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 گیری چاپ دیجیتالتحویل و نمونه –تغذیه 

 5پودمان 

 

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

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

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

 شایستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتال
 
 
 

  ایدآیا تاکنون پی برده

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

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

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

 

 استاندارد عملكرد

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

 
  دانید؟می آیا

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 های چاپ دیجیتالوریافن

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

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

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

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

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

 

 
 دستگاه چاپ ديجیتال جوهر افشان )اداری( -3شكل

 

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

  

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

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

 
 واحد تغذيه -5شكل

 

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

                            

 

 

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

 
 .(9دقت شود)شكل در زمان بارگذاري رول در دستگاه به جهت باز شدن رول براي ورود به دستگاه  نکته
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ير رت زصوم پيوند داده شوند، مراحل كار بهدر صورتي كه نياز باشد كه ابتدا و انتهاي دو رول قبلي و بعدي به ه
هاي )شكلتر، در داخل دستگاه انجام شود.(هاي مدرنتواند در خارج يا در مدلدهي ميخواهد بود. )كار پيوند

  (.14تا 10
 

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

  

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

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

 انجام دهند. 
 

 

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

 
 

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

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

 

 

 
 نکته زیست

 محیطی

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

 
 

. 

 تنظیم ورودی دستگاه 

 
  دانید؟می آیا

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

 

 

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

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

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

 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

 سنسور -19 شكل نورد     -18 شكل نورد المنتي   -17 شكل

 
در گروه كالسي خود، پيرامون چرايي زبر )آجدار( بودن نورد در ورودي دستگاه، پژوهش كنيد. عملكرد اين نورد را   پژوهشی کنید

 تشريح كنيد. حاصل پژوهش را به صورت يك گزارش فني مكتوب كرده و به هنرآموز ارائه دهيد.
  

 

 

ط مطلوب ، آماده كردن و به شرايكار اصلي نوردهاي المنتي جذب رطوبت اضافي كاغذ :نوردهای المنتي
ز اكاغذ رطوبت اضافي داشته باشد حالت استاندارد خود را  ،باشد. اگر به هر دليليرساندن كاغذ براي چاپ مي

ه كاغذ رطوبت كافي نداشترا به دست آورد. همچنين اگر به هر دليلي،  با كيفيتتوان يك چاپ دست داده و نمي
 .گيردشك شده و حالت شكنندگي به خود ميا به خوبي انجام داد. زيرا كاغذ ختوان عمليات چاپ رنمي ،باشد

هاي فلزي گرم شونده از داخل اين نوردها عبور جنس اين نوردها فلزي است. المنت :مكانیزم نوردهای المنتي
 اين نوردها در شود. دماي عملكرديهمزمان با راه اندازي دستگاه، فرايند گرم شدن آنها آغاز ميداده شده اند. 

نورد هاي ايستادن موقتي دستگاه، عملكرد گرم كننده اين باشد. در زمانطول عمليات چاپ، همواره ثابت مي
 .دهندر المنت از ميان نورد را نشان ميعبو روش 21و 20 هايشكلشود. نيز به طور اتوماتيك قطع مي
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 های آنها از داخل نوردها و سیمالمپعبور  -21 شكل                     های حرارتيهای رابط المپسیم -20 شكل

 

در گروه كالسي خود درباره اين موضوع پژوهش كنيد كه مكانيزم نورد المنتي، در ارتباط با كاغذهاي با گراماژ )ضخامت(   پژوهشی کنید
ور كه درباره كاغذهاي تحرير اتفاق بيشتر، مثال مقواها، چگونه وظيفه خود )جذب رطوبت( را با كيفيت مطلوب )همانط

 مي افتد( انجام مي دهد؟ 
 

 

 

جديد، بارگذاري كاغذ تنظيمات مختلف مربوط به هاي چاپ ديجيتال رول )تجاري( در دستگاه :یبارگذار
نه كه باشد به اين گوقابليت تنظيم و فرمان را دارا ميگيرد. اين سيستم صورت مي هوشمند آنتوسط سيستم 

( درتناسب با GEMسرعت چاپ، دماي فيوزر، دماي بخش پيش از چاپ داخل دستگاه )جم/ ،افزاراين نرمدر 
دستگاه هاي چاپ ديجيتال تجاري قابليت چاپ . شود( تنظيم مي...تحرير و گرماژ، ابعاد و جنس كاغذ )گالسه،

هاي باالي دستگاه به حساسيتهاي چاپ ديجيتال، با توجه در سيستمباشند. را دارا مي cm50كاغذ تا عرض 
 )شكل شودتناسب با سطح چاپ شونده انجام ميم دستگاه، الزاماًتنظيم هاي سطح چاپ شونده، نسبت به ويژگي

22). 

 
 های مختلف در تنظیمات دستگاه نسبت به سطح چاپ شوندهحالت -22 شكل

 به معني سرعت تنظيم شده توسط اپراتور است.  X  عالمت :يادآوري
 به معني سرعت غير مجاز با اين نوع كاغذ در اين دستگاه است. ــ  عالمت                  

 به معني تعريف نشدن اين سرعت براي دستگاه تا كنون است. ○ عالمت                  
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نبودن  اسبآيد كه كيفيت )براقيت( چاپ، رضايت بخش نيست، اگر اپراتور تشخيص دهد كه علت، منگاهي پيش مي  نکته
متناسب با جنس سطح چاپ شونده  طور دستي انجام دهد. دماي فيوزر،ست، مي تواند، تنظيمات دما را بهدماي فيوزر ا

 .(24و  23)شكل  شودميتنظيم 
 

 

 

 
 تنظیم دمای فیوزر -23 شكل

 

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

 
كالسي خود پيرامون روشهاي تشخيص كيفيت كاركرد دستگاه، پژوهش كنيد. نتايج را به طور مرتب نوشته  در گروه  پژوهشی کنید

 و به هنرآموز خود ارائه دهيد.
  

 
 با هماهنگي هنرآموز يك پرينتر روميزي را به كالس آورده و اجزاي قسمت ورودي كاغذ را به تفكيك بنويسيد.  فعالیت عملی
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از روي كاتالوگ دستگاه، اجزاي بخش تغذيه يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل   دکنیپژوهشی 
 كاتالوگ( كار هر جزء را شرح دهيد. گروهي )با كمك

  
 

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

 خارج كنيد
 

 

 
 نکته زیست

 محیطی

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

 
 

 

 تنظیم خروجی دستگاه 

 
  دانید؟می آیا

 ؟هايي استبه چه حالتهاي چاپ ديجيتال انواع خروجي در دستگاه 
 هاي چاپ ديجيتال، چگونه است؟تنظيمات خروجي دستگاه 
 هاي ديجيتال كدامند؟شكالت مربوط به بخش تحويل دستگاهم 

 

 

 
گر خروجي دستگاه )قسمت تحويل( درست تنظيم نشود امكان دارد كه سطح چاپ شونده درون دستگاه گير ا

باعث گير كردن و پاره شدن سطح چاپ شونده در پشت غلتك هاي خروجي و  ،كند. همچنين تنظيم نادرست
ادامه مراحل خروجي يا درون كاتر مي شود؛ در اين صورت سطوح چاپ شده درون دستگاه باطله خواهند شد. در 

 .كاغذ در دو ماشين چاپ ديجيتال روميزي و چاپ ديجيتال رول را به اختصار شرح مي دهيم
هاي چاپ  ديجيتال روميزي، قسمت در دستگاه :اداری كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال تنظیم خروجي

هستند. موتور توسط چرخ وتور باشد. اين نوردها متصل به يك متشكل از چند نورد هدايت كننده ميخروجي م
. اگر نوردها به خوبي كار نكنند فرم شودردها ميهايي كه درون دستگاه تعبيه شده اند باعث چرخيدن نودنده

 شود. ت نشده و باعث باطله شدن كاغذ ميچاپي بعد از پروسه چاپ به خارج از دستگاه هداي
چاپ ديجيتال تجاري كاغذ بعد از  در :ر ماشین چاپ ديجیتال رول )تجاری(تنظیم خروجي كاغذ د

رون از دستگاه خارج هدايت گذشتن از ميان نوردهاي مختلف و كاتر، توسط تسمه و نوردهاي هدايت شونده به بي
اگر خروجي به هر دليلي گير يا گرفتگي داشته باشد، امكان باطله شدن فرم چاپي در خروجي وجود شود. مي

ز فرم چاپي ديگر قابل استفاده نخواهد بود. در اين ماشين براي تنظيم قسمت دارد، به اين گونه كه چندين متر ا
 .كنيمكاغذ مراحل زير را اجرا مي خروجي

 )كنترل قسمت خروجي دستگاه ) به منظور خارج كردن كاغذهاي گير كرده احتمالي. 
 .كنترل تسمه ها و نوردهاي هدايت شونده 
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نتر روميزي را به كالس آورده و بخش هاي مختلف قسمت خروجي كاغذ را ليست كنيد. با هماهنگي هنرآموز يك پري  پژوهشی کنید
 در اين ليست، كار هر قطعه را شرح دهيد.

  

 
از روي كاتالوگ دستگاه، اجزاي خروجي يك دستگاه چاپ ديجيتال رول را ليست كرده و در يك گفتگو و تحليل   پژوهشی کنید

 وگ( كار هر جزء را شرح دهيد.گروهي )با كمك توضيحات كاتال
  

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

 

 
 نکته زیست

 محیطی

  .سطل زباله نريزيد.به طور معمول و مانند ساير مواد زايد و غير قابل مصرف در را دستگاه  خراب شدهنوردها و قطعات  

صوص قرار د    سه مخ ستفاده كنيد    قطعات را درون كي سب آن براي دفع ا تا هنگام بازيافت به محيط اده و از روش منا

 .شودزيست آسيب وارد ن
 

 

 

 قرار دادن و برداشتن سطح چاپی

 
  دانید؟می آیا

 د؟دهارد دستگاه نشود چه اتفاقي رخ مياگر سطح چاپ شونده به درستي و 
 اگر سطح چاپ شده به درستي تخليه نشود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
 اگر سطح چاپ شونده در دستگاه گير كند، چه بايد كرد؟ 

 

 

 
براي قرار دادن سطح چاپي در دستگاه تغذيه و برداشتن آن ضرورت دارد كه از تنظيمات آن به خوبي آگاهي 

ي تنظيم . براشناسايي كرده و آنها را رفع كنيمرا كار پيش آيد  داشته و بتوانيم اشكاالتي كه ممكن است ضمن
هاي يناش. در مدهيمغذ را در قسمت تغذيه قرارميدستگاه ابتدا گونيا را به اندازه كاغذ مورد نظر تنظيم كرده و كا

 كنيم.د ميكاغذ را لو،ظيم رول و گونيابعد از تن ، ابعاد مورد نظر خود را به دستگاه داده وتجاريديجيتال 
هاي چاپ ديجيتال ورقي، نكاتي را در قرار در دستگاه :قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رومیزی

 : يت كرد كه عبارتند ازدادن سطوح چاپ شونده كه عمدتا كاغذ است را با يستي رعا
 دن(بررسي اوليه دسته كاغذها )از نظر سالم بودن، نبودن كاغذهاي كوتاه و بدون چروک بو 
  قرار دادن كاغذ در مخزن مربوطه )از نظر ابعاد(توجه به چگونگي 
 پر نكردن بيش از حد مخزن كاغذ 
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  بازهگراماژ كاغذ )برخي دستگاه ها در توان چاپ روي توان كشش و چاپ توجه به محدوديت دستگاه در 
 خاصي از گراماژ كاغذها محدود هستند(

 دمه ديدن اجزاي بخش تغذيه(پر كردن تدريجي مخزن )براي جلوگيري از ص  
چاپ ديجيتال رول به  مراحل تغذيه رول كاغذ در دستگاه :قرار دادن كاغذ در ماشین چاپ ديجیتال رول

 : شرح زير است
مراحل زير عبور از بريم. پس از آن، كاغذ بايستي مي( JEM)به قسمت جم  و عبور داده كاغذ را از بين نوردها

از نوردهاي انتهايي ؛ فيوزر ياز ميان نوردها ؛از ميان درام ها ؛كشچشم خط ؛ از مقابلاهكتلغميان : از داده شود
. ودشميهاي خروجي كاغذ به خارج از دستگاه هدايت كتتوسط غل. سپس كاغذ برش )كات( شده، عبور از كاتر و

شود.  به خوبي كنترل قسمت ورودي بايد .باشدداشته ن گيبايد دقت كنيد كه رول هيچ گونه پارگي و يا له شد
 دهد.را نشان ميقرارگيري كاغذ رول در دستگاه چاپ ديجيتال  روش 25شكل 

 

 
 مسیر عبور سطح چاپ شونده -25شكل 

 

اگر هنگام وارد شدن كاغذ به درون دستگاه مانعي وجود داشت و يا اگر مشاهده كرديد كه كاغذ به صورت صاف 
، شروع به راه اندازي ا متوقف كنيد. بعد از ميزان كردن كاغذ وروديشود دستگاه راه نميو ميزان وارد دستگ

، در درون دستگاه گير كرده و احتمال پاره شدن آن وجود دارد. اگر چنانچه كاغذ كج وارد شود .كنيد دستگاه
غذ گير كردن كا همچنين احتمال .كاغذ درون دستگاه پاره شود، لود كردن كاغذ زمان زيادي را از ما مي گيرد

 ،شود. خط كشگير كرده و پاره ميخط كش ماشين به، كاغذ در اين صورت كه وجود داردنيز  "تد"به قسمت 
مجهز به يك چشم الكترونيكي مي باشد و محل عبور كاغذ را نشان مي دهد. اين خط كش نسبت به عرض 

 .(26)شكل كاغذ قابل تنظيم است
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 خط كش -26شكل 

 

عد ب ، كاغذاگر قسمت برداشت كاغذ به خوبي تنظيم نباشد ديجیتال رول: برداشتن كاغذ در ماشین چاپ
 .ودشو پاره مي پيچيدهتر به دور نورد كاغذ پشت كا گير كرده و به بيرون هدايت نمي شود. درون كاتر ،از چاپ

خروجي  قسمت .حاصل آن مقدار زيادي كاغذ باطله خواهد بود كهدر نتيجه موجب از كار افتادن ماشين مي شود 
را از قسمت خروجي برداشت زيرا ممكن است فرم چاپ  آنهارا بايد خالي نگه داشت و بعد از چاپ چند برگ 

در نتيجه موجب از كار افتادن  ؛دستگاه خارج نشود شده هنگام خروج از دستگاه به فرم قبلي گير كرده و از
 ور وموت يككه متشكل از )استكر  ند دربه دليل وجود مانعي نتوا شيت چاپ شدههنگامي كه  .شوددستگاه ب

اين  منتقل شود،به بيرون از دستگاه است( در حالت مناسب خود  سطح چاپ شدهچند تسمه هدايت كننده 
هايت در ن گير كند؛از دستگاه خارج نشده و كاغذ در قسمت كاتر به درستي  نيز بعديباعث مي شود شيت هاي 

 . خواهد شدباعث از كار افتادن دستگاه 
 

د را با كشيدن ناگهاني و ميزان هاي كاغذ يا تكه هاي آن كه در البالي چرخ دنده ها يا نوردهاي ماشين گير كرده انبرگه  نکته ایمنی
خوردن تنظيمات حركتي دستگاه هم زياد از دستگاه خارج نكنيد. اين كار باعث صدمه ديدن قطعات و حتي به  ششك

 خواهد شد.
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 یستگی تغذیه و تحویل چاپ دیجیتالارزشیابی شا

 شرح كار
قرار دادن و برداشتن سطح  -4 –تنظيم خروجي دستگاه  -3 –تنظيم ورودي دستگاه  -2 –آماده سازي سطح چاپي  -1

 چاپي

 استاندارد عملكرد
 نتظيم دستگاه تغذيه و تحويل ماشين چاپ با رعايت قوانين و استانداردهاي تعريف شده

 شاخص ها
 و كنترل سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي ماشين و رعايت استانداردهابررسي 

 بررسي و كنترل تنظيم ورودي كاغذ در ماشين چاپ ديجيتال روميزي و تجاري

 بررسي و كنترل تنظيم خروجي كاغذ در ماشين چاپ ديجيتال روميزي و تجاري

 ماشين و رعايت استانداردهاقرار دادن و برداشتن سطوح چاپي بر مبناي دفترچه راهنماي 

 شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات
 شرايط:    

 -لوكس 400نور محيط  -ابزار كار مورد نياز استاندارد -درجه 22دماي محيط - 25 %رطوبت محيط  -محيط كارگاهي
  دقيقه 30زمان 

 ابزار و تجهیزات:   
 دستگاه چاپ ديجيتال -سانت 60برش ديجيتال عرض 

 :ر شايستگيمعیا

 هنرجو نمره  3 از قبولي نمره حداقل كار مرحله رديف

  1 آماده سازي سطح چاپي 1

  2 تنظيم ورودي دستگاه 2

  2 تنظيم خروجي دستگاه 3

  1 قرار دادن و برداشتن سطح چاپي 4

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

 
2 

 

 * نمرات میانگین

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

 گیری چاپ دیجیتالشایستگی نمونه
 

 

 

 ایدبردهآیا تا کنون پی

 

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

 مي كند؟
 مراحل نمونه گيري در چاپ ديجيتال كدامند؟ 

 
 
ستاندار در          هدف هدف: صورت ا صول ايمني و به  سطوح چاپي با رعايت ا ستگي فراگيري نمونه گيري روي  شاي از اين 

 .يجيتال مي باشدماشين هاي  چاپ د

 

  استاندارد عملكرد

 

 تهيه نمونه از فايل نهايي آماده شده براي چاپ به منظور تاييد نهايي سفارش دهنده. 
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 تنظیم دستگاه برای چاپ نمونه

 
  دانید؟می آیا

 هاي چاپ ديجيتال، فرمت فايل چگونه بايد باشد؟در دستگاه 

 شود؟رار ميبا دستگاه چاپ، چگونه برق ارتباط رايانه 

 كنند؟ين خطا را در جريان چاپ ايجاد ميچه بخشهايي در دستگاه چاپ ديجيتال، بيشتر 

 هاي برطرف كردن اين مشكالت كدامند؟راه 
 

 

 

 پي دي اف چاپي به صورت ت فايلضرورت دارد فرم ،به منظور چاپ نمونه ي رول تجاريهابراي تنظيم دستگاه
(Pdf )و يا به صورت ( تيفTiff)توان مي د ونباشفقط اين دو فرمت قابل چاپ مي هادستگاهدر اين زيرا  باشد

اگر فايل چاپي به هر دليلي مشكل داشته باشد عمليات چاپ صورت نمي  .عمليات چاپ را به خوبي انجام داد
 .گيرد. براي تنظيم دستگاه براي چاپ بايد ورودي و خروجي دستگاه را به خوبي كنترل كرد

هر چند دستگاه هاي چاپ ديجيتال نيز از  :اصلي تشكیل دهنده دستگاه چاپ ديجیتال لیزریاجزای 
اجزاي بسيار زيادي تشكيل شده اند، اما به منظور ساده سازي كار و در راستاي اهداف كتاب، بخشهاي اصلي و 

 :شوند.ها معرفي مينوع از دستگاه مشترک اين
 ( مكانيزم تغذيهPMS): گيرد.ح چاپ شونده قرار مياين واحد سط در 
 ( مكانيزم هدايت كاغذPMC): كند.ونده را به داخل دستگاه هدايت ميبخشي كه سطح چاپ ش 
 ( مخزن تونرDOS): محل نگهداري ماده چاپ شونده 
 ( واحد تصوير سازيPrint Station): ير را برايمجموعه ابزاري كه با استفاده از ليزر، نگاشت/بستر سازي تصو 

 كند.تونر ايجاد مي دريافت
 ( واحد ساكشن و رطوبت دهي به سطح چاپ شوندهCond Unit): در اين مجموعه، دو كار انجام مي شود: 

به سطح چاپ شونده تونر اضافي باقي مانده از چاپ قبلي از سطح درام برداشته مي شود و رطوبت مورد نياز 
 شود.)كاغذ( داده مي

 ( واحد تثبيت تونر/ فيوزرFuzing):  پس از انجام چاپ، تونر چاپ شده بر بستر چاپي، بايستي از پايداري
الزم برخوردار شود كه اين كار در قسمت فيوزر انجام مي شود. شرح اين فرآيند به اين صورت است كه سطح 

قاوم م چاپ شده )داراي تونر( از مقابل المنت توليد كننده حرارت عبور كرده و بالفاصله از ميان دو نورد الستيك
د شود كه پيونتونر نشسته بر روي آن باعث ميدر برابر گرما مي گذرد. گرماي اعمال شده بر سطح چاپ شده و 

 الزم ميان اين دو برقرار شود.
 

 هاي ديجيتال ليزري را بررسي كرده و نتايج كار را به طور مكتوبنظيم ميزان دماي فيوزر در دستگاهيند و چگونگي تفرا  پژوهشی کنید
 و منظم به هنرآموز ارائه كنيد.

 
 

كاغذ چاپ شده پس از مرحله تثبيت، از البالي نوردهاي اين مكانيزم عبور كرده و  :(GEMجال دهنده چاپ )
 گيرد.لت شفافتر و براقت تري به خود ميتصوير چاپ شده، حا
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كاتر  27شكل . انجام مي دهدبخش پاياني دستگاه كه كار ورق كردن رول كاغذ را  :(Cuttingبرش/شيت كن )
 .را نشان مي دهد

 
 كاتر -27شكل 

 
 هاي چاپ ديجيتال رول وجود دارندهاي معرفي شده، صرفا در دستگاهبرخي از قسمت  نکته

 

 
 

مراحل تنظيم ورودي و خروجي دستگاه به شرح زير ی: از نمونه گیر های اصلي دستگاه، پیشكنترل
 باشد.مي
  و هدايت كننده را كنترل كرده و از درست كار كردن آنها اطمينان حاصل كنيدموتورهاي كشنده. 
  مطمئن شويد.تانك تونر را بررسي كرده و از پر بودن آن اطمينان 
 .تونر را  مخزن 28ل شك مخزن تغذيه دستگاه را كنترل كرده و اگر خالي بود آن را متناسب با تيراژ پر كنيد

 .دهدنشان مي
 رام مطمئن شويد.از سالم بودن د 
 ( بخش تميز كننده درامCleaner)  دستگاه را بررسي كرده و در صورت تميز نبودن آن را تميز كنيد. )اگر

تونر هاي باقيمانده بر سطح درام را نمي توان تميز كرد و در چاپ بعدي دچار مشكل خواهيم  ،كلينر كثيف باشد
 كلينر را نشان مي دهد. 29شكل  .(شد
 Ted  شود. چاپ داراي رگه مي ،تميز كنيد. اگر تد كثيف باشدتدها را  
 .چشم هاي الكترونيكي دستگاه را كنترل كنيد 
 (30)شكل از تميز بودن نوردهاي فيوزر اطمينان حاصل شود . 
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 تانک تونر - 28كل ش

  

 تمیز كردن نوردهای فیوزر -30شكل                                                                            كلینر- 29شكل 

       

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

 
 زاری ورود به تمیز كردن تدمراحل نرم اف -31شكل

 

 
 تمیز كردن تد -32شكل 

 
را مورد بررسي قرار داده و  ليزري دستگاه چاپ ديجيتاليك در يك فعاليت گروهي، اجزاي بخش كلينر و فيوزينگ   کار در کالس

 هيد.درآموز ارائه را هم بنويسيد. نتيجه كار انجام شده را به طور مرتب به هن ءآنها را ليست كنيد. شرح كاركرد هر جز
  

 
مشاهده كرده و  ،چگونگي تنظيم چاپ نمونه در دستگاه چاپ ديجيتال روميزي )چاپگر اداري( را با حضور هنر آموز  فعالیت عملی

 .يك بار تنظيمات را خود انجام دهيد
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ه صوص اين گونه كارها استفاداز دستكش مخهنگام تميز كردن كلينر حتما  ،براي جلوگيري از تماس تونر به پوست  نکته ایمنی
 .كنيد

  

 
 نکته زیست

 محیطی

تونر اضافه كه توسط ساكشن جمع شده است را درون يك مخزن درپوش دار ريخته تا در موقع از بين بردن تونر درون  
 .محيط زيست رها نشود وموجب آلودگي زيست محيطي نگردد

 

 

 دستور چاپ یک برگ نمونه

 
  دانید؟می آیا

 ؟   چگونه استچاپ در هر روش چاپ ديجيتال  يند انجامافر 

 شود؟امكان چاپ اولين نمونه فراهم مي چه زماني 
 شود، چگونه بايد باشد؟مت فايلي كه براي چاپ فرستاده ميفر 
 

 

 

 :يند چاپ در دستگاه چاپ ديجیتال لیزریافر

 وح لتوسط را  ابتدا فرم چاپي كه به صورت فايل ميباشد رول تجاري، هاي چاپ ديجيتال ليزريدستگاه در
شروع به آماده سازي فرم  وكرده  منتقل رايانهبه ( و ... Flash Memory(، حافظه هاي ديجيتال )CDفشرده )

 .(33)شكل كنيم چاپي جهت چاپ مي
  فرمت مناسب را انتخاب مي كنيم.  باز كرده و نرم افزار دستگاهفايل را 
 ره مي كنيم. فايل را ذخي 
  وچاپ  اندازه ،قسمت ريپ رفتهبه (ميزان ريزنگاريDpi) مشخص ميكنيم را . 
  لي آت كرده به قسمت ذخيرهدوباره فرم چاپي را (layout )را مشخص  چاپرو بودن  يا پشت و يك رو، رفته

 كنيم. مي
  در قسمتprint   وارد مي كنيم. تعداد تيراژ مورد نظر را 
 كنيم.  مراحل را تاييد مي 
 ( را فرم چاپيقايل )فرستيم.است براي چاپ ميتوسط شبكه كه به دستگاه متصل  آماده شده 
  كند.مياسكروترون سطح درام را شارژ 
 LDA (34 شود)شكلپديدار مي بر سطح درام پاشش تونر كرده و محتواي چاپ شونده شروع به. 
 TED (35كند)شكلسطح كاغذ را باردار مي. 
 نقش بسته بر سطح درام را جذب  ر الكتريكي مثبت، ذرات تونر نشسته بر روي محتوايكاغذ داراي با

 . (35)شكلكندمي
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  شود.ميسطح درام توسط اسكروترون دوم دشارژ  
  ماده تصويرسازي بعدي شود، ذرات ريز باقي مانده تونر را از سطح درام بر مي دارد تا درام، آكلينر. 
 جذب  ت فيوزر رفته در اين قسمت تونر جامد توسط حرارت ذوب شده وچاپي به قسم حامل محتواي كاغذ

 .(36 )شكلشودكاغذ مي
  دشوتوسط تسمه ها به بيرون از دستگاه منتقل مي برش خورده وشود، منتقل ميبه قسمت كاتر كاغذ.  

 
 تصوير سازی سطح درام -33شكل 
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 درام سطحبر تصوير سازی  -34كل ش

 

 
 انتقال تصوير روی سطح چاپ شونده -35شكل 

 

 (LDAتصوير رنگي فرستاده شده به تصوير نگار)

 درام بدون تصوير -1   ل نگاشتحا در LDA -2 درام حامل تصوير -3
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 فیوزر  -36شكل 

 

 مثال ابعاد سطح چاپ شونده با اندازه محتواي بايد توجه داشت كه اگر فايل طراحي شده به هر دليلي مشكل داشته باشد  نکته
عمليات  نمايان شده و  Error( بر روي صفحه نمايشگر پيام پرينتمرحله چاپ )در ، جهت نباشدچاپ، منطبق يا هم 

 . در اين حالت بايستي فايل را متناسب با اندازه و جهت سطح چاپ شونده اصالح كرد.چاپ صورت نمي گيرد
 

 

 
 كردن براي چاپ نمونه در دستگاه ديجيتال را تمرين كنيد. Ripبا هماهنگي هنرآموز، چگونگي   فعالیت عملی

 
 

 

فرآيند عمومي چاپ در دستگاه هاي چاپ ديجيتال  :ديجیتال جوهر افشان يند چاپ در دستگاه چاپافر
 جوهر افشان به صورت زير است :

 .بعد از تنظيمات نرم افزاري، فايل مورد نظر به درايور چاپگر فرستاده مي شود 
 .درايور چاپگر، اطالعات )فايل( را به زبان قابل فهم براي آن ترجمه مي كند 
 اپگر براي چاپ را بررسي مي كند.درايور آماده بودن چ 
 .درايور، اطالعات فايل )ترجمه شده( را براي چاپگر مي فرستد 
  اكنون، چاپگر اطالعات دريافت شده را در يك بافر )حافظه موقت( ذخيره مي كند. )ظرفيت ذخيره سازي

 ير است(.اين حافظه در دستگاه هاي مختلف از مقادير اندک چند صد كيلو تا چند گيگا بايت متغ
 .مكانيزم الكترونيك كنترل كننده، موتور تغذيه سطح چاپ شونده را فعال مي كند 
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 .كاغذ به جايگاه دقيق شروع چاپ هدايت شده و ثابت مي شود 
 ( موتورStepper.مكانيزم هد دستگاه در عرض و طول كاغذ را به حركت در مي آورد ) 
 وهر )تونر مايع( بر سطح چاپ شونده از افشانك هاي همزمان با حركت عرضي و طولي هد و تسمه، تزريق ج

 هد انجام مي شود.
  با پايان هر حركت رفت مكانيزم تسمه و هد، موتور، به مقادير بسيار كمي از واحد اينچ، سطح چاپ شونده

 را به جلو حركت مي دهد. 
 د.اين فرآيند تا پايان چاپ محتواي مورد نظر و در تيراژ داده شده، ادامه مي ياب 

براي تهيه نمونه از ماشين چاپ ديجيتال، مانند كارهايي كه  :های جزئي ماشین پیش از دستور چاپكنترل
در ماشين هاي چاپ افست انجام مي شد، با گستردگي و تنوع بسيار زيادي مواجه نخواهيم بود. اين تفاوت به 

تگاه چاپ ديجيتال است. اما در هر صورت ديجيتال در دسوري افن دليل مكانيزه باال و تنظيمات دقيق و مطمئن 
 :ها عبارتند ازرلترين اين كنتهايي كه ضروري هستند بايستي انجام شوند. مهمكنترل

 نوردهاي فيوزر تميز هستند؟ 
 ؟ال دي اي تميز است 
 ؟خنك كننده ال دي اي فعال است 
 ؟ سطح درام تميز است 
 ؟دكننه هاي كلينر به خوبي كار ميچرخ دنده ها وتسم 
 ؟ساكشن به خوبي تنظيم است 
 ؟اسكروترون تميز است 
 ؟كاتر به خوبي تنظيم است 
 ؟شنده كاغذ ( تنظيم استترز موتور ) موتورك 
 ؟ گرماژ تنظيم شده است 
 ؟ دماي فيوزر تنظيم شده است 
 ؟نوردها هدايت كننده تميز هستند 

  



 196 

سي زير )در كار با تنظيمات چاپگر( كه در تنظيمات دستگاه هاي در گروه كالسي خود، معني كاربردي  واژه هاي انگلي  پژوهشی کنید
 ديجيتال استفاده مي شوند را بيابيد و به هنرآموز تحويل دهيد.

  

 

Page Setup Scale Page Size Actual Size Landscape Portrait Current Page 

       

Envelope Letter Tray Both Sides Fit Gray Scale Copies 

       

Print Quality Paper Source Paper Type Multiple Margins Collated Low Resolution 

       
 

 

 بررسی نمونه چاپ شده با فایل و یا نمونه

 
  دانید؟می آیا

 شود؟سي نمونه چاپ شده چگونه انجام ميبرر 
 ي مورد توجه قرار گيرند؟هايي بايستلفهؤاپ شده با چاپ ديجيتال، چه مدر بررسي نمونه چ 

  

 
در  كاري كه انجام مي شود، يك راهكار عموميدر اختيار داشتن يك مبنا و نمونه، براي مقايسه و سنجش

تمامي سيستم هاي چاپي از جمله چاپ ديجيتال، كاربرد دارد. اين مبنا/ نمونه  ارزيابي كيفي است. اين روش در
شته وجود دااوليه  اصل –نمونه يا فايل الكترونيك  –ه فيزيكي چاپ شده مي تواند به يكي از سه حالت نمون

 باشد.
 :های قابل كنترل در بررسي نمونهلفهؤم

 :بايستي مورد توجه قرار گيرندوجود دارند كه  موارد مهماز  ايمجموعهبررسي نمونه چاپ شده  در
 (.37)شكل  / رجيستريهاانطباق رنگ 
 دهيثبات ترام 
 هاي بدون چاپسمتتميز بودن ق 
 ها با فايل يا نمونه قبليمطابقت فام رنگ 
 ثبات رنگ )جوهر/ تونر( بر روي سطح چاپ شونده 
 بودن محتواي چاپ شده و درست كامل 
 درست بودن توالي اطالعات متغير چاپ شده 
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 هاانطباق رنگ تنظیمات -37شكل 

 

 .ديجيتال امكان اختالف رنگ در چاپ وجود داردهاي چاپ در دستگاه :مل موثردركیفیت چاپ ديجیتالاعو
 دهيم.را شرح مي )تونر( ترين عاملادامه، مهم اين اختالف ناشي از عوامل مختلفي مي باشد كه در

هاي چاپ، در چاپ ديجيتال نيز ماده چاپ شونده ويژه اين روش وجود دارد كه ويژگي مانند تمام روش :تونر
 "مومي مورد استفاده براي ماده چاپ شونده در دستگاه هاي چاپ ديجيتال هاي خاص خود را دارد. واژه ع

 امند.نشك)پودري( و تونر مايع )جوهر( ميدارد كه كلي ترين انواع آن را تونر خمختلفي . تونر نيز انواع است "تونر
ه شوند ك اعي تقسيم ميتونرهاي پودري در يك تقسيم بندي جزئي تر به انو :(Dry Tuner)تونرهای پودری

 .(38)شكل هاي تك جزي و دو جزئيعبارتند از: تونر
 .اين تونر ها خود داراي دو زير مجموعه هستند : تونر تک جزئي

    هاي تك رنگ و عموما تيره استاده مي شود.اين تونر معموال براي چاپتونرهاي تك جزئي مغناطيسي : 
 موال براي چاپ در سرعت پايين استفاده مي شود.غير مغناطيسي : از اين تونر نيز معتونرهاي تك جزئي 

 80ميكرون هستند، توسط اجزاي حامل، كه داراي اندازه حدود  8ذرات اين تونر كه به اندازه  تونر دوجزئي :
ميكرون هستند به سطح درام منتقل مي شوند. تونرهاي دو جزئي بيشتر از تونرهاي تك جزئي مورد استفاده 

 هاي رنگي كاربرد بشتري دارند.ونرها در چاپاين ت قرار مي گيرند.
 شود.تيره استاده مي هاي تك رنگ و عموماًبراي چاپ اين تونر معموالً :تونر مغناطیسي
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 : تونر غیر مغناطیسي

 
 تونر-38شكل 

 

هاي رنگي مي باشد. بعد از تونر مايع داراي يك حامل مايع براي انتقال پيگمنت :(Liquid Tuner)تونر مايع
. به دليل وجود ذرات بسيار جدا شودها پيگمنتاز بايستي آن ، حامل مايع به سطح چاپ شونده اعمال تونر

 .دهدتونر مايع را نشان ميمخازن  39كوچك در اين تونرها، كيفيت چاپ مطلوبي ايجاد خواهد شد. شكل 
ميكرون  3تا  1رهاي مايع بين نميكرون و در تو 10تا 5 هاي پودري تقريباًضخامت اليه/فيلم حاصل از تونر

 باشد. مي
اند و بهتر روي سطح تونرها خاصيت جذب باالتري دارند، زيرا از پيگمنت هاي ريزتري تشكيل شده بعضي از

  نشينند در آن صورت ما تصويري با كيفيت باالتر خواهيم داشت.چاپ شونده مي
 

 
 تونر مايع -39شكل 

 
هاي چاپي افست، فلكسوگرافي، روتوگراور و سيلك اسكرين ، درباره ضخامت اليه مركب در روشدر گروه كالسي خود  پژوهشی کنید

پژوهش كرده و نتايج به دست آمده را با ضخامت اليه تونرهاي ناشي از چاپ ديجيتال در يك جدول مناسب بياوريد. 
 صفحه نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.هاي موجود را در دو سپس تحليل خود را پيرامون چرايي، مزايا و معايب تفاوت
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هاي سيستم و دستگاه چاپ و همچنين نسبت به نوع ژگير رفته، نسبت به ويابكاگر كاغذ  :شونده سطح چاپ
ي ااين شرايط به گونهچاپ نخواهيم داشت. كيفيت خوبي در  نباشد، و سطح مناسبداراي بافت تونر دستگاه، 
 هاييت سطح چاپ شونده را براي دستگاههاي گراماژ و كيفهاي سازنده، محدوديتاري از شركت است كه بسي

 كنند.يخود مشخص و اعالم م

هاي چاپ معمول، از هاي ساير روشهاي چاپ ديجيتال نسبت به دستگاهدستگاه :دستگاهمنظم سرويس 
ال هاي ديجيتورياكارگيري فنهظرافت و حساسيت بسيار باالتري برخوردارند. عامل اصلي وجود اين شرايط، ب

 .دالكترونيك و الكترومكانيك برخوردارنپذيري و صدمه ظريفدهنده آنها از ساختار اجزاي تشكيلبيشتر است كه 
هاي دقيق هستند تا بتوانند در طول ريزي سرويسبه شدت نيازمند رسيدگي و برنامه هابنابراين اين دستگاه

 ا ارائه دهند. بهره برداري، كيفيت مناسب چاپ ر
به خوبي صورت گرفته باشد ما و تنظيمات دستگاه سازي فايل اگر تمامي مراحل آماده :سازی دستگاهآماده

مقدار  ،، نوع تونرمناسب سازي شده فايل :زاين موارد عبارتند ابرخي از  .دخواهيم بو خوبشاهد يك كار چاپي 
 ... ، سرعت چاپ وگرماي فيوزر

 
 ي كنيد كه در چاپ ديجيتال، سطح چاپ شونده به چه صورتي در كيفيت چاپ اثر گذار است؟بررس  کار در کالس

 
 

 
در گروه كالسي خود، درباره اشكاالتي كه ناشي از انجام ندادن به موقع و كامل سرويس دستگاه، رخ مي دهند پژوهش   پژوهشی کنید

 نرآموز ارائه دهيد.كرده و نتايج به دست آمده را به طور مكتوب و منظم به ه
  

 
فايلي را آماده كرده و براي چاپ آن در دستگاه چاپ ديجيتال اقدام كنيد. نمونه چاپ شده را با فايل آن مطابقت داده   فعالیت عملی

 اگر در چاپ يا فايل مشكلي وجود دارد، جهت رفع آن اقدام كنيد.  .و كنترل كنيد
  

 
ا به د تنسرد شده باشدستگاه و قطعات آن زماني انجام دهيد كه به خوبي را نوردها و غلتك ها  اريتميز كسرويس و   نکته ایمنی

 .دستان شما و قطعات دستگاه آسيب وارد نشود
 

 
 نکته زیست

 محیطی

 .از ريخته شدن تونر يا جوهر دستگاه چاپ ديجيتال در محيط، جلوگيري كنيد 
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 ری چاپ دیجیتالگیارزشیابی شایستگی نمونه

 :شرح كار
 بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه  -3 –دستور چاپ يك برگ نمونه  -2 –تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه  -1

 :استاندارد عملكرد
 تهيه نمونه از فايل نهايي آماده شده براي چاپ به منظور تاييد نهايي سفارش دهنده

 ا:هشاخص
 ه و تحويل دستگاه طبق دستورالعمل دفترچه راهنمابررسي و كنترل بخش تغذي

 بررسي و كنترل ماشين قبل از تهيه نمونه

 اصلبررسي نمونه چاپ شده و تطبيق آن با فايل و يا نمونه 

 ت:رايط انجام كار و ابزار و تجهیزاش
 شرايط:    

 -لوكس 400نور محيط  -ستانداردابزار كار مورد نياز ا -درجه 22دماي محيط - 25 %رطوبت محيط  -محيط كارگاهي
  دقيقه 30زمان 

 ابزار و تجهیزات:   
 سطح چاپي -دستگاه چاپ

 :معیار شايستگي
 

 هنرجو نمره  3 از قبولي نمره حداقل كار مرحله رديف

  2 تنظيم دستگاه براي چاپ نمونه 1

  1 دستور چاپ يك برگ نمونه 2

  2 بررسي نمونه چاپ شده با فايل و يا نمونه 3

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

 
2 

 

 * نمرات میانگین
 

 باشد.مي 2براي قبولي و كسب شايستگي،  *  حداقل ميانگين نمرات هنرجو
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