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 گیری چاپ افست رولتحويل و نمونه -تغذيه 

 

 4پودمان 

 

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

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

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

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

 رول افست چاپ تحويل و تغذيه شايستگی
 
 

 

  ايدبردهپی تاکنون آيا

 

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

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

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

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

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

 
 

 عملکرد استاندارد
 

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

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

 

 

 

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

 استارائه شده  1و شکل  1 جدول در باشند نظر
 

 كاغذ هایرول انبارش شیوه به مربوط شرايط -1 جدول

 استاندارد شرايط موارد

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

 02 – 02 دما

 52 % تا 22 % محيط رطوبت

 غيرمستقيم نور نور

 رطوبت نفوذ ضد لفاف داراي بنديبسته

 )گير رول( مخصوص ليفتراك از استفاده با جاييهبجا
 

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

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

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

 
 كاغذ رول اطالعات ببرچس از اینمونه -2شكل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 

 است: زير بشرح رول سازیمادهآ و لفاف كردن باز مراحل

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

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

 
 

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

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

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

 .نياز مورد رول
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 کاغذ رول عمومی ايرادهای رفع

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

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

 

 

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

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

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

 .(2 شکل)کرد استفاده

 
 رول بدنه روی آسیب كردن برطرف -1 شكل

 

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

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

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

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

 

 
 رول بدنه روی پارگی و خراش -1شكل

 

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

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

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

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

 

 رول كشش تنظیم مقايسه -2 جدول

 رول اوليه کشش وضعيت کاغذ نوع
 رول بخش در کشش محدوده

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

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

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

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

 گيرد؟ قرار اصالح و توجه مورد بايستي دستگاه در
  

 
زیست  نکته

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 
 

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

 

 

 

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

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

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

 

 

 

  

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

 

 
 تغذيه از شده خارج رول ته -11شكل

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 ولرته -11شكل  رول كاغذ ضايعات -12شكل

 

 چاپ ماشین در کاغذ جديد رول گذاشتن

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

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

 

 

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

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

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

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

 

 
 رول لبه كردن تا -11شكل

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

 

 
 رول وسط كردن مشخص -19شكل

 

 
 رول وسط گذاری عالمت -21شكل

 

 
 رول وسط ناحیه در مثلثی برش -21شكل

 

 
 رو كناری هایلبه اريب برش -22شكل

 

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

 
 بارگذاری رول آماده شده -21شكل

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 
 زنجیری سیستم از بخشی -21شكل

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

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

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

 

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

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

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

   نکته

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 )فولدر( تحويل واحد تنظیم

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

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

 شوند؟مي تعبيه کنند جلوگيري
 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 شونده چاپ سطح موقعیت رديف
 دمايی بازه

 تا از

    کنخشک به ورود از قبل کاغذ دماي 1

   کنخشک داخل دماي 0

   کنخشک از آمدن بيرون از پس بالفاصله کاغذ دماي 3

   کنندهخنک سيلندرهاي به ورود لحظه در کاغذ دماي 4

   کنندهخنک سيلندرهاي دماي 2

   هاکنندهخنک از آمدن بيرون از پس کاغذ دماي 5

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

 

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

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

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

  

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

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

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

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

 

 
 رول طولی برش -11 شكل

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

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

 
 تولید مدار از شده خارج طولی پرفراژ -11شكل

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

 .(34 شکل)
 

 
 عرضی پرفراژ -11 شكل

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

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

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

 
 سوزن های روی سیلندر -11شكل 

 

 
 سیلندر سوزن -19شكل 

 
 

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

  

 

 هاسوزن

 هاسوزن
 کاغذنوار نگهدارنده 
 پد تنظيم ارتفاع

 تيغه تا
 پد تنظيم ارتفاع
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 سوزن آچار -11شكل

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

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

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

  
 تا هایپنجه -12شكل  تا پنجه سیلندر -11شكل

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

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

                

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

 

 
 پره چهل داخل به فرم هدايت تسمه -11 شكل

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

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

 
 پره چهل نوع يك در اندازه -11شكل

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 جزئي هاي ايراد شدن برطرف چشمي کنترل

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

 تحويل واحد هايمکانيزم عملکرد کنترل و بررسي

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

  درصد 22

 رول افست چاپ دستگاه -استاندارد ابزارهاي  تجهیزات: و ابزار

  شايستگی: معیار

 هنرجو نمره  1 از قبولی نمره حداقل كار مرحله رديف

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

  1 رول جزئي هاي ايراد رفع 2

  0 دستگاه از شده چاپ رول بوبين کردن خارج 1

  0 چاپ ماشين در کاغذ جديد رول گذاشتن 1

  1 )فولدر( تحويل واحد تنظيم 1

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

0 
 

 * نمرات میانگین

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

 رول افست چاپ گیری نمونه شايستگی
 
 
 

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

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

 
 

 عملکرد استاندارد
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  

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

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

 

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

 
 سیلندرها كردن آزاد كلید -12شكل

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

 

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

 
 شیار داخل از پلیت های لبه كردن آزاد - 11شكل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
زیست  نکته

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

 شوند. فرستاده بازيافت هايکارخانه به
 

 

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

 
 

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

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

 

 

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

 دهيد. ارائه هنرآموز به و
  

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

 دهيد ارائه خود هنرآموز به مکتوب صورتهب را
 

 

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

 
 د؟نشو پانچ بايستي هاپليت چرا   ؟دانیدمی آیا

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

 

 

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

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

 
 

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

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

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

 .(28)شکل گيرد قرار نظر

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

 

 
 پانچ دستگاه در پلیت كار لب دادن قرار -19كلش

 

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

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

 

 
 پلیت كار لب حسگرهای -11شكل

 

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

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

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

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

 

 

 

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

 
 

 
زیست  نکته

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

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

 

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

 

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

 

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

 دهيد ارائه مکتوب صورت به خود هنرآموز به
 

 
 چيست؟ پانچ دستگاه کاربرد  پرسش

 کنيم؟ توجه بايد مواردي چه به هاپليت پانچ هنگام
 

 

 

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

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

 

 
  كن خم دستگاه در پلیت دادن قرار -12شكل

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

 

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

 

 
 پلیت لبه كردن خم -11شكل

 

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

 
 

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

 

 

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

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

 

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

 

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

 .(58)شکل
 

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

 

 
 سیلندر شیار در كار لب دادن قرار -19شكل

 

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

 

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

 

 
 سیلندر شیار در پلیت كار ته قرارگیری -11شكل

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

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

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

 

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

 .دهيد ارائه خود موزآهنر به
 

 

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

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

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

 
 شست؟ را هالستيک بايد چرا   ؟دانیدمی آیا

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

 

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

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

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

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

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

 
 شووشست مواد سازی آماده -12شكل

 

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

 

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

 

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

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

 

 

 
 

 زیست نکته
 محیطی

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

 

 
 

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

 
 

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

 

 
 
 

 اصل با آن مطابقت و اولیه نمونه چاپ

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

 نابراينب .کنيممي شروع تيراژ با مطابق را انبوه چاپ سفارش دستور ،اطالعات و تيراژ متن، ،طرح رنگ، مطابقت از
 داد. خواهيم انجام را زير اقدامات

 
 



 گیری چاپ افست رولتحويل و نمونه -تغذيه  

 119 

 کنيم؟مي استفاده هاييشاخص چه از رول افست چاپ ماشين در مختلف هايمرکب چاپ انطباق کنترل براي   ؟دانیدمی ایا
 کجاست؟ هاشاخص گيريرقرا محل 
 شود؟مي تنظيم چگونه چاپي محصول هر سطح مرکب ميزان 
 دارد؟ بستگي عواملي چه به شده اپچ محصول در نظر مورد رنگ به رسيدن 
 شوند؟مي خشک چگونه شده، چاپ ايهمرکب 
 کنيم؟مي استفاده کنخشک هايسيستم از رول هايماشين در چرا 
 ؟گيردمي قرار تاييد و ارزيابي مورد هاييشاخص چه با شده چاپ کار 

 

 

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

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

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

  

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

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

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

  
 فرآيندی مركب هایقوطی -11شكل

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 
 زیست نکته

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

 کنيد.
 

 

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

 دهيد. انجام و کرده
 

 

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

 
 

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 
 

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

 

 

 
 

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

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

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

 

 
 

 اصل با مطابقت و نمونه چاپ

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

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

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

 

 
 

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

  

 
 

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

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

 

 

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

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

 اصل با آن مطابقت و اوليه نمونه

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

 ها:شاخص
 پليت بازکردن سالم ابزارهاي از استفاده

 پليت بستن سالم ابزارهاي از استفاده

 استاندارد لستيک و سيلندر شوينده مواد از استفاده

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

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

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

  درصد 22 -22

 استاندارد ابزارهاي -افست چاپ دستگاه  تجهیزات: و ابزار

  شايستگی: معیار

 هنرجو نمره  1 از قبولی نمره حداقل كار مرحله رديف

  1 شده چاپ هاي پليت کردن باز 1

  1 جديد هاي پليت نصب 2

  1 ها سيلندر و لستيک شستشوي 1

  0 اصل با آن مطابقت و اوليه نمونه چاپ 1

 توجهات بهداشت، ايمنی، غیرفنی، هایشايستگی
 نگرش و محیطی زيست
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 * نمرات میانگین

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

 

 



 111 

 

 

 




