی صفحه (در ماشینهای اتوماتیک) یا با روش دستی و آچار مخصوص (در ماشینهای قدیمی)
کل صفحه تخته باالبر را به اندازه مورد نیاز جابهجا کنید (شكل.)2

5

 :Aپیچ تنظیم
 :Bصفحه مدرج

A

شکل  -4تجهیزات جابهجایی تخته یدك

B

سایر تنظیمات دقیقتر نسبت به نشان دستگاه و با استفاده از گونیای کنار تخته و آپارات دستگاه انجام خواهند
شد.

تنظیم واحد تغذیه
آیا میدانید؟












بخش تغذیه دستگاه چاپ افست ورقی ،شامل چه اجزایی است؟
تنظیمات واحد آپارات چگونه است؟
وظیفه دوتایی بگیر در واحد تغذیه چیست و این سیستم چند حالت عملكردی وجود دارد؟
نشان چیست و چگونه کار میکند؟
سنجاق چیست و چگونه کار میکند؟
چه اختالالتی در تغذیه باعث توقف دستگاه میشوند؟
حسگرهای جلوی سنجاق ،چه کاری انجام میدهند و چگونه تنظیم میشوند؟
قرقرهها ،تسمهها و موییهای هدایتگر کاغذ ،چگونه تنظیم میشوند؟
سیستم مكش روی سینی آپارات برای چیست؟
منشاء باد دمنده و مكنده واحد تغذیه از چیست؟

بهطور کلی تنظیمات در واحد تغذیه بر حسب سفارش چاپ و ویژگیهای سطح چاپ شونده ،متغیر است .اپراتور
وظیفه اجرای این تنظیمات بر حسب ابعاد و ضخامت (گراماژ) سطح چاپ شونده در هر نوبت نمونهگیری را به
عهده دارد.
6
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تنظیم واحد تغذیه:
مراحل تنظیم در واحد تغذیه به شرح زیر است:
الف) تنظیم عرضی تخته باالبر :برای تنظیم موقعیت جانبی تخته کاغذ ،ابتدا تنظیمات عرضی تخته یدك را
روی صفر تنظیم میکنیم.
در ادامه یک برگ چاپی را روی تخته یدك گذاشته و آن را طوری وسط تخته یدك تنظیم میکنیم که مرکز
آن  1میلی متر در جهت عكس نشان (سمت اپراتور  /موتور) قرار گیرد .محل قرارگیری کاغذ با توجه به خط
شاخص،تنظیم میشود (شكلهای  8 ،1و .)4

شکل  -5نشانگر خط شاخص

شکل  -6رعایت فاصله  5میلیمتری

شکل  -7قراردادن یک برش چاپی

ب) تنظیم گونیای کناری :گونیاهای جانبی در واحد تغذیه نسبت به موقعیت نشان دستگاه تنظیم میشوند.
برای این گونیاها ،خط کش مدرجی تعبیه شده تا اپراتور بتواند با توجه به ابعاد عرضی کاغذ یا با استفاده از برگ
شاخص روی پالت ،آنها را تنظیم کند.
در ماشینهای جدید ،گونیاها به صورت خودکار با وارد
کردن ابعاد کاغذ تنظیم میشوند .ضمن اینكه بعضی
از گونیاها قابلیت تنظیم فاصله نشان بصورت اتوماتیک
با استفاده از سنسور های تعبیه شده روی گونیا را
دارند (شكل.)1

شکل8

نشانگر متحرك صفحه مدرج دارای دو خط راهنما با عالئم  Rو  Lمی باشد (شكل  .)9هنگام کار با نشان سمت
موتور از نشانگر  Rیا  DSو هنگام کار با نشان سمت اپراتور با نشانگر  Lیا  OSکار کنید (شكل .)49
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شکل -9نشانگر صفحه مدرج

فعالیت

نکته

شکل  -11خطکش مدرج

با راهنمایی هنرآموز ،تالش کنید تا به طور عملی متوجه شوید که از اعداد روی صفحه مدرج چگونه استفاده میشوند؟

بهصورت هفتگی ریل حرکت گونیای روی صفحه مدرج را روانكاری نمایید.

پ) تنظیم حرکت اتوماتیک تخته تغذیه :برای تنظیم باال آمدن تخته تغذیه در تغذیه مستمر ،سیستم باالبر
بصورت اتوماتیک در هر سیكل زمانی تخته سطح چاپ شونده را اندکی به سمت باال حرکت میدهد .این کار به
وسیله حسگر نوری پاشنه آپارات مدیریت می شود .اپراتور با توجه به ضخامت سطح چاپ شونده برای باالبر
(طبق جدول کتاب راهنما ی ماشین) تعریف میکند که با هر بار فرمان حسگر چه مدت زمانی تخته یدك به
باال حرکت کند .جدول  4-رابطه میزان باال آمدن تخته با ضخامت را نشان میدهد.
جدول1-

ضخامت کاغذ

باالتر از 9/8
میلیمتر

9/1تا 9/8
میلیمتر

9/98تا 9/1
میلیمتر

کمتر از 9/91
میلیمتر

اتومات تختهیدك بر
حسب صدمثانیه

 9/8ثانیه

 9/2ثانیه

 9/4ثانیه

 9/91ثانیه

تنظیمات آپارات :آپارات قسمتی از واحد تغذیه است که وظیفه جدا کردن کاغذ و انتقال آن به واحد رجیستری
را به عهده دارد .در ادامه تنظیم هر یک از اجزاء آپارات را به اختصار شرح میدهیم.
الف) جعبه آپارات (کلهگی) :برای آنكه کلهگی بتواند در موقعیتی قرار گیرد که عملیات تغذیه را به درستی
انجام دهد باید از روی صفحه مدرج آن به صورت دستی (بر حسب طول سطح چاپ شونده) یا در ماشینهای
جدید از روی میز کنترل (با شاخص قرار دادن پاشنه آپارات) تنظیم شود.
ب) پاشنه آپارات :محل قرارگیری پاشنه با توجه به اندازه طول سطح چاپ شونده تعیین می شود .پاشنه باید
در حدود 49تا 42میلیمتر (طبق کتاب راهنما ماشین) بروی لبه سطح چاپ شونده قرار گیرد (شكل .)44
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شکل -11پاشنه آپارات

محل قرارگیری پاشنه

پ) سنجاق :سنجاق نام یكی از اجزا واحد تغذیه و ابزار گونیا کردن لبه جلویی کاغذ است .وظیفه آن رجیستر
کردن و تحویل سطح چاپ شونده به واحد چاپ به طور کامالً موازی با لبه کار پلیت میباشد .تنظیم این سیستم
معموالً به دو صورت اتوماتیک (از میز کنترل) یا دستی از سمت اپراتوری یونیت چاپ اول انجام میشود.
ت) نشان :نام دستگاهی در واحد تغذیه است که وظیفه کنترل عرضی و تغذیه یكسان سطح چاپ شونده را به
عهده دارد .واحد تغذیه دارای دو دستگاه نشان میباشد (نشان سمت اپراتور ،نشان سمت موتور) بر حسب
سفارش پیش از چاپ تعیین می شود کدام نشان وظیفه این کنترل را به عهده خواهد داشت .تنظیم نشانها بر
روی خود آنها انجام میشود.
نكته:
 پمپهای تولید باد دمنده و مکنده :ماشینهای چاپ دارای پمپ هایی هستند که وظیفه تولید و تامین
باد دمنده و مكنده را در کلیه واحدها به عهده دارند .پمپها دارای شیر تنظیم مرکزی میباشند که بر حسب
نیاز و طبق دستور العمل کتاب راهنما تنظیم میشوند.
ج) مكندهها ( فوتکها) :مكندهها در آپارات وظیفه بلند کردن و هدایت سطح چاپ شونده را به عهده دارند (شكل
.)44

شکل  -12مکندههای آپارات

مكنده ها دارای دو نوع حرکت عمودی (بلند کننده) و افقی (جلو برنده) هستند .هر کدام به شرح زیر تنظیم
میشوند:
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 مکندههای بلند کننده :این مكندههای وظیفه بلند کردن سطح چاپ شونده را بصورت یک برگ ،یک
برگ به عهده دارند .به همراه کلهگی آپارات در دو جهت طولی (جلو و عقب) عرضی (چپ و راست) و ارتفاع
نسبت به سطح چاپ شونده تنظیم می شوند (شكل.)41

شکل  -13مکنده بلندکننده

 مکندههای جلو برنده (تلسکوپی) :مكندههای جلوبرنده وظیفه گرفتن سطح چاپی از مكندههای بلند
کننده و انتقال آنها به سینی انتقال را به عهده دارند (شكل .)42

شکل  -14مکنده جلویی

 الستیک مکنده (فوتک) :الستیک فوتک در قطرها
و شكل های مختلف بر حسب ضخامت (گراماژ) کاغذ
انتخاب شده و روی مكندهها نصب میشوند (شكل .)41
شکل  -15الستیک مکنده(نوتک)

تنظیم فنرها ،موییها و دمندههای پشت و کناری:
مجموعهای از ابزار ساده اما پرکاربرد ،به طور هوشمندانهای برای کمک به تنظیم و تغذیه مناسب سطوح چاپ
شونده مورد استفاده قرار میگیرند.
 دمندهها :دمندهها در واحد تغذیه ،وظیفه جداسازی کاغذها از یكدیگر را به عهده دارند .آنها با دمیدن هوا،
حرکت پیوسته سطوح چاپ شونده بر روی یكدیگر برای ورود بدون مشكل و آسان به دستگاه چاپ را فراهم
میکنند .این دمنده ها با دمش میزان مناسب باد (که به وسیله شیرهای تنظیم دمش و بر حسب گراماژ کاغذ
تنظیم میشوند) عملیات جداسازی سطوح چاپ شونده را انجام میدهند .شكل  48دمنده پشت و شكل44
دمنده کناری را نشان میدهند .معموال دمندهها را در باالترین ارتفاع نسبت به سطح کاغذ تنظیم میکنند.
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(طبق دستور کتاب راهنما بعضی ماشین ها از یک سوم تا یک چهارم برای خروج باد باالتر از سطح کاغذ تنظیم
میشوند) (شكل .)41

شکل  -16دمندههای پشت

شکل -17دمندههای کناری

شکل  -18محل قرارگیری مکنده

برای تنظیم حجم باد دمندهها ،بعد از مستقر کردن آنها در موقعیت مناسب ،شروع به باز کردن شیر تنظیم باد
کرده تا زمانی که لبههای کاغذهای نزدیک به سطح به خوبی (با فاصله حدود نیم تا یک میلیمتر) از یكدیگر
جدا شوند (شكل .)49

شکل  -19شیرهای تنظیم باد
نکته




در فواصل معین ،سوراخهای دمندههای باد را تمیز کنید.
هر هفته فیلترهای پمپ تغذیه باد دمندهها را تمیز کنید.
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فعالیت

با راهنمایی و نظارت هنرآموز ،به طور عملی تعیین کنید که زیاد بودن حجم باد دمندهها چه مشكالتی را در تغذیه
کاغذ ایجاد میکند؟

موییها و فنرهای پشت :موییها و فنرهای پشت کاغذ ،وظیفه ثابت کردن کاغذها ،جهت جلوگیری از تغذیه
دوتایی یا بیشتر آنها را به عهده دارند .اندازه (فاصله) نگه داشتن کاغذها از لبه پشتی آنها با توجه به انواع (گراماژ)
کاغذها متفاوت میباشد 1( .تا  8میلیمتر) .لبه موییها و تیغه فنرها باید در راستای کاغذ قرار گیرند .شكل 49
و شكل 44نحوه قرارگیری فنر و مویی روی کاغذ و شكل  44فنر و مویی را نشان میدهند.

شکل  -21محل قرارگیری فنر پشت

شکل -21فنر نگهدارنده

شکل  -22فنر و مویی

نکته ایمنی

هنگام تنظیم کردن فنرهای پشت کاغذ از هر گونه تماس با تیغه فنرها بپرهیزید .آنها تیز و برنده هستند.

کار کالسی

در گروه کالسی خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا فنرها و موییها را در مجاورت مكندههای (فوتک) آپارات قرار
میدهند .نتایج بحث را نوشته و به هنرآموز ارائه کنید تا در کالس مطرح شوند.

فعالیت

با نظارت کامل هنرآموز ،به طور عملی برای یافتن پاسخ این که در صورت جلو یا عقب بودن فنرها یا موییها از لبه
کاغذ چه مشكالتی روی میدهد تالش کنید.

کنترل کنندههای تغذیه سطح چاپی:
این تجهیزات وظیفه کنترل انتقال درست سطوح چاپ شونده به واحد چاپ را به عهده دارند .کنترل کننده
های تغذیه سطح چاپی به دو حالت مكانیكی و الكترونیكی میباشند.
الف) دوتایی بگیر مکانیکی :دوتایی بگیر مكانیكی (قرقر ه ای) یكی از اجزا واحد تغذیه میباشد که در فاصله
اندکی از لبه جلویی کاغذها و در ابتدای سینی انتقال قرار دارد .وظیفه دوتایی بگیر طی عملیات تغذیه ،کنترل
عبور تعداد برگ کاغذ بر حسب ضخامت کاغذ میباشد .اگر در فرایند تغذیه ،بهجای عبور تک به تک ،تعداد
برگ بیشتری کاغذ از قسمت آپارات به طرف سینی انتقال فرستاده شود ،سوئیچ (مكانیكی) عمل کرده و با
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دستوری که سیستم الكترونیک به مكانیزم حرکتی دستگاه میفرستد ،بالفاصله سیستم تغذیه و حرکت دستگاه
متوقف میشوند .شكل  41تصویر دوتایی بگیر و شكل  42نام اجزای آن را نشان میدهد.
 تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی :برای تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی ،ابتدا از کاغذ تیراژ (طبق جدول ) به تعداد
مورد نیاز و با ابعاد حدودی (طول 49و عرض  1سانتیمتر) نوار کاغذ تهیه میکنیم .تعداد نوارها متناسب با
طول کاغذ و از روی جدول راهنمای ماشین تعیین میشود (جدول .)4
 آپارات را فعال کنید و نوارهای تهیه شده را به زیر قرقره دوتایی بگیر هدایت کرده و نگه دارید؛ در همین
حالت ،پیچ تنظیم را خالف عقربههای ساعت بچرخانید تا فشار قرقره دوتایی بگیر به مقدار مناسب (عمل کردن
میكروسوییچ) برسد .با انجام مراحل باال ،کار اصلی تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی انجام شده است.
نکته

نکته ایمنی

 در تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی ،اپراتورها از روشهایی دیگری مانند تنظیم در حین تغذیه نیز استفاده میکنند
که نیازمند تجربه بیشتر و سرعت عمل باالتر است.





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.
مراقب تماس دستها با لبه های تیز و تیغه های کنترل حرکت کاغذ و  ...در مكانیزم آپارات باشید.

جدول  -2تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی

کار کالسی

طول سطح چاپ شونده

تعداد کاغذ عبوری در جریان چاپ

تعداد نوار برای تنظیم دوتایی بگیر

 249میلیمتر و کمتر

4

1

 249تا  492میلیمتر

1

2

 491تا  449میلیمتر

2

1

در گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا یک نوار کاغذ اضافه برای تنظیم دوتایی بگیر استفاده می شود؟ نتیجه
کارگروهی را به هنرآموز ارائه دهید.
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D
A

B

شکل  -23اجزاء دو تا بگیر مکانیکی
بحث کالسی

E

C
شکل  -24دو تا بگیر مکانیکی

در گروه ،بحث و نتیجهگیری کنید که در صورت تنظیم نبودن دوتایی بگیر ،چه مشكالت یا خساراتی ممكن است روی
دهند.

ب) دوتایی بگیر الکترونیکی :یكی از اجزای واحد تغذیه ،دوتایی بگیر الكترونیكی است .دوتایی بگیرهای
الكترونیكی در دو نوع حسگرهای نوری و سیستم اولتراسونیک (ماورای صوت) عرضه می شوند .این نوع دوتایی
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
الیه بیشتر از حد معین ،این مكانیزم ،تغذیه را متوقف می کند .شكل  41فرستنده صوتی و شكل  48گیرنده
صوتی دوتایی بگیر را نشان میدهند.

شکل  -25دو تا بگیر صوتی
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شکل  -26گیرنده دو تا بگیر صوتی

تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی
نکته

کار کالسی

 در فواصل زمانی معین اجزا و سطح دوتایی بگیر را تمیز کنید.
 دوتا بگیرهای الكترونیكی در تشخیص بعضی از سطوح مانند سطوح پالستیک ،سطوح غیر یكنواخت ،سطوح چند
الیه دچار اشكال در تشخیص میشوند.

در گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا در واحد تغذیه از دو نوع دوتایی بگیر استفاده می شود؟
نتایج گروه را به سایر افراد کالس منتقل و بحث کالسی داشته باشید.

فعال  /غیر فعال کردن حسگرهای سنجاق :این حسگرها در انتهای میز تغذیه در فواصل مشخصی قرار دارد.
حسگرها وظیفه کنترل انطباق کاغذ با سنجاق را به عهده دارند .در صورتی که کاغذ ،کج وارد سیستم رجیستر
(سنجاق) شود ،آنها عملیات تغذیه را متوقف میکنند .حسگرهای نوری دارای دو وضعیت کاغذ کوچک و کاغذ
بزرگ هستند .اپراتور بر حسب عرض کاغذ آنها را فعال یا غیرفعال میکند.
نكته







نکته ایمنی



بهصورت روزانه چشمهای سنجاق را با پارچه نرم و بدون پرز آغشته به الكل تمیز کنید.
برای تمیز کردن چشمها حتما دهانه سنجاق باید باز باشد.
از غیر فعال کردن این چشمها بپرهیزید.
با استفاده از مكانیزم تست چشمها ،بصورت دائم از سالم بودن چشمها مطمئن شوید.
در چشمهای نوری معموالً کاغذهای با کیفیت پایین تشخیص داده نمیشوند.
هنگام سرویس ماشین از تماس مواد نفتی یا چرب با حسگرها خودداری کنید.

فعالیت

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

پرسش

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

تنظیم سینی (میز) انتقال :این سینی در واحد تغذیه وظیفه انتقال سطح چاپی از آپارات به واحد رجیستر را
بهعهده دارد.
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 قرقرههای سینی انتقال :قرقرههای سینی انتقال ،در کنار سایر ابزار این بخش ،وظیفه رساندن بهینه کاغذ بهسنجاقها را به عهده دارند.
شكل  44انواع قرقره مویی و الستیكی و شكل  41تجهیزات نصب قرقره را نشان میدهند.

شکل  -28تجهیزات قرقره

شکل  -27قرقرههای مویی و الستیکی

تنظیم طولی قرقرهها :برای اجرای این تنظیم مراحل زیر را بایستی با دقت و پشت سر هم انجام داد:
یک برگ کاغذ را بر روی سینی انتقال قرار داده و به سنجاقها میچسبانیم.
قرقرهها را به لبه انتهای کاغذ میچسبانیم( .در قرقرههای مویی ،مرکز قرقره باید با لبه کاغذ در یک راستا قرار
گیرد .ولی در قرقرههای الستیكی ،بهدلیل ایجاد سطح تماس بیشتر ،مرکز قرقره باید  4میلیمتر عقب تر قرار
گیرد).
نکته

در تنظیمات طولی میتوان کلیه قرقرهها را هم زمان بر حسب ابعاد کاغذ جابهجا کرد یا میتوان هر قرقره را بهصورت
مجزا تغییر موقعیت داد .هنگام تنظیم طولی ،قرقرهها باید در یک راستا قرار گیرد (شكل .)49

شکل  -29قرقرههای انتقال
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تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی
بحث کالسی

با سایر هنرجویان ،بحث کنید که چه تفاوتی در عملكرد قرقرههای مویی و الستیكی وجود دارد؟

تنظیم فشار قرقرهها :برای تنظیم فشار باید عملیات تغذیه کاغذ را شروع کرد و به آرامی بوسیله پیچ تنظیم
هر قرقره فاصله آن را به سطح کاغذ نزدیک کرد تا قرقره به آرامی شروع به چرخش کند .در این حالت فشار
قرقره مناسب خواهد بود (شكل .)19

شکل  -31قرقره انتقال
نکته

بحث کالسی

هنگام تنظیم فشار قرقرهها دقت کنید قرقرهها برروی تسمهها قرار گیرند.

چرا موقعیت قرقرهها را بایستی بر روی تسمهها تنظیم کرد؟

تنظیم قرقرههای جلو برنده :این قرقرهها در ابتدای سینی انتقال قرار گرفتهاند .وظیفه قرقرههای جلو برندههدایت کاغذ از آپارات به سینی انتقال میباشد .برای تنظیم قرقرههای جلو برنده ابتدا طبق شكل  14پیچ تنظیم
فشار (پیچ  )Aآنها را شل می کنیم .سپس یک نوار از سطح چاپ شونده را در محل تماس پیچ تنظیم به اهرم
نگهدارنده قرقره قرار میدهیم ،حال شروع به بستن پیچ تنظیم فشار آن میکنیم تا قرقره شروع به چرخش
کند .بهمحض آغاز چرخش قرقره مهره قفل کنندة پیچ را سفت کرده و نوار سطح چاپ شونده را از محل خود
خارج میکنیم (شكل .)14
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شکل  -31قرقره جلوبرنده

شکل  -32تنظیم فشار قرقره

ب) تنظیم موقعیت تسمهها :تسمهها با کمک قرقرهها ،وظیفه حمل و انتقال کاغذ بر روی سینی انتقال (تا
منطبق شدن با سنجاقها) را بهعهده دارند .برای تنظیم ،آنها را باید به گونهایی جابهجا کرد که در زیر سطح
چاپ شونده با فواصل یكسان نسبت به عرض کاغذ قرار گیرند .سپس قرقرهها با چرخش روی تسمهها عملیات
انتقال را انجام میدهند .در بعضی از ماشینهای (جدید) تسمهها داری مكش میباشند که تعداد قرقره در آنها
کاهش یافته یا حذف شده است .شكل  11موقعیت تسمهها و شكل  12سینی انتقال بدون قرقره را نشان
میدهد.

شکل  -33محل قرارگیری قرقرهها
نکته

شکل  -34تسمه مکنده سینی انتقال

 در فواصل زمانی معین از سالم بودن تسمهها اطمینان حاصل کنید.
 برای جابهجایی تسمهها باید از کتاب راهنمای دستگاه کمک بگیرید .برای تنظیم تسمهها ابتدا تغییر موقعیت
مكانی و درادامه فشار کشش تسمه مطابق کتاب راهنما تنظیم میشود .شكل  11موقعیت تسمه و شكل  18روش
تغییرموقعیت را نشان میدهد.
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تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

شکل  -35موقعیت تسمهها

شکل  -36روش جابهجایی تسمه

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.
الف) تنظیم محور سنجاقها :سنجاقها ثابت کننده های کاغذ هستند که در واحد رجیستر (پایان مسیر سیستم
تغذیه) قرار دارند .سنجاقها وظیفه ثابت و گونیا کردن لب کاغذ برای ورود صاف به دستگاه چاپ را دارند؛
بهگونهای که پنجه شناور بتواند لب پنجه کاغذ را در طول کاغذ بهصورت یكسان ،در راستای افقی و بدون کجی
و لرزش دریافت کند .در بعضی ماشینهای چاپ ،سنجاقها بهصورت تكی یا بهصورت محوری بهوسیله ابزار
(گیج) کنار واحد تغذیه (در برخی ماشینها از کنار بدنه یونیت اول چاپ) تنظیم میشوند تا سنجاق ،در سمت
مورد نظر ،لب کاغذ را از جلوتر یا عقبتر دریافت کند .ولی در بعضی دستگاهها با تغییر زاویه تحویل سیلندر
ترانسف ر (انتقال) این عملیات از روی صفحه نمایش میز کنترل یا بهصورت دستی از طریق گیج کنار ماشین
انجام میگیرد .شكل  14تنظیمات سنجاق و شكل  11تنظیمات زاویه تحویل سیلندر ترانسفر را نشان میدهد.

شکل  -37تنظیمات سنجاق

شکل  -38گیج تغییر زاویه سیلندر ترانسفر

ب) تنظیم ارتفاع سنجاق :در واحد رجیستر ابتدا باید ارتفاع دهانه سنجاق با توجه به ضخامت سطح چاپی
تنظیم شود .این عملیات از طریق پنل/صفحه لمسی صورت میگیرد( .در ماشینهای قدیمی بهصورت دستی
19

تنظیم می شود) ابتدا اهرم باالیی سنجاق را شل کرده ،سپس بهوسیله پیچ تنظیم مدرج ،دهانه سنجاق را به
اندازه دلخواه تنظیم میکنیم (شكل .)19

شکل  -39سنجاق

پ) تنظیم سیستم نشان :نشان ،یكی از اجزاء بسیار مهم واحد تغذیه است .سیستم نشان وظیفه رجیستر کردن
عرضی کاغذ را به عهده دارد .نشان با استفاده از مكش صفحه متحرك خود کاغذها را به صفحه راهنما
میچسباند .در این حالت همه کاغذها به صورت یكنواخت و کامال گونیا شده تحویل واحد چاپ میشوند .شكل
 29اجزا سیستم نشان را نمایش میدهد.

شکل  -41سیستم نشان

 تنظیم عرضی نشان :نشان با توجه به صفحه مدرج (در ماشینهای قدیمی) یا با وارد کردن عرض کاغذ درصفحه نمایش میز کنترل ماشین چاپ ،جابهجا و تنظیم میشود.
نکته

هنگام سرویس هفتگی ،محور حرکت دستگاه نشان را اسپری روغنکاری کنید.
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 تنظیم ارتفاع صفحه دستگاه نشان :برای این کار ،سطح چاپ شونده را زیر صفحه دستگاه نشان قرار دهیدو بهوسیله پیچ تنظیم باالی صفحه (طبق شكل  )29ارتفاع صفحه را تا مماس شدن با سطح چاپی ببندید،
سپس کمی پیج تنظیم را باز کنید تا سطح چاپ شونده با کمترین مقاومت از زیر آن عبور کند .شكل  24تنظیم
ارتفاع صفحه نشان را نمایش میدهد.

شکل  -41تنظیم ارتفاع صفحهنشان

کار کالسی

برای درك بهتر این تنظیمات ،در گروه بحث کنید که باز بودن بیش از حد ارتفاع صفحه نشان چه تأثیری در تغذیه
درست سطح چاپ شونده دارد؟

 تنظیم مکش صفحه متحرك نشان :برای تنظیم مكش با توجه به تفاوت گیجهای تنظیم ،باید برای هر ماشینبه کتاب راهنمای دستگاه مراجعه میشود .برای نمونه در بعضی ماشینها صفحه مدرج گیج تنظیم مكش با
رنگهای زرد ،سبز ،و آبی تقسیمبندی میشوند.
برای تنظیمات مكش کاغذهای تا ضخامت 9/4میلیمتر از رنگ زرد ،تا ضخامت  9/8میلیمتر از رنگ سبز و از
 9/8میلیمتر به باال از رنگ آبی استفاده میشود .شكل  24شیر تنظیم مكش صفحه متحرك دستگاه نشان و
شكل 21رنگهای گیج را نشان میدهد

شکل  -42شیر تنظیم مکش (شیر سمت چپ)

شکل  -43گیج مکش صفحه متحرك نشان
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نکته





بحث کالسی

در فواصل زمانی مشخص سوراخهای مكش صفحه را تمیز کنید.
با استفاده از اسپریروغن ،محور صفحه را روانكاری کنید.
برای تمیکاری صفحه از مواد چرب (نفت) استفاده نكنید.

در صورت تنظیم نبودن مكش صفحه دستگاه نشان چه اشكاالتی در کار سیستم نشان رخ میدهد؟

تنظیم واحد تحویل
آیا میدانید؟





کدام یک از اجزای واحد تحویل دارای تنظیمات میباشند؟
تنظیمات واحد تحویل بر حسب چه پارامترهایی صورت میگیرد؟
وظیفه واحد تحویل چیست؟

تنظیم واحد تحویل :مراحل تنظیم واحد تحویل برای برخورداری از سرعت مطلوب چاپ به شرح زیر میباشد:
تنظیم تخته یدك و فرود کاغذ :ابعاد و شرایط تنظیم تخته (پالت) تحویل بر حسب اندازههای هر سفارش چاپ،
متغیر میباشد .برای آمادهسازی بخش تحویل کاغذ ،ابتدا تخته را در واحد تحویل قرار دهید .در برخی ماشینها،
بر روی صفحه فوالدی واحد تحویل ،قطعه (راهنمای) الستیكی یا فلزی که با مماس کردن پالت به بدنه آنها
محل استقرار صحیح تخته یدك مشخص میشود) نصب شده است .با چسباندن تخته به آنها موقعیت قرارگیری
آن را تنظیم میشود .سپس با سرعت کمتر از  1999برگ ،چاپ را آغاز کرده و بهوسیله تنظیمات رهاسازی و
جابهجا کردن لنگ پنجه بازکن ،محل رهاشدن و فرود کاغذ بر روی تخته را بر حسب ابعاد و گراماژ کاغذ تنظیم
کنید .شكل  22دستگیره تنظیم رهاسازی و شكل  21محل فرود کاغذ را نشان میدهند.

شکل  -44دستگیره تنظیم رهاسازی
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شکل  -45فرود کاغذ

تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی
نکته




پژوهش

در ماشینهای جدید بعد از تنظیم رهاسازی ،عدد بهدست آمده ،در حافظه پنل تنظیمات ذخیره میشود
تا همزمان با تغییر سرعت ،تنظیمات رهاسازی نیز تغییر کند.

به طور انفرادی یا در گروه ،پژوهش کنید که رابطه میان سرعت چاپ (حرکت ماشین) با زمان رها سازی کاغذ از پنجه
ها برای فرود آمدن بر روی تخته ،از کدام قانون فیزیک طبعیت می کند و با زبان ساده آن را تشریح کنید.

تنظیم دستهکنهای کناری و پشت :دستهکن ها در واحد تحویل ،وظیفه منظم (دسته) کردن کاغذهای چاپ
شده بر روی یكدیگر را بهعهده دارند .مكانیزم عملكرد آنها به دو صورت مكانیكی و پنوماتیكی میباشد .آنها به
ازای فرونشست هر برگ چاپ شده بر روی تخته تحویل ،یک تا چندبار با کنارههای کاغذها تماس پیدا میکنند
تا برگ چاپ شده هنگام رهاسازی از پنجه تحویل ،دقیق ًا روی کاغذهای چاپ شده قبلی مستقر شود.
دستهکنهای کناری با توجه به اندازه کاغذ با کمک صفحه مدرج (ماشینهای قدیمی) و در ماشینهای جدید
با وارد کردن اندازه کاغذ در صفحه نمایش میز کنترل ،تنظیم میشوند .دستهکن پشت کاغذ ثابت میباشد و
گونیای مقابل آن بر حسب طول کاغذ تنظیم میشود .شكل  28گونیای کناری را نشان میدهد( .برحسب ابعاد
سطح چاپ شونده) با توجه به ابعاد سطح چاپ شونده یا بهصورت دستی و با کمک صفحات مدرج یا بهصورت
اتوماتیک ،تنظیم میشوند.

شکل  -46دستهکنهای کناری
نکته ایمنی

فعالیت



هنگام تنظیم اندازه گونیاها از ایستادن کامل ماشین و بسته بودن کلید ترمز اضطراری (استپ) مطمئن شوید.

با هماهنگی و نظارت کامل هنرآموز ،بر روی دستگاه ،تنظیم (فاصله) گونیای جانبی و گونیای پشت را به هم بزنید .چه
اتفاقی در تحویل کاغذ روی میدهد؟ نتایج مشاهده خود و علت رخداد آن را نوشته و به هنرآموز تحویل دهید
23

تنظیم دمندههای میلهای :پس از انتقال کاغذ چاپ شده به بخش تحویل و در لحظه رهاسازی ،برای اینكه کاغذ
بتواند در موقعیت مناسب فرود آید از نیروی هوای فشرده استفاده میشود .برای این کار از سوراخهای میلههای
نصب شده در باالی ناحیه فرود کاغذ استفاده میشود .میزان (توان) دمش باد بر روی کاغذ ،بر حسب ابعاد،
گراماژ و سرعت چاپ ،متفاوت است .دمش باد بوسیله تنظیمکنندههای آن (که ابزار و روش کنترل آن در
دستگاههای مختلف ممكن است متفاوت باشد) تنظیم میشود .این دمندههای میلهای در باالی قسمت تحویل
و در انتهای سینی تحویل قرار دارند .شكل  24دمندههای میله ای و شكل  21دستگیره تنظیمات آن را نشان
میدهد.

شکل  -47دمندههای میلهای

نكته

پژوهش



شکل -48دستگیرههای تنظیم دمنده

در فواصل زمانی معین سوراخهای دمندههای میلهای را باز و تمیز کنید.

در گروه خود پیرامون این موضوع پژوهش کنید که در صورت تنظیم نبودن باد دمندههای بخش تحویل ،چه اتفاقاتی
ممكن است در تحویل کاغذ رخ دهد؟ حالتهای مختلف را بررسی کرده و نتیجه را با سایر گروه ها به بحث بگذارید.

تنظیم دمش فنهای روی کاغذ :در ماشینهای جدید ،دمندههای (فنها) باالی قسمت تحویل ،وظیفه کمک
به نشست کاغذ در موقعیت خود را دارند .ضمن اینكه در خشک شدن مرکب نیز نقش دارند .برای تنظیم
دمنده ها ضمن تماشای دقیق نشست کاغذ با استفاده از شیرهای تنظیم هر دمنده تعادل در فرود کاغذ را برقرار
کنید .شكل 29دمندهها و شكل  19تنظیمکنندههای هر ناحیه را نشان میدهد.
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شکل  -51تنظیمات فنها

شکل  -49فنهای تحویل

تنظیم مکش قرقرههای مکنده :این قرقرهها وظیفه مهار ته کار سطح چاپ شده را بهعهده دارند و تنظیمات
آن بر حسب گراماژ سطح چاپ شونده دارای تنظیمات زیر میباشند (شكل .)14
 -4تنظیم سرعت گردش :سرعت دوران انها را بر حسب رهاسازی کاغذ تنظیم میکنید و با کاهش و افزایش
سرعت دوران آنها میتوان محل قرارگرفتن کاغذ بعد از رهاشدن از پنجه را تنظیم کرد.
 -4تنظیم مكش :مقدار قدرت مكش این قرقرهها را میتوان با ولوم تنظیم پنل کلیدهای قسمت تحویل تنظیم
کرد برای این کار ابتدا عملیات تحویل و کنترل ته کار سطح چاپی را با دقت مشاهده کنید و با کاهش یا افزایش
قدرت مكش شرایط را برای فرود بهتر کاغذ فراهم کنید.
 -1تنظیم مكش (مكانیكی) :بعضی از قرقرهها دارای صفحه مدرجی در کنار خود هستند (چهار حالت ) که
برحسب گراماژ کاغذ تنظیم میشود .برای گراماژهای باال وضعیت یک و برای گراماژ پائین تر وضعیت چهار را
انتخاب کنید

شکل  -51قرقرههای مکنده
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تنظیم خشککنها
آیا میدانید؟






خشککنها در دستگاههای چاپ افست ورقی چند نوع هستند؟
تفاوت ساختاری خشککنهای مختلف در چه مواردی است؟
میتوان چند خشککن در یک دستگاه نصب کرد؟
شرایط استفاده از هر نوع خشککن چیست؟

خشک کن در ماشین چاپ واحدی است که وظیفه گرفتن رطوبت مرکب و پایدار کردن آن بر روی سطح چاپ
شده را دارد .استفاده از انواع خشک کن بستگی به نوع چاپ ،جنس و حجم مرکب چاپ شده دارد.
انواع خشککن:
خشککنهایی که در ماشینهای چاپ بهکار میروند ،عبارتند از خشککنهای اشعهای و خشککنهای پودری
(سیستم پودرپاش) .در ادامه ،هر یک از خشککنها را با ویژگیهای مربوط به خود به اختصار شرح می دهیم.
الف) خشککنهای اشعهای :این خشککنها دو دسته اند که عبارتند از خشککن اشعه مادون قرمز و اشعه
ماوراء بنفش.
 خشککن اشعه زیر قرمز ( :)IRاین خشککنها مجهز به مكانیزم تولید اشعه زیر قرمز هستند .تابش
گرمای نسبتا باالی حاصل از مكانیزم تولید اشعه مادون قرمز ،باعث خشک شدن مرکب و ورنی پایه آب چاپ
شده در مدت زمان بسیار کوتاهی میشود.
نکته ایمنی





برای استفاده از خشککنهای اشعه ای ،نكات ایمنی کتاب راهنما را با دقت مطالعه کنید.
هیچ گاه مكانیزم خشککن مادون قرمز را در فواصل زمانی پس از استفاده از آنها ،لمس نكنید.
قبل از راه اندازی ،همواره مكانیزم تهویه این خشککن را کنترل و از سالمت آن مطمئن شوید.

 خشککن اشعه فرا بنفش( :)UVاین خشککنها به وسیله تابش اشعه ماوراء بنفش از المپهای یو وی،
بر سطح مرکبهای با ساختار  UVباعث میشوند که مولكولهای مرکب بهمحض برخورد اشعههای صادر شده
از المپ  UVواکنش شیمیایی داده و حالت پلیمریزه (شكل گرفتن پیوندهای سطح مرکب) رخ دهد .در نتیجه
مرکب بالفاصله خشک میشود.
 خشککن پودری (سیستم پودرپاش) :خشککن پودری ابزاری است که برای ایجاد فاصله بین سطوح
چاپ شده استفاده میشود .این کار با پاشش پودر بوسیله فشار هوا انجام میشود و بهمنظور جلوگیری از پشت
زدن و در نتیجه پایین آمدن کیفیت چاپ صورت میگیرد .استفاده از دستگاه پودرپاش به عواملی مانند جنس
کاغذ ،سرعت چاپ و میزان مرکب چاپ شده بستگی دارد.

26

تغذیه و تحویل  -بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

پودر :پودرها ذرات ریز و خشكی هستند که برای
ایجاد قشر هوا بین سطوح چاپ شده بهکار میروند،
تا مرکب امكان و زمان الزم برای خشک شدن را (در
اثر جریان هوا) داشته باشد .اندازه این ذرات با توجه
به شرایط چاپ از  49تا  49میكرون متغیر است و
در دو گروه شیمیایی (کربنات کلسیم) و گیاهی
(نشاسته) موجود میباشند (شكل .)14
شکل  -52پودر

پودرپاش :مكانیزم پودر پاش از اجزای مختلفی تشكیل شده است که بخشهای اصلی آن عبارتند از مخزن و
پنل تنطیم پاشش ،لولههای انتقال ،نازل اسپری و پمپ باد (شكل .)11

شکل  -53نازل اسپری

 :Aلوله نازل
 :Bنازل
نکته زیست
محیطی

توصیه میشود از پودرهای گیاهی یا نشاسته بجای پودرهای شیمیایی استفاده کنید .شكل  12اجزاء دستگاه پودرپاش
را نشان میدهد.
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اجزاءدستگاه پودر پاش
 :Aپنل اپراتوری PQC
 :Bواحد اصلی
 :Cشیلنگ
 :Dنازل اسپری
:Eشیلنگ انتقال مخلوط کننده پودر
 :Fپمپ باد

شکل  -54سیستم پودرپاش

موارد کلی در تنظیم خشککنها:
مراحل تنظیم هر یک از خشککنها را به اختصار شرح میدهیم:
الف) خشککن اشعه ای  :IRدر این واحد تعداد المپها و میزان تابش آنها متناسب با سطح کار چاپی و
همچنین سرعت حرکت (چاپ) دستگاه از طریق صفحه نمایش میز کنترل انتخاب و تنظیم میشود .میزان
درصد تابش المپ وارد میشود .در واحد تحویل ،دو سنسور برای اندازه گیری دما وجود دارد .با وارد کردن
ماکزیمم و مینیمم دما به سنسورهای تشخیص دما ،دمای قسمت تحویل مدیریت میشود .در صورت باال رفتن
دما ،تابش المپها کنترل میشود.
ب) تنظیم خشککن  :UVتنظیم خشککن  UVشامل تعداد المپها و میزان (توان) تابش آنها ،بر اساس
سه مؤلفه زیر انجام میشود که عبارتند از:
متناسب با اندازه سطح چاپ شونده
سرعت حرکت دستگاه
میزان مرکب چاپ شده
ضمن اینكه تابش اشعه المپهای یو وی به سه صورت به شرح جدول  1صورت میگیرد .به عنوان مثال (الف)
اگر تابش اشعه با طول موج  499تا  419نانومتر صورت گیرد مرکب بهصورت سطحی خشک میشود
(جدول .)1
جدول 3

الف) فعال کردن آغازگرهای نوری و تضمین خشكی سطح

)UV-C (200-280 nm

ب) برقراری واکنش پلیمریزاسیون

)UV-B (280-315 nm

پ) تضمین خشک شدن عمقی

)UV-A (315-380 nm
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شكل 11وضعیت تابش المپهای یووی را نشان میدهد.

شکل -55طول موجهایUV

پ) تنظیم خشککن پودری (پودرپاش) :برای تنظیم پودرپاش ابتدا باید حجم پاشش و درجه پاشش تنظیم
شود .برای این کار باید به جداول تنظیم آن در کتاب راهنمای کاربری دستگاه مراجعه کرد .برای تنظیم مقدار
پودر مصرفی در دستگاه با توجه به شرایط ذکر شده ،حجم پاشش در  1حالت کم ،متوسط و زیاد تنظیم می
شود .تنظیمات پودرپاش بر حسب درصد پاشش و سرعت دستگاه میباشد.
نکته



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



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



توجهات
زیست
محیطی

نکته ایمنی



در صورت استفاده از پودر شیمیایی از ماسک استفاده کنید.
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ارزشیابي شایستگي تغذیه و تحویل چاپ افست ورقي
شرح کار:
 -4آمادهسازی سطح چاپ شونده در خارج از دستگاه چاپ –  -4تنظیم واحد تغذیه –  -1تنظیم واحد تحویل –  -2تنظیم
خشککنها
استاندارد عملکرد:
انجام تنظیمات و بارگذاری سطوح چاپ شونده در دستگاه چاپ افست .همچنین تنظیمات و تخلیه بخش تحویل دستگاه با
رعایت موارد ایمنی و در زمان مناسب.
شاخصها:
بر زدن،چیدن و آماده سازی تخته کاغذ – تنظیم جانبی کاغذ روی تخته – استفاده درست از دستگاه دستهکن  -تنظیم
تخته فوالدی در قسمت تغذیه – تنظیم گونیاهای جانبی – تنظیمات دمندههای پشت و جانبی – تنظیم فشار موییها و
فنرهای پشت – تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی – تنظیم دوتایی بگیر الكترونیک – تنظیم سنجاقها – تنظیم نشان – تنظیم
قرقره های سینی انتقال – تنظیم موقعیت تسمهها – تنظیم سنسور کجی گیری – تنظیم نشان  -تنظیم موقعیت تخته و
فرود کاغذ  -تنظیم گونیایهای جانبی – تنظیم گونیای پشت – تنظیم دمندههای میلهای – تنظیم خشککن  – IRتنظیم
خشک  - UVشناخت انواع خشککن – تنظیم پودرپاش
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :درمحیط چاپخانه  -نور یكنواخت 299لوکس -رطوبت  -11 - 81 %تهویه استاندارد -دمای -41 ±4 cابزارهای
بستن الستیک استاندارد و آماده به کار -وسایل ایمنی استاندارد 19 -دقیقه
ابزار و تجهیزات :دستکش -آچار مخصوص تنظیم تخته فوالدی – آچارهای آلن مخصوص تنظیم کلهگی آپارات – تخته
یدك – اسپری مخصوص تمیز کردن حسگرها – پارچه مخصوص تمیز کردن حسگرها
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

4

آماده سازی سطح چاپ شونده در خارج از دستگاه چاپ

4

4

تنظیم واحد تغذیه

4

1

تنظیم واحد تحویل

4

2

تنظیم خشک کن ها

4

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

4

نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 4 ،میباشد.
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واحد یادگیری 2
شایستگي بستن الستیک و پلیت در ماشین چاپ افست ورقي

آیا تاکنون پيبردهاید





الستیک استاندارد دارای چه ویژگیهایی است ؟
فرایند زیر سازی در نصب الستیک و پلیت چه نقشی را ایفا میکند؟
کشش نامناسب در بستن الستیک چه مشكالتی را ایجاد میکند؟
پلیت و الستیک چگونه در دستگاه چاپ نصب میشوند؟

هدف :هدف از این شایستگی فراگیری ویژگی های انواع الستیک چاپ ،باز کردن و بستن الستیک و نیز پلیت
چاپی با رعایت اصول استاندارد میباشد

استاندارد عملکرد
انتخاب الستیک و پلیت مناسب و نصب آنها طبق استانداردها و پارامترهای کتاب راهنمای ماشین چاپ
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انتخاب نوع الستیک و بررسي آن
آیا میدانید؟







وظیفه الستیک در فرایند چاپ چیست؟
اجزاء تشكیل دهنده الستیک کدامند ؟
ویژگیهای یک الستیک مناسب کدامند ؟
مراحل بستن الستیک در دستگاه کدامند؟
زیر سازی الستیک برای چیست و چگونه انجام میشود؟

الستیک یكی از مهمترین اجزا فرایند چاپ برای دستیابی به یک کار چاپی با کیفیت میباشد .برای انتخاب
الستیک مناسب و استاندارد ،ابتدا باید انواع الستیک ،بخشهای تشكیلدهنده و ویژگیهای الزم برای الستیک
را فراگرفت.
ویژگیهای الستیک:
ویژگیهای الستیک به دو بخش ویژگیهای شیمیایی و فیزیكی دسته بندی میشوند .در ادامه هر یک از این
ویژگیها را به اختصار شرح میدهیم.
الف) ویژگیهای مکانیکی و شیمیایی الستیک :ویژگیهای شیمیایی الستیک مناسب به شرح زیر باشد:
 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
ب) ویژگیهای فیزیکی الستیک :الستیک استاندارد باید ویژگیهای فیزیكی زیر را داشته باشد.
 یكنواختی ضخامت :الستیک باید در تمام سطح دارای ضخامت یكنواخت باشد.
 کش سانی :الستیک باید انعطاف الزم در برابر افزایش طول ،هنگام کشیده شدن روی سیلندر الستیک را
برای جلوگیری از پارگی و کاهش ارتفاع الستیک داشته باشد.
 مقاومت کششی :الستیک باید استحكام الزم در برابر پاره شدن الیههای موجود را داشته باشد.
 مربعی بودن :الستیک باید به موازات راه خود ،قائم زاویه باشد.
 خنثی کردن ضربات و فشارهای ناگهانی در هنگام چاپ
 راه و بی راه الستیک :الستیکها دارای الیاف طولی و الیاف عرضی میباشند .الستیک باید در جهت الیاف
طولی به دور سیلندر بسته شود .برای نصب صحیح الستیک ابتدا الیاف طولی الستیک را از پشت آن مشخص
میکنیم .معموالً راستای الیاف طولی ،دارای نخ (خط) رنگی میباشد .در صورت بسته شدن الستیک در جهت
عرض آن ،الستیک به مقدار زیادی کش میآید که در نتیجه آن ،مشكالت بسیاری در فرایند کیفی چاپ پیش
میآید.
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نکته




قرار گرفتن الستیک در معرض نور یا گرما باعث ترك خوردن آن میشود.
استفاده از حالل نامناسب باعث آسیب دیدن سطح الستیک میشود.

انواع الستیک:
الستیکها در دو نوع معمولی و تراکم پذیر موجود میباشند (شكل .)18
الف) الستیک معمولی :ساختار این الستیک دارای  2تا  8الیه می باشد .الستیک معمولی بدون الیه تراکمپذیر
است.

الستیک تراکمناپذیر

الستیک معمولی
شکل  -56انواع الستیک

ب) الستیک تراکمپذیر :ساختار این الستیک نیز دارای  2تا  8الیه میباشد .جدای از اینكه یک الیه تراکمپذیر
نیز در این الستیک وجود دارد.الستیک تراکمپذیر هنگام وارد شدن فشار ،کاهش حجم پیدا میکند و در ادامه
به حالت اولیه خود باز میگردد (شكل .)14

شکل  -57ساختار الستیک تراکمپذیر

اجزاء الستیک :الستیک ها دارای اجزاء زیر می باشند که به شرح آنها میپردازیم:
الف) الیه سطحی :این الیه دارای ترکیب خاصی میباشد که برای عدم چسبیدگی مرکب و انتقال سریع آن به
سطح چاپ شونده نقش مهمی را بهعهده دارد؛ همچنین این الیه در برابر صدمات مكانیكی مقاوم میباشد.
ب) بدنه :از الیههای الیافطبیعی یا مصنوعی و الیه فشرده شونده تشكیل شده است.
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چگونگی انتخاب الستیک :شرکتهای سازنده بر حسب کاربرد الستیک ،ساختار و الیههای آن را برای چاپ
افست ورقی ،رول ،چاپ یووی ،چاپ روی فلز و  ...تغییر میدهند.
اندازهگیری ضخامت الستیک :با توجه به اینكه ضخامت الستیکها (بدنه الستیک به همراه الیه سطحی) از
 9/48میلیمتر تا  4/91میلیمتر متغییر میباشد ،برای محاسبات زیر سازی نیاز به اندازهگیری ضخامت الستیک
میباشد .این کار توسط ابزار اندازهگیری مخصوص این کار (میكرومتر) انجام میشود (شكل .)11

شکل  -58میکرومتر

نصب گیرههای دوسر الستیک
آیا میدانید؟





گیرههای الستیک چه وظیفهای را بهعهده دارند؟
بستن پیچهای گیره بهصورت غیر استاندارد چه مشكالتی را ایجاد میکند؟
نصب گیرهها چگونه انجام میشود؟

الستیکها توسط شرکتهای سازنده بصورت رول تولید میشوند .در ماشینهای امروزی در ابعاد استاندارد برش
خورده و بر حسب سفارش شرکتهای سازنده ماشینهای چاپ ،برشخورده و بهطور آماده شده (همراه با گیره)
به بازار مصرف عرضه میشوند .در ماشینهای قدیمی تر الستیک بایستی ابتدا توسط اپراتور به داخل گیره
الستیک فرستاده شده سپس در داخل گیره سیلندر دستگاه قرارداده و بسته شود.
کنترل الستیک:
برای استفاده از الستیک در ماشین چاپ ،ابتدا باید از سالم بودن و نداشتن خراش و هر گونه آسیب بر روی
سطح الستیک مطمئن شد .مولفههای مهم کنترلی ،پیشتر معرفی شدند .برای انجام کنترل کامل ،بهتر است به
شناسنامه الستیک مراجعه شود .موارد مهمی با دقت کامل و با ابزار مناسب بایستی کنترل شوند عبارتند از:
 ضخامت
 یكنواختی ضخامت
 مربعی بودن
 راه الستیک
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نصب گیره الستیک:
برای آن که بتوان الستیک را به درستی در ماشین چاپ نصب کرد ،الزم است کارهای مقدماتی انجام شود که
عبارتند از:
نصب گیره الستیک :پس از انجام کنترلهای الزم بر روی الستیک ،اکنون میتوان کار نصب آن را انجام داد.
 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.
 با آچار مخصوص ،پیچهای گیره الستیک را باز کنید (به مقداری شل کنید که الستیک بتواند از کنار داخل
گیره شود).
 بهتر است پس از درآوردن الستیک از داخل گیره دوسر آن ،داخل گیرهها را از نظر نبودن آلودگی ناشی از
مرکب و  ...کنترل و تمیز کنید.
 راه الستیک را مشخص کنید.
 گیره را در سمتی که راه الستیک ،عمود بر گیره باشد قرار دهید.
 الستیک را از ک نار گیره بصورتی که لبه آن کامال داخل گیره باشد با فشار دست وارد کنید .این کار را تا
قرار گرفتن کامل الستیک درون گیره ادامه دهید (شكل .)19

شکل  -59نصب گیره الستیک

بعد از اطمینان از قرار گرفتن صحیح الستیک درون گیره ابتدا پیچ مرکز گیره و سپس پیچهای دو سر گیره را
محكم کرده ،در ادامه سایر پیچها را نیز محكم کنید (شكل .)89

شکل  -61نصب گیره الستیک


گیره سمت مقابل را نیز به همین روش ببندید.
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نکته




پیچهای گیره را در هر بار باز کردن و بستن الستیک جهت جلوگیری از زنگزدگی روغنکاری کنید.
در زمان بستن پیچهای اول ،دقت شود ،از حرکت کردن الستیک یا گیره جلوگیری شود.

نصب الستیک روی سیلندر
آیا میدانید؟








مراحل نصب الستیک روی سیلندر کدامند؟
قبل از بستن الستیک چه کارهایی بایستی انجام شوند؟
مقدار زیر سازی الستیک را چگونه باید محاسبه کنید ؟
برای بستن الستیک از چه ابزاری استفاده میشود؟
وارد کردن نیروی بیش از حد به پیچهای گیره نگهدارنده الستیک بر روی سیلندر چه مشكالتی را ایجاد میکند؟
کشش نامناسب در الستیک چه مشكالت کیفی را در چاپ درست میکند؟

الستیک در فرایند چاپ وظیفه انتقال مرکب از پلیت به سطح چاپ شونده را به عهده دارد .الستیک با توجه به
ابعاد سیلندرماشین ،تهیه و بر روی آن نصب میشود.
زیر سازی الستیک :هنگام چاپ نیاز به فشار استاندارد ،بین سیلندر پلیت و الستیک میباشد ،در همه
ماشینهای قدیمی و جدید (که بهصورت آسوره به آسوره بر روی یكدیگر حرکت میکنند) برای ایجاد فشار
مناسب بین پلیت و الستیک باید از زیر سازی استفاده کرد(شكل .)84
جنس زیرسازی ( :)Packingنوعی کاغذ مخصوص است که دارای سطح صیقلی و مقاوم در برابر فشار و نفوذ
رطوبت در طوالنی مدت میباشد .پكینگ در ضخامتهای مختلف تولید میشود.
محاسبه ضخامت زیرسازی :برای بهدست آوردن ضخامت زیرسازی باید به کتاب راهنمای ماشین مراجعه
کرد .الستیکها ضخامتهای متفاوتی دارند ،از این رو نیاز به محاسبه زیرسازی میباشد .در این صورت بعد از
به دست آوردن ارتفاع آسوره از سطح سیلندر چاپ باید مجموع ضخامت الستیک تحت کشش و زیربندی آن
به یک اندازه باشد .با استفاده از ابزار اندازه گیری (میكرومتر) آن را اندازگیری کنید .شكل  84و شكل  81انواع
ابزار اندازهگیری را نشان میدهد.
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 :Eسطح سیلندر الستیک
 : Fارتفاع آسوره ()Bearer
 : Gضخامت الستیک
 :Hضخامت زیرسازی ()Packing

شکل 61

شکل  -62محاسبه زیرسازی

شکل  -63ابزارهای محاسبه زیرسازی

قراردادن زیرسازی :بعد از محاسبه مقدار زیرسازی ،با استفاده از پكینگهای ضخیمتر (با کمترین تعداد)
ضخامت مورد نظر را آماده کنید .سپس آنها را داخل گیره پكینگ قرار دهید و گیره پكینگ را ببندید.
گیره پکینگ :این گیرههای دارای ضخامت کمی بوده و به صورت لوالیی باز و بسته میشوند .پس از قراردادن
الیههای پكینگ و بستن لوالیی ،توسط یک نگه دارند (سنجاق) بسته میماند.
نکته

در برخی از ماشینها ،گیره پكینگ دارای پیچهای متعددی در طول آن میباشد که فرایند باز و بسته کردن آن ،زمان
بر خواهد بود.

ابعاد زیرسازی :با توجه به اینكه اگر ابعاد زیرسازی از ابعاد سطح چاپ شونده بزرگتر باشد مرکب در کنارههای
سطح چاپ شونده برروی سیلندر چاپ (فشار) منتقل میشود ،باید زیرسازی را در ابعاد سطح چاپ شونده برش
داده و پس از آن زیر الستیک نصب کنید.
اندازهگیری فشار (اختالف ارتفاع) :برای اطمینان از درستی فشار سیلندرها بایستی فشار آنها را با دستگاه
فشارسنج (اختالف ارتفاع) اندازهگیری کرد .مراحل اندازهگیری به شرح زیر میباشد:
 دستگاه اندازهگیری را روی الستیک یا پلیت قرار دهید .شكل  82ابزار اندازهگیری نشان میدهد.
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شکل  -64میکرومتر ساعتی

 با چرخاندن گیج ساعت عقربه ان را بروی عدد صفر قرار دهید.
 زبانه دستگاه را در حالی که پایههای آن بروی الستیک یا پلیت هست به روی آسوره قرار دهید.
 اختالف ارتفاع آسوره با سطح پلیت را خوانده و با عدد ارائه شده از طرف سازنده ماشین چاپ مقایسه کنید.
ج) اندازهگیری کشش و ارتفاع الستیک :اگر نیروی گشتاور پیچهای گیره الستیک نابرابر باشد ،احتمال پاره
شدن الستیک و یا خارجشدن قسمتی از الستیک از گیره وجود دارد .برای وارد کردن نیروی یكسان باید از
آچار تُ رکمتر و با نیروی مشخص (طبق کتاب راهنما ماشین) استفاده کرد .برای کشیدن الستیک (به صورت
استاندارد) هنگام نصب آن نیز باید از ابزار تُرکمتر استفاده کرد.
مراحل نصب الستیک :بستن الستیک بر روی سیلندر آن در ماشینهای چاپ مختلف تقریباً شبیه به هم
می باشند .برای اطمینان از روش صحیح بستن و اگاهی از نكات ایمنی به کتاب راهنمای ماشین مراجعه کنید.
مراحل نصب الستیک را در زیر شرح میدهیم.
پنجره حفاظ سیلندرها را باال میزنیم.
 کلید ایمنی را در حالت تک شاسی قرار میدهیم.
 با تک شاسی زدن ،قاب محافظ الستیک را در دسترس قرار میدهیم.
 با آچار مخصوص ،پیچهای قاب را باز کرده و آن از جای خود خارج میکنیم (طبق دستور کتاب راهنما)(شكل
.)81

شکل  -65بازکردن قاب الستیک

 با حرکت تک شاسی ،ماشین را در موقعیتی قرار میدهیم که گیره پایینی (لبه کار الستیک) برای نصب
الستیک در دسترس باشد.
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پكینگ (زیر بندی) را داخل گیره پكینگ و زیر ضامنهای نگهدارنده آن جا بزنید (شكل .)88

شکل  -66ضامن نگهدارنده پکینگ

 الستیک را مطابق دستور کتاب راهنما داخل گیره پایین (لبه کار) قرار داده و
در صورت داشتن ضامن نگهدارنده ،آنرا برای قفل کردن الستیک ببندید.
(از قرارگیری صحیح الستیک در محل خود مطمئن شوید).
 با استفاده از آچار مناسب (ترکمتر) پیچ حلزونی گیره پایین را از کنار سیلندر
را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا الستیک به مقدار مناسب داخل گیره شود
(شكل .)84

شکل  -67نصب الستیک

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

شکل  -68مهار الستیک
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 گیره ته کار الستیک را درون گیره سیلندر قرار دهید و آن را جا بزنید ،در صورت داشتن ضامن نگهدارنده
آن را قفل کنید.
 با استفاده از آچار مناسب (ترکمتر) پیچ حلزونی گیره باال (ته کار الستیک )را از کنار سیلندر تا محكم شدن
الستیک ببندید.
 از آچار ترکمتر برای بستن با کشش مناسب الستیک استفاده کنید .در هنگام استفاده از اچار ترك متر
مقدار کشش مناسب را از کتاب راهنما بدست آورید .بعد ازبستن الستیک ضمن توجه به سیلندرهای چاپ بعد
از چاپ کردن مقداری از سطح چاپ شونده ماشین را متوقف کنید .دوباره الستیک را بكشید.
 بعد از به پایان رسیدن نصب الستیک،دوباره قاب محافظ الستیک را در جای خود قرار دهید(شكل .)89

شکل 69
نكته

در بعضی ماشینها الستیک توسط ضامن نگهدارنده قفل شده است که باید تا در دسترس قرار گرفتن ضامنها ،الستیک
را باز کنید.
هنگام خارج کردن الستیک باید زیرسازی ان را نیز با الستیک توسط دست ،مهار و خارج کرد.

نصب پلیت بر روی سیلندر
آیا میدانید؟






مراحل نصب پلیت کدامند؟
قبل از نصب پلیت چه کارهایی باید انجام داد؟
پانچ چه وظیفهایی را در نصب پلیت بهعهده دارد؟
گیره لبه کار و ته کار الستیک در کجای سیلندر قرار گرفته اند؟

پلیت بسته شده روی سیلندر پلیت وظیفه انتقال مرکب از نوردها را برروی الستیک سیلندر بهعهده دارد.
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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است از پكینگ های پالستیكی یک طرف چسب که در برابر فشار مقاوم هستند به عنوان زیر سازی پلیت
استفاده شود.
کار کالسی

در گروه کالسی خود بر روی این موضوع بحث و نتیجهگیری کنید که چرا الیه مورد استفاده در زیرسازی پلیت بایستی
در برابر فشار مقاوم باشد؟ نتیجه فعالیت گروه خود را با سایر گروهها به اشتراك بگذارید.

مراحل نصب زیرسازی پلیت:
 با استفاده از حالل مناسب ،سطح سیلندر پلیت را از هر آلودگی به ویژه مواد چرب تمیز کنید.
 با یک وسیله نوشتاری (ماژیک) پشت پلیت روی خط لبه کار (طبق گفته کتاب راهنما) یک خط سرتاسری
بكشید (شكل .)49

شکل 71

 با فاصله  41میلیمتر از کناره های دو طرف پلیت و موازی با خط کشیده شده ،چسب دو طرفه
بچسبانید(شكل.)44

شکل 71


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



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

شکل  -73نصب آستراگون بهوسیله پلیت

 بعد از بستن پلیت ،ماشین را به حرکت در آورده و سیستم فشار را فعال کنید.
 سیستم تعویض پلیت را فعال کنید و پلیت را به آرامی باز کنید.
 هنگام باز کردن لبه کار پلیت ،ابتدا چسبهای دو طرفه را از آسترلون و پلیت جدا کنید.
 لبه کار پكینگ را با دست بر روی سیلندر پلیت فشار دهید تا از چسیبدن این قسمت مطمئن شوید.
 اکنون کل سطح پكینگ را بازبینی کنید .در صورت وجود چروك یا تورم آن قسمت را جدا کرده و دوباره
بچسبانید.
نصب پلیت روی سیلندر :فرایند نصب پلیت بر روی سیلندر در دستگاههای مختلف ممكن است متفاوت
باشد .قبل از شروع عملیات نصب پلیت ،ابتدا باید پارامترهای زیر کنترل و سپس پلیت روی سیلندر نصب شود.
در ادامه مراحل نصب پلیت بر روی سیلندر را به اختصار توضیح میدهیم.
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 کنترل ابعاد پلیت :بعد از تحویل پلیت باید ابعاد آنرا را با ابعاد سیلندر پلیت در کتاب راهنما مطابقت داد.
و در صورت نیاز اصالحات الزم یا تعویض پلیت صورت پذیرد (شكل .)42

شکل  -74ابعاد پلیت

 کنترل لبه کار پلیت :با توجه به متفاوت بودن لب پنجهها در ماشینهای چاپ مختلف ،باید عالمت لبه
کار که نماینگر شروع ناحیه چاپ میباشد را با لب پنجه ماشین مطابقت داد (شكل .)41

شکل  -75لبه کار پلیت

 پانچ کردن :برای آنكه پلیتها بر روی سیلندرهای ماشین بهصورت کامالً منطبق نسبت به پلیتهای دیگر
نصب شوند ،گیرهای لبه کار سیلندر پلیت دارای رجیسترهای هستند که پلیت باید بر روی آنها نصب شود .از
این رو ،باید پلیت را بهوسیله دستگاه پانچ مختص هر ماشین چاپ ،پانچ کرد .شكل  48دستگاه پانچ و عملیات
پانچ کردن و شكل 44نمای برش و ابعاد پانچ را نمایش میدهد.
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شکل -76دستگاه پانچ

شکل 77

ایجاد خم لبه پلیت :در بعضی از ماشینهای
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
مخصوص دستگاه پانچ قرار میدهیم .سپس با
فرمان دادن (دستی یا با پدال) ته کار پلیت خم
میشود .شكل  41مشخصات خم یک پلیت در
یک دستگاه را نشان میدهد (شكل .)41
شکل 78

مراحل نصب پلیت:
بستن (نصب پلیت) در ماشینهای چاپ با توجه به مكانیزم آنها به دو صورت انجام میشود.
الف) باز کردن و نصب دستی پلیت :در ماشینهایی که مكانیزم بستن پلیت به صورت اتوماتیک در آنها وجود
ندارد ،پلیت را بهصورت دستی روی سیلندر میبندند .مراحل نصب پلیت در این گونه ماشینها به شرح زیر
میباشد:
 ابتدا بوسیله کلید تک شاسی یا بوسیله حرکت اتوماتیک دستگاه ،سیلندر
پلیت را در موقعیتی قرار دهید که گیرهها در دسترس باشند .شكل 49کلیدهای
تک شاسی حرکت (پیش و پس) را نشان میدهد.

شکل -79شاسی حرکت ماشین
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 برای برداشته شدن فشار بین دو گیره ،پیچ کشش کلی گیره ته کار (پایین) را در خالف حرکت عقربههای
ساعت بچرخانید.
 با آچار مخصوص پیچهای گیره ته کار پلیت را به مقدار الزم باز کرده و پلیت را از داخل گیره خارج کنید.
 با کلید تک شاسی (پس) پلیت را با کمک دست (تا در دسترس قرار گرفتن گیره لبه کار) به بیرون هدایت
کنید.
 با آچار مخصوص پیچ های گیره لبه کار پلیت را به مقدار الزم باز کنید .پلیت را از داخل گیره خارج کنید
(شكل .)19

شکل  -81گیره لبهکار

 بهوسیله پیچ های کشش گیره باال ،گیره ،لبه کار را در دو طرف با استفاده از صفحات مدرج کنار سیلندر ،در
نقطه صفر قرار میدهید ( .در بعضی از ماشینها گیره بهصورت عرضی نیز دارای صفحه مدرج میباشد که آنها
را نیز باید در نقطه صفر قرار داد .شكل  14پیچ کشش لبهکار و شكل  14پیچ تنظیم عرضی گیره لبهکار را
نشان میدهد) .

شکل  -81پیچ تنظیم لبهکار

شکل  -82پیچ تنظیم عرضی گیره

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

 پیچهای گیره لبه کار (باال) را با آچار مخصوص (ترکمتر) ببندید.
 با کلید تک شاسی ،سیلندر پلیت را به همراه پلیت بهصورت یک دور کامل حرکت دهید.
 ته کار پلیت را از یک سمت به طرف دیگر داخل گیره پایینی قرار دهید.
 پیچهای گیره ته کاررا بعد از اطمینان از قرار گرفتن کامل پلیت درون گیره با آچار مخصوص سفت کنید
 با آچار مخصوص پیچ کشش کلی گیره را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
 در صورتی که هنگام بستن پلیت مكانیزم نورد اب یا فشار سیلندر الستیک فعال شده آنها را غیر فعال کنید
 با آچار مخصوص پیچ وسط و سپس دو پیچ کناری را با نیروی یكسان محكم کنید و بعد شروع به بستن
سایر پیچها با نیروی یكسان کنید (شكل .)12

شکل  -84پیچ تنظیم گیره
نكته

کار کالسی

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

در کالس با یكدیگر بحث کنید که چرا از نوردهای مرکبدهی برای نگه داشتن پلیت استفاده نمیشود؟

ب) باز کردن و نصب اتوماتیک پلیت :در ماشینهای دارای سیستم نصب اتوماتیک پلیت باید به کتاب
راهنمای ماشین چاپ مراجعه کرد ولی مراحل کلی باز کردن و نصب اتوماتیک پلیت به صورت زیر میباشد:
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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.
 دستگاه بعد از حرکت در موقعیت مشخص متوقف میشود.
 فشار کشش بین گیرهها برداشته میشود.
 گیره لبهکار و سپس گیره تهکار یا بهصورت بالعكس بهصورت اتوماتیک باز میشود.
 گیره تهکار پلیت را رها میکند و بصورت اتوماتیک یا با کمک دست پلیت از ماشین خارج میشود.
 ماشین در موقعیتی قرار میگیرد که گیره لبهکار در دسترس قرار میگیرد.
 پلیت را بهصورتی که شكاف پانچ داخل رجیسترها باشد درون گیره قرار میدهید.
 با زدن شاسی (مشخص شده در کتاب راهنما ) گیره لبهکار بسته شده و سیلندر به حرکت در آمده و در
وضعیت مشخصی قرار میگیرد.
 بهوسیله قرقرههای راهنما ته کار پلیت یا خم پلیت درون گیره پایینی قرار داده میشود و گیره بسته میشود.
 بهصورت اتوماتیک کشش بین گیرهها ایجاد میشود
نکته




در بعضی ماشینها ترتیب باز شدن گیره تهکار و بر داشته شدن کشش متفاوت میباشد.
در بعضی ماشینها قابلیت باز شدن و بستن هم زمان همه یونیتها وجود دارد.
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ارزشیابي شایستگي بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقي
شرح کار:
 -4انتخاب نوع الستیک و بررسی آن –  -4نصب گیره های دوسر الستیک –  -1نصب الستیک روی سیلندر
 -2نصب پلیت روی سیلندر
استاندارد عملکرد:
بستن الستیک و پلیت چاپ افست طبق استانداردها اعالم در راهنمای دستگاه چاپ  .با رعایت فشار چاپ و میزان
گشتاور مورد نیاز ()Torque
شاخصها :شناخت انواع الستیک  -کنترل ضخامت الستیک  -کنترل اندازه (ابعاد)  -کنترل قائم الزاویه بودن – کنترل
یكنواختی ضخامت – کنترل عدم خراش یا پارگی – کنترل راه الیاف
تمیز کردن گیرهها  -بازکردن پیچهای گیرهها – رعایت راه الستیک  -قراردادن الستیک در گیرهها – سفت کردن
پیچها  -محاسبه و نصب پكینگ  -بلند کردن درست و ایمن الستیک و گیرهها – جازدن گیره اول در سیلندر – حرکت
دادن سیلندر و جازدن گیره دوم در سیلندر – تنظیم گشتاور آچار ترك – بستن پیچهای نگهدارنده الستیک روی
سیلندر  -اندازه گیری و تنظیم ضخامت زیر سازی الستیک و پلیت – سنجش ضخامت سطح چاپ شونده – تنظیم
فشار چاپ  -تنظیم دستگاه پانچ و پانچ درست لبههای پلیت – نصب درست آسترلون سیلندر پلیت  -رعایت موارد
ایمنی در جابهجایی پلیت – قراردادن درست لبه پلیت روی سیلندر – محكم کردن چفت اول – حرکت دادن سیلندر
و بستن لبه دوم پلیت – نصب آسترلون روی سیلندر
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
شرایط :درمحیط چاپخانه  -نور یكنواخت 299لوکس -رطوبت  -11 % -81 %تهویه استاندارد -دمای -41 ±4 c
ابزارهای بستن الستیک استاندارد و آماده به کار -وسایل ایمنی استاندارد 4/1 -ساعت
ابزار و تجهیزات :آچار ترك ،آچارهای مخصوص بازکردن و بستن پلیت و الستیک در دستگاه چاپ ،میكرومتر ،کولیس،
شور سنج
معیار شایستگی:
ردیف
4

مرحله کار
انتخاب نوع الستیک و بررسی آن

حداقل نمره قبولی از1
4

4

نصب گیرههای دوسر الستیک

4

1

نصب الستیک روی سیلندر

4

2

نصب پلیت روی سیلندر

4

نمره هنرجو

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیستمحیطی ،و ...

4

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  4میباشد.
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*

رطوبتدهی ،مرکبسازی و ترکیب رنگ

پودمان 2
رطوبتدهی ،مرکبرسانی و ترکیب رنگ

روش چاپ افست از تضاد پایدار در خواص شيميایي نواحي چاپي و غيرچاپي حاصل
ميشود .بهمنظور جدا ماندن کامل بخشهاي چاپي از غيرچاپي ،پليت باید داراي ویژگي
شيميایي خاصي باشد.
در بحث چاپ و انتقال مرکب ،اهميت ترکيب رنگ از آنجا ناشي ميشود که بدانيم در
فرایند چاپ با مرکبهاي  CMYKنسبت به آنچه که در فایل وجود دارد و ما انتظار
داریم ،بخشي از رنگها یا از دست ميروند یا امكان بازسازي آنها وجود ندارد .بنابراین،
براي جبران این نقص رنگي باید به ساخت رنگهاي ترکيبي روي آورد.
در این پودمان ،آمادهسازي سيستم رطوبتدهي ،تنظيم مكانيزم مرکبدهي و چگونگي
آمادهسازي مرکبها و ساختن رنگهاي ترکيبي را فرا ميگيریم.

94

واحد يادگیري 3
شايستگی رطوبتدهی و مرکبرسانی
آيا تاکنون پی بردهايد







علت وجود سيستم رطوبتدهي در روش چاپ افست چيست؟
اجزاي سيستم رطوبترساني کدامند و نقش هرکدام از آنها در فرایند چاپ افست چيست؟
هدف از وجود چنين مكانيزم مرکبدهي در چاپ افست ورقي چيست ؟
انتقال مرکب و رطوبت بر روي پليت به چه صورت انجام ميشود؟
مكانيزمهاي کنترل الكترونيك ،چه تغييراتي در مدیریت مرکبدهي و رطوبتدهي ایجاد کرده اند؟
مسایل ایمني کار در ارتباط با این سيستمها کدامند؟

هدف :هدف از این شایستگي فراگيري چگونگي تنظيم مكانيزمهاي رطوبتدهي و مرکبرساني در دستگاه چاپ
افست ورقي ميباشد.

استاندارد عملکرد
تنظيم و کنترل سيستم رطوبتدهي و مرکبدهي ،مطابق با استانداردهاي بين المللي در چاپ افست مرطوب
و دستور العملهاي شرکت سازنده ماشين.
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آمادهسازي مکانیزم رطوبتدهی
آیا میدانید؟







کار یخچال در دستگاه چاپ افست چيست؟
بخشهاي مختلف یخچال کدامند؟
نقش هر یك از بخشها چيست؟
حجم یخچال دستگاههاي چاپ به چه ميزان است؟
حجم یخچال به چه عواملي وابسته است؟

وظيفه اصلي یخچال در دستگاههاي چاپ افست ،تنظيم دماي الزم براي محلول رطوبتدهي (بين  8تا 01
درجه سانتيگراد) است .این ميزان دما در سيستم رطوبترساني دستگاههاي چاپ افست براي ایجاد شرایط
مختلفي است .یكي از آنها جلوگيري از آزاد شدن (تبخير) سریع الكل در جریان گردش در سيستم و اعمال بر
روي پليت چاپ است .از سوي دیگر ،مخلوط کردن آب ،الكل و دارو و همچنين تميز کردن محلول رطوبتدهي
بهوسيله فيلترهاي مربوطه از دیگر وظایف یخچال است (شكل.)0

شکل -5یخچال

حجم یخچال :حجم یخچال دستگاههاي چاپ به تناسب مؤلفههاي مختلف (تعداد واحد چاپ و اندازه ناحيه
چاپي) داراي ظرفيتهاي متفاوتي ميباشند .بهعنوان مثال حجم یخچال براي ماشينهاي یك ورقي چند رنگ،
بيست ليتر و براي ماشينهاي چهار و نيم ورقي پنج رنگ و بيشتر تا شصت ليتر ميباشد .شكل  2چند نوع
یخچال را نشان ميدهد.
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شکل  -5چند نوع یخچال

بخشهای مکانیزم رطوبتدهی :طي فرایند چاپ ،مؤلفههاي اصلي محلول رطوبتدهي (آب ،الكل و دارو)
پيوسته در حال چرخش و مصرف و در نتيجه در حال تغيير (کم شدن هستند) که کنترل و تنظيم آنها گریز
ناپذیر است .این تنظيمات توسط یخچال دستگاه چاپ انجام ميشود .شكل  3اجزاء مهم دستگاه یخچال را
نشان ميدهد .یخچال از بخشهاي مختلفي تشكيل شده است ،در ادامه بخشهاي مهم این دستگاه به اختصار
شرح ميدهيم.

شکل  -3اجزای یخچال
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 )0بخش خنكکننده
 )2پروانه بخش خنكکننده رادیاتور
 )3رادیاتور
 )4شيلنگ مكنده الكل و شيلنگ مكنده داروي آب
 )5شيلنگ مكنده آب
 )6تانك ( مخزن ) محلول رطوبتدهي
 )7موتور منتقلکننده محلول رطوبتدهي
 )8سيستم خنكکننده یخچال
الف) دستگاه تنظیم میزان الکل :تغييرات (کاهش) الكل موجود در سيستم با سرعت باالیي رخ مي دهد که
ناشي از ویژگي فراریت آن است .اما از طرفي ثابت نگه داشتن آن نيز ضرورت دارد ،لذا مكانيزمي براي این
منظور در دستگاه یخچال درنظر گرفته شده است تا متناسب با درصد تنظيم شده ،ميزان الكل مورد نياز ،همواره
تأمين شود .این کار بهوسيله یك مكنده صورت ميگيرد که الكل را از داخل مخزن الكل به داخل یخچال منتقل
ميکند .این مكانيزم در ماشينهاي قدیميتر بهصورت دستي و آنالوگ و در ماشينهاي جدیدتر از روي خود
دستگاه یخچال یا از روي پانل (ميز) کنترل انجام ميشود.
پژوهش کنید

در گروه کالسي خود ،پيرامون انواع سيستمهاي کنترل و تنظيم ميزان الكل (قدیمي و جدید) پژوهش کنيد .نتایج
بهدست آمده را بهطور مرتب و مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.

ب) مکانیزم تنظیم میزان داروی آب :در دستگاههاي جدید ،براي تأمين پایدار داروي مورد نياز در محلول
رطوبت دهي ،مكانيزم خاص تزریق دارو از مخزن ویژه آن به داخل یخچال طراحي و نصب شده است .این سيستم
نيز ميزان داروي تنظيم شده را بهطور هوشمند به داخل یخچال ميرساند .این در حالي است که افزودن دارو
در سيستمهاي قدیميتر با استفاده از ظرف مدرج و بهصورت دستي انجام ميشود.
پژوهش کنید

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

کار در کالس

در گروه کالسي خود ،پيرامون انواع سيستمهاي کنترل و تنظيم ميزان داروي آب (قدیمي و جدید) پژوهش کنيد .نتایج
بهدست آمده را به طور مرتب و مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.
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پ) دستگاه تنظیم میزان آب :این سيستم نيز از اجزاي تشخيص دهنده و عمل کننده برخوردار است که با
عملكرد به هنگام هر کدام از اجزاي آن ،ميزان آب مورد نياز ،از لوله آب متصل شده ،به داخل یخچال وارد
ميشود.
پژوهش کنید

در گروه کالس خود پيرامون چگونگي کارکرد مكانيزم کنت رل ،تشخيص و تنظيم ميزان آب پژوهش کنيد( .تمرکز بر
روي روش تشخيص این سيستم است) نتایج بهدست آمده را بهطور مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.

ت) مکانیزم انتقال محلول رطوبتدهی :این مجموعه شامل یك پمپ و شلنگهاي رفت و برگشت است که
محلول رطوبتدهي را از داخل یخچال به داخل تشتك نورد آب ماشين و در بازگشت نيز از تشتك به داخل
یخچال هدایت ميکند .بخشهاي اصلي این مجموعه در شكل  4نشان داده شده است.

شکل  -9مجموعه یخچال محلول رطوبتدهی

 )0پروانه
 )2رادیاتور
 )3کندانسور ( خنكکننده )
 )4شلنگ مكنده الكل
 )5شلنگ مكنده داروي آب
ث) مکانیزم سردکننده (کمپرسور ،کندانسور و  :)...این مكانيزم یك مجموعه فني از تجهيزاتي است که با
استفاده از گاز فرئون سرما (خنكي) الزم براي سرد شدن محلول را تأمين ميکنند.
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ج) مکانیزم خنكکننده نوردهای مرکب :از حدود  01سال پيش ،در ماشينهاي چاپ ،به منظور کنترل دماي
مكانيزم مرکبدهي براي بهينهسازي انتقال مرکب ،سيستم کنترلکننده دما با استفاده از جریان آب ،طراحي و
در ماشينهاي چاپ بهکار گرفته شد .تنظيم دماي این سيستم با استفاده از همان مكانيزم یخچال دستگاه انجام
ميشود.
چ) صافی :یخچال داراي صافي (فيلتر) نخي و پليمري با مش  05تا  21ميكرون ميباشد .صافيها براي تميز
کردن محلول رطوبترساني بازگشتي از تشتك نورد آب ،و نيز جذب آشغال و پودر کاغذ و مواد چرب ناشي از
مرکب در محلول رطوبترساني بهکارميروند .این صافيها محلول رطوبترساني رادر مسير وارد شدن دوباره به
داخل مخزن یخچال ،فيلتر (تميز) ميکنند .شكل  5دستگاه صافي و شكل  6فيلتر ویژه آن را نشان ميدهد.

شکل  -6فیلتر

شکل  -5دستگاه صافی

خ) رسانائیسنج :این دستگاه براي سنجش ميزان هدایت الكتریكي محلول رطوبتدهي بهکار ميرود (شكل
.)7

شکل  -7رسانایی سنج

مراحل تنظیم یخچال :آمادهسازي و تنظيم یخچال درماشينهاي مختلف به یكي از دو حالت دستي یا هوشمند
انجام ميشود .اما در یك دید کلي ،آمادهسازي هر دوي آنها طبق یك روش مشابه و در ارتباط با مؤلفهها
(مقادیر) نسبتا یكساني انجام ميشود.
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مراحل آمادهسازی یخچال :مراحل استفاده از یخچال تمام اتوماتيك به شرح زیر ميباشد:
 ظرف (مخزن) الكل را در جاي خود در کنار یخچال قرار ميدهيم.
 ظرف (مخزن) دارو را در جاي خود در کنار یخچال قرار ميدهيم.
 شلنگ مكنده مخصوص الكل را داخل ظرف آن قرار ميدهيم.
 شلنگ مكنده مخصوص داروي آب را داخل ظرف آن قرار ميدهيم.
 ميزان مربوط به درصد الكل مورد نياز را تنظيم ميکنيم.
 ميزان دماي موردنياز براي محلول رطوبتدهي را تنظيم ميکنيم.
 ميزان مربوط به درصد داروي مورد نياز را تنظيم ميکنيم.

آمادهسازي محلول رطوبتدهی
آیا میدانید؟







مراحل ساخت محلول چگونه است؟
اجزاي مكانيزمهاي رطوبترساني به سطح پليت کدامند؟
آمادهسازي مخزن(تشت) رطوبتدهي شامل چه مراحلي است؟
تنظيم نوردهاي رطوبتدهي کدامند؟
هر کدام از نوردهاي رطوبتدهي ،چه ویژگي و نقشي دارند؟

مؤلفههای شیمیایی اصلی در محلول رطوبتدهی:
محلول رطوبتدهي در چاپ افست ،بایستي از ویژگيهاي خاصي برخوردار باشد .مؤلفههاي شيميایي اصلي به
شرح زیر ميباشند.
سختی آب :آب معمولي لولهکشي قابل شرب ،حاوي درصد مناسبي از امالح نمكهاي معدني (یونهاي کلسيم،
منيزیم و )...است .به عنوان مثال آب تهران در حال حاضر داراي سختي  211تا (ppm 311ميليگرم در ليتر
 mg/litکربنات کلسيم) ميباشد .این آب توانایي ایجاد تضاد پایدار و مناسب براي چاپ افست را دارا نميباشد.
ضروري است که در ميزان سختي آب مصرفي براي چاپ افست ،تعادل الزم ایجاد شود.
کشش سطحی :آب از اتمهاي هيدروژن و اکسيژن تشكيل شده است .کشش ميان مولكولهاي آب در الیه
سطحي ،حالتي را ایجاد ميکند که باعث ایجاد قطرههاي آب ميشود .به همين خاطر هر وقت آب را روي سطح
جامد بریزیم به صورت قطره قطره شكل ميگيرد .به سادهترین زبان ميتوان گفت ،نيروي کشش دروني بين
مولكولهاي مایعات در الیه سطحي آنها کشش سطحي ناميده ميشود .هر چه ميزان کشش سطح بيشتر باشد،
شكل قطرات به سمت کروي بودن ميل ميکند .معكوس این رابطه نيز صادق است .عاملي که ميتواند ميزان
کشش سطحي آب را کم کند ،الكل ایزوپروپيل است.
 / PHتعداد یون هیدروژن PH :مؤلفه نشاندهنده ميزان اسيدي یا قليایي بودن محلول است .دامنه ميزان
 PHدر محدوده  1تا  04ميباشد .ميانه این رنج ،عدد  7است .اگر  PHیك مایع ،روي عدد  7باشد به این معني
است که آن مایع داراي ویژگي خنثي (نه اسيدي و نه بازي) است .هر چه ميزان  PHاز عدد  7کمتر باشد به
این معني است که ویژگي اسيدي دارد و هر چه از عدد  7بيشتر باشد ،یعني به سمت قليایي بودن تمایل دارد.
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آمادهسازی محلول رطوبتدهی:
براي آن که بتوان یك محلول رطوبتدهي مناسب و سازگار با فرایند چاپ را آماده کرد ،بایستي دو کار تنظيمي
انجام داد :
 آمادهسازي مقادیر مناسب اجزاي محلول
 تنظيم مؤلفههاي شيميایي و غيرشيميایي محلول
آمادهسازی مقادیر مناسب اجزای محلول :اگر بخواهيم مواد مصرفي بهکار رفته در فرایند توليد ،بهترین
نتایج را براي ما به بار بياورند ،بایستي ميزان مصرف آنها را هم با دقت تعيين کنيم سپس مورد استفاده قرار
دهيم .محلول رطوبتدهي همانگونه که از نام آن مشخص است از ترکيب چند ماده بهدستمي آید .این مواد
که عبارتند از آب ،الكل و دارو ،بایستي به مقدار مناسب و الزم با یكدیگر ترکيب شوند.
اگر حجم مخزن یخچال را  011واحد (ليتر) در نظر بگيریم ،آب مناسبسازي شده ،حدود  87 %آن را تشكيل
ميدهد .در عموم ماشينهاي چاپ موجود در ایران که مبتني بر وجود الكل کار ميکنند ،ميزان الكل حدود
 01 %حجم ،و باقيمانده گنجایش که حدود  3 %است را دارو تشكيل خواهد داد .براي دقت در این مقادیر ،از
ظروف مدرج ليتري مناسب استفاده ميشود.
نکته

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

تنظیم مؤلفههای شیمیایی و غیرشیمیایی محلول :مؤلفههاي اصلي موجود در محلول رطوبتدهي ،تشریح
شدند .اکنون بایستي ضمن معرفي تمام مؤلفههاي حاکم بر عملكرد محلول رطوبتدهي ،بياموزیم که مقادیر
مناسب آنها در چاپ افست چقدر بوده و چگونه تنظيم ميشوند.
تنظیم سختی آب :درجه سختي مناسب براي آبي که قرار است در دستگاه چاپ افست استفاده بشود عبارت
است از  8تا  02درجه ( )dhاین مقياس ،واحد اندازهگيري ميزان سختي آلماني است .در کشورهاي مختلف،
مقياس بيان ميزان سختي آب ممكن است متفاوت باشد .شكل  8ميزان سختي آبهاي مختلف را نمایش
ميدهد.

شکل  -8نمایش سختی آب

آب سخت آبي است که حاوي نمكهاي معدني از قبيل ترکيبات کربناتهاي هيدروژني و کلسيم و منيزیم و ...
ولي به غير از آنها فلزات دیگري نظير آلومينيوم ،آهن ،منگنز ،استرانسيم و روي نيز در ایجاد سختي آب شرکت
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ميکنند ،اما با توجه به این که دو عنصر اولي در مقادیر زیاد در آبهاي طبيعي وجود دارند ،لذا سختي آب
بهطور عمده بر اساس این دو سنجيده ميشود.
در بيشتر چاپخانههاي بزرگ ،واحد سختي گيري (متعادل سازي) آب ،بر سر راه آب مصرفي دستگاههاي چاپ
قرارداده ميشود .روشهاي رایج سختي گيري آب در چاپخانهها عبارتند از :
روش تبادل یونی :براي کاهش نمكهاي کلسيم و منيزیم ،از کربنات سدیم (شكل .)9
روش اسمز معکوس (شكل .)01

شکل -4روش تبادل یونی

شکل  -50روش اسمز معکوس

تنظیم دمای محلول :بهترین درجه حرارت آب بين  8تا  01درجه سانتيگراد است .آب با این درجه حرارت
همزمان سطح پليت ،مرکب ،نوردهاي آب ،نوردهاي مرکب و الستيك سيلندر را خنك ميکند.این دماي آب
روي نوردها ،از گرماي ناشي از اصطكاک آنها ،در الستيك از ازدیاد طولي و عرضي آن و در مرکب از روان شدن
و پائين آمدن غلظت (ویسكوزیته/گرانروي ) و تغيير ماهيت آن جلو گيري ميکند .همچنين محيط داخل ماشين
را نيز کمي خنك ميکند ،که تاثير مثبت بر روي چاپ دارد .درجه حرارت باال باعث تبخير بيشتر آب ،تغيير در
ميزان هدایت الكتریكي محلول رطوبتدهي ،تبخير سریع الكل ،برهم خوردن امولسيون و در پي آن باعث زمينه
آوردن پليت ميشود.
تنظیم :PHمحلولي که براي رطوبتدهي به پليت چاپ افست ساخته ميشود ،بایستي از سطح مناسب ميزان
 PHبرخوردار باشد تا در واکنشهایي که ميان عوامل شيميایي دخالتگر در انجام چاپ رخ ميدهد ،بهترین
شرایط ایجاد شود .ميزان مناسب  PHدر محدوده  4.8تا  5.3است .در بيرون از این محدوده ،انتظار دستیابي
به یك چاپ با کيفيت را نباید داشت .شكل  00محيطهاي بازي ،اسيدي و  PHمناسب چاپ افست مرطوب را
نشان ميدهد.
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شکل  -55نمایش محیط اسیدی تا بازی

عامل مهم تنظيم کننده ميزان  PHمحلول رطوبتدهي ،داروي آب است که به عنوان جزء سوم ترکيبات محلول
بهکار ميرود .شكل  02دستگاه  PHسنج را نشان ميدهد.

شکل PH -55سنج
پژوهش کنید

با هم گروهيهاي خود پيرامون آثار  PHزیر  4.8و باالي  5.3تحقيق کنيد .الزم است اثر آن را بر سطح پليت ،مرکبدهي
و رطوبتدهي مورد ارزیابي دقيق و علمي قرار دهيد .نتایج را در قالب یك گزارش کامل به هنرآموز ارائه دهيد تا ایشان
براي طرح آن در کالس توسط گروهتان اقدام کند.
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تنظیم کشش سطحی :ا ز نظر چاپي ،ميزان کشش سطحي رطوبت موجود بر سطح پليت بایستي در سطح
مشخصي باشد .ميزان کشش سطحي آب معمولي براي چاپ افست مناسب نيست و باعث برهم خوردن کيفيت
چاپ خواهد شد .رطوبت ایجاد شده بر سطح پليت ،بایستي از ضخامت بسيار کمي برخوردار باشد و این یعني
به مقادیر بسيار کمتري از کشش سطحي بر روي پليت نياز هست .براي کنترل کشش سطحي محلول رطوبت
دهي ،از الكل استفاده ميشود .شكل  03مقدار کشش سطحي در رطوبتهاي متفاوت را نشان ميدهد.

شکل  -53نمایش کشش سطحی
بحث کالسی

در گروههاي کالسي در ارتباط با اینكه درصد مواد مكملهاي بر چه اساسي ميباشد ،بحث کرده و نتيجه را بهصورت
مكتوب به هنرآموز ارائه دهيد.

کار در کالس

درگروه بحث کنيد که ضرورت استفاده از محلول رطوبت رساني با  PHاسيدي به چه علت است؟ پس از بحث بر سر
موضوع ،موارد توافق شده در گروه را نوشته و به هنر آموز خود ارائه دهيد.

مزایای استفاده از الکل:
برخي ویژگيهاي مفيد الكل براي فرآیند چاپ افست را ميتوان به این صورت برشمرد:
 کاهش کشش سطحي آب
 زودتر خشك شدن سطح چاپ شده به سبب کاهش انتقال رطوبت و فرار بودن بسيار باالي الكل.
 خاصيت ميكروب زدایي و چربي زدایي الكل باعث پاک شدن چربي و ميكروارگانيزم ها در قسمتهاي تماس
ميشود.
 کمك به تشكيل امولسيون پایدار آب و مرکب.
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فراریت الکل:
الكل ،پيوسته و در دماي معمولي محيط چاپخانه داراي تبخير سطحي ميباشد .اما رابطه معنا داري ميان ميزان
تبخير آن و دماي محيط وجود دارد .درجه حرارت مناسب محيط چاپخانه  23تا  27درجه سانتيگراد است این
درجه حرارت باعث تبخير الكل در محيط خواهد شد .بنابراین مصرف الكل در یك فرایند با دماي پایينتر،
ميتواند از ميزان تبخير و در نتيجه مصرف باالي آن بكاهد.
پژوهش کنید

در گروه کالسي خود پيرامون موارد زیر پژوهش کنيد:
الف) کيفيت الكل :کيفيت الكل با چه معياري بيان مي شود؟ روش معمول تشخيص ميزان کيفيت الكل مصرفي در
چاپ افست ،چيست؟ ساده ترین روش براي سنجش کيفيت الكل کدام است؟
ب) معایب استفاده از الكل :بررسي کنيد که در یك چاپخانه که داراي یك دستگاه چاپ  4رنگ و با ابعاد چاپ
 71×011سانتيمتر است ،با  01ساعت کار مفيد در روز ،به طور معمول ،چه ميزان الكل مصرف مي شود ،معایب
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.

مکانیزمهای رطوبترسانی :مكانيزمهاي رطوبترساني به سطح پليت مختلف ميباشند .کارخانههاي سازنده
ماشين چاپ هریك روش مخصوص به خود را دارند .این مكانيزمها به" سه " روش کلي دستهبندي ميشوند.
در ادامه هر یك از دستهها را به اختصار شرح ميدهيم.
روش اول :سيستم پارچه نوردي ،روش قدیمي است .شكل  04تعداد نوردها و روش عملكرد هر کدام را نشان
ميدهد.
 -0نورد الستيكي – پارچهایي
داخل تشتك آب
 -2تشتك آب
 -3نورد پارچهایي پاندولي
 -4نورد صالیه استيل – کروم
نيكل
 -5نوردهاي الستيكي – پارچهاي
روي پليت
 -6سيلندر پليت
شکل  -59سیستم پارچه نوردی

65

 نوردهاي فرم :دو نورد الستيكي با پوشش پارچه حولهاي به همراه پليت ،گردش دوراني داشته و محلول
رطوبترساني را بهروي پليت ميرسانند.
 نورد توزیع :یك نورد استيل صالیه متصل به این دو نورد پارچه مخملي که هم گردش دوراني دارد (361
درجه) و هم بهصورت افقي در دو جهت راست و چپ حرکت ميکند.
 نورد آونگي :یك نورد الستيكي با پوشش پارچهاي ،این نورد به صورت رابط رفت و برگشت به نورد استيل
صالیه و از طرف دیگر به نورد استيل داخل تشتك آب متصل است.
 نورد منشاء :یك نورد استيل داخل تشتك (مخزن) که در اثر گردش در آب ،الیهاي از آب روي آن نشسته
و به سایر نوردهاي مكانيزم رطوبتدهي ،منتقل ميشود.
روش دوم :سيستم آلكالر ،این روش در مورد ماشينهاي الكلي (  ) alcoholبهکارمي رود .تعداد نوردها و عملكرد
آنها در ماشينهاي مختلف و سازندگان متفاوت است .تعداد نوردها و عملكرد آنها به صورت زیر است .شكل 05
تعداد نوردها و روش عملكرد هر کدام را نشان ميدهد.
مجموعه نوردهای مرکب
 -0نورد منشا مرکبدان
 -2نورد پاندولي – رابط
 -3نوردهاي صالیه مرکب
 -4نوردهاي الستيكي روي پليت
 -5نوردهاي حامل مرکب
مجموعه نوردهای آب
 -6نورد الستيكي داخل تشتك
 -7نورد رابط آب -استيل
 -8نورد آب الستيكي روي پليت
 -9نورد سراميكي امولسيون رابط آب و مرکب
 -01نورد فلزي جهت جلوگيري از ریزش آب
نورد روي پليت

شکل  -55نمایش نوردهای آب و مرکب در ماشین الکلی

 نورد فرم 0 :نورد با روکش الستيكي که مستقيما بر روي پليت قرار دارد.
 نورد توزیع :یك نورد استيل –کرم براي صالیه کردن آب است.
 نورد اندازه گير  :این نورد ،وظيفه تنظيم الیه محلول از نورد منشاء به نوردهاي بعدي ،براي انتقال یك الیه
مناسب و یكدست محلول به سطح پليت را بهعهده دارد.
 نورد پل :یك نورد سراميكي (پليكایي) بهنام نورد رابط آب ومرکب و یا نورد امولسيون که دو وظيفه را
بهعهده دارد:
الف) شستوشوي نوردهاي آب هنگام شستن ماشين
ب) برقراري تعادل آب و مرکب در بين نوردهاي آب و مرکب.
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نکته

با توجه به تنوع فراواني که سازندگان ماشينهاي چاپ در مكانيزم رطوبتدهي دستگاههاي مختلف خود ،طراحي و
تعبيه ميکنند ،تعداد و جایگاه نوردها (جز در مورد نورد منشاء و نورد فرم) متفاوت ميباشد.

روش سوم :رطوبترساني ،بهنام  DIRECT DAMPING SISTEM / DDSبه معني سيستم رطوبترساني
مستقيم است که در ماشينهاي یك ورقي معمول ميباشد .در این روش از آب شهر و داروي آب غيرالكلي
استفاده ميشود .شكل  06تعداد نوردها و روش عملكرد هر کدام را نشان ميدهد.

شکل  -56نمای نورد آب (یك ورقی) در سیستم DDS

 -0نورد الستيكي داخل تشتك آب
 -2نورد تنظيم الیه محلول
 -3نورد رابط آب
 -4نورد صالیه
 -5نورد الستيكي روي پليت
 -6نورد سراميكي جهت جلوگيري از ریزش آب نورد روي پليت
 -7نورد رابط جهت شستشوي نوردهاي آب هنگام شستشوي نوردهاي مرکب
 -8سيلندر پليت (پليت)
پرسش

در گروه خود درباره این که سرعت چرخش هر کدام از نوردهاي رطوبتدهي ناشي از کدام عامل محرک است ،بحث و
نتيجهگيري کنيد

جنس نوردها:
جنس نوردها در ماشينهاي مختلف تا حدودي متفاوت ميباشد .جنس نورد هر یك از ماشينهاي معمولي و
ماشينهاي الكلي بهشرح زیر است:
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ماشینهای معمولی و قدیمی:
 جنس نورد رطوبترساني روي پليت از الستيك با خاصيت آبدوستي و روکش پارچهاي.
 جنس نورد رابط (بين نورد صالیه و نورد استيل داخل تشتك آب) از الستيك با خاصيت آبدوستي و روکش
پارچهاي.
 جنس نورد صالیه از استيل ضدزنگ
 جنس نورد داخل تشتك آب از استيل ضدزنگ
ماشینهای آب الکل (:)Alcohol



جنس نوردها از الستيك با خاصيت آبدوستي (بدون روکش پارچهاي)
جنس نورد هاي آهني از استيل ضدزنگ.

پژوهش کنید

در گروه کالسي خود ،پژوهش کنيد که چرا نوردهاي استيل جایگزین نوردهاي پارچهاي شدند؟ نتایج را بهطور مرتب
دستهبندي کرده و براي ارائه در کالس آماده کنيد.

نکته

 روکش پارچهاي ،براي جذب و نگهداشتن مقدار متناسب محلول رطوبتدهي ميباشد .هرچند در انتقال یكنواخت
و ميزان مناسب محلول ،با اشكال مواجه است.
 دو نورد فلزي ،در تماس مستقيم با یكدیگر نميتوانند حرکت کنند ،این حالت ،خرابي و سایش بسيار شدید نوردها
و سيستم رطوبترساني را بهدنبال خواهد داشت.

عوامل تخریبکننده نوردها :عوامل تخریبکننده نوردها به اختصار عبارتند از:
 تنظيم (فيلر) نبودن نوردها (شكل .)07
 نامتعادل بودن مؤلفههاي کنترل شونده مانند ميزان  PHو سختي محلول.

شکل  -57تنظیم ( فیلر ) نورد بهوسیله کاغذ
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نکته

 موارد ذکر شده باعث جدا شدن الستيك دو سر نورد ،از پایه نورد شده یا باعث متخلخل شدن سطح نورد و یا باد
کردن دو سر الستيك نورد ميشوند.
 در بسياري از چاپخانه ها ،مرسوم است که نوردهاي الغر شده یا دچار نقص را براي بازسازي (ریختن) دوبارهبه
کارگاههاي انجام این کار ميفرستند .معموال این کار نتيجه مطلوبي نداشته و هيچگاه مانند یك نورد نو/اصلي عمل
نخواهد کرد.

نکته زیست
محیطی

 از مصرف حاللها و مواد استانداردي که کمترین زیان براي محيط زیست را دارند استفاده شود.
 از ریختن پس آبهاي شيميایي به سيستم فاضالب شهري خودداري شود.
 دستگاه را بدون دليل در مدتهاي طوالني در حالت روشن یا آماده بهکار قرار ندهيم.
 تجهيزات الكترونيكي در این حالتها بهعدم انتشار گازهاي گلخانهاي کمك ميکنند.
 مواد مصرف شده را در بشكههاي مخصوص ریخته و به مراکز مخصوص پاالیش یا دفن بهصورت بهداشتي به
محلهاي مخصوص که دولت با مالحظات زیستمحيطي پيشبيني کرده است انتقال داده شوند.

فیلر کردن و تنظیم نوردها
آیا میدانید؟






تعداد نوردهاي انتقال مرکب در دستگاههاي مختلف چگونه و به چه تعداد است؟
نوردها از چه جنسهایي هستند و چرا؟
چند دسته نورد در دستگاههاي افست وجود دارند؟
تنظيم فشار نوردها به یكدیگر چگونه است؟

مكانيزم مرکبدهي در تمام روشهاي چاپي بهویژه چاپ افست ،از
پيچيدگي و حساسيت بسيار باالیي برخوردار است ،بهگونهاي که
تيمهاي تحقيقاتي با دانش و مهارت بسيار باال روي طراحي و ساخت
این مكانيزمها کار ميکنند .از جمله حساسيتهاي بسيار مهم در
این سيستم ،مسأله ميزان فشار نوردها به یكدیگر براي ایجاد سطح
تماس (فيلر) مناسب جهت انتقال بهينه مرکب ميباشد .شكل 08
مكانيزم مرکبدهي را نشان ميدهد.

شکل  -58مکانیزم مرکبدهی
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دستهبندی نوردهای مرکبدهی:
در ماشينهاي مختلف تعداد نوردها متغير ميباشد ،ولي در همه ماشينها پنج نوع نورد به شرح زیر وجود دارد:
الف) نورد منشاء  :یك عدد نورد فلزي که مرکب در پشت آن (داخل مرکبدان) قرار ميگيرد .ميزان خروج
(انتقال) مرکب توسط این نورد اصلي بهوسيله شيرهاي مرکب دان ،تنظيم ميشود.
ب) نورد رابط (آونگي/پاندولي) :که مرکب را از نورد منشاء گرفته و به نوردهاي بعدي انتقال ميدهد.
پ) نورد هاي صالیه :با روکش ( pvcپي وي سي و مسي )
ت) نوردهاي انتقال :این نوردها از چند ماده مختلف ساخته شده که مهمترین آنها از جنس فلز مس ،کائوچوي
مصنوعي و االستومرهاي مختلف و روغن ميباشد.
ث) نورد فرم :نوردهاي مرکبدهي به پليت و از جنس الستيك ميباشند .ميزان سختي (شور )shore/این نوردها
در محدوده  31تا  35است.
تعداد نوردهای مرکبرسانی :نورد هاي مرکب در ماشينهاي مختلف از نظر اندازه و نوع جنس ،متفاوت
هستند .تعداد این نورد ها بهشرح زیر هستند:
 نورد منشاء  0عدد
 نورد رابط  0عدد
 نوردهاي صالیه  4عدد
 نوردهاي انتقال معموال به تعداد نصف کل نوردهاي مكانيزم مرکبدهي است (.از  01تا  ...عدد )
 نوردهاي فرم  3یا  4عدد
نکته

 در ماشينهاي مختلف ،تعداد نوردهایي که بر روي پليت قرار ميگيرند ،از دو تا چهار نورد ،متفاوت هستند.
 دليل تفاوت اندازه نوردهاي مرکب داخل ماشين و روي پليت این است که؛باید نسبت هم همپوشاني کامل
مرکبرساني روي پليت را داشته باشد .بهویژه آنكه مقدار مرکبرساني ،اولين نورد مرکب از سمت نورد آب 45درصد و
دومين نورد  41درصد و سومين و چهارمين مجموعا 05درصد مرکب باقيمانده را به روي پليت انتقال ميدهند.

پژوهش کنید

در گروه کالسي خود پيرامون چرایي استفاده از جنس هاي موجود در نوردهاي مرکب دهي پژوهش کرده و نتایج را
به طور منظم به هنرآموز ارائه دهيد.

فیلر کردن:
تنظيم فشار براي ایجاد سطح تماس مناسب نوردها با یكدیگر را فيلر کردن ميگویند .پهناي این سطح (باند)
ناشي از قطر ،سختي و کاربرد نوردها توسط سازندگان ماشين تعيين ميشود .فيلر کردن ،به دو روش زیر انجام
ميشود:
روش اکسنتریك :در این روش کاسه نگهدارنده نورد ،قابليت حرکت خارج از مرکز دارد .به وسيله پيچهاي
حلزوني یا به وسيله اهرم ،کاسه نگهدارنده نورد به مقدار و جهت مورد نظر حرکت کرده و ميزان فشار آن به
نوردهاي دیگر تنظيم ميشود.
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روش عادی :که در این روش ،با چرخاندن پيچ تنظيم (ساده) متصل به کاسه نورد ،ميزان فشار نورد ،نظيم
ميشود .شكل  09فيلر کردن نورد مرکب روي ماشين یك ورقي بهوسيله آچار مخصوص را نشان ميدهد.

شکل  -54فیلر کردن نورد مرکب

فرایند فیلر کردن نورد های مرکب :پس از آغشته کردن نوردها به مرکب ،ماشين را حدودا بهمدت یكدقيقه به گردش در ميآوریم؛ پس از آنكه مطمئن شدیم مرکب در سرتاسر نوردها بهطور کامل پخش شده
است ،ماشين را متوقف ميکنيم .با حرکت دادن کوتاه دستگاه ،اثر مرکب روي نورد (که ناشي از تماس بين دو
نورد است) را با روشهاي مختلف اندازهگيري کرده و با مقادیر راهنماي کار با دستگاه مطابقت ميدهيم.
فیلر کردن نورد رابط  /داکتر ( :)Doctorبهعنوان نمونهاي از کار عملي فيلر کردن ،مراحل فيلر کردن نوردداکتر را بهدليل آنكه در همه ماشينهاي چاپ ورقي وجود داشته و فرایند تنظيم آن نيز تقریبا یكسان است.
مراحل فیلر کردن نورد رابط :مراحل فيلر کردن نورد رابط به شرح زیر ميباشد:
 دستگاه را راهاندازي کنيد و نورد داکت را فعال کنيد تا مرکب بگيرد
 اجازه دهيد دستگاه مدت کوتاهي حرکت داشته باشد.
 ماشين را متوقف کنيد و دریچه باالي یونيت را باز کنيد.
 با کليد تك شاسي ماشين را حرکت دهيد.
 نورد داکت  Eبه نورد منشاء نزدیك ميشود عمليات شاسيزني را ادامه دهيد تا نورد داکت Eبه نورد منشاء
 Oبرخورد کند و از آن جدا شود (شكل .)21

شکل  -50فیلر کردن نورد رابط  /داکتر
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 نورد منشاء را به چرخانيد تا اثر پهناي فيلر خطي نمایان شود.
 بعد از کنترل پهناي باند بوسيله پيچ تنظيم فيلر نورد داکت با نورد منشاء ( طبق کتاب راهنما) تنظيمات
الزم را انجام دهيد.
 الزم به ذکر است در بعضي ماشينها پيچهاي تنظيم ،داراي ضامن نگهدارنده پيچ هستند.
 بعد از کنترل مجدد و اطمينان از تنظيمات بهوسيله تك شاسي نورد داکت را به نورد انتقال  Iتماس داده و
جدا کنيد.
 نورد داکت را بهوسيله دست بچرخانيد تا اثر فيلر نمایان شود.
 بهوسيله پيچ تنظيم نورد داکت با نورد انتقال ،فيلر را تنظيم کنيد.
 مجددا فيلر را کنترل کنيد و در پایان ضامنهاي نگهدارنده پيچها را قفل کنيد.

آمادهسازي و تنظیم مرکبدان
آیا میدانید؟







ویژگيهاي عمومي مرکبدان در دستگاههاي چاپ چيست؟
انواع مرکبدان در دستگاههاي چاپ افست کدامند؟
اجزاي مرکبدان و وظایف هر جزء در دستگاههاي افست ورقي کدامند؟
مراحل کلي آمادهسازي مرکبدان چگونه است؟
تنظيمات جزئي بخشهاي مختلف مرکبدانهاي دستي کدامند؟

مرکبدان ،مخزن نگهداري مرکب چاپ ميباشد که با توجه به ابعاد دستگاههاي چاپ داراي ظرفيتهاي متفاوت
ميباشند و از اجزاء زیر تشكيل شده اند:
 مخزن مرکب
 اهرمهاي نگهدارنده مرکبدان
 شيرهاي مجهز به تيغه از جنس مخصوص
 موتور و گيربكس کنترل شيرها
تنظیم شیرهای مرکبدان :با توجه به قدیمي یا جدید بودن ماشينها ،تنظيمات مرکبدان در ماشينهاي
مختلف ،متفاوت و متنوع ميباشد .در ادامه چگونگي تنظيم سه نوع مكانيزم مرکبدان را به اختصار شرح
ميدهيم.
الف) ماشین های پارچه نوردی و آلکالر قدیمی :تنظيم مرکبدان کامال دستي و بهوسيله پيچهاي زیر مرکبدان
در هر یونيت چاپ ميباشد .بهتناسب مقدار مرکب الزم براي سطح پليت هر رنگ ،پيچ مربوط به هر شير را باز
کرده یا ميبندیم (کم یا زیاد ميکنيم) .شكل  20شيرهاي مرکبدان را نشان ميدهد.
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شکل  -55شیرهای مرکبدان

ج) ماشینهای دارای میز کنترل :در این ماشينها شيرهاي مرکبدان بهوسيله کليدهاي کنترل روي ميز تنظيم
ميشوند در بعضي از این ماشينها قابليت بارگيري تنظيمات رنگ از طریق حافظه سخت افزار مهيا ميباشد و
اپراتور تنظيمات را برروي شيرهاي مرکبدان اعمال ميکند .شكل  22ميز کنترل را نشان ميدهد.

شکل  -55میز کنترل

د) ماشین های دارای سیستم مدیریت رنگ :در برخي از ماشينهاي جدید ،عالوه بر داشتن کليدهاي کنترل
ميزان مرکب ،عمليات مرکبدهي و رطوبتدهي ،بهوسيله یك سيستم کنترل مرکزي نيز قابلکنترل و تنظيم
است .زمانيكه اطالعات (پروفایل) سفارش چاپي ،به ماشين چاپ داده شد ،مرکبدان بهصورت اتوماتيك تنظيم
64

ميشود .این دستگاهها داراي دستگاه اسپكتوفتومتر ميباشند و با اسكن کالربار ورق چاپ شده (بالفاصله پس
از چاپ آن) تنظيمات الزم را بر روي شيرهاي مرکبدان انجام ميدهد سيستم کنترل مرکزي توسط هر سازنده
ماشين چاپ بهطور اختصاصي طراحي ميشود .شكل  23سيستم مدیریت رنگ را نشان ميدهد.
 -0سيستم مرکزي مدیریت رنگ
 -2دوربين دیجيتال متصل به سيستم مرکزي
مدیریت رنگ
 -3اسكنر متصل به سيستم مرکزي مدیریت رنگ
 -4صفحه نمایش ( مانيتور ) براي اصالح رنگ و
تنظيمات تصویر و متن
 -5چاپگر جوهر افشان براي نمونهگيري پيش از
چاپ اصلي
 -6چاپگر ليزري براي نمونهگيري پيش از چاپ
اصلي
 -7ماشين چاپ متصل به سيستم مرکزي مدیریت
رنگ

شکل  -53سیستم مدیریت رنگ

شستوشوی نوردها :مانند هر سيستم و دستگاه توليدي دیگري ،مكانيزم مرکبدهي در ماشينهاي چاپ
افست ورقي نيز نيازمند شستوشو و نگهداري است تا همواره بتوان یك چاپ با کيفيت را از آنها بهدست آورد.
عموما شستوشوي نوردهاي ماشين بهدالیل زیر انجام ميشود:
 بهمنظور مرکبزدایي در پایان کار
 بعد از توقف طوالني مدت ماشين چاپ
 تغيير رنگ در واحد (یونيت)هاي دستگاه چاپ
 لعابگيري نوردها
عمليات شستوشوي نوردها در ماشينهاي چاپ افست ورقي بهدو صورت زیر انجام ميشود:
الف) روش دستی :به این مفهوم که غير از چرخيدن نوردها توسط مكانيزم حرکتي دستگاه ،سایر اقدامات توسط
اپراتور انجام ميشود که مراحل کار بهصورت زیر است:
 نورد شور یونيتهاي مورد نظر را با رعایت نكاتایمني در محل خود نصب کنيد.
 بعد از راهاندازي دستگاه ،سرعت ماشين را براي شستوشو تنظيم کنيد( .سرعت استاندارد  8111دور بر
ساعت)
 از محلهاي تعبيه شده ،مقدار کمي حالل را بهصورت یكسان بر روي کل سطح نورد رابط در دسترس
بریزید.
 کمتر از یك دقيقه بعد ،تيغه نورد شور را با نورد مقابل آن تماس دهيد.
 از محل تعبيه شده مقداري آب هم بر روي نوردها بریزید.
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 بعد از گذشته زمان با نگاه کردن سطح نوردها مجددا حالل و در ادامه آب بریزید تا نوردها کامال مرکبزدایي
شوند.
 پس از شستوشوي اوليه ،در صورت وجود لعاب ،جرم (حالت شيشه کردن) با توجه به دستورالعمل مصرف
ماده جرمگير (زمان  ،مقدار) نوردها را به این ماده آغشته و بهحرکت در آورید.
 سپس تيغه نورد شور را دوباره با نورد مقابل تماس دهيد تا مواد پاککننده و جرمهاي موجود نيز جمعآوري
شوند.
ب) روش اتوماتیك :در این روش دستگاه مجهز به سيستم شستوشوي اتوماتيك قابل تنظيم ميباشد .اپراتور
متناسب با حجم مرکب و جرم روي نوردها ،تنظيمات سيستم ،شامل تعداد و زمان اسپري حالل و آب ،و زمان
و دفعات تماس تيغه نورد شور با نورد مجاور و همچنين تنظيمات مربوط به شستوشوي نوردهاي آب و پليت
را اعمال ميکند .مراحل کار بهصورت زیر است:
 نورد شورهاي یونيتهاي مورد نظر را با رعایت نكاتایمني در جاي خود نصب کنيد.
 از ميز کنترل برنامه شستوشوي مناسب براي هر یونيت را انتخاب کنيد.
 دستور آغاز شستوشو را به دستگاه داده و مراحل شستوشو را براي اعمال تغييرات احتمالي کنترل کنيد.
نکته زیست
محیطی

نکته ایمنی

هنگام شستن نوردها از آلوده کردن محيط زیست با حالل جلوگيري کنيد.








از باز کردن حفاظهاي ایمني در هنگام شستوشو جدا خوداري کنيد.
از درست نصب شدن نورد شور در جاي خود مطمئن شوید.
در حين حرکت و شستوشوي نوردها هيچگاه از پارچه و کرباس براي تميز کردن استفاده نكنيد.
از مواد سریع آتشگير ،مانند بنزین و  ...در شستوشوها استفاده نكنيد.
از مواد مخصوص شستوشو استفاده شود.
اجازه ندهيد ماشين بدون مواد شستوشو ،مدت طوالني در حرکت باشد.
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کالیبراسیون ابزار کار
آیا میدانید؟







ابزار اندازهگيري براي راهاندازي و کنترل مكانيزم رطوبترساني و مرکبدهي دستگاه افست ورقي کدامند؟
روش کاليبراسيون هر ابزار چگونه است؟
نتيجه کار با ابزار غيرکاليبره چه خواهد بود؟
زمان استاندارد کاليبره ماندن هر ابزار چه مدت است؟
کاليبره کردن ابزار کار چگونه انجام ميشود؟

هدف ازکاليبراسيون ایجاد نظامي مؤثر بهمنظورکنترل صحت و دقت پارامترهاي اندازهگيري دستگاهها ،آزمون
و تست وسایل اندازهگيري و کليه تجهيزاتي است که عملكرد آنها بر کيفيت محصول تاثيرگذار ميباشد .این کار
بهمنظور اطمينان از تطابق اندازهگيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني و استاندارد هاي تعریف شده
ميباشد.
ابزارهای اندازه گیری :تمام دستگاههاي اندازهگيري باید بهوسيله ابزار و شاخص پيشنهادي فروشنده که هنگام
خرید انجام ميشود کاليبره شوند .برخي از ابزارهاي اندازهگيري در فرایندهاي رطوبتدهي و مرکبرساني چاپ
افست به شرح زیر ميباشند.
 رسانایي ( )Conductivityسنج
PH سنج
 الكلسنج
 رطوبتسنج (شكل.)24
 سختيسنج (شكل .)25
 دماسنج (شكلهاي .)27-26
 بافرسنج
 چسبندگيسنج
 چگاليسنج

شکل  -59رطوبتسنج
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شکل  -55سختیسنج

شکل  -56دماسنج صنعتی

شکل  -57دماسنج

زمان کالیبره ماندن ابزار :زمان استاندارد کاليبره ماندن ابزاري که براي کاليبراسيون ( واسنجي) ابزار مورد
استفاده در سنجش کيفيت مواد مصرفي نظير :آب مصرفي ،داروي آب،الكل ،مرکب متفاوت ميباشد.این موضوع
همچنين در رابطه با سایر مؤلفهها مانند :پليت ،الستيك سيلندر ،فشار چاپ و همچنين صفحه نمایش رایانهها
صادق است .با توجه به شرایط سنجش ،تنوع مواد ،دفعات کاربرد ،شرایط محيطي و  ...مدت زمان کاليبره ماندن
ابزار مختلف ،متفاوت است.
نکته

برخي از ابزار سنجش ،ممكن است داراي ساختاري باشند که قابليت تنظيم و کاليبره شدن را نداشته باشند .از جمله
این ابزار ميتوان به دما سنج اشاره کرد که معموال و بهویژه مدلهاي جيوه اي آن که بهصورت یك محفظه شيشه اي
بسته ساخته شده اند ،عمال امكان هيچ گونه تنظيمات یا کاليبراسيوني وجود ندارد .یكي دیگر از این وسایل ،مدل
شيشه اي الكل سنج است که براي شناور ماندن در محلول ساخته شده اند .این ابزار نيز امكان هيچ گونه دسترسي و
تغيير در شرایط کاربري را ندارد.
در فرایند رطوبترساني و مرکبدهي ،شاخصهاي ضروري گوناگوني براي اندازهگيري وجود دارند .اپراتور ملزم به توجه
و سنجش و پایش آنهاست،تا بتواند متناسب با نوع محتواي چاپي ،تنظيمات را به بهترین صورت انجام دهد.
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روش کالیبره کردن PHسنج يخچال
این دستگاه به روش زیر باید کاليبره شود( :شكل )28
 محلول هاي کاليبره دستگاه ) (PH/4و) (PH/7را تهيه کنيد .تاریخ انقضاء و دماي استاندارد محلول کاليبره
را از روي ليبل آن کنترل کنيد.
 سنسور شيشه ایي PHسنج یخچال را طبق دستور کتاب راهنما با احتياط خارج کنيد.
 با یك دستمال خشك آنرا تميز کنيد.
 سنسور را مطابق دستور کتاب راهنما درون ظرف محلول  PH/4قرار داده و شاسي ثبت مقدار اسيدي بودن
محلول را نگهدارید (شكل .)29
 بعد از ثبت مقدار  PH/4مجددا سنسور را تميز کرده و درون مخزن  PH/7قرار دهيد.
 کليد ثبت اسيدي بودن را مجددا نگهدارید تا مقدار ذخيره شود.
 در این مرحله با قرار دادن سنسور در هر کدام از این ظرفها باید مقدار نمایش داده شده دقيق باشد.
 سنسور PHسنج را با احتياط در مخزن خود قرار دهيد.

شکل 58

شکل  PH-54سنج
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ارزشیابی شايستگی رطوبتدهی و مرکبرسانی
شرح کار:
 -0کاليبراسيون ابزار کار –  -2آمادهسازي مكانيزم رطوبتدهي –  -3آمادهسازي محلول رطوبتدهي –  -4فيلر کردن و تنظيم
نوردهاي مرکبدهي _ -5آمادهسازي و تنظيم مرکبدان
استاندارد عملکرد:
تنظيم و کنترل سيستم رطوبتدهي مطابق با استانداردهاي ارائه شده توسط شرکت سازنده
شاخصها:
تنظيم  PHمتر -تنظيم کانداکتيویتي متر  -شناخت پارامترهاي اندازهگيري دستگاهها
شناخت ویژگيهاي ،مكانيزم بخشهاي رطوبتدهي
تنظيم و کنترل سيستم رطوبتدهي مطابق با استانداردهاي ارائه شده
شناخت ویژگيهاي کيفي مرکب  -کاربرد چگونگي ابزارهاي فيلر کردن
ویژگيهاي مرکبدان در انواع ماشينها – مراحل شستوشوي نوردها
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:
درمحيط کارگاه -نور یكنواخت 411لوکس -رطوبت  -51-55 %تهویه استاندارد -دماي– 221±21 Cدستگاه چاپ افست -ابزارهاي
استاندارد و آماده بكار -وسایل ایمني استاندارد -زمان  3ساعت
ابزار و تجهیزات:
PHمتر -هدایت سنج الكتریكي -الكل سنج -ظرف حجمي مدرج -آچارهاي مناسب
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولي از 3

0

کاليبراسيون ابزار کار

0

2

آمادهسازي مكانيزم رطوبتدهي

2

3

آمادهسازي محلول رطوبتدهي

0

4

فيلر کردن و تنظيم نوردهاي مرکبدهي

2

5

آمادهسازي و تنظيم مرکبدان

2

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

نمره هنرجو

2
*

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي 2 ،ميباشد.
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واحد يادگیري 4
شايستگی ترکیب کردن مرکب چاپ افست

آيا تاکنون پی بردهايد




اطلس رنگ چيست؟
مرکبهاي پایه در چاپ افست کدامند؟
با کدام تجهيزات و ابزارها مرکبها را ترکيب ميکنند؟

هدف :هدف از این شایستگي شناخت رنگهاي ترکيبي و  SPOTو بهدست آوردن دانش و مهارت ساخت رنگ،
محاسبات ميزان رنگ مصرفي ،اضافه کردن افزودنيها به مرکب تحت شرایط استاندارد ميباشد.

استاندارد عملکرد
رعایت اصول ساخت رنگ هاي ترکيبي و رسيدن به نمونه رنگ ارائه شده با استفاده از الگوهاي رنگي مناسب
تحت شرایط استاندارد.
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دريافت دستور کار و آنالیز نمونه مرکب
آیا میدانید؟




مبناي تعيين نوع رنگ مناسب براي چاپ افست چيست؟
نمونه رنگ به چه روشهایي ارائه ميشود؟

براي سفارش نمونه رنگ معموال در چاپخانهها روشهاي مختلفي متداول ميباشد .بعضي مواقع مشتري با آوردن
تكۀ رنگي بریده شده از سطح چاپي مورد نظرش ،رنگ را سفارش ميدهد یا با آوردن پروف دیجيتال و ....روش
دیگر ارائه رنگ مورد نظر ،استفاده از کاتالوگ رنگهاي ترکيبي یا اطلس رنگ ميباشد .در این مرحله ،اپراتور با
استفاده از تجربه و فرمولهاي درصد رنگ و بهکارگيري سایر مؤلفههاي مؤثر ،نمونه رنگ مورد نظر را تهيه کرده
یا ميسازد.
تشخیص رنگ:
در برگه سفارش ،نام رنگهاي موردنياز براي چاپ درج ميشود .البته ،معموال نمونهاي از سفارش چاپ نيز
ضميمه برگه سفارش به اپراتور داده ميشود .اگر مرکبهاي مورد نياز ،شامل رنگهاي فرایند معمول چاپ
افست باشند آنها را بهراحتي از قفسه مرکبهاي چاپخانه برداشته و مورد استفاده قرار ميدهد .اما اگر خارج از
مرکبهاي فرایندي باشد ،مراحل کار متفاوت ميشود .شكل  0نمونهایي از یك اطلس رنگ غيرپروسس را
نمایش ميدهد.

شکل  -5اطلس رنگ

بررسی رنگ نمونه مورد سفارش
اپراتور براي بررسي رنگهاي ترکيبي فرایندي ،باید به کتابچههاي مرجع (اطلس رنگ) مراجعه کرده و اطالعات
الزم مثل نام تجاري رنگ ،کد رنگ و فرمول ترکيبي آنها را بهدست آورد .در این مورد ضرورت دارد به موارد
زیر توجه کند:
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الف) محیط استاندارد :براي شناخت رنگ اولين عامل ،نور محيطي استاندارد ميباشد .زیرا فام رنگ در
محيطهاي با نور متفاوت تغيير ميکند .در محيط آفتابي یا ابري و نورهاي مصنوعي ،رنگهاي متفاوت دیده
ميشوند .براي ایجاد این محيط باید از المپهاي استاندارد ( )Day lightاستفاده کرد.
ب) اطالعات اطلس رنگ :اپراتور باید از رنگهاي تشكيلدهنده رنگ ترکيبي آگاهي یابد .در کتابچههاي
راهنما یا اطلس رنگ اطالعاتي به شرح زیر ارائه شده است:
نام رنگ اصلي ،کد رنگ ،نام رنگهاي ترکيبي ،درصد یا نسبت رنگها ،،سطح چاپي پوششدار ( )Cو سطح
چاپي بدونپوشش ( )Uشكل  2بيانگر نام رنگ اصلي(نقرهاي) کد رنگ اصلي ( ،)01015نام رنگهاي ترکيبي
(نقرهایي  )01177و سفيد شكري ،درصد نقرهاي  71و درصد سفيد شكري ،31سطح چاپ شونده پوششدار
( )Cميباشد.

شکل  -5اطلس رنگ پنتون
نکته

کاتالوگهاي رنگهاي ترکيبي داراي تاریخ انقضاء ميباشند و با گذشت زمان تغيير رنگ ميدهند پنتون نام شرکتي
است که رنگها را طبقهبندي و کدگذاري کرده و مرجع بينالمللي براي تطبيق و تشخيص و ارتباط رنگها ميباشد.

محاسبه میزان مصرف رنگ:
براي بهدست آوردن ميزان مصرف رنگ ميتوان با مراجعه به سایت کارخانجات توليدکننده رنگ کليه اطالعات
مورد نظر از جمله ميزان مصرف رنگ در واحد سطح با توجه به جذب مرکب سطح چاپي را بهدست آورد (.به
صفحه  046و  047کتاب دانش فني پایه مراجعه شود).
نکته

با توجه به اینكه معموال رنگهاي ترکيبي بهصورت تنپالت چاپ ميشوند ميزان مصرف آنها ارتباط زیادي با تنظيم
شيرهاي مرکبدان ندارد .فقط با توجه به جذب مرکب سطح چاپ شونده و تيراژ کار چاپي تعيين ميشود.
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تعیین مرکبهاي مورد نیاز براي ساخت رنگ
آیا میدانید؟





رنگها ترکيبي به چند دسته تقسيم ميشوند؟
براي تشخيص رنگهاي تشكيل دهنده یك رنگ ترکيبي نياز به چه ابزاري ميباشد؟
چه نكاتي هنگام تعيين مرکب براي ساخت رنگ مهم است؟

براي تعيين مرکبهاي بهکار رفته در یك رنگ ترکيبي ،نياز به کتابچههاي راهنما ي مرجع رنگ ميباشد .این
مرجع (اطلس رنگ) براي رنگهاي مختلف با سطوح چاپي داراي پوشش یا بدون پوشش ،هم چنين براي انواع
روشهاي چاپي طراحي شده است.
تعیین رنگهای بهکار رفته در نمونه:
براي تعيين رنگهاي بهکار رفته در نمونه مورد درخواست ميتوان به سه روش زیر عمل کرد:
الف) روش تطبیق چشمی :در این روش نمونه رنگ مورد نظر را با اطلس رنگ تطبيق ميدهيم .در شرایط
محيطي استاندارد به وسيله چشم ،نزدیكترین رنگ را به رنگ درخواستي انتخاب و ترکيبات رنگي آنرا بدست
ميآوریم.
نکته

نمونه رنگ مورد نظر ميتواند پروف چاپي ،برگ چاپي شده CC ،محتوي رنگ مورد نظر یا از طریق اطلس رنگ باشد.

ب) روش دریافت دستور رنگ :در این روش اطالعات رنگ (نام رنگ ،کد رنگ) داده ميشود و اپراتور با توجه
به نوع رنگ ،به مرجع آن رنگ مراجعه کرده و ترکيبات رنگي آن را بهدست ميآورد.
پ) دستگاه کالرکیو (مقدار رنگ) :در این روش با استفاده از تجهيزات آزمایشگاهي طيف رنگ بررسي
ميشود و ترکيبات رنگي براي ساخت رنگ مورد نظر اعالم ميگردد.
وزن مرکب مورد نیاز :از آنجایي که وزن مرکبهاي موجود در بازار یكسان نيستند ،سازندگان مرکب ترجيح
ميدهند درصد یا نسبت مرکب را برحسب وزن (گرم) تعيين کنند .شكل  3درصدهاي ترکيب رنگ سرمهاي به
ميزان  211گرم را نشان ميدهد.
تصویر رنگ

نام رنگ
سرمهاي

درصدهای رنگ به گرم
K

Y

M

C

21

1

81

011

شکل 3
نکته

مرکبها در مرجع رنگ بهصورت نسبت یا درصد برحسب وزن و گاها بر حسب حجم تعيين شده است.
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ميزان ترکيب مرکب.
یك رنگ ترکيبي با راهنمایي هنرآموز خود انتخاب کنيد.
درصدهاي ارائه شده  CMYKرا به گرم در نظر بگيرید .مثال (:گرم–C 21گرم –M 05گرم صفر –Yگرم)K5
مقادیر رنگها را برداشته و داخل ظرف مخصوص کامال مخلوط کنيد.
مقداري از رنگ را روي مقواي تست انتقال دهيد و فام انرا (با انگشت یا غلتك) نمایان سازید.
فام رنگ بهدست آمده را با نمونه مرجع رنگ مقایسه کنيد.

انواع مرکبهای چاپ:
براي انجام یك چاپ رنگي که در آن از رنگ هاي مختلفي استفاده شده است ،از یكي یا تواما از هر دو دسته
مرکبهاي زیر ممكن است استفاده شود:
الف) رنگهای فرایندی  :Process colorsبه رنگهاي معمول چاپ که در تمامي روشهاي چاپي براي
بازتوليد یك محتواي چاپي بهکار ميروند ،رنگهاي فرایندي گفته ميشو .این رنگها عبارتند از رنگهاي – C
 .M – Y – Kبيشتر سفارشهاي چاپي با این مرکبها چاپ ميشوند .شكل  6قوطي رنگ پروسس را نشان
ميدهد.

شکل -6قوطی رنگ پروسس

ب) رنگهای  :SPOTگاهي ممكن است ،ماهيت برخي رنگهاي بهکار رفته در یك اثر چاپي ،با استفاده از
مرکبهاي فرایندي ( )CMYKبه راحتي و با فام مورد نظر به دست نياید .در این موارد ناچار بایستي به سراغ
رنگهاي ساختگي رفت .هر رنگي که با یك مرکب غير از  CMYKچاپ شود یك رنگ  SPOTميباشد .در
اصطالح چاپخانهها رنگهاي خاصي را که از ترکيب چند مرکب ترکيبي یا خاص توليد ميشوند را SPOT
ميگویند .براي تعيين ميزان درصد مرکب در این رنگ به کتابچه راهنماي این سيستم رنگ مراجعه کنيد و با
مشخص شدن تك رنگهاي خاص بهکار رفته در رنگ مورد نظر درصد آن را بهدست آورید.
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پرسش

آیا رنگهاي متاليك و طالئي رنگ  SPOTهستند؟
ایا درصد رنگها در چاپ اسكرین و افست یكسان است؟

رنگهای فلورسنت:
پيگمنت بهکار رفته در این مرکبها با جذب کمترین مقدار نور موجود در محيط تهيه ميشود و باز تابش آن
در صورتي که در طول موج دید انسان باشد بهصورت نور مرئي با طول عمر کوتاه مشاهده ميشود .این رنگ ها
داراي جلوه و درخشندگي فوق العادهاي هستند .براي تعيين ميزان مرکب در این رنگها باید به کتابچه راهنما
آن مراجعه شود .از این مرکبها بيشتر در چاپ امنيتي استفاده ميشود .شكل  7قوطي رنگ فلورسنت را نشان
ميدهد.

شکل  -7قوطی رنگ فلورسنت

ساخت مرکب ترکیبی
آیا میدانید؟






چگونه ترکيب رنگ ارائه شده را بشناسيد؟
رنگها از نظر پوشش به چند گروه تقسيم ميشوند؟
مراحل ترکيب مرکب کدامند؟
ابزار مورد نياز براي ترکيب مرکبها کدامند؟

ساخت مرکب ترکيبي فرایندي است که اپراتور در آن با استفاده از شناخت بهدست آمده از مرکبها و تجربه
خود ،محاسبات الزم را انجام داده و به نمونه رنگ ارائه شده در حجم (وزن) معين ميرسد.
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مراحل ترکیب مرکب و کنترل آن:
براي ساخت رنگ دلخواه و کنترل آن مراحل زیر را رعایت و اجرا کنيد:
 تهيه ابزار و وسایل مورد نياز براي ترکيب مرکب
 رنگهاي بهکار رفته در رنگ نمونه را شناخته و در حجم الزم تهيه کنيد ( .حتي المقدور این مرکبها باید
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.
 از نوع مرکب (همخواني) و سالم بودن ان اطمينان حاصل کنيد :براي همخواني در ترکيب رنگها باید از
نوع رنگ اگاهي الزم را داشته باشيم .رنگها به سه دسته کلي:رنگهاي شفاف ،نيمهشفاف و پوششي دستهبندي
ميشوند.
ابزار و وسایل مورد نیاز:
کاردک (نرم) ()شكل (8

ظرف مخصوص ساخت رنگ ( شيشه یا سطح بدون جذب و دیواره)
مخلوطکن یاکاردک دستهبلند )شكل (9
انواع افزودنيها(حالل)
دستكش
اطلس رنگ )شكل(01
غلتك )شكل(00
ترازو با دقت باال )شكل (02
مقوا گالسه (سطح چاپ شونده مذکور) براي تست و کنترل.

شکل -8کاردک
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شکل-4کاردک دستهبلند

شکل -50اطلس رنگ

شکل -55غلتك

رطوبتدهی ،مرکبسازی و ترکیب رنگ

شکل  -55ترازو با دقت باال

آمادهسازی فضا:
براي این کار ترجيحا به محيطي با دماي استاندارد و نور کافي (استاندارد) و تهویه مناسب مورد نياز ميباشد.
نکته ایمنی




پرسش

نکته

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

چرا شرکتهاي سازنده مرکب ،سطح آن را در ظروف بستهبندي شده ميپوشانند؟

 چاپخانهها معموال حجم مرکب مورد نياز را با توجه به وزن قوطي مرکب و یا با شمارش تعداد قلمهاي (کاردک)
برداشت مرکب ،اندازهگيري ميکنند که دقيق نميباشد.
 هنگام ریختن مرکبها درون ظرف مخصوص ترکيب رنگ ،از تميز بودن آن مطمئن شوید.
 ترجيحا ابتدا مقدار کمي از این رنگ را بسازید و بعد از اطمينان از روند ترکيب کار را شروع کنيد.
 براي جلوگيري از آلوده شدن مرکبها ،برداشت هر مرکب را با یك کاردک مجزا انجام دهيد.
 براي ساختن مرکبها ،هر کارخانهاي از ترکيبات انحصاري خود استفاده ميکند مثل وارنيش ،رزین و مواد افزودني
دیگر و این ترکيبات تاثيرات شيميایي و فيزیكي خاص خود را روي مواد دیگر ميگذارند .بنابراین استفاده هم زمان
از دو مرکب مختلف با دو برند متفاوت تأثير منفي بروي مرکب ترکيبي ميگذارد.
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ترکيب مرکب :یكي از رنگهاي جدول مقابل را انتخاب نمایيد و با تبدیل اعداد آن به گرم آن را بازسازي کنيد .شكل
 03جدول ترکيب رنگ و شكل  04یك اطلس رنگ ميباشد.

شکل 53
نکته ایمنی

مواد مورد استفاده در مرکب (در صورت غير استاندارد بودن) بر سيستم ایمني بدن انسان اثر منفي دارد موادي مثل:
اسيدهاي آلي یا خشكکنها .بهتر است نكات ایمني را هنگام کار با مرکب رعایت کنيد.

اضافه کردن افزودنیها به مرکب
آیا میدانید؟




مواد افزودني چه تأثيري در مرکب دارند؟
چه زماني باید از افزودنيها استفاده کنيد؟

مرکبها بر حسب ترتيب چيدمان آنها در ماشين چاپ و همينطور بر مبناي کيفيت و جنس سطح چاپ شونده
براي باال بردن کيفيت کار نياز به اصالح دارند و پيرامون این اصالحات از طرف شرکتهاي سازنده مرکب،
افزودنيهایي معرفي ميشود که با بهکار گيري آنها ميتوان مرکب را مناسب سازي یا اصالح کرد و اپراتور
ميتواند براي رفع اشكاالتي مثل دیر خشك شدن مرکب ،باال بودن ویسكوزیته از آنها استفاده کند.
خشكکن :خشكکنها نمكهاي فلزات سنگيني هستند که بهعنوان کاتاليزور جهت باال بردن خاصيت خشك
شدن روغن موجود در ساختار مرکب بهکار ميروند و مراحل اکسيداسيون و خشك شدن مرکب را تسریع
ميکند .مقدار خشكکن در مرکب افست ورقي معموال  2درصد ميباشد.
الف) خشك کنهای مایع :از تبدیل اسيدهاي آلي مناسب به نمكهاي سنگين بهدست ميآید و در حاللهاي
نفتي محلولند.
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ب) خشكکنهای خمیری :این خشكکنها همان اسيدهاي الي هستند از
پخش کردن نمكهاي معدني (منگنز )... ،در وارنيش روغن کتان بهدست
ميآید .از این مؤلفه زماني استفاده ميشود که چند رنگ روي هم چاپ
شود و مرکبها خشك نشوند یا در روند خشك شدن آن تأخير ایجاد شود
یا زماني که مرکب از سطح چاپ به پشت کاغذ بعدي (باالیي) منقل ميشود.
البته در زماني که مرکب از روي سطح چاپي نيز پاک ميشود از خشكکن
استفاده ميشود .شكل  05یك ظرف خشكکن را نشان ميدهد.
شکل  -55خشكکن مایع

تحقیق کنید

پرسش

استفاده بيش از حد خشكکن در مرکب باعث چه مشكالتي ميشود در این مورد تحقيق کنيد .و نتيجه آن را به هنر
آموز خود تحویل دهيد.

مواد افزودني و مكملها چه نقشي را در مرکب ایفا ميکنند؟

شلکن :از این مؤلفه هنگاميکه ویسكوزیته مرکب باال باشد استفاده ميشود براي
مثال هنگاميکه در جریان و انتقال مرکب روي نوردها مشكل وجود دارد یا
هنگاميکه ترامها کوچك چاپ ميشوند و یا زماني که مرکب سریع خشك ميشود،
از شلکن استفاده ميکنند (شكل .)06

شکل  -56شكکن
نکته ایمنی






هنگام مخلوط کردن افزودنيها با مرکب از تهویه مناسب استفاده کنيد.
بعد از استفاده از افزودنيها درب آنها را ببندید.
براي استفاده از افزودنيها از دستورات کارخانه سازنده استفاده کنيد.
هنگام ترکيب مرکب استفاده از ماسك الزامي ميباشد.

ضدچسب :یكي از افزودنيهاي مرکب ضدچسب ميباشد که هنگاميکه درصد چسب مرکب بر حسب سطح
چاپي باال باشد بهکار ميرود .از این مؤلفه هنگامي استفاده ميشود که مشكل کنده شدن سطح چاپي را دارید
85

و همينطور از دیگر مواردي که از ضدچسب ميتوان بهره برد هنگامي است که لبه کاغذ لوله ميشود و یا موقعي
که مرکب زود خشك ميشود.این مؤلفه در زماني که ترامها کوچك چاپ ميشوند و یا در انتقال مرکب بروي
نوردها دچار مشكل ميشوید بهکار ميرود .شكل  07ضدچسب را نشان ميدهد.

شکل  -57ضدچسب و تست ویسکوزیته مرکب
پژوهش کنید

درباره این که استفاده از ضدچسب ،چگونه باعث ميشود که از لولهشدن کاغذ کاسته شود ،تحقيق کنيد .نتيجه را در
گروه خود جمعبندي و بهطور مرتب شده براي ارائه در کالس به هنرآموز ارائه دهيد.

نکته ایمنی

با توجه به کار با مواد شيميایي اعم از مرکب .حاللها و سایر مواد شيميایي چاپخانهها باید جهت حفظ سالمت کارگران
و حفظ محيطزیست و ایمني کارگاه خود برگه اطالعات مواد مصرفي مضرر را در اختيار کارگران قرار دهند.

پرسش

آیا کاهش دما در چاپخانه ميتواند عامل استفاده از ضدچسب باشد؟
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اشکاالت مرکب در فرايند چاپ
آیا میدانید؟





مشكالت مربوط به مرکب در فرایند چاپ کدامند؟
چه ارتياطي بين شرایط محيطي و خطاهاي مرکب وجود دارد؟
کدام اشكاالت مرکب را ميتوان بروي کار چاپي مشاهده کرد؟

در پروسه چاپ اپراتور معموال با مشكالت فراواني مواجه ميشود که تنها تجربه متكي به بار علمي ميتواند به
او کمك کند تا بتواند آن اشكاالت را برطرف کند .یكي از آنها اشكاالتي است که از ناحيه مرکب رخ ميدهند.
در ادامه به تعدادي از آنها ميپردازیم البته الزم به ذکر است که عوامل بسياري ميتوانند در خطاهاي مرکب
دخيل باشند مثل شرایط محيطي (دما) محلول رطوبتدهي (الكل .PH .سختي آب .دما) تنظيمات دستگاه و ...
در ادامه با این فرض که همه شرایط استاندارد ميباشند ،فقط به خطاهاي مرکب ميپردازیم .شكل  08تست
مرکب را نشان ميدهد.

شکل -58تست مرکب

مشکالت مشترک میان مرکب و سطح چاپ شده:
پایين بودن کيفيت سطح چاپ شونده و غيراستاندارد بودن یا ناسازگاري مرکب باعث مشكالتي در کار چاپي
ميشود که در زیر به بعضي از آنها ميپردازیم:
الف) پایین بودن مقاومت سایشی :بعضي مواقع مرکب چاپ شده ،کامال خشك شده است ولي در اثر مالش
شدید ،از روي کار پاک ميشود .در این حالت معموال اشكال از ناسازگاري سطح چاپي با مرکب است که مرکب
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بهصورت عمقي نميتواند نفوذ کند .با تغيير سطح چاپي یا اضافه کردن خشكکن ميتوان مشكل را بر طرف
کرد.
ب) چسبیدن کاغذهای چاپی به یکدیگر :زیاد بودن حجم مرکب و پایين بودن سرعت خشك شدن مرکب
به همراه ناسازگاري سطح چاپ شونده و عدم ميزان جذب سطح چاپ شونده باعث این مشكل ميشود که با
کاهش حجم مرکب و استفاده از خشكکن ميتوان آن را مهار کرد.
پ) پشت زدن مرکب :استفاده از مرکبهایي که نشست سریع نميباشند به روي سطوح پوششدار باعث
پشت زدن (چاپ شدن) مرکب سطح کاغذ به پشت کار چاپي بعدي (باالیي) ميشود.
ت) چسبیدن کاغذ به الستیك :یكي از مشكالتي که باال بودن چسبندگي مرکب ایجاد ميکند چسبيدن
سطح چاپ شونده به الستيك است مخصوصا در کاغذ هاي گراماژ پایين بيشتر رخ ميدهد.
ث) چاقی ترام :پایين بودن ویسكوزیته مرکب ميتواند عامل رشد ترامها بر روي سطح چاپي باشد.
ج) یکنواخت نبودن تنپالتها :پایين بودن ویسكوزیته یا چسب مرکب از عوامل ایجادکننده این خطا ميباشد.
چ) باال آوردن الستیك :گاهي ممكن است فام رنگي مرکبي که در یونيتهاي قبلي چاپ شده است ،به داخل
مكانيزم مرکبدهي یا رطوبتدهي یونيتهاي چاپ بعدي ،نفوذ کند ،عامل اصلي این مشكل ،چسبندگي باالي
مرکبهاي این یونيتها است.
ح) پرزدهی :یكي از عوامل انتقال پرز و آلودگي از سطح چاپ شونده به سطح الستيك ،پليت و حتي مكانيزم
مرکبدهي و رطوبترساني ،باال بودن چسبندگي مرکب است.باال بودن چسب مرکب باعث چسبيدن الياف و
پرز کاغذ بروي پليت و ایجاد نقاط سفيد در کار چاپي ميشود.
مشکالت مربوط به انتقال مرکب

الف) خشك شدن سریع مرکب روی نوردها :در این حالت مرکب بروي نوردها خشك ميشود .عامل اصلي
ایجاد آن باال بودن چسبندگي مرکب ميباشد.
ب) عقب ماندن مرکب در مرکبدان :باال بودن ویسكوزیته مرکب باعث عقب ماندن آن ميشود که با هم
زدن مكرر یا اضافه کردن افزودني مناسب (ضد چسب ) به مرکب بر طرف ميشود.
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ارزشیابی شايستگی ترکیب کردن مرکب چاپ افست
شرح کار:
 -0دریافت دستور کار  -2تعيين مرکبهاي مورد نياز براي ساخت رنگ  -3ساخت مرکب ترکيبي  -4اضافه کردن
افزودنيهاي مرکب (اصالح مرکب)  -5برطرف کردن خطاهاي مرکب
استاندارد عملکرد:
ترکيب و ساخت مرکبهاي مورد نياز براي فرایندهاي چاپي در دستگاههاي چاپ افست با رعایت موارد ایمني و مصرف
بهينه مرکبها در راستاي انجام چاپ با کيفيت مطلوب.
شاخصها:
دفترچههاي راهنماي کد رنگ ،اطلس رنگ ،کاتالوگهاي رنگ
بررسي به روش تطبيق چشمي ،استفاده از دستگاه کالرکيو
تست و کنترل رنگ ،اطلس رنگ ،کاتالوگهاي رنگ
بررسي ویژگيهاي خشكکن ،شل کن ،ضدچسب
کنترل و بررسي خطاهاي مرکب (پایين بودن مقاومت سایشي ،چسبيدن کاغذهاي چاپي به یكدیگر ،پشت زدن مرکب و
)...
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 وسایل ایمني استاندارد 6 -ساعتشرایط :نور یكنواخت  -D 65تهویه استاندارد -دماي ±2
ابزار و تجهیزات :مرکبهاي پایه -اطلس رنگ -ترازوي اندازهگيري دقيق
1C
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معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

0

دریافت دستور کار

0

2

تعيين مرکبهاي مورد نياز براي ساخت رنگ

0

3

ساخت مرکب ترکيبي

2

4

اضافه کردن افزودنيهاي مرکب (اصالح مرکب)

2

5

برطرف کردن خطاهاي مرکب

0

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیستمحیطی و نگرش
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي 2 ،مي باشد.
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نمونهگیری چاپ افست ورقی

پودمان 3
نمونهگیری چاپ افست ورقی

نمونه گیری فرایندی ،است که مسائل مربوط به محصول چاپی شامل :روی هم خوردگی
رنگها ،تنظیمات چاپپشت و رو ،فام رنگها ،فشار مناسب چاپ ،چاپ درست ترامها ،عدم
نفوذ مرکب در نواحی بدون چاپ ،میزان مناسب تغذیه مرکب و محلول رطوبتدهی به سطح
پلیت و انجام درست خشک شدن مرکبها ،طی آن کنترل و تنظیم میشوند.
برای اجرای این پروسه در بازههای زمانی مختلف بایدهمه عواملی که در این فرایند
موثرهستند ،در شرایط مناسب خود تنظیم و کنترل شوند.در این پودمان چگونگی آمادهسازی
و تنظیم دستگاه چاپ برای نمونهگیری وعوامل موثر در چاپ نمونه را فرا میگیریم.
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واحد یادگیری 5
شایستگی نمونهگیری چاپ افست ورقی

آیا تاکنون پیبردهاید




در فرایند نمونهگیری چه عواملی موثر هستند؟
زمان چه نقشی در نمونهگیری دارد؟
چرا پیش از چاپ تیراژ ،نمونهگیری انجام میشود؟

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

استاندارد عملکرد
رعایت اصول و استاندارد های تولید ،استانداردهای بین المللی ( GATF, FOGRAو .)...
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آمادهسازی دستگاه برای چاپ نمونه
آیا میدانید؟

 دستگاه چاپ افست از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 تنظیم دستگاه برای چاپ نمونه شامل چه مراحلی است؟
 زمان تنظیم دوره ایی برای هر کدام از اجزاء دستگاه چه مدتی است؟
 برای اماده سازی دستگاه چاپ به چه ابزارهایی نیاز است؟
 مکانیزمهای خشک کردن مرکبها در دستگاههای چاپ افست ورقی کدامند؟ چگونه عمل میکنند و تنظیم
میشوند؟
 مکانیزمهای کنترل و تنظیم فشارها در دستگاههای چاپ افست ورقی کدامند؟ و چگونه تنظیم میشوند؟
 تنظیمات مکانیزمهای چاپ پشت رو در دستگاههای چاپ افست ورقی چگونه است؟
 منابع ایجاد دما در داخل دستگاههای چاپ افست ورقی کدامند؟ چگونه کنترل می-شوند؟

بدیهی است که مانند هر سیستم تولیدی دیگری که فرایند تولید در آن با استفاده از دستگاه انجام میشود.
اولین مرحله کار عبارت است از انجام تنظیمات الزم و متناسب با شرایط تولید محصول موردنظر.
راه اندازی دستگاه ،تغییر تنظیمات دستگاه بوسیله ابزارهای مناسب بر حسب پارامترهای کیفی و سنجش رنگ
برای رسیدن به نمونه ارائه شده را آماده سازی مینامند .آماده سازی و تنظیمات دقیق دستگاه ،ضمن افزایش
سرعت عمل در نمونهگیری موجب کاهش مواد مصرفی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول چاپی .باال
رفتن راندمان تولید .و کاهش استهالک دستگاه میشود.
میز اپراتوری:
در دهه گذشته میز اپراتوری به ماشینهای چاپ اضافه شده است .این سیستم در حقیقت زیر ساخت ارتباطی
بین اپراتور و ماشین است که از طریق میز کنترل مرکزی عملیات چاپ را مدیریت و فرماندهی میکند .این میز
وظیفه کنترل کیفیت چاپ و مدیریت تنظیم واحدها را به عهده دارد .همه کارخانههای ماشینسازی این میز را
برای سهولت کار اپراتوری و باال بردن سرعت عمل در رسیدن به نمونه پایدار درماشینهای خود جای داده اند.
میزکار در کنار واحد تحویل قرار میگیرد و نمونه کار چاپی را بر روی آن قرار میدهند .ضمن اینکه نور استاندارد
با زاویه تابش مناسب توسط پنل روشنایی سطح آنرا برای بررسی کنترل کیفی آماده میکند .در ماشینهای
مختلف ،این میز دارای قابلیتهای متفاوتی میباشد .مهمترین بخش این میز کلیدهای کنترل شیر مرکبدان
( )Ink fountaion key controlمی باشد .شکل  1اجزای میز را نشان میدهد.
1ـ میز کار
 -۲پنلهای اپراتوری و صفحه نمایش
 -3صفحه لمسی
 -4واحد اتصال سخت افزار

19

شکل 9

کلیدهای کنترل شیرهای مرکبدان:
کلیدهای کنترل شیرهای مرکبدان امکان تنظیم بهینه رنگ را به اپراتور میدهند.در چاپخانه های مختلف با
توجه به امکانات و ابزارها و تجربه اپراتورها ،روشهای مختلفی برای تنظیم شیرهای مرکبدان وجود دارد .در
روش سنتی اپراتور با قرار دادن تک تک پلیتها روی میز با توجه به تجربه و شناخت از ماشین چاپ ،نوع مرکب
و جنس سطح چاپی ،شیرها را تنظیم میکند .شکل ۲کلیدهای شیر مرکبدان و شکل  3عملکرد شیرهای
مرکبدان را نشان میدهد.

شکل -9کلیدهای کنترل شیرهای مرکبدان
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مراحل تنظیم کلیدهای کنترل شیر مرکبدان:
مراحل تنظیم کلید های کنترل شیر مرکبدان در
شکل  3نشان داده شده است عبارتند از:

شکل9

الف) با فشار دادن یکی از کلیدهای ردیف  ،1میزان عبور مرکب از شیرهای مرکبدان واحد انتخابی افزایش
مییابند.
ب) با فشار دادن یکی از کلیدهای ردیف  ،۲میزان عبور مرکب از شیرهای مرکبدان واحد انتخابی کاهش
مییابند.
پ) با فشاردادن همزمان دو کلید از کلیدهای ردیف ،3کلیدهای ما بین آنها قفل میشوند و با فشار دادن مجدد
آن دو کلید ،کلیدهای قفل شده فعال میشوند ،از کلیدهای قفل شده نمیتوان برای تنظیم (کاهش،
افزایش)شیرهای مرکبدان استفاده کرد.
پنل کنترل (صفحه لمسی ):
این پنل سرعت عمل و سهولت در آماده سازی و تنطیمات ماشین را برای اپراتور فراهم میکند .شکل  4پنل
کنترل را نشان میدهد .تنظیمات پنل کنترل در فرایند نمونهگیری بسیار حائز اهمیت میباشند برخی از این
تنظیمات عبارتند از:

شکل 9

الف) فعال و غیر فعالسازی نورد روکار مرکب()Ink form roller ON/OFF
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ب) سرعت چرخش نورد منشاء ،فعال و غیر فعالسازی و تغییر تعداد تماس نورد داکت (Ink doctor roller

)ON/OFF. Stop counter

پ) روی کار انداختن نورد روکار آب )(Dampening roller interlock ON/OFF
ت) تنظیمات رجیستری سیلندر پلیت )(plate cylinder

ث) فعالسازی سیلندر فشار ،تنظیم فشار )(Impression-on ON/OFF

ج) کنترل دور نورد آب )(Dampening water feed rate

چ) تغییر ابعاد و ضخامت کاغذ
ح) تنظیمات و انتخاب واحدها برای شستشو( ،نوردهای آب و مرکب ،سیلندر الستیک و سیلندرفشار چاپ)
خ) تعویض پلیتها

شکل 9
کار در کالس

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

واحد اتصال سخت افزار :
اپراتور در این قسمت با استفاده از هارد دیسکهای مربوط یا کارت حافظه (شکل  )6یا ) USBشکل  )7اطالعات
مرتبط به کار چاپی را دریافت و در کنسول (میز کنترل) بارگیری میکند .این عملکرد در فرایند نمونهگیری
باعث سرعت عمل در روند انجام کار میشود.
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شکل 9
پرسش

بحث کالسی

شکل 9

بررسی کنید که در فرایند نمونهگیری ،واحد اتصاالت سخت افزار چگونه باعث انجام بهتر نمونهگیری میشود؟

در گروههای  4نفره در باره تاثیر وجود میز اپراتوری در روند نمونهگیری (چاپ) بحث کنید و نتیجه را بهطور مکتوب
هنر آموز ارائه دهید ؟

تنظیم واحد تغذيه :
در فرایند نمونهگیری تنظیمات واحد تغذیه برحسب ابعاد (طول ،عرض و ضخامت) سطح چاپ شونده انجام
میشود .با توجه به آپشنهای دستگاه چاپ این تنظیمات معموال بصورت دستی یا بصورت اتوماتیک از طریق
میز اپراتوری صورت میگیرند (.برای تنظیمات واحد تغذیه به پودمان اول همین کتاب رجوع شود .در این
پودمان فقط مراحل تنظیم بهصورت فهرستی ارائه شده است)
 تنظیم طولی آپارات:با شاخص قرار دادن موقعیت قرار گرفتن پاشنه روی سطح چاپ شونده.
 باال آمدن تخته یدک :برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.
 تنظیم دوتا بگیر مکانیکی و الکترونیکی :برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.
 تنظیم قرقرههای سینی انتقال :برحسب طول سطح چاپ شونده.
 تنظیم قرقرههای جلو برنده :برحسب ضخامت سطح چاپ شونده.
 تنظیم ارتفاع سنجاق :بر حسب ضخامت سطح چاپ شونده.
 تنظیم عرضی دستگاه نشان :بر حسب عرض سطح چاپ شونده.
 تنظیم ارتفاع صفحه دستگاه نشان :بر حسب ضخامت سطح چاپ شونده.
 تنظیم قدرت مکش و دمیدن (مکندهها ،دمندهها ،مکش تسمه انتقال ،مکش صفحه متحرک نشان) :برحسب
ضخامت سطح چاپ شونده (گراماژ).
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تنظیم واحد (يونیت) چاپ:
بخشی از تنظیمات مهم برای رسیدن به حد مطلوب نمونهگیری در این واحد انجام میشوند ،که میتوان به
تنظیمهای مربوط به :شیرهای مرکبدان (در ماشینهای قدیمی تر) و فیلر نوردها ،کورس نوردهای صالیه ،فشار
نوردها بروی پلیت ،فشار پلیت به الستیک و فشار الستیک به سیلندر چاپ ،فیلر پنجه ترانسفر ،زیر سازی پلیت
و الستیک و تنظیمات محلول رطوبتدهی اشاره کرد .در ادامه تنظیم هریک از موارد ذکر شده را شرح میدهیم.
الف) تنظیم شیرهای مرکبدان :مراحل تنظیم شیرهای مرکبدان عبارتند از:
 ابتدا شیرها را بهصورت کامل بوسیله پنل میز اپراتوری (در ماشینهای قدیمی بهصورت دستی) به حالت
صفر در میآوریم.
 دور تغذیه مرکب نورد منشاء را روی عدد  33قرار میدهیم.
 بهصورت دستی شروع به باز کردن یکنواخت شیرها میکنیم (شکل .)8

شکل 9



بلوک اندازهگیری را مطابق شکلهای  9و  13بهروی نورد منشاء بکشید.

شکل 1

شکل 91

 صفحه مدرج کنار بلوک اندازهگیری بیانگر ضخامت فیلم ( قشر ) مرکب میباشد .آخرین و دورترین خط
ایجاد شده بعد از عدد صفرنشانگر ضخامت مرکب به میکرون میباشد (شکل.)11
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شکل 99

 زمانی که ضخامت مرکب در سر تا سر نورد بهصورت یکسان به  6تا  8میکرون رسید ،تنظیمات شیرها
استاندارد میباشند .شکلهای  1۲و  13یکی از ابزارهای اندازهگیری ضخامت فیلم مرکب را نشان میدهد.

شکل 99
پرسش

بحث کالسی

شکل 99

در یک یونیت چاپ ،چند جز تنظیم شونده وجود دارد؟
در یونیت چاپ ،از چه نوع مکانیزمهایی برای حرکت اجزای آن استفاده میشود؟

در گروههای  4نفره پیرامون تاثیر تنظیم شیرهای مرکبدان در فرایند نمونهگیری تحقیق کنید و نتیجه را بصورت
مکتوب به هنر آموز ارائه دهید.

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

شکل 99
پژوهش

درباره مشکالت ناشی از فیلر نبودن نوردهای مرکبدهی ،تحقیق کنید و نتایج بدست آمده را در کالس مورد بحث
قرار دهید ؟

فیلرگیری با استفاده از تیغههای مخصوص:
برای اندازهگیری سطح تماس نوردها در روش فیلر با تیغه ،مراحل بهصورت زیر انجام میشوند:
 با توجه به فشار (فیلر) نوردهای مورد نظر ،تیغه مناسب را انتخاب کنید.
 تیغه مخصوص را در سمت راست یا چپ نوردها به محل تماس دو نورد بچسبانید.
 با کلید تک شاسی (با احتیاط) نورد ها را در جهت موافق یکدیگر به حرکت درآورید.
 تیغه را تا نیمه آن بین نوردها وارد کنید.
 با دقت و تمرکز تیغه را به سمت خارج بکشید (تیغه باید در دو سمت با نیروی یکسان و مناسب از بین
نوردها خارج شود) (شکل .)16
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شکل 99

فیلرگیری با استفاده از طلق فیلرگیری:
برای اندازهگیری سطح تماس نوردها در روش فیلر با طلق نیز ،مراحل بهصورت زیر انجام میشوند:
 طلق فیلرگیری را از انتهای آن در دست بگیرید
 طلق فیلرگیری را در سمت راست و چپ نوردها به محل تماس دو نورد بچسبانید
 با کلید تک شاسی (با احتیاط) نوردها را در جهت موافق گردش یکدیگر بهحرکت درآورید
 طلقها را تا نیمه بین نوردها وارد کنید
 با دقت و تمرکز ،طلق ها را به سمت خارج بکشید (طلق باید در دو سمت با نیروی کششی یکسان و مناسب
خارج شود).
نکته




معموالً در ماشینهای قدیمی (سیستم رطوبتدهی پارچه نوردی) از فیلر تیغه و طلق استفاده میشود.
برای فیلرگیری ابزار سنجشی وجود دارد که فیلر با ان کشیده میشود و نیروی کشش فیلر را ثبت میکند.

پ) تنظیم کورس نورد صاليه :برای یکسان شدن ضخامت فیلم مرکب بر روی نوردها در هنگام انتقال ،نیاز به
حرکت عرضی (جانبی) بعضی از آنها میباشد که به آن حرکت صالیه ،و به نوردهای دارای این حرکت نیز نورد
صالیه گفته می شود .در دستگاه های چاپ افزایش کورس نوردها به وسیله دور کردن بازوی متصل به نورد های
صالیه از مرکز چرخ دنده انتقال قدرت صورت می گیرد و کورس همه نوردهای صالیه به این روش تنظیم
میشود ،بعضی از نوردهای روکار (روی فرم چاپ) مرکب قابلیت صالیه کردن را بهصورت مجزا برای بر طرف
کردن سایه از روی کار چاپی را دارند این کار به دو صورت انجام میشود:
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تنظیم کورس نوردها در داخل يونیت چاپ :
در دستگاههای مختلف این تنظیمات متفاوت میباشد .در شکل  17و  ،17aبا شل کردن پیچ مشخص شده و
تعیین تایم ماشین با کلید تک شاسی کورس صالیه تغییر میکند .با باز کردن پیچ های نگهدارنده بازویی چرخ
دنده سر سیلندر با خارج کردن بازویی از مرکز محور سیلندر کورس صالیه بیشتر میشود (شکل .18

شکل 99a

شکل99

شکل 99

تنظیم کورس نوردها با استفاده از نوردهای ضد سايه (نورد فرم مرکب ،روکار):
پیچ سر نورد صالیه را شل کرده و با حرکت تکشاسی نورد را به انتهای کورس خود در سمت پیچ حرکت دهید
سپس پیچ را ببندید.
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این کار را در جهت دیگر نورد نیز برای بستن کورس و بالعکس برای باز کردن کورس انجام میدهید (شکل
.)19

 =Aآچار تنظیم کورس صاليه نورد
شکل 91
نکته

فعالیت

از جمله کارکردهای حرکت صالیه (جانبی) نوردهای مرکبدهی ،جلوگیری از ایجاد سایه ناحیه تنپالت بر ناحیه ترامه
و بالعکس میباشد.

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

ت)تنظیم فشارسیلندرهای واحد چاپ :در هر کدام از یونیتهای دستگاه چاپ افست چهار عدد سیلندر وجود
دارد .این سیلندرها که در شکل  ۲3نشان داده شدهاند .عبارتند از:
 =Aسیلندر پلیت
A
 =Bسیلندر الستیک
 =Cسیلندر چاپ (فشار)
 =Dسیلندرهای ترانسفر (انتقال)
B

C
شکل 91
919
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این سیلندرها ،استوانه های فلزی با قطرهای مختلفی هستند که در راستای محورهای موازی نسبت به یکدیگر
در گردش میباشند .هر کدام از سیلندرها در فرایند چاپ وظیفهای را بعهده دارند که در ادامه ضمن معرفی به
چگونگی آمادهسازی و تنظیم آنها برای نمونهگیری میپردازیم.
فشار سیلندر چاپ :
در فرایند نمونهگیری ،برای اینکه مرکب روی مناطق مرکب دوست پلیت و در ادامه روی الستیک و سپس روی
کاغذ منتقل و چاپ شود ،نیاز به فشار میباشد .بخشی از این فشار توسط آماده سازی سیلندرهای پلیت
والستیک با قرار دادن زیرسازی (پکینگ ،آسترلون) بروی سیلندر ،زیر پلیت والستیک ایجاد میشود.بخش دیگر
نیز توسط مکانیزم انتقال قدرت به وسیله جکهای پنوماتیک و حرکت بوشهای اکسنتریک صورت میگیرد و
سیلندر الستیک حول محور سیلندر پلیت بر حسب ضخامت سطح چاپ شونده به سیلندر چاپ نزدیک میشود.
ناحیههای تنظیم فشار:
بهطور کلی ،دو موقعیت مکانی برای انجام تنظیم فشارهای الزم در دستگاه چاپ افست وجود دارند .یکی فشار
میان سیلندرهای پلیت و الستیک و دیگری فشار میان سیلندرهای الستیک و چاپ .هر کدام به تنهایی از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند.
فشار بین سیلندر پلیت و سیلندر الستیک:
در ماشینهای قدیمی این فشار بهوسیله گیج های دو طرف یونیت به وسیله دست تنظیم میشد .در ماشینهای
جدید با روشهای مختلفی تغییر فشار بین سیلندرها انجام میشود .شکل ۲1تغییر فشار در یکی از ماشینهای
چاپ را نشان میدهد.

شکل 99
919

نکته



تغییر این تنظیم فقط در موارد خاص مورد توصیه شرکت سازنده در محدوده اندازه تعیین شده صورت میگیرد.

فشار بین سیلندر الستیک و سیلندر چاپ (فشار):
در ماشینهای قدیمی تنظیم این فشاربر حسب ضخامت سطح چاپ شونده بوسیله گیجهای دو طرف یونیت
انجام میگرفت .در ماشین های جدید این تنظیم فشار بوسیله میز اپراتوری با وارد کردن ضخامت سطح چاپی
بصورت اتوماتیک انجام میشود .برای این تنظیم میتوان فشار هر یونیت را بهصورت مجزا یا بهصورت کلی برای
همه یونیتها تنظیم کرد (شکل .)۲۲

شکل 99

ث) فیلر کردن پنجههای سیلندر ترانسفر :سیلندر ترانسفر وظیفه انتقال کاغذ از میان یونیتها به یکدیگررا به
عهده دارد .با توجه به اینکه بین این سیلندر و سیلندر چاپ فشاری وجود ندارد ،این سیلندر دارای تنظیمات
فشار نمیباشد.
از دیگر وظایف این سیلندر اصالح کجی پلیت (تا میزان مشخصی) میباشد .درماشینهای قدیمی ،کجی پلیت
توسط اپراتور و از روی گیره نگهدارنده آن انجام میشود .اما در ماشین های جدید اصالح کجی میتواند توسط
فرمان از میز اپراتوری به موتورهای گرداننده سیلندر ترانسفر انجام گیرد .با توجه به تنوع ضخامت سطوح چاپ
شونده گاهی برای چاپ سطوح غیر متعارف نیاز به تنظیم پنجه های سیلندر ترانسفر میباشد.
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مراحل تنظیم زير پنجه (پد) سیلندر ترانسفر:
معموالتنظیمات زیر پنجه سیلندر ترانسفر(شکل )۲3برای چاپ سطوحی با ضخامت کمتر (  3/31میلیمتر) یا
بیشتر از ( 3/3میلیمتر) انجام میشود.این تنظیم از طریق پیچ کنار سیلندر و صفحه مدرج شکل  ۲4آن انجام
میشود .مراحل تنظیم به شرح زیر است.

شکل  -99سیلندر ترانسفر

شکل -99صفحه مدرج

 ابتدا ضخامت سطح چاپ شونده را اندازه گیری کنید.
 با آچار مخصوص ،پیچ تنظیم  Bشکل  ۲1را بچرخانید تا نشانگر راهنما روی عدد مورد نظر در صفحه مدرج
 Aقرار گیرد (شکل .)۲1
 :Aصفحه مدرج
 :Bپیچ تنظیم

شکل 99
نکته

در برخی از ماشینها برای باالبردن ایمنی از قفل نگهدارنده پیچ تنظیم استفاده میشود (شکل )۲6
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 :Aقفل نگهدارنده پیچ تنظیم
 :Bپیچ تنظیم

 :Cصفحه مدرج

شکل 99
نکته

 در ماشینهای چاپ مختلف ،پیچ تنظیم و صفحه مدرج وجود دارند اما شکل ظاهری و موقعیت قرار گیری آنها
ممکن است متفاوت باشند( .شکلهای  ۲7و  )۲8دو نوع مکانیزم تنظیمات را نشان میدهد .اعداد بر حسب یکدهم
میلیمتر میباشند.

شکل99
نکته ایمنی
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شکل 99

قبل از شروع کار حتما اطمینان حاصل کنید که دستورات ایمنی کار را خوانده و متوجه شده اید.
از بسته بودن کلید  STOPهنگام انجام تنظیمات مطمئن شوید.
قبل از راه اندازی ماشین مطالب مرتبط به آنرا مطالعه کنید.
برای آماده سازی ماشین ،هیچگونه تغییری در روند کار تجهیزات ( تعویض یا تغییر در عملکرد )اعمال نکنید.
حرکت دادن تجهیزات در حین کار بر خالف محور حرکتشان موجب آسیب دیدگی میشود.
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میکرو سويیچ :
میکروسوییچ گونهای از کلید است که با کوچکترین فشار یا چرخش حرکت میکند و در نتیجه امکان راهاندازی
و شاسی زدن در ماشین قطع میشود .با بازگشت میکروسوییچ به حالت اولیه ،راه اندازی یا شاسی زدن ماشین
امکان پذیر میشود (شکل  .)۲9میکروسوییچ درب زیر سینی آپارات شکل  33میکروسوییچ حفاظ پشت یونیت
شکل  31میکروسوییچ حفاظ باالی یونیت را نشان میدهند.
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ج) تنظیم واحد رطوبتدهی :ساختار واحد رطوبتدهی در ماشینها به دو دسته ماشینهای قدیمی و
ماشینهای جدید دسته بندی میشود .چگونگی تنظیم واحد رطوبت دهی در پودمان دوم همین کتاب شرح
داده شده است .در این پودمان به سبب اهمیت موضوع فقط به صورت فهرستی ارائه میشود.
ماشینهای قديمی:
محلول رطوبتدهی در سیستمهای رطوبتدهی پارچه نوردی (قدیمی) در بیرون از ماشین به صورت دستی
ساخته میشود.
ماشینهای جديد:
محلول رطوبتدهی در سیستمهای جدید (آلکالر) و سیستم
رطوبترسانی مستقیم  DDSبا توجه به پیش فرضهای تعریف شده
برای مقدار اجزای تشکیلدهنده محلول ،این اجزا در سیستم
یخچال دستگاه با یکدیگر ترکیب میشوند و ضمن رسیدن به دمای
تنظیم شده ،در سیستم رطوبتدهی به گردش در میآیند .به یاد
داشته باشید ،محلول رطوبتدهی در فرایند نمونه گیری چاپ بسیار
حساس و تاثیر گذار است (شکل .)3۲

شکل 99
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نکته زیست
محیطی

در ماشینهای جدید برای حذف الکل از محلول رطوبتدهی با بهکارگیری روشهای مختلفی سعی در حذف این ماده
مضر ازمحیط زیست شده است.

تنظیم واحد تحويل :در فرایند نمونهگیری واحد تحویل بر مبنای ابعاد و ضخامت (گراماژ) سطح چاپی تنظیم
میشود .مبنای تنظیم واحد تحویل به شرح زیر میباشد.
 رهاسازی (فرود) سطح چاپی :بر مبنا ابعاد و گراماژ سطح چاپی تنظیم میشود.
 گونیاهای جانبی :برمبنای عرض سطح چاپی تنظیم میشود.
 گونیای پشت :بر مبنای طول سطح چاپی تنظیم میشود
 تنظیم دمندهها (میله ایی ،فن ها ) :بر مبنای ابعاد و گراماژ سطح چاپی تنظیم میشود
 تنظیم خشککن :بر مبنای نوع چاپ ،جنس مرکب ،حجم مرکب راه اندازی و تنظیم میشود

نمونه گیری ( چاپ نمونه)
آیا میدانید؟





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

تمام کارهایی که پیش از آغاز کار چاپ نمونه انجام میشوند ،منتهی به تهیه یک اثر چاپی متناسب با ویژگیهای
مورد نظر سفارش دهنده خواهند شد .برای این که تمام فرآیند و نتیجه چاپ ،مطلوب باشند ،وظایفی برای
اپراتور قابل تعریف است .مهمترین این وظایف عبارتند از :آماده سازی و تنظیم دستگاه متناسب با سفارش چاپ،
شناخت کافی از عوامل موثر در فرایند نمونهگیری و آگاهی نسبت به استانداردهای کیفی چاپ.
کارهای پیش از نمونهگیری:
ضرورت دارد پیش از نمونهگیری اطالعات مرتبط با نمونهگیری (برگه سفارش ،مواد اولیه ،سطح چاپ شونده،
پلیت و )...را از مسئول مربوطه دریافت کرده و آنها را با دستور کار مطابقت داد .پس از آن اقدام به نمونهگیری
کرد .این کارها عبارتند از:
الف) دريافت برگه سفارش و ضمائم آن :کلیه اطالعات مرتبط با سفارش مانند :ابعاد نمونه یا قطع سفارش،
مشخصات سطح چاپ شونده ،تیراژ چاپ ،نوع مرکب و ...در برگه سفارش ذکر میشود.
ب) دريافت پلیت :اپراتور بر حسب سفارش ،پلیتها را تحویل میگیرد و آنها را برای نمونهگیری کنترل
میکند.کیفیت پلیت ارتباط مستقیم با تیراژ چاپدهی آن و کیفیت چاپ دارد .مهمترین مواردی که الزم است
در ارتباط با پلیت کنترل شوند عبارتند از :
 نداشتن خط و خش ،پارگی و وضعیت ظاهری پلیت
 متناسب بودن لب کار با دستگاه چاپ
 سوزانده بودن پلیت یا معمولی بودن آن
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 کنترل چشمی پلیت از نظر سالم و درست بودن نواحی چاپ دهنده و غیر چاپی
پ) کنترل عالئم روی پلیت :کنترل عالئم چاپ شامل عالئم رجیستری .نشان .تنهای  3تا  .133نوار کنترل
رنگ (کالربار) و..
ت) کنترل سطح چاپ شونده :اپراتور باید برحسب برگه سفارش (تیراژ ) با احتساب باطله آن سطح چاپی را
تحویل بگیرد و لیبل مشخصات آن را (از جمله :تعداد ،گراماژ ،ابعاد ،راه کاغذ) کنترل کند.
ث) دريافت نمونه کار :نمونه الزم برای انجام تنظیمات و مطابقتهای مورد نیاز ،یا یک پروف (نمونه) رنگی که
توسط پرینترهای کالیبره شده مخصوص نمونه گیری تهیه شده است .یا یک نمونه از قبل چاپ شده از سفارش
فعلی است.
پرسش

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

چاپ نمونه:
بعد از آمادهسازی و تنظیم دستگاه چاپ و بارگذاری سطح چاپ شونده ،عملیات تغذیه و چاپ را آغاز و تا رسیدن
سرعت دستگاه به حد تعیین شده چاپ را ادامه دهید .سپس چاپ را متوقف کرده و با رعایت نکات ایمنی یک
برگ از سطح چاپ شده از قسمت تحویل خارج کرده و بر روی میز اپراتوری قرار دهید.
نکته

 برای صرفه جویی در مصرف کاغذ ،تا زمان رسیدن به نمونه چاپ مطلوب ،توصیه میشود از کاغذهای باطله یک
رو سفید استفاده شود.
 هر چند استفاده از کاغذ باطله باعث صرفه جویی می شود ،اما انتقال آلودگی ناشی از مرکب ،پودر و ...از آنها در
کیفیت چاپ حاصل شده ،تا حدودی اثر گذار خواهد بود.
 بهتر است از کاغذ باطله دوطرف چاپ شده استفاده نکنید.
 از کاغذهای باطله که به تازگی از دستگاه چاپ خارج شده و هنوز خشک نشده اند استفاده نکنید.
 در باطله گذاری ،این نکته رعایت شود که ضخامت و جنس باطلهها بایستی مطابق با ضخامت و جنس سطح چاپ
شونده مورد نظر باشد.

پژوهش

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

فعالیت

تعداد  133برگ کاغذ باطله چاپ شده یک رو سفید را به صورتی که به ازای هر  13برگ  1برگ کاغذ چاپ سفید
قرار داده و دسته کاغذ را بر زده و در آپارات دستگاه قرار دهید.
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تأیید نهایی نمونه چاپی
آیا میدانید؟






انواع کنترل کیفیت کدامند؟
در کنترل کیفیت چشمی ،چه مولفه هایی ارزیابی میشوند؟
ویژگیهای کنترل کیفیت چشمی کدامند؟
مراحل کنترل و تایید نهایی نمونه چاپی کدامند؟

در فرایند نمونهگیری بعد از چاپ نمونه باید اصالحات الزم؛ مثل کنترل روی هم خوردگی رنگها ،رجیستر
بودن چاپ پشت و رو ،چاپ درست ترامها در مناطق ترامه و خشک شدن مرکب ،صورت گیرد و در ادامه فام و
میزان رنگ ها و سایر مولفه های کیفی با استانداردهای موجود مطابقت داده شوند.
کنترل نور میز کنترل:
نور تعبیه شده در میز کنترل تاثیر مستقیم در کیفیت دیدن رنگ می گذارد و در صورت نقص در کیفیت آن،
اپراتور را در تشخیص رنگ به اشتباه می اندازد .سازندگان ماشینهای چاپ ،با استفاده از المپ های استاندارد
( )Day.lightاین مشکل را بر طرف کرده اند .اما این المپها داری عمر مفید بوده یا ممکن است بسوزند که
همواره بایستی کنترل شوند.
پژوهش

با راهنمایی هنرآموز ،پژوهش کنید که منظور از نور  Day.lightچیست و چه شدت نوری را شامل میشود؟

کنترل و اصالح نمونه:
در این مرحله کار چاپی باید طبق چک لیست از نظر عالئم کیفی ،رجیسترها و مولفههای زیر کنترل ،اصالح و
ثبت شود.
الف) کنترل متن :متن کار چاپی ممکن است به دالئل مختلف در پیش از چاپ یا به علت وجود مشکل در سطح
الستیک چاپ نشود یا دارای مشکالت مختلفی باشد.

شکل 99
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ب) کنترل روی هم خوردگی رنگها :عالئم رجیست ر ( سنجاق ها ) کار چاپی باید به وسیله ذره بین ( لوپ
) کنترل شوند و عالئم باید کامال روی هم چاپ شده باشند( .شکل  )33عالئم رجیستری و (شکل  )34کنترل
با لوپ را نشان میدهد
پ) منطبق بودن چاپ پشت و رو :در کارهایی که هر دو طرف روی سطح چاپ شونده چاپ صورت میگیرد،
باید به وسیله چشم یا ابزار اندازهگیری (عالئم رجیستر از لبه کار) از قرار گرفتن عالئم چاپ پشت و رو بر روی
یکدیگر اطمینان حاصل شود.
ت) کنترل لب کار :وضیعت قرار گرفتن کار چاپی بر روی سطح چاپ شونده طبق برگه سفارش یا نمونه
سفارش از نظر لبه کار ،خط تا ،خط برش.
کنترل کیفیت چشمی چاپ:
برای کنترل و اطمینان از کیفیت کلی کار چاپ شده با نمونه (ارژینال) ارائه شده ،مولفههای زیر باید بررسی
شوند :
کنترل صحت و يک دستی رنگ:
این مولفه ،مبتنی بر تجربه انجام میشود .در این کنترل ،کار چاپ شده با نمونه (ارژینال) مقایسه شود.
کنترل ترامها:
با کنترل چشمی ( لوپ ) درست چاپ شدن ترام ها و عدم کشیدگی یا لغزش آنها را کنترل کنید.
کنترل زمینه يا سیاه کردن:
در هنگام عملیات چاپ در بعضی مواقع بهدالیل مختلفی از جمله درست انجام نشدن عملیات رطوبتدهی و
مرکبدهی بر روی سطح پلیت ،استاندارد نبودن عوامل محیطی ( دما ،رطوبت ،جریان هوا) استاندارد نبودن
محلول رطوبتدهی (ترکیبات ،دما ،سختی) ،اشکال در فیلر نوردها ،و ...مقداری مرکب بر روی سطح پلیت و در
ادامه بر سطح نمونه چاپی بصورت هاله یا وجود مرکب ناخواسته در لبههای سطح چاپ شونده پدیدار میشود
که با ریشه یابی علت وقوع این حالتها ،بایستی نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.
کنترل نواحی تنپالت:
در این مولفه ،نواحی تنپالت باید از نظر یک نواختی چاپ و نداشتن رگه /پله کردن ،سایه ،کچلی و پرز کاغذ،
کنترل شود.
کنترل خشک شدن مرکب و میزان پودر مصرفی:
با لمس کردن مرکب یا ورنی روی سطح چاپی و کنترل میزان چسبندگی آن میتوان از خشک شدن مرکب و
ورنی اطمینان حاصل کرد .همین طور با لمس کردن سطح چاپی میتوان پی به مقدار حجم پودر استفاده شده
برد .در صورت نیاز تنظیمات مربوطه اصالح میشود.
تأيید نمونه نهايی:
در این مرحله ،کار چاپی به همراه مندرجات کیفی آن ( چک لیست پارامترهای ثبت شده ) به رویت ناظر چاپ
یا مسئول کنترل کیفیت و یا مشتری که کار را سفارش داده است می رسد .با تایید و امضا مسئول کنترل
کیفیت ،ناظر چاپ یا مشتری ،فرایند چاپ تیراژ آن آغاز میشود.
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ارزشیابی شایستگی نمونهگیری چاپ افست ورقی
شرح کار:
 -1آماده سازی دستگاه افست ورقی
 -۲نمونهگیری (چاپ نمونه)
 -3تایید نهایی نمونه
استاندارد عملکرد:
رعایت اصول و استانداردهای تولید استانداردهای بین المللی( )... ،GATF, FOGRA
شاخصها:
بررسی :تنظیم واحدهای مختلف ماشین (کلیدهای کنترل شیرهای مرکبدان ،فیلر گیری نوردها و )...
بررسی دریافت برگه سفارش ،پلیت ،سطح چاپی ،ارزیابی کلی رنگ
بررسی کنترل رجیسترها کنترل کیفیت چشمی چاپ
شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرايط:
3
3
درمحیط کارگاه -نور یکنواخت  433لوکس -رطوبت  -13-11 %تهویه استاندارد -دمای ۲۲ ±۲ C
ابزار و تجهیزات:
ماشین چاپ – لوپ –اطلس رنگ – نمونه اولیه(سفارش)
معیار شايستگی:
مرحله کار

رديف

حداقل نمره قبولی از 9

1

آمادهسازی دستگاه افست ورقی

1

۲

نمونهگیری (چاپ نمونه )

۲

3

تایید نهایی نمونه

1

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

۲

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ ،میباشد.
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نمره هنرجو

*

تغذيه  -تحويل و نمونهگیری چاپ افست رول

پودمان 4
تغذيه  -تحويل و نمونهگیری چاپ افست رول

فراگيري سيستماتيک عملکردها ،انجام دقيق تغذيه و تحويل سطوح چاپي باعث افزايش
کارايي ،سرعت عمل وکاهش مواد مصرفي خواهد شد .مراحل نمونهگيري ،از يک روش
مدون و منظم برخوردار است .اگر پليت با خطا پانچ شود ،يا اگر پليت با دقت کافي نصب
نشود و کج داخل شيار قرار گيرد ،تنظيمات رجيستر رنگها دچار اشکال خواهد شد.
در اين پودمان بررسي سالمت رول کاغذ ،رفع عيوب جزئي ،باز کردن بوبين مصرف شده
و جايگزيي رول جديد ،باز کردن پليتهاي چاپ شده ،نصب پليتهاي جديد ،شستوشوي
سيلندرها ،آمادهسازي مرکب و سيستم رطوبترساني ،تنظيم رجيسترها و شيوههاي تغذيه
و تحويل را در ماشين افست رول را فرا ميگيريم.
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واحد يادگیری 6
شايستگی تغذيه و تحويل چاپ افست رول

آيا تاکنون پیبردهايد
 سطوح چاپ شونده در چاپ افست رول بايستي داراي چه ويژگيهاي خاصي باشند؟
 درستي عملکرد واحد تغذيه و تحويل ،چگونه بر سرعت و کيفيت چاپ ،کاهش زمان توليد و هزينههاي
انجام کار ،اثر ميگذارد؟
 حالت سطوح چاپ شونده در واحد تغذيه و تحويل دستگاه هاي چاپ افست رول ،چه تفاوتهايي ميتوانند
داشته باشند؟
 سطوح چاپ شونده رول ،چه ايرادهايي ممکن است داشته باشند که مانع از انجام چاپ يا باعث کاهش
کيفيت چاپ شوند؟
 مراحل کار در تغذيه و تحويل دستگاههاي چاپ افست رول کدامند؟
هدف :هدف از اين پودمان يادگيري کار با بخشهاي مختلف واحد تغذيه و تحويل چاپ افست رول با در نظر
گرفتن مسايل مربوط به ايمني ،حفظ محيط زيست و رعايت جنبههاي اقتصادي انجام کار است.

استاندارد عملکرد
بستن و تعويض رولهاي کاغذ با توجه به اصول و استانداردهاي کلي و دستورالعملهاي دستگاه
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بررسی سالمت رول کاغذ و مطابقت آن با سفارش کار
آیا میدانید؟

 مراحل بررسي سالمت رول کاغذ کدامند؟
 چگونگي عملکرد نگهدارنده رول ،تعداد رول ورودي و آماده مصرف ،بستگي به ساختار ماشين چاپ و سطح
تکنولوژي و فناوري آن دارد؟
 سالمت حسگرها و سنسورها در شناسايي لبهها و بدنه رول چگونه کنترل ميشود؟
 تغيير شکل و پارهگي در رول کاغذ منجر به توقفات پيوسته دستگاه ،کاهش کيفيت چاپ و عمر مفيد ماشين چاپ
ميشوند؟

هنگام بررسي سالمت رول ،نخستين اقدام ،بررسي وضعيت ظاهري و پيش بيني اوليه از وضعيت کلي رول،
متناسب با سفارش چاپ است .مواردي که در ارتباط با شيوه نگهداري از سطوح چاپ شونده رول بايستي مد
نظر باشند در جدول  1و شکل  1ارائه شده است
جدول  -1شرايط مربوط به شیوه انبارش رولهای كاغذ

موارد

شرايط استاندارد

شيوه انبار کردن

رولها بهصورت خوابيده روي هم قرار گيرند (شکل)1

دما

02 – 02

رطوبت محيط

 22 %تا 52 %

نور

نور غيرمستقيم

بستهبندي

داراي لفاف ضد نفوذ رطوبت

جابهجايي

با استفاده از ليفتراك مخصوص )رول گير(

شكل  -1حالت درست قرار گرفتن رولهای كاغذ
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مواردي که ميتوانند از مصاديق ايراد در رول کاغذ باشند عبارتند از :تغيير رنگ ،کثيفي ،ورود اجسام خارجي،
اشتباه بودن برچسب ،پارگي ،لکه ،زدگي ،تغيير شکل (نسبت به حالت استوانه) چروك
بر چسب اطالعات رول :برچسب اطالعات رول ميتواند در بر گيرنده موارد زير باشد:
جهت قرارگيري الياف کاغذ ،وزن رول به کيلوگرم ،ابعاد (طول و عرض) رنگ ،گراماژ ،ويژگي سطح کاغذ ،قابليت
چاپ دريک يا هر دو روي کاغذ ،قابليت خشک شدن ،نوع مرکب مصرفي(متاليک يا ساده يا يو وي) قابليت
استفاده از خشککن ( کلد ست و يا هيت ست) (شکل.)0

شكل -2نمونهای از برچسب اطالعات رول كاغذ
 -1لوگو كارخانه تولید كننده

 -1مشخصات /عالئم حمل

 -11قطر رول

 -2نوع كاغذ (گراماژ)

 -1عرض رول

 -11طول كاغذ

 -1نام تولید كننده

 -9قطر مغزی

 -11برش

 -1كد سفارش تولید

 -11طبقه بندی تولید

 -11تاريخ تولید

 -1شماره بسته بندی

 -11كشور سازنده

 -11حداكثر نیروی فشار رول (در زمان

 -1وزن ناخالص (كیلوگرم)

 -12گراماژ (وزن پايه)

حمل رول)

باز كردن بستهبندی (لفاف) رول كاغذ :با وجود تنوع رولهاي کاغذ ،بازکردن لفاف و بستهبندي رولهاي
کاغذ عموما يکسان است .بررسي و برآورد اوليه از سالم بودن رول در هنگام تغذيه ضروري است ،زيرا سبب
جلوگيري از توقفهاي ناخواسته دستگاه ميشود .بديهي است هر مقدار تجربه و مهارت کاربر بيشتر باشد،
درستي و دقت عملکرد وي افزايش مييابد .بهطور معمول از کاتردستي براي بازکردن لفاف رول کاغذ استفاده
ميشود(شکل3و.)4
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شكل -1بازكردن لفاف
پژوهش کنید

شكل -1لفاف باز شده

درقالب کار گروهي ،پژوهش کنيد که نوع و مقدار لفاف مورد استفاده براي بستهبندي رولهاي کاغذ به چه عواملي
مربوط ميشود .نتايج را بهطور مکتوب تهيه و با هماهنگي هنرآموز ،در کالس مطرح کنيد.

مراحل باز كردن لفاف و آمادهسازی رول بشرح زير است:





فعالیت عملی

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

الف) سادهترين راه براي صاف کردن لبه يک کاغذ با لبه غير صاف را تمرين کنيد.
ب) لبههاي دو برگ کاغذ را کامال صاف و موازي با همديگر با استفاده از چسب دو طرفه به هم بچسبانيد

بررسی عملی سالمت لبهها و بدنه رول كاغذ :موارد زير بايستي در بررسي عملي سالمت لبه ها و بدنه رول
انجام شوند:
 بررسي چشمي و برآوردي از لبهها و در صورت نياز لمس کردن رول کاغذ
 خارج کردن ضايعات و صدمات احتمالي مانند پارگي ،گسستگي ناقص ،وجود تکههاي کاغذ و ...
مطابقت رول كاغذ با سفارش :با وجود دقت نظرهايي که در زمان انتقال رولهاي کاغذ به کنار دستگاه چاپ
ميشود ،باز هم اين امکان وجود دارد که رول کاغذي که در اختيار اپراتور دستگاه ،قرار داده شده است ،مطابق
با ويژگيهاي مندرج در برگه سفارش چاپ نباشد .بنابراين ضروريست که اپراتور ،کنترل نهايي مشخصات روي
بدنه رول با موارد مورد نظر برگه سفارش چاپ را انجام دهد .مواردي که معمول اپراتور بايستي کنترل کند
عبارتند از :نوع کاغذ (تحرير ،گالسه ،روزنامه) عرض کاغذ ،گراماژ کاغذ ،رنگ کاغذ ،وزن کاغذ مورد نياز ،تعداد
رول مورد نياز.
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رفع ايرادهای عمومی رول کاغذ
آیا میدانید؟






آسيب و صدمات بر بدنه رول کاغذ ،طي فرايند چاپ چه تأثيري بر حسگرهاي دستگاه ميگذارد؟
وجود آسيب در رول کاغذ ،منجر به پارگي رول به ويژه در سرعت بال و توقفات پيدرپي ماشين ميشود؟
شکم دادگي جزيي بر سطح رول کاغذ در فرايند چاپ چگونه برطرف ميشود؟
براي بارگذاري رول از جهت درست آن در دستگاه چاپ چه روش کمکي وجود دارد؟

رولهاي چاپ شونده از جنس کاغذ يا ساير مواد ،ممکن است در اثر عوامل مختلفي دچار شرايط نامطلوب شده
باشند که برطرف نکردن آنها پيش از بارگذاري رول در دستگاه ،در فرايند چاپ اختالل ايجاد خواهد کرد.
مهمترين اين موارد عبارتند از:
آسیبهای جزئی روی بدنه رول :گاهي ممکن است در اثر حملونقل نامناسب يا قرار دادن رول کاغذ بر روي
سطوح زبر و  ...لبههاي کاغذ در بدنه رول يا ليههايي از سطح رول ،دچار خراش يا پارگي موضعي شوند .در
حالتي که آسيب ديدگي بر روي سطح جانبي رول باشد ،اپراتور ميتواند با استفاده از سنباده نرم (يا درشرايط
وخيمتر) با استفاده از فرز انگشتي ،نسبت به برطرف کردن اين ايرادها اقدام کند .در صورتي که چند ليه از
سطح کاغذ دچار پارگي شده باشد نيز ميتوان از کاترهاي دستي براي بريدن و جدا کردن آن قسمت از کاغذ
استفاده کرد(شکل .)2

شكل  -1برطرف كردن آسیب روی بدنه رول

الكتريسیته ساكن :يکي از مشکالت سطوح چاپ شونده مانند کاغذ ،سلوفان و پالستيک ،الکتريسيته ساکن
ايجاد شده در آنها است .الکتريسيته ساکن به علت فشار و مالش سطوح پالستيکي ،کاهش رطوبت و همچنين
سطوح چاپ شونده نامرغوب ايجاد ميشود .بر اثر تجمع الکتريسيته ساکن امکان دارد تا در هنگام تشديد و
تخليه آني آن به فرد يا بخشهاي حساس ماشين شوك وارد شود .تأثير الکتريسيته ساکن در محصولت چاپي
ميتواند بهصورت رفتار نامنظم رول و قرارگيري نامرتب سطوح چاپ شده در خروجي دستگاه باشد .چنانچه فرد
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داراي مقاومت بدني پاييني باشد ،برقگرفتگي خفيفي براي وي رخ ميدهد .همچنين اين شوك ميتواند سبب
تأثير بر تجهيزات الکترونيک ،بردها و سيستمهاي کنترلي و ايجاد خطاهاي کاذب شود.
براي برطرف کردن مشکالت دردساز الکتريسيته ساکن ،معمول در قسمت ورود کاغذ به داخل يونيتهاي چاپ
( )Infeedاز يک مجموعه رشته سيمهاي نازك که بر روي سطح عبوري کاغذ قرار ميگيرد ،براي خنثي کردن
الکتريسيته ساکن استفاده ميشود.
الف) خراش و پارگی :کاغذهاي پيچيده شده بهصورت رول ،در دو حالت ممکن است در فرايند چاپ دچار
پارگي و اختالل در کار چاپ شوند .حالت نخست ،وجود پارگي (خراش) بر لبه رول در مرحله پيش از ورود به
دستگاه چاپ است که کاغذ در اثر کمترين کشش وارده در حين چاپ ،دچار پارگي کلي ميشود .لزم است تا
ليهاي که خراش يا پارگي روي آن وجود دارد را از روي رول بريده و جدا کرد .اين کار توسط تيغهاي برش
دستي انجام ميشود(شکل.)5

شكل -1خراش و پارگی روی بدنه رول

ب) دايرهای نبودن رول :فشار ناشي از نگهداري نادرست رولها يا افتادن آنها از ارتفاع يا بيضوي بودن مغزي
رول و  ...باعث خارج شدن شکل ظاهري رول از حالت دايرهاي ميشود .اين حالت نيز در فرايند چاپ ،باعث
ايجاد حرکت نوساني (شالقي) کاغذ شده و بهعلت ضربههاي ناگهاني ،تنش شديد و حتي پاره شده کاغذ را در
پي خواهد داشت .در صورتي که مغزي دچار مشکل شديد باشد ،امکان جا زدن رول نيز وجود نخواهد داشت.
بنابراين معمول رولهاي داراي حالت بيضوي هيچگاه در فرايند چاپ قرار نخواهند گرفت .سرنوشت اين رولها
غالبا به يکي از دو صورت زير ميباشد:
 براي تبديل به ورقهاي مورد نياز چاپ ورقي يا قطعات کوچک مانند کاغذ  A4و  ...مورد استفاده قرار
ميگيرد.
 براي قابل استفاده شدن در چاپ رول ،دوباره بر روي مغزي سالم باز پيچيده ميشود.
پ) كشش اولیه نادرست :در زمان توليد کاغذ در کارخانه کاغذسازي ،نياز است که کاغذ با ميزان کشش
يکنواخت و مناسبي در عرض و طول کشيده و پيچيده شود .گاهي ممکن است اين ميزان کشش ،کمتر يا بيشتر
121

از حد مطلوب آن يا بهطور غير يکنواخت انجام شود .وقوع هر کدام از اين حالتها باعث اختالل و مشکالت در
فرايند چاپ خواهد شد.
بسياري اوقات که ميزان کشش کارخانهاي رول کاغذ نامناسب باشد نيز امکان چاپ دقيق فراهم نبوده و اين
رولها مرجوع ميشوند ،اما در صورتي که اين نقص حاد نباشد ،و نياز به رجيستري دقيق در چاپ نباشد ،اپراتور
ميتواند ،با کاهش کشش کاغذ ،فرايند چاپ را انجام دهد .جدول  ،0مثالي براي موضوع فوق است:
جدول  -2مقايسه تنظیم كشش رول

نوع کاغذ

وضعيت کشش اوليه رول

محدوده کشش در بخش رول
بازکن ()Reel Stand

محدوده کشش در بخش
تغذيه ()Infeed Unit

تحرير  02گرمي

مناسب

 N/m 100تا 110

 N/m 250تا 300

تحرير  02گرمي

نامناسب

 N/m 90تا 85

 N/m 220تا 230

کار در کالس

چه عامل يا عوامل مشکل زاي ديگري ممکن است در ارتباط با رول کاغذ وجود داشته باشد که پيش از بارگذاري رول
در دستگاه بايستي مورد توجه و اصالح قرار گيرد؟

نکته زیست
محیطی

در انباشت ضايعات کاغذ رول ،به منظور جلوگيري از آلودگيهاي محيطي و جلوگيري از احتمال ايجاد آتشسوزي،
ايجاد و گسترش باکتريهاي مضر و حفظ سالمت کارکنان ،لزم است باطلههاي کاغذ را در فواصل معين ،در محلهايي
که براي اين منظور در نظر گرفته ميشوند ،انباشت و منتقل کرد.

کار در کالس

يک نوار کاغذي را بدور يک مداد بهصورت گرد و نوار ديگري را بهدور يک ميله يا وسيله بيضي شکل پيچانيد .طول
کاغذها حداقل  1متر باشد .اکنون هر دو نوار را در حالت ثابت و بهگونهاي که مانند رول کاغذ ،امکان چرش و باز شدن
کاغذ وجود داشته باشند را قرار داده و با سرعت يکنواختي هر کدام را باز کنيد.
نتايج مشاهدات را نوشته و با رول سنگين وزن کاغذ مقايسه کنيد .برداشتهاي خود را بنويسيد و در کالس بيان کنيد.

پژوهش کنید

آيا راهکارهايي براي کاهش باطله شدن کاغذ در مرحله تغذيه آن در دستگاه چاپ به ذهنتان ميرسد؟ پيشنهادات را
به هنرآموز بگوييد تا ايشان جمعبندي و هدايت کنند.
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خارج کردن بوبین رول چاپ شده از دستگاه
آیا میدانید؟

 مراحل باز و خارج کردن بوبين مصرف شده از دستگاه کدامند؟
 براي باز کردن رول مصرفي تجهيزات قفل کن چگونه آزاد مي شوند؟
 باز کردن زود هنگام رول مصرفي چه نتايج نامطلوبي به همراه دارد؟
 نخستين اقدام براي باز کردن بوبين رول مصرفي اطمينان از اتمام تيراژ چاپ است .همچنين رسيدن قطر رول
مصرفي به ميزاني است که قبال در صفحه کنسول ماشين وارد و تأييد شده است.

نکته

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

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




شفت آزاد شود.
سيستم پنوماتيک غيرفعال شود.
ته رول باقيمانده بهطور دستي از روي شفت تغذيه درآورده و به خارج از دستگاه منتقل ميشود (شکل0و.)8

شكل –1بازكردن ته رول

شكل  -1جداكردن ته رول
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نکته

در ماشينهاي جديد ،ته رول و بوبين باقي مانده ،بهصورت اتوماتيک از فرآيند چاپ خارج ميشود .شکلهاي  9و 12
مکانيزم و اجزاي سيستم پيوند و برش خودکار (اسپاليسر )Splicer /براي اتصال رول جديد و برش کاغذ ته رول و
شکل  11ته رول خارج شده از تغذيه را نشان ميدهند

شكل –9سیستم عملكرد تغذيه بدون توقف ()Splicer

شكل -11اجزای سیستم اسپاليسر

شكل -11ته رول خارج شده از تغذيه
کار در کالس

يک قرقره يا دوك نخ آشفته و در هم تنيده را در نظر بگيريد .در فرايند مصرف در دستگاه بافت يا دوخت ،چه مشکالتي
ايجاد ميکند؟ مشکالت آن را با يک رول کاغذ که نامنظم پيچيده شده است مقايسه کنيد.

پژوهش کنید

يک مداد گرد و ساده و نيز يک مداد شش ضلعي را تهيه کرده و بر روي هر کدام يک نوار کاغذي بپيچانيد .در هنگام
باز کردن نوار از اين دو مداد (بوبين) چه تفاوتي ميبينيد؟ سپس آن را با بوبين رول کاغذ مقايسه کنيد.

تحقیق کنید

ته رولهاي باقي مانده از فرايند چاپ افست چه سرنوشتي خواهند داشت؟
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نکته زیست
محیطی

خروج بوبينهاي رول مصرف شده به همراه کاغذهاي موجود عمال جزء ضايعات محسوب شده و نگهداري نادرست و
نامنظم آنها عالوه بر نامرتب کردن محيط کار ،ميتواند باعث ايجاد آلودگي ،اشغال فضاي مفيد کار ،احتمال رسوب مواد
پاك کننده و خطرات آتشسوزي شود(شکل10و.)13

شكل -12ضايعات كاغذ رول

شكل -11تهرول

گذاشتن رول جديد کاغذ در ماشین چاپ
آیا میدانید؟







براي جايگذاري رول از کدام تجهيزات حفاظت فردي استفاده ميشود؟
ظرفيت تجهيزات بالبر رول کاغذ ،بايستي چه اندازه باشد؟
علت انواع قرارگيري رول (در راستا و درکنار) ماشينهاي چاپ رول چيست؟
عدم دقت در فرايند قرار گيري رول در دستگاه ،ميتواند منجر به چه آسيبهايي شود؟
تفاوتهاي دو سيستم تسمه و زنجير در هدايت رول به درون ماشين چاپ ،در چه مواردي است؟

روشهای قراردادن رول سطح چاپ شونده در دستگاه چاپ :بسته به مدل ساخت ،ابعاد دستگاه ،روش
پيونددهي رولها در فرآيند چاپ و ساير تجهيزات دستگاه ،روشهاي مختلفي براي قراردادن رول در دستگاه
چاپ وجود دارد که عبارتند از:
الف) توسط حرکت رول حول محور خود
ب) با استفاده از تيرك ،سه پايه (در مکانيزمهاي قديمي مورد استفاده بود)
پ) با استفاده از سيستم ريل و واگن .شکلهاي  14و  12دو مرحله از قرار دادن رول در ورودي دستگاه را
نشان ميدهند.
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شكل -11قرار دادن رول كاغذ روی ريل

شكل -11انتقال رول از ريل به روی واگن

آمادهسازی رول برای ورود به مرحله چاپ :پس از آنکه لفاف از روي رول جداسازي شد ،اکنون بايستي
کارهاي ديگري براي آماده کردن رول براي تغذيه به دستگاه چاپ انجام شوند که عبارتند از:
 تا کردن لبه رول براي برش و گونيا شدن (شکل)15
 برش و گونيا کردن لبه رول (شکل)10
 لبه گونيا شده رول (شکل)18
 استفاده از خطکش براي مشخص کردن وسط رول کاغذ (شکل)19
 عالمت زدن وسط رول (شکل)02
 برش مثلثي در ناحيه وسط رول (شکل)01
 برش اريب لبههاي کناري به منظور ايجاد ثبات بيشتر در چسبندگي (شکل)00
 برداشتن روکش چسب دو طرفه (شکل)03
 چسباندن صفحه نقره اي براي تشخيص لبه رول و عملکرد رول چسبان (شکل)04
 بارگذاري رول آماده شده در ورودي تغذيه دستگاه (شکل.)02

شكل -11تا كردن لبه رول
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شكل -11برش لبه رول

تغذيه  -تحويل و نمونهگیری چاپ افست رول

شكل -11لبه گونیا شده رول

شكل -19مشخص كردن وسط رول

شكل -21عالمت گذاری وسط رول

شكل -21برش مثلثی در ناحیه وسط رول

شكل -22برش اريب لبههای كناری رو

شكل -21برداشتن روكش چسب
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شكل -21چسباندن صفحۀ نقرهای

شكل -21بارگذاری رول آماده شده

پژوهش کنید

در گروه کالسي خود پيرامون دليل ايجاد برش مثلثي در لبه رول در زمان آماده سازي براي تغذيه ،پژوهش کنيد.
نتايج کار که بايستي شامل دليل انجام اين کار و عواقب ناشي از انجام ندادن اين برش باشد را بهطور مرتب نوشته و
به هنرآموز ارائه دهيد.

کار در کالس

در مکانيزم بدون توقف ( )non stopکه رول جديد بايستي با سرعت رول قبلي کوپل شود تا بتواند وارد چاپ شود ،لبه
چسب خورده و آماده شده رول جديد ،چگونه بدون حرکت مانده و باز نميشود ،در عين حال نيز به راحتي به رول
پيشين پيوست شده (مي چسبد) و بدون پارگي وارد مرحله چاپ مي شود؟

نکته

در برخي ماشينها ،بهويژه ماشينهاي کم عرض ( )Narow webدر زمان قرار گرفتن رول کاغذ در بخش تغذيه ،ماشين
چاپ بايستي کامال متوقف باشد .اما در ماشينهاي چاپ عريض ،قرار گرفتن رول جديد در جريان چاپ با استفاده از
مکانيزم بدون توقف انجام ميشود.

پژوهش کنید

در گروه کالسي خود ،سيستمهاي بدون توقف در ماشينهاي چاپ قديمي و جديد را مورد ارزيابي قرار داده و تفاوتها،
مشابهتها ،معايب و مزاياي هر کدام را برشماريد .گزارش منظم و دستهبندي شده خود را به هنرآموز تحويل دهيد.

سیستمهای كاغذكشی در دستگاههای چاپ رول :فرآيند کاغذکشي در دستگاههاي چاپ افست رول ،که
براي عبور دادن کاغذ از داخل دستگاه براي آمادهسازي چاپ و در زماني که دستگاه خالي از کاغذ ميباشد ،به
سه روش زير انجام ميگيرد:
الف) روش دستي
ب) روش تسمه  -زنجير (شکلهاي  05و )00
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شكل -21سیستم كاغذ كشی زنجیری
نکته

شكل -21بخشی از سیستم زنجیری

در ماشينها رول کم عرض ،که ساختار دستگاه ،کوچک تراست ،انتقال سطح چاپ شونده از داخل يونيتهاي چاپ
بهطور دستي انجام ميشود.
در ماشين رول صنعتي (عريض و بزرگ) که ساختار دستگاه ،امکان عبور دادن دستي سطح چاپ شونده را نميدهد،
مکانيزم کاغذکشي از داخل دستگاه ،با استفاده از تسمه يا زنجيرانجام ميشود .همچنين در دستگاههاي داراي خشک
کن حرارتي که ممکن است تسمه در اثر حرارت دچار مشکل شود ،از سيستم زنجير استفاده ميشود.

مراحل كاغذكشی به داخل دستگاه :مراحل کشيدن کاغذ به دستگاه بهطور خالصه به شرح زير ميباشد:
از قسمت تغذيه تا انتهاي ماشين چاپ رول ،بهمنظور هدايت کاغذ در مسير ويژه آن (ريل هدايتگر) از تسمه
يا زنجير هدايت کننده استفاده ميشود.
مراحل كاغذكشی:
 -1پس از قرار دادن رول در تغذيه دستگاه ،حدود  4متر از طول کاغذ را بهصورت اريب برش داده ميشود.
 -0نوار رول برش خورده ،درون تسمه هدايتگر قرار ميگيرد.
 -3کاغذ با نوار چسب به تسمه محکم ميشود.
 -4فرمان کشيدن کاغذ توسط،کليد مرتبط،و فرمان پنوماتيک صادر ميشود( .رول کاغذ تا حدودي بال ميرود)
 -2تا انتهاي مسير و در محل از قبل تعيين شده کاغذ ميان نوردها و برجها هدايت ميشود.
 -5پس از رسيدن رول کاغذ به فولدر ،کاغذ از تسمه جدا شده و به داخل فولدر هدايت ميشود.
نکته

در ماشينهاي داراي واحد خشککن ،بهعلت وجود گرماي زياد داخل خشک کن ،از تسمههاي نسوز استفاده ميشود.
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نکته ایمنی

از تجهيزات درست و با ظرفيت مناسب براي بلند کردن رول استفاده کنيد.
از بالبرهاي با تجهيزات متناسب و قالب سالم با ظرفيت مناسب استفاده کنيد.
در زمان جابهجايي ،همواره در زير رول فضاي آزاد وجود داشته باشد.
براي جابهجايي رول از تجهيزات حفاظت فردي مانند دستکش ايمني و کفش ايمني استفاده کرده و دستتان را از
مجاورت با کابل و زنجير و غيره دور نگهداريد.
براي بال بردن ميله محوري در سيستم دوحالته ترجيحا از نيروي عضله پا استفاده شود.
نهايت دقت را در استفاده از کاتر و سنباده بهمنظور اصالحات احتمالي بکار ببريد.
هيچگاه به تيركهاي حامل رول کاغذ تکيه نکنيد.
تيركهاي حامل کاغذ بايستي ثبات کافي داشته و اتصالت آن کامال محکم و ايمن باشند و از نبود هرگونه شکستگي
و ترك و اتصال ضعيف تيركها مطمئن شويد.
هيچگاه براي ايجاد تعادل و توازن و تصحيح مرکز ثقل رول به زير رول کاغذ نرفته و در حين حرکت به آن فشار جانبي
يا محوري وارد نکنيد.
اگر تصحبح حرکت رول ضرورت دارد ،ابتدا بال بردن رول را متوقف کرده و پس از تصحيح لزم ،بال بردن رول را ادامه
دهيد.
هيچگاه براي خارج کردن تکه کاغذ و بقاياي احتمالي لفافهاي موجود از داخل رول در حال چرخش ،تالش نکنيد.
همواره از سالمت و عملکرد درست حسگرها مطمئن شويد.

تنظیم واحد تحويل (فولدر)
آیا میدانید؟

 خروجي ( تحويل ) دستگاههاي چاپ رول ،به چه حالتهايي ميتواند باشد؟
 بيشترين تنش بروي کاغذ در کدام واحد چاپ وجود دارد؟
 نوردهاي خنککننده از درون چگونه خنک ميشوند ،سرعتشان چگونه قابل تنظيم است و کنترل کشش کاغذ از
برج چاپ تا انتهاي خشککن را بر عهده دارند؟
 در بخش تحويل برخي ماشينها مکانيزمهايي که ميتوانند سبب حرکت روانتر رول شوند و از موجدار شدن
جلوگيري کنند تعبيه ميشوند؟

بيشترين مقدار تنش در تغذيه ماشينهاي چاپ افست رول در آخرين واحد چاپ و نوردهاي خنککننده وجود
دارد .بنابراين ،مقدار نادرست گرماي خشککن ميتواند منجر به چروك شدن رول چاپ شده ،شود.
بخش خنككننده كاغذ :مکانيزم خنک کننده کاغذ ( ،)Cooling Unitشامل  4سيلندر نسبتا بزرگ است.
واحد خنککننده کاغذ چاپ شده در انتهاي ماشين قرار دارد .کاغذ در اثر تماس با اين سيلندرهاي خنککننده،
حرارت خود را از دست داده به دماي معمولي و مناسب ميرسد .اين کار باعث ميشود که کاغذ از نظر تنش و
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فشارهاي وارده در بخش تا کن ( )Folding Unitبه پايداري بيشتري رسيده و رفتار (واکنش) آن در ادامه مسير
توليد ،مانند تا ،انواع پرفراژ و برش ،بهبود پيدا ميکند(شکل.)08

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

در گروه کالسي خود ،پيرامون موارد زير پژوهش کنيد .نتايج به دست آمده را در جدول بنويسيد .و تحليل خود براي
حالتهاي الف و ب را نيز در ادامه بهطور منظم اضافه کنيد .مجموعه آماده شده را به هنرآموز تحويل دهيد.

موقعیت سطح چاپ شونده

رديف
1

دماي کاغذ قبل از ورود به خشککن

0

دماي داخل خشککن

3

دماي کاغذ بالفاصله پس از بيرون آمدن از خشککن

4

دماي کاغذ در لحظه ورود به سيلندرهاي خنککننده

2

دماي سيلندرهاي خنککننده

5

دماي کاغذ پس از بيرون آمدن از خنککنندهها

بازه دمايی
از

تا

حالت الف) اگر دماي خشککن بيش از ظرفيت کاغذ باشد.
حالت ب) اگر دماي خشککن کمتر از ميزان مورد نياز باشد.
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کار در کالس

ابتدا در گروه کالسي خود و سپس با هماهنگي هنرآموز ،پيرامون اين دو موضوع بحث کنيد:
الف) ميزان دماي اعمال شده به سطح چاپ شونده به چه عواملي بستگي دارد؟
ب) فرايند اعمال دما به دو سوي سطح چاپ شونده به چه صورتي است؟

مراحل كار دستگاه در بخش تحويل :غالبا در ماشينهاي چاپ صنعتي (روزنامه) پس از انجام مرحله چاپ،
ساير کارهاي آمادهسازي (عمليات تکميلي) نيز انجام ميشوند .مراحل کلي کار در بخش تحويل عبارتند از:
 تيغه مدور ،کاغذ را به دو نيم برش ميدهد( .برش طولي)
 نوارهاي برش خورده ،بهطور جداگانه روي قيف (سوپراستراکتچر )Super Structure/حرکت کرده و تاي
طولي (اول) ميشوند(شکلهاي 09و .) 32
 دو لبه رول کاغذ تا شده از بال توسط دو قرقره کشنده ثابت شده ،در پايينتر ،کاغذ توسط سوزنها نگه
داشته ميشود و عمل برش توسط سيلندر برش انجام ميشود.
 نوار برش خورده کاغذ به تاي عرضي اول تحويل ميشود.
 فرمهاي برش خورده ،در دستههاي با تعداد مشخص جمعآوري ميشوند.

شكل  -29حركت كاغذ روی قیف

شكل  -11قیفهای بعد از برش طولی

كنترلهای الزم در بخش تحويل :بهمنظور اطمينان از عملکرد درست قطعات و مکانيزمهاي مختلف بخش
تحويل دستگاه چاپ افست رول ،مجموعهاي از اقدامات کنترلي بايستي بهطور مستمر انجام شوند که عبارتند
از:
 خارج کردن کاغذهاي باقيمانده در فولدر (در حالت توقف).
 بررسي تيغههاي برش دوار ،طولي و عرضي ،تيغههاي پرفراژ و پيچها.
 بررسي سوزنها و تيغهها از لحاظ تميزي و وضعيت ظاهري و فرسودگي.
 کنترل پنجه فولدر از لحاظ تميزي و فرسودگي.
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کنترل تميزي تسمه و عملکرد محورهاي آن.
کنترل کشش و سالمت ظاهري تسمه.
کنترل ميکروسوييچها ،سيستم پنوماتيک ،روغن و مخازن آنها.
کنترل سيلندر سوزن و مسير بالي آن.
کنترل نوردهاي تا متناسب با ضخامت کاغذ.
کنترل تنظيمات چهل پرهها.

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

شكل  -11برش طولی رول

پرفراژ طولی :پرفراژ طولي فرايند تا شدن بين فولدر و نوردهاي تا را با دقت بيشتري ممکن کرده و سبب
تسهيل در تاي دوم ميشود .پرفراژ روي خط تا ،عمال مقاومت داخلي کاغذ در مقابل تا شدن را کاهش داده
همچنين باعث ايجاد مسيري براي تخليه هواي موجود در ناحيه تاي کاغذ ميشود .بدين ترتيب سبب ميشود
تا محصولت چاپ شده بهراحتي بروي همديگر جمعآوري شوند(شکلهاي30و.)33
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شكل  -12پرفراژ طولی

شكل -11پرفراژ طولی خارج شده از مدار تولید

پرفراژ عرضی :پرفراژ عرضي ،سبب شده تا کاغذ ورودي به شکل زاويه قائمه نسبت به پرفراژ طولي پرفراژ شود
(شکل .)34

شكل  -11پرفراژ عرضی

سیلندر برش :اين سيلندر ،برش عرضي روي رول کاغذ را انجام ميدهد .عمل برش بين سيلندر برش و سيلندر
سوزن انجام ميشود .براي انجام برش ،ابتدا سوزنهاي سيلندر سوزن ،لبه جلويي فرم را نگه داشته و انتهاي آن
توسط سيلندر برش بريده ميشود .در دستگاههاي جديدتر ،بر روي سيلندر سوزن و در داخل شيارهاي آن
برسهايي قرار داده شده اند که از چسبيدن کاغذ به سطح سيلندر جلو گيري ميکنند(شکلهاي 32و.)35
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تمام سوزنها بايستي در ارتفاع يکسان قرار بگيرند .اگربرخي سوزنها در ارتفاع متفاوتي باشند ،بايستي بهصورت
جداگانه تنظيم شوند .تيغه تا از سيلندر سوزن بيرون ميآيد و محصول را به داخل پنجههاي سيلندر پنجه فشار
ميدهد .اولين تاي عرضي شروع شده است؛ در همين زمان سوزنها محصول را رها ميکنند.
در ماشينهاي مدرن ،قطر سيلندر سوزن متغير است و ميتواند براي محصولت بسيار نازك بزرگتر شود.
سيلندرسوزن با اين سيستم تنظيم ارتفاع تجهيز شده است .اين سيستم (افزايند ها) براساس ضخامت محصول
تنظيم ميشوند .تا سوزنها بتوانند کار بر روي کاغذهاي با ضخامتهاي متفاوت را بهدرستي انجام دهند(شکل
هاي38و.)39

سوزنها
شكل  -11سوزن های روی سیلندر

سوزنها
نوار نگهدارنده کاغذ
پد تنظيم ارتفاع
تيغه تا
پد تنظيم ارتفاع

شكل  -19سیلندر سوزن

نکته

سوزنهاي سيلندر سوزن در اثر عوامل مختلف ،دچار فرسايش يا شکستن ميشوند .بنابراين ،سوزنهاي مشکلدار
بايستي جايگزين شوند ،براي اين کار ابزار مناسب آن آچار سوزن وجود دارد (شکل.)42
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شكل -11آچار سوزن

سیلندر پنجه :سيلندر پنجه ،تاي عرضي اول که در سيلندر سوزن شروع شده بود را کامل ميکند .به عبارت
ديگر ،اين سيلندر ،صفحات برش خورده در اولين تاي عرضي را از سيلندر سوزن گرفته و جمعآوري ميکند.
سيلندر پنجه در حقيقت محصولت تا شده را به سيستم تسمه هدايت ميکند.
مقدار بازشدن پنجه تا براساس ضخامت محصول و بصورت مرکزي تنظيم ميشود .تنظيم از طريق سيلندر پنجه
و بهصورت دستي انجام ميشود .سيلندر پنجه ،محصول تا شده را به تسمههاي خروجي ميفرستد (شکلهاي
41و.)40

شكل -11سیلندر پنجه تا

شكل -12پنجههای تا

جدا كنندهای روی سیلندر پنجه :مکانيزم انتقال فرم از سيلندر پنجه به مرحله بعد (چهل پره) در برندها و
مدلهاي مختلف ممکن است قدري متفاوت باشد .جدا کنندها محصول را از پنجه تاي سيلندر پنجه جدا
ميکنند .آنها سيستم تسمه هدايت به چهل پرهاي راحمايت ميکنند .فاصله بين جدا کنندهها و سطح سيلندر
پنجه ميبايست 1ميليمتر باشد (هميشه از فرو رفتگي سيلندر اندازهگيري شود) فاصله جداکننده در تمام طول
زبانه ميبايست يکسان باشد(شکلهاي43و.)44
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شكل -11جداكننده ها ،چهل پره و تسمه های هدايت

شكل -11موقعیت جداكننده

تسمه هدايت :تسمه هدايت محصول را از سيلندر پنجه تا به چهل پره انتقال ميدهد .در اينجا وجود يک
سنسور ،انتقال صحيح فرمها را نظارت ميکند (شکل.)42

شكل  -11تسمه هدايت فرم به داخل چهل پره

سیلندر چهل پره :اين سيلندر ( )Paddle Wheelبراي ايجاد حالت منظم و کنترل شده (از بعد طولي و
عرضي) در فرمهاي تاشده در ادامه مسير خارج شدن از بخش تحويل استفاده ميشود .معمول همراه با پرههاي
فلزي اين سيلندر ،نگه دارندههاي پلهاي شکلي که کار گونيا کردن دقيق فرمها از عطف وارد شده به سيلندر را
انجام ميدهند نيز تعبيه شده است تا فرمها دقيقا در يک راستا و به صورت کامال منظم وارد دستگاه دستهکن
( )stackerشوند (شکل45و.)40
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شكل  -11سیلندر چهل پره

شكل -11اندازه در يك نوع چهل پره

سیلندر پرس :اين سيلندر در مسير خارج شدن فرمهاي تا شده از بخش تحويل قرار دارد .کار اين سيلندر،
وارد کردن فشار(پرس کردن) فرمهاي تا شده براي بسته شدن زاويه تاي عطف فرمها است( .شکل)48
دستهكن ( :)stackerفرمهاي چاي تا شده از فولدر وارد استکر ميشوند تا فرايند دسته شدن ،بستهبندي و
شمارش آنها انجام شود (شکل .)48

شكل  -11سیلندر پرس و دسته كن ()Stacker
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ارزشیابی شايستگی تغذيه و تحويل چاپ افست رول
شرح كار:
 -1بررسي سالمت رول کاغذ و مطابقت آن با سفارش کار  -0رفع ايراد هاي جزئي رول  -3خارج کردن بوبين رول چاپ
شده از دستگاه  -4گذاشتن رول جديد کاغذ در ماشين چاپ  -2واحد تحويل (فولدر)
استاندارد عملكرد:
بستن و تعويض رول هاي کاغذ با توجه به اصول و استانداردهاي کلي و دستورالعمل هاي دستگاه
شاخصها:

بررسي سالمت رول کاغذ – بررسي تطبيق ويژگي هاي کاغذ با سفارش
کنترل چشمي برطرف شدن ايراد هاي جزئي
کنترل سيستم کشنده و کنترل غير فعال شدن سيستم پنوماتيک
بررسي قرارگيري صحيح رول در محل خود
بررسي و کنترل عملکرد مکانيزمهاي واحد تحويل
شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرايط :در محيط کارگاه ،نور يکنواخت با شدت  422لوکس  -تهويه استاندارد و دماي
 22درصد

2C

±0

002

 -رطوبت -22

ابزار و تجهیزات :ابزارهاي استاندارد -دستگاه چاپ افست رول
معیار شايستگی:
رديف

مرحله كار

حداقل نمره قبولی از 1

1

بررسي سالمت رول کاغذ و مطابقت آن با سفارش کار

1

2

رفع ايراد هاي جزئي رول

1

1

خارج کردن بوبين رول چاپ شده از دستگاه

0

1

گذاشتن رول جديد کاغذ در ماشين چاپ

0

1

تنظيم واحد تحويل (فولدر)

1

شايستگیهای غیرفنی ،ايمنی ،بهداشت ،توجهات زيست
محیطی و نگرش
میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي 0 ،ميباشد.
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نمره هنرجو

0
*
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واحد يادگیری 7
شايستگی نمونه گیری چاپ افست رول

آيا تا کنون پیبردهايد









ماشينهاي رول از نظر ابعاد و کاربرد تفاوتهاي کلي با هم دارند؟
سيستم باز و بسته کردن پليت در ماشينهاي مختلف رول متفاوت است؟
مراحل آمادهسازي مرکب چگونه است ؟
هنگام آمادهسازي مرکبها چه نکات ايمني بايد رعايت کرد؟
چه زماني لستيکها و سيلندرها را بايد شست؟
نقش خشککن در ماشينهاي رول چيست؟
چه موقع خشککن ماشين را بايد روشن کنيم ؟
آمادهسازي سيستم رطوبترساني ماشينهاي افست رول چگونه است؟

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

استاندارد عملکرد
رعايت اصول و استانداردهاي توليد به شيوه چاپ افست رول و استاندارد بين المللي .SWOP
استاندارد  SWOPبراي چاپ نشريات با استفاده از سيستم افست رول تدوين شده است.
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باز کردن پلیتهای چاپ شده
آیا میدانید؟







در روش چاپ افست ،پليتها چه کاربردي دارند؟
در هنگام باز کردن پليتها ،چه کارهايي ضروري است؟
روش و ترتيب باز پليتها چگونه است؟
ابزارهاي لزم جهت باز کردن پليتها کدامند؟
چگونه ميتوان تشخيص داد هر پليت مربوط به کدام يونيت ماشين چاپ است؟

براي نصب پليت روي ماشين چاپ افست ميبايست ،ابتدا پليت را تحويل بگيريم .کنار پليت ،هر رنگ با حروف
انگليسي ( C.M.Y.Kسايان با حرف  ،Cماژنتا با حرف  ،Mزرد با حرف  ،Yمشکي با حرف  )Kمشخص شده
است .سپس آنها را در کنار يونيت مربوطه قرار ميدهيم .بهعنوان مثال :پليت رنگ سايان که با حرف  Cمشخص
شده است را،کنار يونيت رنگ سايان قرار ميدهيم .بهدليل اينکه طرح ،رنگ و متن هر محصول چاپي با ساير
محصولت چاپي متفاوت است ،ضروري است قبل از شروع فرايند جديد چاپ،پليتهاي قبلي باز و پليتهاي
جديد نصب شوند .براي اينکه در هر يک از مراحل پانچ ،خمکردن ،نصب ،شتوشوي وباز کردن ،اگر اپراتور
مرتکب اشتباهي شود؛ زمان زيادي صرف جبران اشتباه خواهد شد .بنابراين ضروري است در انجام مراحل پانچ
کردن ،خم کردن و نصب پليت نهايت دقت را داشته باشيم لزم به ذکر است؛ در ماشينهاي چاپ افست به
سيستمهاي (مرکبرساني ،رطوبترساني ،و چاپ ) واحد ،يونيت يا برج ميگويند .ماشينهاي چاپ افست رول
با نامهاي تجاري مختلفي مانند :ليتومن ( ،)LITHOMANيورو من ( ،)EURO MANيونيست (،)UNISET
درنت ( )DERENTو  ...توليد ميشوند .شکلهاي 49و  22دو نوع ماشين افست رول را نشان ميدهند .در
ادامه ،باز کردن پليتهاي چاپ شده و نصب پليتهاي جديد را به اختصار بيان ميکنيم.

شكل -19ماشین درنت ()Narow web

شكل -11ماشین يونیست)wide web( 11

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

مراحل باز كردن پلیتهای چاپ شده :مراحل باز کردن پليتهاي چاپ شده به شرح زير ميباشد:
الف) با چرخاندن کليد مربوطه از پانل کنار يونيت ،سيلندرها را آزاد ميکنيم (شکل.)20

شكل -12كلید آزاد كردن سیلندرها

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

شكل -11شیار سیلندر (لبههای پلیت)
111

پ) پيچ کنار سيلندر را براي آزاد شدن لبه پليت باز ميکنيم (شکل.)24

شكل - 11آزاد كردن لبه های پلیت از داخل شیار

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

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

ث) با يک دست ته کار پليت را نگه ميداريم و با دست ديگر شاسي ماشين را فشار ميدهيم تا سيلندر پليت
بچرخد و دوباره شيار سيلندر (لب کار پليت) روبروري اپراتور قرار گيرد (شکل.)25
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شكل -11نگهداشتن پلیت برای بازكردن از روی سیلندر

ج) مانند تصوير ،به آرامي پليت را ميکشيم تا لب پليت از شيار خارج شود .بههمين ترتيب ساير پليتها را نيز
باز ميکنيم (شکل.)20

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

هيچ يک از حفاظهاي ماشين را ،براي سهولت در کار از مدار خارج نکنيد.
لبههاي پليت برنده است ،مواظب لبههاي آن باشيد ،تا به دست شما آسيب نرسد.
هنگام باز کردن پليت ،دستها به محل تالقي سيلندرها نزديک نشود.
مواظب باشيد ابزارهاي مورد استفاده به داخل مرکبدان سقوط نکنند.
بعد از پايان باز کردن پليتها مطمئن شويد ،وسيله يا ابزاري در بين يونيتهاي ماشين باقي نمانده است.
پليتهاي باز شده را در جاي مشخص قرار دهيد.

نکته زیست
محیطی

پليتهاي استفاده شده ميبايست در محل مناسب و در خارج از مسير کار و رفت و آمد نگهداري شوند تا در زمان لزم
به کارخانههاي بازيافت فرستاده شوند.

نکته

محل جمعآوري موقت پليتها ،بايستي از محل جمعآوري کاغذ و ساير ضايعات کامال جدا باشد.

کار در کالس

چهار عدد پليت باز شده را در کالس بررسي کنيد .بدون توجه به مرکبهاي روي آنها مشخص کنيد که هر پليت مربوط
به کدام رنگ است و دليل خود را براي هنرآموز بيان کنيد.
محل پانچ و خم پليتها از لب کار و ته کار اندازه بگيريد و نتيجه را بهصورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهيد.

فعالیت عملی

پليتهاي مربوط به يک محصول چاپي را از ماشين چاپ خارج کنيد .بعد از خارج کردن پليتها مراحل را مکتوب کرده
و به هنرآموز ارائه دهيد.

تحقیق کنید

رعايت نکات ايمني چه پيامدهايي در حفظ ايمني کاربر (اپراتور) و توليد کارهاي چاپي (از ديدگاه اقتصادي) دارد .نتيجه
را بهصورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهيد

بحث کالسی

اگر هنگام باز کردن پليتها با عجله و شتاب کارکنيم چه اتفاقاتي ممکن است روي دهد؟
عدم دقت در خارج ساختن پليتها چه مشکالتي را بهوجود ميآورد؟
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نصب پلیتهای جديد
آیا میدانید؟





چرا پليتها بايستي پانچ شوند؟
چرا محل پانچ پليتها در ماشينهاي مختلف رول متفاوت است؟
چرا پليتهاي ماشينهاي افست رول بايد خم شوند؟

جهت توليد محصولت چاپي ،بايستي با استفاده از دستگاههاي پانچ و خم کن ،لب کار و /يا ته کار پليتها را
پانچ و خم کرد تا براي نصب روي سيلندر آماده شوند.
نکته

همانگونه که مراحل باز کردن پليت در ماشينهاي مختلف تفاوتهايي با هم دارند ،نحوه نصب کردن آنها نيز تفاوتهايي
با هم دارند.

پانچ پلیتها :براي اينکه پليتها روي سيلندر ماشين چاپ ثابت بمانند ،ضروري است جداي از قرار گرفتن در
شيارهاي سيلندرها ،بر روي آنها محکم شوند تا در فرايند چاپ به طرفين حرکت نکنند .براي اين منظور روي
ته کار يا لب کار پليتها بريدگيهايي متناسب با زايدهاي که در درون شيار سيلندرها قرار گرفته است به وسيله
دستگاه پانچ ايجاد ميشود (شکل  .)24تا پليت-ها بدون کوچکترين جابهجايي در محل خود قرار گيرند و
بتوانند فرايند چاپ را به درستي انجام دهند .قبل از انجام پانچ ميبايست حتما لب کار پليت را مشخص کنيم.
در بيشتر چاپخانهها ،لب کار پليت با عبارت "لب کار" يا با درج شناسنامه مشخصات کار چاپي در مرحله پيش
از چاپ (ليتوگرافي) مشخص ميشود .لب کار پليت بايد مطابق با دستورالعمل هر دستگاه ،پانچ و در محل مورد
نظر قرار گيرد(شکل .)28

شكل - 11شار سیلندر پلیت چاپ افست رول

محل پانچ پلیت ها
111

مراحل پانچ پلیت :مراحل پانچ پليت به شرح زير است:
الف) لب کار پليت را مشخص کرده و پليت را از آن سمت ،در داخل دستگاه پانچ قرار ميدهيم (شکل.)29

شكل -19قرار دادن لب كار پلیت در دستگاه پانچ

ب) لبههاي پليت به حسگرهايي که در سمت پانچ دستگاه قرار دارد برخورد ميکند ،در اين زمان چراغ روشن
ميشود (وقتي چراغ روشن شد به اين معني است که پليت بهدرستي در محل پانچ قرار گرفته است) .برخورد
پليت با حسگرهاي دستگاه پابچ ،جريان الکتريکي ضعيفي ايجاد ميکند و باعث ميشود چراغها روشن شوند.
اگر لب پليت به اين حسگرها تماس پيدا نکند چراغ روشن نخواهد شد (شکل.)52

شكل -11حسگرهای لب كار پلیت

پ) بعد از اطمينان از قرارگيري پليت در محل دقيق ،اهرم دستگاه پانچ را به سمت پايين حرکت ميدهيم .تا
عمل پانچ به درستي صورت پذيرد (شکل.)51
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شكل – 11پانچ كردن پلیت

ت) پليت پانچ شده را خارج ميکنيم و کار را براي پانچ ساير پليتها ادامه ميدهيم و در پايان پليتها را در
کنار يونيتهاي مربوطه قرار ميدهيم.
نکته

پليتهاي چاپ به دو روش اتوماتيک و دستي روي سيلندر مربوطه نصب ميشوند.
با توجه به تنوع ماشينآلت چاپ با برندهاي گوناگون ،نحوه پانچ کردن پليتها نيز با هم ديگر تفاوتهاي کلي دارند.
هنگام پانچ کردن و جابهجا کردن پليتها مواظب باشيم سطح پليتها با اشيا يا لبههاي تيز تماس پيدا نکند تا موجب
خراشيدگي سطح پليت نشود.

نکته ایمنی

هنگام حمل پليتها مواظب باشيد لبههاي پليت به دستها آسيب نرسانند.
هنگام فشار دادن اهرم پانچ هيچگونه وسيلهاي روي پليت نباشد.

نکته زیست
محیطی

هنگام پانچ بخشي از پليتها حدودا در ابعاد  1×1سانتيمتر از آنها جدا ميشود .از پراکنده شدن آنها در کف چاپخانه
جلوگيري کنيد و اين قطعات کوچک را به محل جمعآوري پليتها منتقل کنيد تا بعد به مراکز بازيافت تحويل داده
شوند

کار در کالس

يک لوح (پليت )را در دستگاه پانچ قرار داده ،بدون آنکه چراغها روشن شود پانچ کنيد .نتيجه را با گروه خود بحث کنيد

119

فعالیت عملی

چهار عدد پليت خام را پانچ کنيد ،تعداد بريدگيهاي لبه آنها را شمارش کنيد؟
دو عدد پليت پانچ شده را طوري کنار هم قرار دهيد که ،لب کار يکي در کنار ته کار ديگري باشد .اکنون پانچ ته کار و
لب کار را با هم مقايسه کنيد و نتيجه را بهصورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهيد

تحقیق کنید

پانچ پليتها چه مزايايي براي توليد کار با کيفيت دارد .نتيجه را به هنرآموز خود به صورت مکتوب ارائه دهيد

بحث کالسی

اگر پليتها را پانچ نکنيم چه خواهد شد؟ اصال آيا پانچ موجب بهتر شدن کيفيت محصول چاپي خواهد شد؟ نتيجه را
به هنرآموز خود به صورت مکتوب ارائه دهيد

پرسش

کاربرد دستگاه پانچ چيست؟
هنگام پانچ پليتها به چه مواردي بايد توجه کنيم؟

خم كردن پلیتها :پليتهاي چاپ ميبايست در داخل شيار مربوط به سيلندر قرار گيرند .از اين رو بايستي
بعد از انجام عمليات پانچ لبه آنها خم شوند ،تا به راحتي و بدون مشکل در داخل شيار سيلندرها قرار گيرد.
براي اين منظور شرکت سازنده ماشين چاپ ،دستگاه خمکن لبه پليت را همراه ماشين ارائه ميکند.
مراحل خم كردن لب كار و ته كار پلیت :مراحل خم کردن لبههاي پليت به شرح زير است:
الف) با توجه به لب کار پليت ،آن را در داخل دستگاه خم کن قرار ميدهيم (شکل.)50

شكل -12قرار دادن پلیت در دستگاه خم كن

ب) محل پانچ پليت را با دقت روي پينهاي دستگاه خم کن قرار ميدهيم (شکلهاي53و.)54
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شكل -11قرار گرفتن پانچ پلیت بر روی پین

شكل -11قرار گرفتن پین در داخل پانچ

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

شكل -11خم كردن لبه پلیت
نکته

با توجه به تنوع برندهاي ماشينهاي چاپ ،نحوه خم کردن لب کار و ته کار پليتها نيز با هم تفاوتهايي دارند.

نکته ایمنی

بعد از پايان خم کردن لب کار و ته کار پليتها ،مطمئن شويد وسيله يا ابزاري روي دستگاه خمکن باقي نمانده است.
هنگامي که لب کار و ته کار پليتها را خم ميکنيم بايد دست ها از محل تالقي فکها ( گيرههاي پليت ) دور باشند.
مواظب باشيم هنگام قرار دادن پليتها در داخل خمکن،پليسه ،پرز و هيچگونه آلودگي روي پليت نباشد.

کار در کالس

دو عدد پليت تهيه کنيد ( يک پليت که لب کار و ته کار آن خم نشده باشد و يک پليت که لب کار و ته کار آن خم
شده باشد) .سپس آنها را با هم مقايسه کنيد .اندازه محل تاي آنها تا لب کار و محل تاي ته کار را اندازه گيري کنيد.
نتيجه را بهصورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهيد.
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مراحل بستن پلیتهای جديد :پس از پانچ و خم کردن لب کار و ته کار پليتها و تفکيک آنها براي بستن
پليت جديد به شرح زير عمل ميکنيم:
الف) پليتهاي هر رنگ را در کنار يونيت مربوطه قرار ميدهيم (شکل.)50

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

ب) پليتهاي کار پيشين را از روي سيلندر باز ميکنيم.
پ) سطح سيلندرها را تميز ميکنيم.
ت) ماشين را در حالت بستن پليت قرار ميدهيم .تا شيار سيلندر بهطور کامل روبروي اپراتور قرار گيرد
(شکل.)58

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

شكل -19قرار دادن لب كار در شیار سیلندر

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

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

شكل -11قرارگیری ته كار پلیت در شیار سیلندر
کار در کالس

در گروه کالسي خود بحث کنيد که اگر پليتهاي يک کار چهار رنگ را جابهجا بر روي ماشين افست رول نصب کنيد
چه اتفاقي ميافتد .نتايج را بهصورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهيد.

فعالیت عملی

چهار عدد پليت را بر روي ماشين افست رول نصب کنيد

تحقیق کنید

بهمنظور بال بردن سرعت نصب پليتها بهترين حالت چيدن آنها در کنار ماشين کدام است؟ نتيجه را بهصورت مکتوب
به هنرآموز خود ارائه دهيد.

بحث کالسی

اگر بر روي پليتها هيچ عالمتي که نشان دهد آنها مربوط به کدام رنگ هستند ،وجود نداشته باشد ،چگونه تشخيص
دهيم که هر پليت مربوط به کدام رنگ است؟ نتيجه را بهصورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهيد.

پرسش

چه نکاتي را در هنگام نصب پليت ها بايد در نظر گرفت؟
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شستوشوی الستیک و سیلندرها
آیا میدانید؟




چرا بايد لستيکها را شست؟
آيا مي دانيد براي شستوشوي سيلندرها و لستيکها چه موادي يا ابزاري لزم است؟

سيلندرهاي دستگاه چاپ افست رول از قسمتهاي مهم ماشين هستند .سيلندري که لستيک روي آن نصب ميشود،
سيلندر لستيک و سيلندري که پليت روي آن نصب ميشود ،را سيلندر پليت ميگويند .مرکب از روي نوردهاي مرکب
بر روي پليت منتقل ميشود و از آنجا روي لستيک و از لستيک روي سطح چاپ شونده منتقل ميشود .چون سيلندر
لستيک با سطح چاپ شونده تماس دارد مقداري پرز کاغذ به روي آن منتقل ميشود؛ همچنين در هر بار چرخش
سيلندر ،مقداري مرکب روي لستيک باقي ميماند .به همين دليل ضروري است که در فواصل مشخص و به خصوص
قبل از نصب پليت جديد لستيکها را شستوشو دهيم تا مرکبهاي اضافي و پرز و ساير مواد زايد را از روي آنها پاك
کنيم.

مراحل شستوشوی الستیكها :مراحل شستوشوي لستيکها به شرح زير ميباشد:
الف) پوشيدن دستکش
ب) آماده کردن پارچه تنظيف
ت) آماده کردن محلول شستوشو
ث) آغشته کردن پارچه تنظيف با محلول شستوشو (شکل)00

شكل -12آماده سازی مواد شستوشو

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

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

شكل -11شستن الستیك
111

ح) در پايان پارچه تنظيف را داخل سطل مربوطه قرار ميدهيم.
خ) تميز کردن روي رکاب يونيتهاي ماشين

نکته ایمنی

لستيکها را در حالت دور تند شستوشو ندهيد.
حفاظهاي يونيتها را براي سهولت در کارها به هيچ وجه از مدار خارج نکنيد.
دستهاي خود را در محل تالقي سيلندرها قرار ندهيد.
مواظب باشيد ابزارها و لوازم کار به داخل سيلندرها سقوط نکند.

نکته زیست
محیطی

استفاده از مواد شستوشو را به کمترين ميزان ممکن برسانيد.
پارچه تنظيف آغشته به مرکب و حاللها را داخل سطلهاي مخصوص بريزيد تا بهصورت جداگانه به واحدهاي تفکيک
زباله تحويل داده شود.

کار در کالس

در گروه کالسي خود ،استفاده از بنزين براي شستوشوي لستيک را مورد تحليل قرار دهيد .نتايج به دست آمده را
بهطور منظم نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.

فعالیت عملی

بعد از اتمام چاپ يک محصول چاپي اقدام به شستن لستيکهاي دستگاه چاپ کنيد.

چاپ نمونه اولیه و مطابقت آن با اصل
پس از خارج کردن پليتهاي سفارش پيشين ،نصب پليتهاي کار جديد ،پر کردن مرکبدان با مرکب ،تغذيه
کاغذ در ماشين ،راهاندازي دستگاه و انجام چاپ ،ضروري است اولين نمونه چاپي را با اصل مطابقت دهيم و پس
از مطابقت رنگ ،طرح ،متن ،تيراژ و اطالعات ،دستور سفارش چاپ انبوه را مطابق با تيراژ شروع ميکنيم .بنابراين
اقدامات زير را انجام خواهيم داد.
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ایا میدانید؟









براي کنترل انطباق چاپ مرکبهاي مختلف در ماشين چاپ افست رول از چه شاخصهايي استفاده ميکنيم؟
محل قرارگيري شاخصها کجاست؟
ميزان مرکب سطح هر محصول چاپي چگونه تنظيم ميشود؟
رسيدن به رنگ مورد نظر در محصول چاپ شده به چه عواملي بستگي دارد؟
مرکبهاي چاپ شده ،چگونه خشک ميشوند؟
چرا در ماشينهاي رول از سيستمهاي خشککن استفاده ميکنيم؟
کار چاپ شده با چه شاخصهايي مورد ارزيابي و تاييد قرار ميگيرد؟

در ماشينهاي چاپ افست رول ،جهت انتقال مرکب روي سطوح چاپي ،ابتدا مرکب را در مرکبدان ميريزيم.
پس از آماده کردن پليتها و نصب آنها ميبايست اقدام به آماده کردن مکانيزم مرکبدهي کرد .در ماشينهاي
چاپ ،به تعداد رنگ قابل چاپ ،مرکبدان وجود دارد .مثال در ماشينهاي پشت و رو زن ،چهار مرکبدان براي
چاپ رو و چهار مرکبدان براي چاپ پشت وجود دارد.
نکته

تغذيه مرکب در ماشينهاي مختلف به دو صورت تغذيه اتوماتيک و دستي انجام ميشود.
حجم مرکب داخل مرکبدان نبايد از يک سوم حجم مرکبدان کمتر باشد.

مراحل پر كردن مركبدان :ريختن مرکب در مرکبدانهاي دستگاه چاپ افست رول به يکي از دو روش دستس
يا اتوماتيک انجام ميشود .براي پرکردن دستي مرکبدان در دستگاههاي چاپ افست ،اپراتور از يک کاردك براي
برداشتن مرکب از قوطي و انتقال آن به مرکبدان استفاده ميکند.
روش دستی :مراحل ريختن مرکب به داخل مرکبدان در روش دستي به ترتيب زير انجام ميشود:
الف) قرار دادن قوطي هاي مختلف مرکب در کنار يونيت چاپ مربوطه (شکل.)02

شكل -11قوطیهای مركب فرآيندی

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

روش خودكار تغذيه مركب :تغذيه مرکب در بعضي از ماشينهاي چاپ (به ويژه ماشينهاي رول تجاري) به
صورت اتوماتيک انجام ميشود .مکانيزمهاي خودکار تغذيه مرکب به اين صورت عمل ميکنند که مقدار مرکب
داخل مرکبدان توسط يک حسگر که در داخل مرکبدان بهصورت متحرك قرار داردکنترل ميشود به محض
کاهش ميزان مرکب از سطح مشخص شده ،پمپاژ مرکب جديد از مخازن بزرگ (بشکهاي)کنار دستگاه چاپ
انجام ميشود .کارکردن با اين سيستم براي اپراتور راحت است .شکل  00نشان دهنده مکانيزم انتقال خودکار
مرکب از مخزن اوليه مرك به مخزن اصلي دستگاه افست رول است.

شكل -11مكانیزم تغذيه خودكار مركب
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نکته ایمنی

از ابزار سالم و مناسب استفاده کنيد.
در هنگام پر کردن مرکبدان از پر کردن بيش از حد پرهيز کنيد.
ابزارها بايد تميز و عاري از هرگونه مرکب خشک شده باشند.
در ريختن مرکب به داخل مرکبدان ،از عجله و شتاب خودداري کنيد.
هنگام تخليه مرکب به داخل مرکبدانها ،قوطي مرکب را محکم در دستان خود نگه داريد.
هيچ يک از ابزارهاي حفاظتي را براي سهولت در انجام کار از مدار عملکرد خارج نکنيد.

نکته زیست
محیطی

ضايعات يا پس ماندهاي مربوط به شستوشو و تميز کاري مرکبدانها و ابزار آن را بهطور استاندارد محافظت يا دفع
کنيد.

فعالیت عملی

در يک فعاليت گروهي ،کارهاي مربوط به ريختن مرکب و تميزکاري مرکبدانهاي يک ماشين چاپ رول را برنامهريزي
کرده و انجام دهيد.

پرسش

پژوهش کنید

تعداد مرکبدانهاي ماشينهاي پشت و رو زن و يک رو زن را با هم مقايسه کنيد؟

در گروه کالسي خود ،ساختار مکانيزم دستي و خودکار مرکبدان را بررسي کرده و مطالب مربوط به  5حالت زير را
بهطور منظم در جداول مربوطه تهيه کرده و به هنرآموز تحويل دهيد تا براي ارائه در کالس برنامهريزي لزم را انجام
دهد.
شقوق بررسي و تجزيه مکانيزمها :مزايا – معايب – شباهتها – تفاوتها – اجزاي کلي  -کاربردها

آمادهسازی خشككن و پمپ آب :در ماشينهاي چاپ افست رول ،مرکبها به روشهاي مختلفي خشک
ميشوند .براي نمونه :مرکبي که روي سطح چاپي قرار دارد ،ميتواند وقتي که در معرض هواي محيط چاپخانه
قرار ميگيرد خشک شود ،يا در بعضي از ماشينها ،مرکب زماني خشک ميشود که در معرض نور ماوراي بنفش
قرار گيرد .اما در بعضي از ماشينهاي رول بهدليل سرعت بالي ماشين چاپ ،مرکبهايي که روي سطح چاپ
شونده قرار ميگيرند ،امکان اينکه با استفاده از هواي محيط چاپخانه خشک شوند را ندارند.
بنابراين در برخي موارد (متناسب با نوع مرکب و/يا نوع سطح چاپ شونده و  ) ...جهت خشک شدن مرکب از
دستگاهي به نام خشککن استفاده ميکنند .در مدل خشککن حرارتي ،سطح چاپ شونده از داخل يک محفظه
هواي داغ عبور ميکند تا مرکب آن خشک شود.
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نکته زیست
محیطی

با توجه به اينکه هنگام خشک شدن مرکب ،کليه حاللهاي داخل آن تبخير شده و از سيستم اگزوز خشککن خارج
ميشوند ،بنابراين ضروري است از پخش آنها در محيط زيست جلوگيري کنيم به اين دليل ضروري است دستگاه پس
(دود) سوز ( )after burnerدر مسير حاللهاي تبخير شده نصب شود تا اين مواد مضر براي محيط زيست را تبديل به
موادي کند که ضرر کمتري به محيط زيست ميرسانند.

کار در کالس

در گروه کالسي خود بحث کنيد که تأثير دو حالت کم يا زياد بودن حرارت مکانيزم خشککن در ماشينهاي چاپ
افست رول چيست؟ نتايج بحث را بهطور مرتب و سلسله مراتبي بنويسيد و براي ارائه در کالس آماده کنيد.

فعالیت عملی

خشککن يک ماشين رول افست را روشن کنيد و روند تغيير دماي آن را از روي مانيتور کنترل کنيد.

تحقیق کنید

در گروه کالسي خود ،مکانيزم تنظيم دماي خشککن حرارتي يک دستگاه رول را بررسي کرده ،مراحل و چگونگي
عملکرد اجزاي آن را در قالب يک گزارش فني بنويسيد و به هنرآموز ارائه دهيد.

سیستم تغذيه آب :ماشينهاي چاپ افست نياز به آب دارند تا فرايند چاپ انجام شود .در اين روش چاپي،
رطوبترساني به سطح پليت از اهميت فوق العادهاي برخوردار است و رطوبت مورد نياز ،توسط سيستم يخچال
تأمين ميشود ،چون آب خالص شرايط چاپ افست را فراهم نميکند بنابراين ضروري است افزودنيهايي به آن
اضافه شود .براي تأمين ليه رطوبت مورد نياز بر روي پليت ،بايستي يک سيستم با کارکرد چند گانه در کنار
دستگاه چاپ وجود داشته باشد .همانطور که از پودمانهاي مربوط به چاپ افست ورقي آموخته ايد ،نام اين
مکانيزم ،به اختصار "يخچال" است.
پژوهش کنید

همراه با ساير اعضاي گروه کالسي خود ،پژوهش کنيد که چه بخشهايي از دستگاههاي چاپ افست رول ،نياز به خنک
کردن دارند و توسط چه مکانيزمي خنک ميشوند .نتايج را در قالب يک گزارش فني نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.

پژوهش کنید

در گروه کالسي خود ،فعاليتهاي زير را انجام دهيد .نتايج کار را به ترتيبي که خواسته شده بنويسيد و به هنرآموز ارائه
دهيد.
 -1مقداري داروي آب را داخل يک ليوان تميز بريزيد و با دستگاه  PHمتر يا کاغذ  PHسنج (تورنسل)  PHآنرا
اندازهگيري کنيد.
 -0مقداري آب نوشيدني را در يک ليوان جدا و تميز بريزيد و مقدار  PHآن را نيز اندازهگيري کنيد.
 -3مقداري از محلول يخچال چاپ افست رول را در ليوان تميز ديگري ريخته و  PHآن را بسنجيد.
نتايج به دست آمده را از نظر ميزان اسيدي يا قليايي بودن تحليل کنيد و اثر استفاده از محتوي هر ليوان بر پليت چاپ
را از ديد خودتان بنويسيد.
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تنظیم رجیستر :براي چاپ يک محصول چاپي چهار رنگ،چهار عدد پليت تهيه ميشود و هر پليت روي يک
يونيت چاپ نصب ميشود .براي اينکه يک تصوير شفاف داشته باشيم ،بايستي پليت هر رنگ در موقعيت مناسب
و دقيق خود روي سيلندر قرار بگيرد .براي تحقق اين وضعيت ،در ماشينهاي چاپ افست رول ،بايستي تنظيمات
رجيستر (که ممکن است بهصورت دستي يا اتوماتيک صورت گيرد) بهطور کامل انجام شود .در سيستم خودکار،
تنظيمات از روي يک مانيتور که با سيستم تنظيم رجيسترهاي ماشين در ارتباط است انجام ميپذيرد.
فعالیت عملی

يک کار چاپي را که با ماشين رول افست چاپ شده است را از نظر انطباق رجيسترهاي آن بررسي کنيد .رجسترهاي
آن چقدر منطبق است .نتيجه را بهصورت مکتوب به هنر آموز خود ارائه دهيد.

تحقیق کنید

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

کار در کالس

عاليم رجيستري و چگونگي استفاده از آنها در فرايند کنترل و تنظيم رجيستري را در کالس مورد بحث قرار دهيد.

تنظیم میزان مركب بر سطح چاپی :مانند ماشينهاي ورقي ،به منظور انتقال مرکب بر روي سطح چاپ
شونده ،ماشينهاي چاپ افست رول نيز مجهز به سيستم مرکبرساني هستند .اين سيستم ميتواند به يکي از
سه روش روش دستي ،الکترونيک و اتوماتيک کنترل ميشود .در روش الکترونيک ،يک مانيتور که با سيستم
مرکبرساني ارتباط دارد ،مرکب را با استفاده از تغيير در سه مؤلفه :سرعت نورد داخل مرکبدان ،زمان.تعداد
تماس نورد رابط و شيرهاي مرکبدان ،کنترل ميکند .بنابراين ميزان مرکب سطح چاپي با توجه به سطح مرکب
خور آن تنظيم ميشود.
در ماشينهاي مختلف ،دو روش کلي در روش ارتباط نورد منشاء با ساير نوردهاي مرکب رساني وجود دارد.
يکي ارتباط و انتقال پيوسته است و ديگري ارتباط و انتقال ناپيوسته.
ارتباط پيوسته به اين مفهوم است که ارتباط نورد رابط ميان نورد منشاء و ساير نوردها ،بدون وقفه و دايمي
است .يکي از محدوديتهاي اين روش ،انباشت پرز کاغذ در لبه تيغههاي مرکبدان است که انتقال مرکب را با
اختالل مواجه ميکند به اين دليل ،در فواصل کوتاهي بايستي در زمان توقف ماشين ،براي تميز کردن آن اقدام
کرد.
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در روش ارتباط ناپيوسته ،يک نورد آونگي يا پاندولي ،در فواصل زماني معين ،و با طول زمان قابل تنظيم به نورد
منشاء چسبيده و مرکب را از آن مي گيرد ،سپس از آن جدا شده و اينبار به نورد پس از خود چسبيده و مرکبي
که از نورد مخزن گرفته بود را به آن منتقل ميکند.
پرسش

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

تحقیق کنید

در گروه کالسي خود ،درباره مزايا و معايب و تفاوتهاي عملکردي و کيفي روشهاي دستي و الکترونيک تنظيم
مرکبدهي در ماشينهاي چاپ افست رول ،پژوهش کنيد .در کنار بررسي مسايل فرايندي ،توجه به مؤلفههاي اقتصادي
نيز مورد نظر مؤلف است .حاصل فعاليت خود را در قالب يک گزارش پژوهشي منظم ،به هنرآموز ارائه دهيد.

چاپ نمونه و مطابقت با اصل
پس از انجام کارهاي مربوط به آمادهسازي دستگاه شامل :تنظيمات تغذيه و تحويل دستگاه ،تهيه پليت ،پانچ،
خم کردن ،نصب پليت ،تنظيم اوليه سيستمهاي رطوبترساني ،خشککن ،مرکبرساني و سيستم رجيستر ،به
منظور مطابقت محصول توليدي با نمونه اصلي يا انطباق آن با نظرات ناظر چاپ ،لزم است با راهاندازي دستگاه،
نسبت به تهيه نمونه چاپي اقدام شود.
مراحل كلی كنترل محصول چاپ شده و انطباق آن :مراحل کنترل محصول چاپي و انطباق آن به شرح زير
است:
 نمونه چاپ شده را روي ميز کنترل قرار ميدهيم.
 جايگاه نمونه روي ميز کنترل (نسبت به شيرهاي مرکبدان) را بهطور دقيق تعيين ميکنيم.
 رجيسترها را کنترل ميکنيم و در صورت انحراف اقدام به اصالح ميکنيم.
 رنگها را کنترل ميکنيم و تالش ميکنيم که به رنگ اصل نزديک يا مطابق نظر شخص ناظر چاپ باشد.
 مطابقت متن با نمونه تأييد شده را انجام ميدهيم.
 مطابقت طرح با نمونه تأييد شده را انجام ميدهيم.
 مطابقت رنگهاي چاپ شده با رنگ نمونه تأييد شده را انجام ميدهيم.
 در صورت انطباق موارد گفته شده با نظر ناظر چاپ يا نمونه تأييد شده ،براي چاپ تيراژ (انبوه) اقدام
ميکنيم.
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کار در کالس

در کالس بحث کنيد که ابزار لزم براي انجام مراحل کنترل محصول چاپ شده در چاپ افست رول کدامند؟

فعالیت عملی

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

تحقیق کنید

با همکاري هم گروهيهاي خود پژوهش کنيد که با تغيير در تنظيم الکترونيک شيرهاي مرکب از روي ميز کنترل ،اين
تغييرات به چه صورتي بر روي مکانيزم مرکبدهي دستگاه اعمال ميشود؟ شما ميتوانيد از توان ذهني خود ،دانش
هنرجويان رشتهاي ديگر مانند رشته مکاترونيک ،مکانيک الکترونيک ،کتابهاي آموزش الکترونيک ،وب سايتهاي
آموزش الکترونيک به زبان ساده و  ...استفاده کنيد.

پرسش

چگونه تأييديه يک نمونه را از مشتري دريافت کنيم؟

111

تغذيه  -تحويل و نمونهگیری چاپ افست رول

ارزشیابی شايستگی نمونه گیری چاپ افست رول
شرح كار:
 -1باز کردن پليتهاي چاپ شده –  -0نصب پليتهاي جديد –  -3شستوشوي لستيک و سيلندرها –  -4چاپ
نمونه اوليه و مطابقت آن با اصل
استاندارد عملكرد:
رعايت اصول و استانداردهاي توليد و استانداردهاي بين المللي … ,GATF, fogra
شاخصها:
استفاده از ابزارهاي سالم بازکردن پليت
استفاده از ابزارهاي سالم بستن پليت
استفاده از مواد شوينده سيلندر و لستيک استاندارد
بررسي و کنترل مرکبدان ،رجيستر و ميزان رنگ در سطح چاپي
بررسي دريافت برگه سفارش ،پليت ،سطح چاپي و ارزيابي کلي رنگ ،مطابقت نمونه با اصل
شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرايط :در محيط کارگاه ،نور يکنواخت با شدت  422لوکس  -تهويه استاندارد و دماي  - 002 ±0 2Cرطوبت
 22 -22درصد
ابزار و تجهیزات :دستگاه چاپ افست -ابزارهاي استاندارد
معیار شايستگی:
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولی از 1

1

باز کردن پليت هاي چاپ شده

1

2

نصب پليت هاي جديد

1

1

شستشوي لستيک و سيلندر ها

1

1

چاپ نمونه اوليه و مطابقت آن با اصل

0

شايستگیهای غیرفنی ،ايمنی ،بهداشت ،توجهات
زيست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

نمره هنرجو

0
*

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي 0 ،ميباشد.
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پودمان 5
تغذیه – تحویل و نمونهگیری چاپ دیجیتال

چاپ ديجيتال روش چاپي است كه در آن ديگر خبري از مراحل خاص و زمان بر
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،
لكن هنوز كمبودهايي را با خود دارد .از جمله ضعف در صرفه اقتصادي در تيراژهاي
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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واحد یادگیری 8
شایستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتال

آیا تاکنون پی بردهاید
 چاپ ديجيتال چيست؟
 ويژگيهاي اساسي اين روش كدامند؟
 مكانيزم تغذيه و تحويل در دستگاههاي اين روش چاپي چگونهاند؟
 تفاوتهاي تكنولوژيك در سيستمهاي تغذيه و تحويل اين دستگاهها با ماشين آالت روشهاي چاپ سنتي
كدامند؟
 اگركاغذ به خوبي از ورودي داخل نشود چه پيش ميآيد؟
 اگر كاغذ پاره شود چه مشكلي پيش ميآيد؟
 كاغذ توسط چه مكانيزمي به دستگاه منتقل ميشود؟
هدف :هدف از اين شايستگي فراگيري تغذيه وتحويل سطوح چاپي با رعايت اصول ايمني و به صورت استاندار
در ماشينهاي چاپ ديجيتال ميباشد.

استاندارد عملكرد
تنظيم بخش تغذيه و تحويل ماشين چاپ ديجيتال با رعايت قوانين و استاندارهاي تعريف شده.
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آمادهسازی سطح چاپ شونده
آیا میدانید؟





وضعيت سطح چاپ شونده براي تغذيه در دستگاههاي چاپ ديجيتال ،چگونه بايد باشد؟
كارهاي الزم در آماده سازي سطح چاپ شونده براي تغذيه به دستگاه كدامند؟
چرا بهتر است كاغذ شيت /ورقي را قبل از قرار دادن در دستگاه ،بر بزنيم؟

چاپ ديجيتال به علت عملكرد دستگاهها و فرايند چاپ آن كه مبتني بر مفاهيم رايانهاي و دنياي صفر و يك
هستند به اين نام معرفي شده است .نمونه بسيار خوب از دستگاههاي اين روش چاپي ،چاپگرهاي روميزي است
كه در ادارهها و حتي در خانهها وجود دارند .امروزه ماشينهاي چاپ ديجيتال به دو دسته كلي "روميزي" و
"تجاري" دستهبندي ميشوند.
متناسب با اين دستهبندي نيز ،مكانيزم هاي تغذيه و تحويل خاص آنها ،طراحي و ساخته شده اند و متناسب با
مكانيزمهاي تغذيه و تحويل نيز ،ضرور ي است كه سطوح چاپ شونده ،به روشهاي مناسب ،براي كاربرد در
دستگاهها ،آمادهسازي شوند.
با توجه به گستردگي و تنوع بسيار باال در سازندگان و انواع دستگاههاي چاپ ديجيتال ،پرداختن تخصصي به
همه آنها بهطور منطقي ميسر نيست ،از اين رو براي فهم بهتر و عملي مطالب و مراحل كارها ،نمونههاي مشخصي
از دستگاههايي كه در بردارنده فناوريها و تجهيزات الزم هستند در اين پودمان آورده شده است.
نکته

مكانيزم تغذيه و تحويل در دستگاه هاي چاپ ديجيتال غالبا به اين صورت است كه دستگاه هاي چاپ ديجيتال
روميزي ،به صورت ورقي و دستگاه هاي چاپ ديجيتال تجاري به صورت رول هستند( .هر چند با توسعه تكنولوژي،
تضميني بر پايداري يك وضعيت در طوالني مدت وجود نخواهد داشت و ساختارها به طور پيوسته ،دگرگون مي شوند).

فناوریهای چاپ دیجیتال
چاپ ديجیتال لیزری :روشي از چاپ ديجيتال است كه ماده چاپ شونده در آن بهصورت پودري بوده و مبتني
بر فرايند الكروفتوگرافي (ايجاد بار الكتريكي) انجام ميشود .شكلگيري تصوير بر روي درام (سيلندر فرم) و
انتقال تونر تا مرحله چاپ ،با ايجاد بار الكتريكي مثبت و منفي ،صورت ميگيرد(شكل1و.)2
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شكل -1دستگاههای چاپ ديجیتال لیزری(اداری)

شكل -2دستگاه چاپ ديجیتال لیزری (تجاری)

چاپ ديجیتال جوهر افشان :نوعي از چاپ ديجيتال است كه در آن به جاي تونر جامد از يك كارتريج مايع
به عنوان منبع رنگ استفاده ميشود .اين كارتريج بر روي صفحه اي كه قرار است عمل چاپ بر روي آن انجام
شود حركت ميكند و جوهر از نازلهاي بسيار ريز آن بر روي سطح چاپ شونده نشانده ميشود .به اين ترتيب
چاپ انجام ميشود(شكلهاي 3و.)4
چاپگرهاي جوهر افشان از اواسط دهه  1980مطرح و به سرعت متداول شدند .يكي از داليل رشد سريع اين
چاپگرها ،ثيمت مناسب نسبت به كيفيت و كارايي آنها ميباشد.

شكل -3دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان (اداری)

شكل -4دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان (تجاری)
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پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود ،عملكرد مكانيزمهاي جوهر افشان و ليزري را تشريح كنيد .نتايج حاصله را بهطور منظم به
هنرآموز ارائه دهيد.

آمادهسازی سطح چاپ شونده و بارگذاری آن :مراحل عمومي آمادهسازي و بارگذاري سطح چاپ شونده
در هر دسته از دستگاههاي چاپ ديجيتال به شرح زير است.
الف) دستگاه چاپ ديجیتال رومیزی :مراحل آمادهسازي در دستگاه چاپ روميزي به شرح زير است:
 ابتدا لفاف بستهبندي را از دسته كاغذ جدا ميكنيم.
 در صورت نياز ،متناسب با اندازه ورودي دستگاه و ابعاد سفارش چاپ ،برشهاي الزم را انجام ميدهيم.
 كاغذ را بر ميزنيم (با توجه به حساسيت كشندههاي تغذيه ،بهتر است كار بر زدن انجام شود)
 مخزن كاغذ دستگاه را در اندازه مورد نظر تنظيم ميكنيم (شكل.)5
 به تدريج كاغذ را در دستههاي مناسب در مخزن كاغذ دستگاه قرار ميدهيم.

شكل -5واحد تغذيه

ب) دستگاه چاپ ديجیتال تجاری رول :مراحل آمادهسازي در اين دستگاه به شرح زير است:
 باز كردن لفاف بستهبندي رول
 برداشتن اليههاي مخدوش و گونيا كردن لبه رول كاغذ
 انتقال رول به ورودي دستگاه
 خارج كردن ته رول تمام شده از دستگاه( .لبه رول را با يك تكه چسب به بدنه آن بچسبانيد) (شكل6و.)7
 قراردادن شفت در مغزي رول و بارگذاري در واحد تغذيه (شكل.)8
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شكل -6ته رول تمام شده

شكل -8شفت و بادكردن برای گرفتن مغزی
نکته

شكل -7خارج كردن ته رول از دستگاه

شكل -9روش بارگذاری رول

در زمان بارگذاري رول در دستگاه به جهت باز شدن رول براي ورود به دستگاه دقت شود(شكل.)9
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در صورتي كه نياز باشد كه ابتدا و انتهاي دو رول قبلي و بعدي به هم پيوند داده شوند ،مراحل كار بهصورت زير
خواهد بود( .كار پيونددهي ميتواند در خارج يا در مدلهاي مدرنتر ،در داخل دستگاه انجام شود().شكلهاي
 10تا.)14

شكل -10روش عبور دادن كاغذ

شكل -11صاف كردن لبه (برش)

شكل -12برش لبه رول برای پیوند دهي

شكل  - 13چسباندن چسب دوطرفه

شكل  -14رول پیوند داده شده
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پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود ،پيرامون انواع مكانيزمهاي كشنده كاغذ در تغذيه دستگاه هاي روميزي پژوهش كرده ،حاصل كار
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.

فعالیت عملی

يك دسته  250برگي كاغذ  A5را زير نظر هنرآموز ،بر بزنيد.

نکته ایمنی

قسمت ورودي و خروجي دستگاه را بايد ،قبل از راه اندازي بررسي كنيد .اگر موانعي وجود داشت ،برطرف كنيد تا به
دست شما و دستگاه آسيبي نرسد
در زمان جابجايي رولها از قرار دادن دست و پا در نزديكي لبه هاي ميان دو رول خود داري كنيد.

نکته زیست
محیطی

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

تنظیم ورودی دستگاه
آیا میدانید؟






اجزاي واحد تغذيه (ورودي) دستگاه چاپ ديجيتال كدامند؟
كار هر جزء براي انتقال سطح چاپ شونده به داخل دستگاه چيست؟
كمترين و بيشترين اندازههاي تغذيه در دستگاههاي ديجيتال ورقي و رول به چه مقدار هستند؟
ويژگيهاي كاغذ براي تغذيه و انجام درست چاپ كدامند؟

اگر ورودي دستگاه به خوبي تنظيم نشود ،عمليات چاپ بر روي سطح چاپ شونده به خوبي صورت نميگيرد.
مثالً در ماشينهاي ورقي ممكن است سطح چاپ شونده در حال گذشتن از ورودي دستگاه ميان غلتكها گير
كرده و باعث توقف دستگاه و يا موجب خراب شدن غلتكهاي كشنده شود .زيرا كاغذ ،مچاله شده و باعث فشار
به غلتكهاي كشنده ميشود .يا در چاپ ديجيتال رول نيز پاره شدن كاغذ و بارگذاري دوباره آن زمان زيادي
را خواهد گرفت .همچنين باعث پاره شدن سيمهاي تد TED/و كثيف شدن فيوزر و سطح درام ميشود.
تد( :)TEDتد قسمتي از دستگاه است كه عمليات باردار شدن و غير باردار كردن سطح چاپي را بر عهده دارد
و باعث ميشود كه تونر از سطح درام به سطح چاپ شونده منتقل شود (شكل  .)15آخرين تدي كه در منتهي
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عليه مسير چاپ و انتقال تونر به سطح كاغذ قرار دارد ،حاوي يك تيغه مغناطيسي تميز كننده نهايي است كه
زدودن آخرين ذرات تونر اضافي از روي سطح چاپ شونده زا به عهده دارد( .شكل )16

شكل -15تد میاني

پژوهشی کنید

شكل -16تد آخر با تیغه مغناطیس تمیز كننده

در گروه كالسي خود پژوهش كنيد كه باردار و غيرباردار شدن كاغذ ،به چه دليلي انجام ميشود؟ براي هر كدام از اين
دو حالت ،استدالل علمي و عملي كامل بيابيد و به طور مكتوب و منظم به هنرآموز خود ارائه دهيد.

در ادامه مراحل هدايت كاغذ در دو ماشين چاپ ديجيتال روميزي و چاپ ديجيتال رول را به اختصار شرح
ميدهيم.
تنظیم ورود كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال (رومیزی) :اگر هدايت كاغذ به درون دستگاه به خوبي صورت
نگيرد ،يا به هر دليلي گونيا تنظيم نباشد و يا نوردها به خوبي كاركشش و هدايت كاغذ را انجام ندهند ،نميتوان
انتظار داشت كه يك كار مطلوب و مورد قبول به دست آيد.براي تنظيم و هدايت كاغذ در اين ماشين مراحل
زير را اجرا ميكنيم.
 مسير نورد كشنده بررسي شود كه مانعي وجود نداشته باشد
 كاغذها را بر ميزنيم و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل ميكنيم.
 ورودي دستگاه را متناسب با اندازه كاغذ تنظيم ميكنيم (قابليت چاپ ماشينهاي ديجيتال روميزي در
ابعاد  A3 ،A4 ،A5ميباشند).
 از سالم بودن نوردهاي كشنده و هدايت كننده كاغذ اطمينان حاصل كنيم.
 در دستگاههاي داراي آسانسور تغذيه ،اين قسمت كنترل شود.
فعالیت عملی

با هماهنگي هنرآموز بخش هاي مختلف قسمت تغذيه كاغذ يك پرينتر روميزي را ليست كنيد .در اين ليست ،كار هر
قطعه را شرح دهيد.

177

تنظیم ورود كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول (تجاری) :در اول ورودي دستگاه چاپ ديجيتال رول ،يك
نورد الستيكي و يك نورد آجدار قرار دارد (شكل  .)17در ابتداي وردي (در داخل) دستگاه ،بخشي به نام جم
 GEMتعبيه شده است .بخش جم متشكل از چند نورد كائوچويي و الستيكي و چند نورد المنتي ميباشد(شكل
 .)18كاغذ بعد از عبور از اين نوردها به درون دستگاه هدايت ميشود .در محدوده نورد المنتي ،يك حسگر
دمايي قرار داده شده تا دماي اين نورد در حين عبور كاغذ ،در محدوده استاندارد آن حفظ شود ( شكل .)19

شكل  -17نورد المنتي

پژوهشی کنید

شكل  -18نورد

شكل  -19سنسور

در گروه كالسي خود ،پيرامون چرايي زبر (آجدار) بودن نورد در ورودي دستگاه ،پژوهش كنيد .عملكرد اين نورد را
تشريح كنيد .حاصل پژوهش را به صورت يك گزارش فني مكتوب كرده و به هنرآموز ارائه دهيد.

نوردهای المنتي :كار اصلي نوردهاي المنتي جذب رطوبت اضافي كاغذ ،آماده كردن و به شرايط مطلوب
رساندن كاغذ براي چاپ ميباشد .اگر به هر دليلي ،كاغذ رطوبت اضافي داشته باشد حالت استاندارد خود را از
دست داده و نميتوان يك چاپ با كيفيت را به دست آورد .همچنين اگر به هر دليلي ،كاغذ رطوبت كافي نداشته
باشد ،نميتوان عمليات چاپ را به خوبي انجام داد .زيرا كاغذ خشك شده و حالت شكنندگي به خود ميگيرد.
مكانیزم نوردهای المنتي :جنس اين نوردها فلزي است .المنتهاي فلزي گرم شونده از داخل اين نوردها عبور
داده شده اند .همزمان با راه اندازي دستگاه ،فرايند گرم شدن آنها آغاز ميشود .دماي عملكردي اين نوردها در
طول عمليات چاپ ،همواره ثابت ميباشد .در زمانهاي ايستادن موقتي دستگاه ،عملكرد گرم كننده اين نورد
نيز به طور اتوماتيك قطع ميشود .شكلهاي  20و 21روش عبور المنت از ميان نورد را نشان ميدهند.
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شكل  -20سیمهای رابط المپهای حرارتي
پژوهشی کنید

شكل  -21عبور المپها و سیمهای آنها از داخل نورد

در گروه كالسي خود درباره اين موضوع پژوهش كنيد كه مكانيزم نورد المنتي ،در ارتباط با كاغذهاي با گراماژ (ضخامت)
بيشتر ،مثال مقواها ،چگونه وظيفه خود (جذب رطوبت) را با كيفيت مطلوب (همانطور كه درباره كاغذهاي تحرير اتفاق
مي افتد) انجام مي دهد؟

بارگذاری :در دستگاههاي چاپ ديجيتال رول (تجاري) تنظيمات مختلف مربوط به بارگذاري كاغذ جديد،
توسط سيستم هوشمند آن صورت ميگيرد .اين سيستم قابليت تنظيم و فرمان را دارا ميباشد به اين گونه كه
در اين نرمافزار ،سرعت چاپ ،دماي فيوزر ،دماي بخش پيش از چاپ داخل دستگاه (جم )GEM/درتناسب با
گرماژ ،ابعاد و جنس كاغذ (گالسه ،تحرير و )...تنظيم ميشود .دستگاه هاي چاپ ديجيتال تجاري قابليت چاپ
كاغذ تا عرض  50cmرا دارا ميباشند .در سيستمهاي چاپ ديجيتال ،با توجه به حساسيتهاي باالي دستگاه
نسبت به ويژگيهاي سطح چاپ شونده ،تنظيم دستگاه ،الزاماً متناسب با سطح چاپ شونده انجام ميشود (شكل
.)22

شكل  -22حالتهای مختلف در تنظیمات دستگاه نسبت به سطح چاپ شونده

يادآوري :عالمت  Xبه معني سرعت تنظيم شده توسط اپراتور است.
عالمت ــ به معني سرعت غير مجاز با اين نوع كاغذ در اين دستگاه است.
عالمت ○ به معني تعريف نشدن اين سرعت براي دستگاه تا كنون است.
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نکته

گاهي پيش مي آيد كه كيفيت (براقيت) چاپ ،رضايت بخش نيست ،اگر اپراتور تشخيص دهد كه علت ،مناسب نبودن
دماي فيوزر است ،مي تواند ،تنظيمات دما را بهطور دستي انجام دهد .دماي فيوزر ،متناسب با جنس سطح چاپ شونده
تنظيم ميشود (شكل  23و .)24

شكل  -23تنظیم دمای فیوزر

شكل  -24سیستم فیوزر (نوردها و المنت تولید كننده حرارت)
پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود پيرامون روشهاي تشخيص كيفيت كاركرد دستگاه ،پژوهش كنيد .نتايج را به طور مرتب نوشته
و به هنرآموز خود ارائه دهيد.

فعالیت عملی

با هماهنگي هنرآموز يك پرينتر روميزي را به كالس آورده و اجزاي قسمت ورودي كاغذ را به تفكيك بنويسيد.
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پژوهشی کنید

از روي كاتالوگ دستگاه ،اجزاي بخش تغذيه يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل
گروهي (با كمك كاتالوگ) كار هر جزء را شرح دهيد.

نکته ایمنی

براي برطرف كردن هر نوع اشكال در ماشين و يا برداشتن كاغذ باطله در دستگاهي كه در حال كار مي باشد از دستان
خود استفاده نكنيد .ابتدا دستگاه را متوقف كرده و سپس به وسيله انبر نوک تيز جسم گير كرده را از درون دستگاه
خارج كنيد

نکته زیست
محیطی

به دليل سايش و غبار همراه كاغذ ،در محيط و اطراف دستگاه ،غباري ايجاد مي شود كه بايد با جاروبرقي جمع آوري
شود تا باعث آاليندگي محيط نشود.

تنظیم خروجی دستگاه
آیا میدانید؟





انواع خروجي در دستگاههاي چاپ ديجيتال به چه حالتهايي است؟
تنظيمات خروجي دستگاههاي چاپ ديجيتال ،چگونه است؟
مشكالت مربوط به بخش تحويل دستگاههاي ديجيتال كدامند؟

ا گر خروجي دستگاه (قسمت تحويل) درست تنظيم نشود امكان دارد كه سطح چاپ شونده درون دستگاه گير
كند .همچنين تنظيم نادرست ،باعث گير كردن و پاره شدن سطح چاپ شونده در پشت غلتك هاي خروجي و
يا درون كاتر مي شود؛ در اين صورت سطوح چاپ شده درون دستگاه باطله خواهند شد .در ادامه مراحل خروجي
كاغذ در دو ماشين چاپ ديجيتال روميزي و چاپ ديجيتال رول را به اختصار شرح مي دهيم.
تنظیم خروجي كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال اداری :در دستگاههاي چاپ ديجيتال روميزي ،قسمت
خروجي متشكل از چند نورد هدايت كننده ميباشد .اين نوردها متصل به يك موتور هستند .موتور توسط چرخ
دندههايي كه درون دستگاه تعبيه شده اند باعث چرخيدن نوردها ميشود .اگر نوردها به خوبي كار نكنند فرم
چاپي بعد از پروسه چاپ به خارج از دستگاه هدايت نشده و باعث باطله شدن كاغذ ميشود.
تنظیم خروجي كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول (تجاری) :در چاپ ديجيتال تجاري كاغذ بعد از
گذشتن از ميان نوردهاي مختلف و كاتر ،توسط تسمه و نوردهاي هدايت شونده به بيرون از دستگاه خارج هدايت
ميشود .اگر خروجي به هر دليلي گير يا گرفتگي داشته باشد ،امكان باطله شدن فرم چاپي در خروجي وجود
دارد ،به اين گونه كه چندين متر از فرم چاپي ديگر قابل استفاده نخواهد بود .در اين ماشين براي تنظيم قسمت
خروجي كاغذ مراحل زير را اجرا ميكنيم.
 كنترل قسمت خروجي دستگاه ( به منظور خارج كردن كاغذهاي گير كرده احتمالي).
 كنترل تسمه ها و نوردهاي هدايت شونده.
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پژوهشی کنید

با هماهنگي هنرآموز يك پري نتر روميزي را به كالس آورده و بخش هاي مختلف قسمت خروجي كاغذ را ليست كنيد.
در اين ليست ،كار هر قطعه را شرح دهيد.

پژوهشی کنید

از روي كاتالوگ دستگاه ،اجزاي خروجي يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل
گروهي (با كمك توضيحات كاتالوگ) كار هر جزء را شرح دهيد.

فعالیت عملی

تنظيمات قسمت خروجي يك دستگاه پرينتر روميزي و يا يك دستگاه كپي را زير نظر هنر آموز انجام دهيد.

نکته زیست
محیطی

نوردها و قطعات خراب شده دستگاه را به طور معمول و مانند ساير مواد زايد و غير قابل مصرف در سطل زباله نريزيد..
قطعات را درون كي سه مخ صوص قرار داده و از روش منا سب آن براي دفع ا ستفاده كنيد تا هنگام بازيافت به محيط
زيست آسيب وارد نشود.

قرار دادن و برداشتن سطح چاپی
آیا میدانید؟





اگر سطح چاپ شونده به درستي وارد دستگاه نشود چه اتفاقي رخ ميدهد؟
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
داشته و بتوانيم اشكاالتي كه ممكن است ضمن كار پيش آيد را شناسايي كرده و آنها را رفع كنيم .براي تنظيم
دستگاه ابتدا گونيا را به اندازه كاغذ مورد نظر تنظيم كرده و كاغذ را در قسمت تغذيه قرارميدهيم .در ماشينهاي
ديجيتال تجاري ،ابعاد مورد نظر خود را به دستگاه داده و بعد از تنظيم رول و گونيا،كاغذ را لود ميكنيم.
قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رومیزی :در دستگاههاي چاپ ديجيتال ورقي ،نكاتي را در قرار
دادن سطوح چاپ شونده كه عمدتا كاغذ است را با يستي رعايت كرد كه عبارتند از:
 بررسي اوليه دسته كاغذها (از نظر سالم بودن ،نبودن كاغذهاي كوتاه و بدون چروک بودن)
 توجه به چگونگي قرار دادن كاغذ در مخزن مربوطه (از نظر ابعاد)
 پر نكردن بيش از حد مخزن كاغذ
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 توجه به محدوديت دستگاه در توان كشش و چاپ گراماژ كاغذ (برخي دستگاه ها در توان چاپ روي بازه
خاصي از گراماژ كاغذها محدود هستند)
 پر كردن تدريجي مخزن (براي جلوگيري از صدمه ديدن اجزاي بخش تغذيه)
قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول :مراحل تغذيه رول كاغذ در دستگاه چاپ ديجيتال رول به
شرح زير است:
كاغذ را از بين نوردها عبور داده و به قسمت جم ( )JEMميبريم .پس از آن ،كاغذ بايستي از مراحل زير عبور
داده شود :از ميان غلتكها؛ از مقابل چشم خطكش؛ از ميان درام ها؛ از ميان نوردهاي فيوزر؛ از نوردهاي انتهايي
و عبور از كاتر .سپس كاغذ برش (كات) شده ،توسط غلتكهاي خروجي كاغذ به خارج از دستگاه هدايت ميشود.
بايد دقت كنيد كه رول هيچ گونه پارگي و يا له شدگي نداشته باشد .قسمت ورودي بايد به خوبي كنترل شود.
شكل  25روش قرارگيري كاغذ رول در دستگاه چاپ ديجيتال را نشان ميدهد.

شكل  -25مسیر عبور سطح چاپ شونده

اگر هنگام وارد شدن كاغذ به درون دستگاه مانعي وجود داشت و يا اگر مشاهده كرديد كه كاغذ به صورت صاف
و ميزان وارد دستگاه نميشود دستگاه را متوقف كنيد .بعد از ميزان كردن كاغذ ورودي ،شروع به راه اندازي
دستگاه كنيد .چنانچه كاغذ كج وارد شود  ،در درون دستگاه گير كرده و احتمال پاره شدن آن وجود دارد .اگر
كاغذ درون دستگاه پاره شود ،لود كردن كاغذ زمان زيادي را از ما مي گيرد .همچنين احتمال گير كردن كاغذ
به قسمت "تد" نيز وجود دارد كه در اين صورت ،كاغذ به خط كش ماشينگير كرده و پاره ميشود .خط كش،
مجهز به يك چشم الكترونيكي مي باشد و محل عبور كاغذ را نشان مي دهد .اين خط كش نسبت به عرض
كاغذ قابل تنظيم است(شكل .)26
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شكل  -26خط كش

برداشتن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول :اگر قسمت برداشت كاغذ به خوبي تنظيم نباشد ،كاغذ بعد
از چاپ ،درون كاتر گير كرده و به بيرون هدايت نمي شود .كاغذ پشت كاتر به دور نورد پيچيده و پاره ميشود.
در نتيجه موجب از كار افتادن ماشين مي شود كه حاصل آن مقدار زيادي كاغذ باطله خواهد بود .قسمت خروجي
را بايد خالي نگه داشت و بعد از چاپ چند برگ آنها را از قسمت خروجي برداشت زيرا ممكن است فرم چاپ
شده هنگام خروج از دستگاه به فرم قبلي گير كرده و از دستگاه خارج نشود؛ در نتيجه موجب از كار افتادن
دستگاه بشود .هنگامي كه شيت چاپ شده به دليل وجود مانعي نتواند در استكر (كه متشكل از يك موتور و
چند تسمه هدايت كننده سطح چاپ شده است) در حالت مناسب خود به بيرون از دستگاه منتقل شود ،اين
باعث مي شود شيت هاي بعدي نيز به درستي از دستگاه خارج نشده و كاغذ در قسمت كاتر گير كند؛ در نهايت
باعث از كار افتادن دستگاه خواهد شد.
نکته ایمنی

برگههاي كاغذ يا تكه هاي آن كه در البالي چرخ دنده ها يا نوردهاي ماشين گير كرده اند را با كشيدن ناگهاني و ميزان
كشش زياد از دستگاه خارج نكنيد .اين كار باعث صدمه ديدن قطعات و حتي به هم خوردن تنظيمات حركتي دستگاه
خواهد شد.
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ارزشیابی شایستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتال
شرح كار
 -1آماده سازي سطح چاپي –  -2تنظيم ورودي دستگاه –  -3تنظيم خروجي دستگاه –  -4قرار دادن و برداشتن سطح
چاپي
استاندارد عملكرد
نتظيم دستگاه تغذيه و تحويل ماشين چاپ با رعايت قوانين و استانداردهاي تعريف شده
شاخص ها
بررسي و كنترل سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي ماشين و رعايت استانداردها
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
قرار دادن و برداشتن سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي ماشين و رعايت استانداردها
شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات
شرايط:
محيط كارگاهي -رطوبت محيط - 25 %دماي محيط  22درجه -ابزار كار مورد نياز استاندارد -نور محيط  400لوكس-
زمان  30دقيقه
ابزار و تجهیزات:
برش ديجيتال عرض  60سانت -دستگاه چاپ ديجيتال
معیار شايستگي:
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولي از 3

1

آماده سازي سطح چاپي

1

2

تنظيم ورودي دستگاه

2

3

تنظيم خروجي دستگاه

2

4

قرار دادن و برداشتن سطح چاپي

1

شايستگيهای غیرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات
زيست محیطي و نگرش
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،مي باشد.
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واحد یادگیری 9
شایستگی نمونهگیری چاپ دیجیتال

آیا تا کنون پیبردهاید
 كيفيت چاپ در دستگاههاي ديجيتال مختلف ،چگونه است؟
 ماده چاپ شونده در سيستم ديجيتال چه نام دارد و انواع آن كدامند؟
 مكانيزمي كه امكان تغيير محتواي چاپ در چاپ هاي پشت سر هم را مي دهد ،چه نام دارد و چگونه عمل
مي كند؟
 مراحل نمونه گيري در چاپ ديجيتال كدامند؟

هدف :هدف از اين شاي ستگي فراگيري نمونه گيري روي سطوح چاپي با رعايت ا صول ايمني و به صورت ا ستاندار در
ماشين هاي چاپ ديجيتال مي باشد.

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
آیا میدانید؟






در دستگاههاي چاپ ديجيتال ،فرمت فايل چگونه بايد باشد؟
ارتباط رايانه با دستگاه چاپ ،چگونه برقرار ميشود؟
چه بخشهايي در دستگاه چاپ ديجيتال ،بيشترين خطا را در جريان چاپ ايجاد ميكنند؟
راههاي برطرف كردن اين مشكالت كدامند؟

براي تنظيم دستگاههاي رول تجاري به منظور چاپ نمونه ،ضرورت دارد فرمت فايل چاپي به صورت پي دي اف
( )Pdfو يا به صورت تيف ()Tiffباشد زيرا در اين دستگاهها فقط اين دو فرمت قابل چاپ ميباشند و ميتوان
عمليات چاپ را به خوبي انجام داد .اگر فايل چاپي به هر دليلي مشكل داشته باشد عمليات چاپ صورت نمي
گيرد .براي تنظيم دستگاه براي چاپ بايد ورودي و خروجي دستگاه را به خوبي كنترل كرد.
اجزای اصلي تشكیل دهنده دستگاه چاپ ديجیتال لیزری :هر چند دستگاه هاي چاپ ديجيتال نيز از
اجزاي بسيار زيادي تشكيل شده اند ،اما به منظور ساده سازي كار و در راستاي اهداف كتاب ،بخشهاي اصلي و
مشترک اين نوع از دستگاهها معرفي ميشوند:.
 مكانيزم تغذيه ( :)PMSدر اين واحد سطح چاپ شونده قرار ميگيرد.
 مكانيزم هدايت كاغذ ( :)PMCبخشي كه سطح چاپ شونده را به داخل دستگاه هدايت ميكند.
 مخزن تونر ( :)DOSمحل نگهداري ماده چاپ شونده
 واحد تصوير سازي ( :)Print Stationمجموعه ابزاري كه با استفاده از ليزر ،نگاشت/بستر سازي تصوير را براي
دريافت تونر ايجاد ميكند.
 واحد ساكشن و رطوبت دهي به سطح چاپ شونده ( :)Cond Unitدر اين مجموعه ،دو كار انجام مي شود:
تونر اضافي باقي مانده از چاپ قبلي از سطح درام برداشته مي شود و رطوبت مورد نياز به سطح چاپ شونده
(كاغذ) داده ميشود.
 واحد تثبيت تونر /فيوزر ( :)Fuzingپس 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
چاپ شده (داراي تونر) از مقابل المنت توليد كننده حرارت عبور كرده و بالفاصله از ميان دو نورد الستيك مقاوم
در برابر گرما مي گذرد .گرماي اعمال شده بر سطح چاپ شده و تونر نشسته بر روي آن باعث ميشود كه پيوند
الزم ميان اين دو برقرار شود.
پژوهشی کنید

فرايند و چگونگي تنظيم ميزان دماي فيوزر در دستگاههاي ديجيتال ليزري را بررسي كرده و نتايج كار را به طور مكتوب
و منظم به هنرآموز ارائه كنيد.

جال دهنده چاپ ( :)GEMكاغذ چاپ شده پس از مرحله تثبيت ،از البالي نوردهاي اين مكانيزم عبور كرده و
تصوير چاپ شده ،حالت شفافتر و براقت تري به خود ميگيرد.
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برش/شيت كن ( :)Cuttingبخش پاياني دستگاه كه كار ورق كردن رول كاغذ را انجام مي دهد .شكل  27كاتر
را نشان مي دهد.

شكل  -27كاتر

نکته

برخي از قسمتهاي معرفي شده ،صرفا در دستگاههاي چاپ ديجيتال رول وجود دارند

كنترلهای اصلي دستگاه ،پیش از نمونه گیری :مراحل تنظيم ورودي و خروجي دستگاه به شرح زير
ميباشد.
 موتورهاي كشنده و هدايت كننده را كنترل كرده و از درست كار كردن آنها اطمينان حاصل كنيد.
 تانك تونر را بررسي كرده و از پر بودن آن اطمينان مطمئن شويد.
 مخزن تغذيه دستگاه را كنترل كرده و اگر خالي بود آن را متناسب با تيراژ پر كنيد .شكل  28مخزن تونر را
نشان ميدهد.
 از سالم بودن درام مطمئن شويد.
 بخش تميز كننده درام ( )Cleanerدستگاه را بررسي كرده و در صورت تميز نبودن آن را تميز كنيد( .اگر
كلينر كثيف باشد ،تونر هاي باقيمانده بر سطح درام را نمي توان تميز كرد و در چاپ بعدي دچار مشكل خواهيم
شد) .شكل  29كلينر را نشان مي دهد.
 Ted تدها را تميز كنيد .اگر تد كثيف باشد ،چاپ داراي رگه مي شود.
 چشم هاي الكترونيكي دستگاه را كنترل كنيد.
 از تميز بودن نوردهاي فيوزر اطمينان حاصل شود(شكل .)30
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شكل  - 28تانک تونر

شكل - 29كلینر

شكل  -30تمیز كردن نوردهای فیوزر

مراحل تمیز كردن تد :با توجه به حساسيت و ظرافت تد ،بايستي به روش زير آن را تميز كرد:
 از منوي نرم افزاري دستگاه بخش دستورالعملهاي سرويس را باز كنيد(شكل .)31
 گزينه " انتقال سطح چاپ شونده" را انتخاب كنيد.
 گزينه تميز كردن كروناي دويل را انتخاب كنيد.
 اكنون به سراغ سخت افزار دستگاه رفته و مراحل گفته شده در نرم افزار را انجام دهيد.
 با دقت و به آرامي ،اتصاالت تد را جدا كنيد (از تماس دستان با سيمهاي تد خودداري كنيد).
 تد را از جاي آن در دستگاه خارج كنيد.
 محفظه تد را تميز كنيد (براي تميز كردن اجزاي تد از چوب پنبه ،آب و صابون استفاده كنيد) (شكل .)32
 وايرها را تميز كنيد.
 بعد از تميز كردن اوليه ،اكنون قسمتها را با چوب پنبه خشك دوباره تميز كنيد.
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اكنون با دقت زياد ،تد را دوباره در جاي خودش نصب كنيد.

شكل -31مراحل نرم افزاری ورود به تمیز كردن تد

شكل  -32تمیز كردن تد
کار در کالس

در يك فعاليت گروهي ،اجزاي بخش كلينر و فيوزينگ يك دستگاه چاپ ديجيتال ليزري را مورد بررسي قرار داده و
آنها را ليست كنيد .شرح كاركرد هر جزء را هم بنويسيد .نتيجه كار انجام شده را به طور مرتب به هنرآموز ارائه دهيد.

فعالیت عملی

چگونگي تنظيم چاپ نمونه در دستگاه چاپ ديجيتال روميزي (چاپگر اداري) را با حضور هنر آموز ،مشاهده كرده و
يك بار تنظيمات را خود انجام دهيد.
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نکته ایمنی

براي جلوگيري از تماس تونر به پوست ،هنگام تميز كردن كلينر حتما از دستكش مخصوص اين گونه كارها استفاده
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
آیا میدانید؟





فرايند انجام چاپ در هر روش چاپ ديجيتال چگونه است؟
چه زماني امكان چاپ اولين نمونه فراهم ميشود؟
فرمت فايلي كه براي چاپ فرستاده ميشود ،چگونه بايد باشد؟

فرايند چاپ در دستگاه چاپ ديجیتال لیزری:
 در دستگاههاي چاپ ديجيتال ليزري رول تجاري ،ابتدا فرم چاپي كه به صورت فايل ميباشد را توسط لوح
فشرده ( ،)CDحافظه هاي ديجيتال ( )Flash Memoryو  ...به رايانه منتقل كرده و شروع به آماده سازي فرم
چاپي جهت چاپ مي كنيم(شكل .)33
 فايل را نرم افزار دستگاه باز كرده و فرمت مناسب را انتخاب مي كنيم.
 فايل را ذخيره مي كنيم.
 به قسمت ريپ رفته ،اندازه چاپ و ميزان ريزنگاري( )Dpiرا مشخص ميكنيم.
 دوباره فرم چاپي را ذخيره كرده به قسمت لي آت ( )layoutرفته ،يك رو يا پشت و رو بودن چاپ را مشخص
ميكنيم.
 در قسمت  printتعداد تيراژ مورد نظر را وارد مي كنيم.
 مراحل را تاييد مي كنيم.
 قايل (فرم چاپي آماده شده) را توسط شبكه كه به دستگاه متصل است براي چاپ ميفرستيم.
 اسكروترون سطح درام را شارژ ميكند.
 LDA شروع به پاشش تونر كرده و محتواي چاپ شونده بر سطح درام پديدار ميشود(شكل .)34
TED سطح كاغذ را باردار ميكند(شكل.)35
 كاغذ داراي با ر الكتريكي مثبت ،ذرات تونر نشسته بر روي محتواي نقش بسته بر سطح درام را جذب
ميكند(شكل.)35
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 سطح درام توسط اسكروترون دوم دشارژ ميشود.
 كلينر  ،ذرات ريز باقي مانده تونر را از سطح درام بر مي دارد تا درام ،آماده تصويرسازي بعدي شود.
 كاغذ حامل محتواي چاپي به قسمت فيوزر رفته در اين قسمت تونر جامد توسط حرارت ذوب شده و جذب
كاغذ ميشود(شكل .)36
 كاغذ به قسمت كاتر منتقل ميشود ،برش خورده و توسط تسمه ها به بيرون از دستگاه منتقل ميشود.

شكل  -33تصوير سازی سطح درام
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تصوير رنگي فرستاده شده به تصوير نگار()LDA

 -3درام حامل تصوير

 LDA -2در حال نگاشت

-1درام بدون تصوير

شكل  -34تصوير سازی بر سطح درام

شكل  -35انتقال تصوير روی سطح چاپ شونده
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شكل  -36فیوزر
نکته

فعالیت عملی

بايد توجه داشت كه اگر فايل طراحي شده به هر دليلي مشكل داشته باشد مثال ابعاد سطح چاپ شونده با اندازه محتواي
چاپ ،منطبق يا هم جهت نباشد ،در مرحله چاپ (پرينت) بر روي صفحه نمايشگر پيام  Errorنمايان شده و عمليات
چاپ صورت نمي گيرد .در اين حالت بايستي فايل را متناسب با اندازه و جهت سطح چاپ شونده اصالح كرد.

با هماهنگي هنرآموز ،چگونگي  Ripكردن براي چاپ نمونه در دستگاه ديجيتال را تمرين كنيد.

فرايند چاپ در دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان :فرآيند عمومي چاپ در دستگاه هاي چاپ ديجيتال
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.
 درايور آماده بودن چاپگر براي چاپ را بررسي مي كند.
 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
اين حافظه در دستگاه هاي مختلف از مقادير اندک چند صد كيلو تا چند گيگا بايت متغير است).
 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.
 موتور ( )Stepperمكانيزم هد دستگاه در عرض و طول كاغذ را به حركت در مي آورد.
 همزمان با حركت عرضي و طولي هد و تسمه ،تزريق جوهر (تونر مايع) بر سطح چاپ شونده از افشانك هاي
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.
 اين فرآيند تا پايان چاپ محتواي مورد نظر و در تيراژ داده شده ،ادامه مي يابد.
كنترلهای جزئي ماشین پیش از دستور چاپ :براي تهيه نمونه از ماشين چاپ ديجيتال ،مانند كارهايي كه
در ماشين هاي چاپ افست انجام مي شد ،با گستردگي و تنوع بسيار زيادي مواجه نخواهيم بود .اين تفاوت به
دليل مكانيزه باال و تنظيمات دقيق و مطمئن فناوري ديجيتال در دستگاه چاپ ديجيتال است .اما در هر صورت
كنترلهايي كه ضروري هستند بايستي انجام شوند .مهمترين اين كنترلها عبارتند از:
 نوردهاي فيوزر تميز هستند؟
 ال دي اي تميز است؟
 خنك كننده ال دي اي فعال است؟
 سطح درام تميز است؟
 چرخ دنده ها وتسمه هاي كلينر به خوبي كار ميكنند؟
 ساكشن به خوبي تنظيم است؟
 اسكروترون تميز است؟
 كاتر به خوبي تنظيم است؟
 ترز موتور ( موتوركشنده كاغذ ) تنظيم است؟
 گرماژ تنظيم شده است؟
 دماي فيوزر تنظيم شده است؟
 نوردها هدايت كننده تميز هستند؟
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پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود ،معني كاربردي واژه هاي انگليسي زير (در كار با تنظيمات چاپگر) كه در تنظيمات دستگاه هاي
ديجيتال استفاده مي شوند را بيابيد و به هنرآموز تحويل دهيد.
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بررسی نمونه چاپ شده با فایل و یا نمونه
آیا میدانید؟




بررسي نمونه چاپ شده چگونه انجام ميشود؟
در بررسي نمونه چاپ شده با چاپ ديجيتال ،چه مؤلفههايي بايستي مورد توجه قرار گيرند؟

در اختيار داشتن يك مبنا و نمونه ،براي مقايسه و سنجشكاري كه انجام مي شود ،يك راهكار عمومي در
ارزيابي كيفي است .اين روش در تمامي سيستم هاي چاپي از جمله چاپ ديجيتال ،كاربرد دارد .اين مبنا /نمونه
مي تواند به يكي از سه حالت نمونه فيزيكي چاپ شده – نمونه يا فايل الكترونيك – اصل اوليه وجود داشته
باشد.
مؤلفههای قابل كنترل در بررسي نمونه:
در بررسي نمونه چاپ شده مجموعهاي از موارد مهم وجود دارند كه بايستي مورد توجه قرار گيرند:
 انطباق رنگها /رجيستري (شكل .)37
 ثبات ترامدهي
 تميز بودن قسمتهاي بدون چاپ
 مطابقت فام رنگها با فايل يا نمونه قبلي
 ثبات رنگ (جوهر /تونر) بر روي سطح چاپ شونده
 كامل و درست بودن محتواي چاپ شده
 درست بودن توالي اطالعات متغير چاپ شده
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شكل  -37تنظیمات انطباق رنگها

عوامل موثردركیفیت چاپ ديجیتال :در دستگاههاي چاپ ديجيتال امكان اختالف رنگ در چاپ وجود دارد.
اين اختالف ناشي از عوامل مختلفي مي باشد كه در ادامه ،مهمترين عامل (تونر) را شرح ميدهيم.
تونر :مانند تمام روش هاي چاپ ،در چاپ ديجيتال نيز ماده چاپ شونده ويژه اين روش وجود دارد كه ويژگي
هاي خاص خود را دارد .واژه عمومي مورد استفاده براي ماده چاپ شونده در دستگاه هاي چاپ ديجيتال "
تونر" است .تونر نيز انواع مختلفي دارد كه كلي ترين انواع آن را تونر خشك(پودري) و تونر مايع (جوهر) مينامند.
تونرهای پودری( :)Dry Tunerتونرهاي پودري در يك تقسيم بندي جزئي تر به انواعي تقسيم مي شوند كه
عبارتند از :تونرهاي تك جزي و دو جزئي(شكل .)38
تونر تک جزئي  :اين تونر ها خود داراي دو زير مجموعه هستند.
تونرهاي تك جزئي مغناطيسي  :اين تونر معموال براي چاپهاي تك رنگ و عموما تيره استاده مي شود.
تونرهاي تك جزئي غير مغناطيسي  :از اين تونر نيز معموال براي چاپ در سرعت پايين استفاده مي شود.
تونر دوجزئي  :ذرات اين تونر كه به اندازه  8ميكرون هستند ،توسط اجزاي حامل ،كه داراي اندازه حدود 80
ميكرون هستند به سطح درام منتقل مي شوند .تونرهاي دو جزئي بيشتر از تونرهاي تك جزئي مورد استفاده
قرار مي گيرند .اين تونرها در چاپهاي رنگي كاربرد بشتري دارند.
تونر مغناطیسي :اين تونر معموالً براي چاپهاي تك رنگ و عموماً تيره استاده ميشود.
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تونر غیر مغناطیسي:

شكل -38تونر

تونر مايع( :)Liquid Tunerتونر مايع داراي يك حامل مايع براي انتقال پيگمنتهاي رنگي مي باشد .بعد از
اعمال تونر به سطح چاپ شونده ،حامل مايع آن بايستي از پيگمنتها جدا شود .به دليل وجود ذرات بسيار
كوچك در اين تونرها ،كيفيت چاپ مطلوبي ايجاد خواهد شد .شكل  39مخازن تونر مايع را نشان ميدهد.
ضخامت اليه/فيلم حاصل از تونرهاي پودري تقريباً  5تا 10ميكرون و در تونرهاي مايع بين  1تا  3ميكرون
ميباشد.
بعضي از تونرها خاصيت جذب باالتري دارند ،زيرا از پيگمنت هاي ريزتري تشكيل شدهاند و بهتر روي سطح
چاپ شونده مينشينند در آن صورت ما تصويري با كيفيت باالتر خواهيم داشت.

شكل  -39تونر مايع
پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود ،درباره ضخامت اليه مركب در روشهاي چاپي افست ،فلكسوگرافي ،روتوگراور و سيلك اسكرين
پژوهش كرده و نتايج به دست آمده را با ضخامت اليه تونرهاي ناشي از چاپ ديجيتال در يك جدول مناسب بياوريد.
سپس تحليل خود را پيرامون چرايي ،مزايا و معايب تفاوتهاي موجود را در دو صفحه نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.
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تغذيه  -تحويل و نمونهگیری چاپ ديجیتال

سطح چاپ شونده :اگر كاغذ بكار رفته ،نسبت به ويژگيهاي سيستم و دستگاه چاپ و همچنين نسبت به نوع
تونر دستگاه ،داراي بافت و سطح مناسب نباشد ،كيفيت خوبي در چاپ نخواهيم داشت .اين شرايط به گونهاي
است كه بسياري از شركت هاي سازنده ،محدوديتهاي گراماژ و كيفيت سطح چاپ شونده را براي دستگاههاي
خود مشخص و اعالم ميكنند.
سرويس منظم دستگاه :دستگاههاي چاپ ديجيتال نسبت به دستگاههاي ساير روشهاي چاپ معمول ،از
ظرافت و حساسيت بسيار باالتري برخوردارند .عامل اصلي وجود اين شرايط ،بهكارگيري فناوريهاي ديجيتال
است كه بيشتر اجزاي تشكيلدهنده آنها از ساختار ظريف و صدمهپذيري الكترونيك و الكترومكانيك برخوردارند.
بنابراين اين دستگاهها به شدت نيازمند رسيدگي و برنامهريزي سرويسهاي دقيق هستند تا بتوانند در طول
بهره برداري ،كيفيت مناسب چاپ را ارائه دهند.
آمادهسازی دستگاه :اگر تمامي مراحل آمادهسازي فايل و تنظيمات دستگاه به خوبي صورت گرفته باشد ما
شاهد يك كار چاپي خوب خواهيم بود .برخي از اين موارد عبارتند از :فايل مناسب سازي شده ،نوع تونر ،مقدار
گرماي فيوزر ،سرعت چاپ و ...
کار در کالس

بررسي كنيد كه در چاپ ديجيتال ،سطح چاپ شونده به چه صورتي در كيفيت چاپ اثر گذار است؟

پژوهشی کنید

در گروه كالسي خود ،درباره اشكاالتي كه ناشي از انجام ندادن به موقع و كامل سرويس دستگاه ،رخ مي دهند پژوهش
كرده و نتايج به دست آمده را به طور مكتوب و منظم به هنرآموز ارائه دهيد.

فعالیت عملی

فايلي را آماده كرده و براي چاپ آن در دستگاه چاپ ديجيتال اقدام كنيد .نمونه چاپ شده را با فايل آن مطابقت داده
و كنترل كنيد .اگر در چاپ يا فايل مشكلي وجود دارد ،جهت رفع آن اقدام كنيد.

نکته ایمنی

سرويس و تميز كاري نوردها و غلتك ها را زماني انجام دهيد كه به خوبي دستگاه و قطعات آن سرد شده باشند تا به
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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ارزشیابی شایستگی نمونهگیری چاپ دیجیتال
شرح كار:
 -1تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه –  -2دستور چاپ يك برگ نمونه –  -3بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه
استاندارد عملكرد:
تهيه نمونه از فايل نهايي آماده شده براي چاپ به منظور تاييد نهايي سفارش دهنده
شاخصها:
بررسي و كنترل بخش تغذيه و تحويل دستگاه طبق دستورالعمل دفترچه راهنما
بررسي و كنترل ماشين قبل از تهيه نمونه
بررسي نمونه چاپ شده و تطبيق آن با فايل و يا نمونه اصل
شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرايط:
محيط كارگاهي -رطوبت محيط - 25 %دماي محيط  22درجه -ابزار كار مورد نياز استاندارد -نور محيط  400لوكس-
زمان  30دقيقه
ابزار و تجهیزات:
دستگاه چاپ -سطح چاپي
معیار شايستگي:
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولي از 3

1

تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه

2

2

دستور چاپ يك برگ نمونه

1

3

بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه

2

شايستگيهای غیرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات
زيست محیطي و نگرش

2

میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي 2 ،ميباشد.
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نمره هنرجو

*

منابع
 -1برنامه درسي رشته چاپ .)1393( .سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،دفتر تأليف كتابهاي درسي فني
و حرفهاي و كاردانش.
 -2استاندارد شايستگي حرفه رشته چاپ .)1392( .سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،دفتر تأليف
كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش.
 -3استاندارد ارزشيابي حرفه رشته چاپ .)1392( .سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،دفتر تأليف كتابهاي
درسي فني و حرفهاي و كاردانش.
 -4راهنماي عمل طراحي و تأليف بسته تربيت و يادگيري رشتههاي فني و حرفهاي .)1393( .سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي ،دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش.
 -5دستنامه رسانه چاپ ،پروفسور كيپهان
 -6راهنماي كار با ماشين رول درنت
 -7راهنماي كار با ماشين رول مولر مارتيني
 -8راهنماي كار با ماشين رول افست يونيست70
 -9راهنماي كار با ماشين شرايبر
 -10راهنماي كار با ماشين چاپ ديجيتال XEIKON 8500
 -11راهنماي كار با ماشين چاپ ورقي KOMORI
 -12راهنماي كار با ماسين هاي چاپ افست ورقي HIDELBERG
13- www.piconweb.com
14- www.zxprinter.com
15- www.isiri.gov.ir
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