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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اوالً با هم متحد باشد و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم، بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
ُه« َسِسُرّ امامخمینی»ُقِدّ
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وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های درسی را همانند 
پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنـامـۀ درسی ملـی جمهوری اسالمی ایـران در نظام جـدیـد آمـوزشی 
تغییر دهیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار 
واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در این برنامه برای 

شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:
1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
مشارکت  با  و  باالدستی  اسناد  بر  مبتنی  کاردانش  و  حرفه  ای  و  فنی  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین 
نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی 

مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ چاپ تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی 
ایـن  با شایستگی های متفاوت آمـوزش خـواهید دیـد. کسب شایستگی هـای  پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی 
کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. هنرجویان 

عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
کتاب درسی لیتوگرافی و کلیشه سازی شامل5 فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری 
از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط 

به آن فصل را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی، شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفنی  شایستگی های  با  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی 
و در کتاب درسی و بستۀ   آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار 

شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در 

خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جّدی بگیرید.
برای انجام فعالیت های موجود درکتاب، می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب، 
www. اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که   با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

tvoccd.medu.ir می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام های مؤثری در جهت سربلندی و 

استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفترتألیفکتابهایدرسیفنیوحرفهایوکاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز 
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اسناد و مدارک، عکس ها و تقریبا هر سندی که نیاز ما را در آینده از نظر دسترسی به اطالعات مورد نظرمان تأمین 
می کند می بایســت بصورت دیجیتال ذخیره شــود. در دنیای امروز با توجه به پیشــرفت فناوری، دستگاهی به نام 
دســتگاه اسکنر که فرایند ذخیره سازی را آسان می کند به کمک ما آمده است. اسکنرها ابزاری برای انتقال هرگونه 
سند )عکس، کاغذ، نگاتیو و ...( به صورت دیجیتال به رایانه ها، به منظور ذخیره سازی و دخل و تصرف در آنها طراحی 

و ساخته شده اند.

فصل 1

اسکنتصاویر
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آیاتابهحالپیبردهاید؟
 اسکنرها چگونه ابزاری هستند؟

 اسکنرها در چه مواردی نقش دارند؟
 چند نوع اسکنر داریم؟

 نحوه انتقال تصاویر از اسکنرها به رایانه چگونه است؟

هدف کسب شایستگی آشنایی با انواع اسکنرها و نحوه اسکن کردن سند یا اسناد در فرایند عملیات پیش از چاپ 
و انتقال اطالعات رایانه است.

واحد یادگیری 1  

شایستگی اسکن کردن تصاویر

استانداردعملکرد: شناسایی سند، نحوه استفاده از اسکنر، نحوه انتقال سند به رایانه
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1ـ1ـ آشنایی با دستگاه اسکنر
 به تصاویر زیر نگاه کنید و برداشت خود را بیان نمایید.
 به نظر شما این وسایل چه نقشی در زندگی ما دارند؟

 آیا از این وسایل تنها می توان به عنوان وسایل و تجهیزات کمکی رایانه نام برد؟
 آیا این وسایل فقط جنبۀ زیبایی در کنار رایانه را دارند؟

)تصاویر 1ـ1، 2ـ1 و 3ـ1 نمونه هایی از دستگاه اسکنر را نمایش می دهند(.

شکل1-1

امروزه نداشتن دستگاه اسکنر به عنوان یکی از ابزارهای 
جانبــی الزم در کنار رایانه مــا را در انجام فرایند امور 
تحصیلی و شغلی دچار ضعف می کند. اسکنرها عموماً 
وسیله ای برای انتقال سندها و تصاویر یک برگ به یک 

سند در قالب یک فایل رایانه ای هستند. 
اسکنرها نقش دســتگاه ورود اطالعات را برای رایانه ها 
ایفا می کننــد. منظور از اطالعات، ســندهای کاغذی 
یــا عکس های چاپی هســتند که از طریق اســکنرها، 
به راحتــی و  در کمتر از یک دقیقه می توان تصویر آنها 
را به رایانه انتقــال داد و تبدیل به فایل های دیجیتالی 

نمود و به راحتی آنها را انتقال داد و یا ویرایش نمود.
در واقع اسکنرها وظیفه دارند تا تمام اسناد و عکس های 
کاغذی را به صورت دیجیتالی توسط رایانه ها در اختیار 
ما قرار دهند. به طور مثال شــاید شــما بخواهید آلبوم 
عکس هــای قدیمی خود را به رایانه منتقل کنید تا آنها 

را ویرایش کنید، یا با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
یکــی از فایده های این کار این اســت کــه اگر در اثر 

گذشــت زمان، عکس های شما فرســوده و بی کیفیت 
شوند، شــما نسخه ای از آنها را با همان کیفیت اولیه و 
بدون نگرانی از پوسیده شدن در اختیار خواهید داشت 
یا شاید بخواهید نســخه ای از سندی را در رایانه خود 
داشته باشید تا در مواقع لزوم به سرعت به نقل و انتقال 
آن بپردازید. این روش ارسال و دریافت بسیار سریع تر 
از روش های ارســال پســتی و سنتی اســت و کاربرد 

بیشتری دارد.

شکل1-3 شکل1-2

3 
 

 آشنایی با دستگاه اسکنر-1-1

  .به وصاویر زیر نگاه کنید. برداشت خود را بیان کنید 
 سایل چه نقشی در زندگی ما دارند؟به نظر شما این و 
  ووان نام برد؟ونها به عنوان وسایل و وجهیزا  کمکی رایانه فقط میرا آیا این وسایل 
 ی زیبایی در کنار رایانه را دارند؟این وسایل فقط هنبه 

 دهند(.نه هایی از دستگاه اسکنر را نمایش مینمو 1-3و 1-2، 1-1)اشکال 

 
 1-1شکل

 

 1-2شکل 

 

 1-3شکل

سؤال
بهتصاویر4ـ5،1ـ6،1ـ1و7ـ1نگاهکنید.بهنظرشماهرکدامازایناسکنرهابرایچهکاریمناسب

هستند؟فکرمیکنیدباتوجهبهابعادشانعملکردیکسانیدارند؟
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شکل1-4

شکل1-6

شکل1-5

شکل1-7

5 
 

نگاه کنید، به نظر شما هرکدام از این اسکنرها برای چه کاری مناسب هستند؟ آیا  1-7و  1-6، 1-5، 1-4به وصاویر :سوال
 می ووان گفت هر کدام از آنها با ووهه به ابعادشان عملکرد یکسانی دارند؟

 

                  
 1-5شکل          1-4شکل 

 

 

 

 

                  

 1-7شکل         1-6شکل 

 

 

 

 

5 
 

نگاه کنید، به نظر شما هرکدام از این اسکنرها برای چه کاری مناسب هستند؟ آیا  1-7و  1-6، 1-5، 1-4به وصاویر :سوال
 می ووان گفت هر کدام از آنها با ووهه به ابعادشان عملکرد یکسانی دارند؟

 

                  
 1-5شکل          1-4شکل 

 

 

 

 

                  

 1-7شکل         1-6شکل 

 

 

 

 

2ـ1ـ انواع اسکنر

اسکنرتخت: این اســکنرها در اندازۀ A4 و برای مصارف 
خانگی یا دفاتر شــرکتی ساخته شــده اند. قدرت و وضوح 
تصویر این گونه از اســکنرها در مقایســه با انواع بزرگ تر و 

صنعتی پایین تر است )شکل 8ـ1( .

شکل8-1اسکنرتخت
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اسکنرشیتفد)Sheet fed(: اسکنر شیت فد از نظر 
اندازه کوچک تر از مدل رومیزی است زیرا به جای اینکه 
عکس / ســند بر روی آن گذاشته شود، به داخل اسکنر 
فرستاده می شود. در واقع به جای حرکت هد و حسگرها، 
کاغذ حرکت می کند که این امر ممکن اســت کمی در 
کیفیت نهایی تصویر اثر منفی داشته باشد )شکل 9ـ1( .

اسکنراسناد: این اسکنرها که برای مکان های بزرگ 
 )Auto Data Feeder( ساخته شده اند دارای سیستم
هستند یعنی کاغذها را توســط موتورها و غلتک هایی 
به داخل می کشــند و عملیات اسکن را روی آنها انجام 
می دهند. ضمناً امکان بهره وری به ســبک اسکنرهای 
تخت البته باکیفیتی بــه مراتب محدود تر را نیز دارند 

)شکل 10ـ1(.

شکل9-1اسکنرشیتفد

شکل10-1اسکنراسناد

7 
 

 ADF  ( Autoاند دارای سیستم ته شدهور ساخگرهای بزاین اسکنرها که برای مکان :اسکنر اسناد-
Data Feeder)   ملیا  اسکن کشند و عهایی به داخل میهستند یعنی کاغذها را ووسط مووورها و غلطک

سبک اسکنرهای وری به دهند . ضمناً در این دستگاه قسمتی وهود دارد که امکان بهرهرا روی آنها انجام می
 .(1-11شکل )  کندوخت را نیز مهیا می

 

 

 

 (: اسکنر اسناد1-11شکل )

های عریض ) این اسکنرها همانطور که از نامشان پیداست برای اسکن کردن نقشه: پالترنقشه یا  اسکنر-
ته و ها را از یک سو گرفشوند. این اسکنرها، نقشهکار گرفته میه به باال( و در طول نامحدود ب A3از اندازه 

 .(1-11شکل ) دهد وا وصویر آنرا ثبت کندآنرا از بین هد خود عبور می

 
 نقشه(: اسکنر 1-11شکل )

 

های رادیولوژی بکار ها ، فیلمکه مخصوص نگاویوهای عکس، اسالید این اسکنرها: اسکنر فیلم و اسالید-
 .(1-11شکل ) ها بخوانندها و نگاویوووانند وصویر را از روی فیلمد دارای قیمت باالیی هستند که میرومی

 

 

 

 

 (: اسکنر فیلم1-11شکل )

اسکنرنقشهیاپالتر:این اسکنرها همانطور که از نامشان 
 A3 پیداست برای اسکن کردن نقشه های عریض )از اندازه
به باال( و در طول نامحدود به کار گرفته می شوند. نقشه ها را 
از یک سو گرفته بین سنسور دستگاه عبور می کند تا تصویر 

ثبت شود )شکل 11ـ1(.

7 
 

 ADF  ( Autoاند دارای سیستم ته شدهور ساخگرهای بزاین اسکنرها که برای مکان :اسکنر اسناد-
Data Feeder)   ملیا  اسکن کشند و عهایی به داخل میهستند یعنی کاغذها را ووسط مووورها و غلطک

سبک اسکنرهای وری به دهند . ضمناً در این دستگاه قسمتی وهود دارد که امکان بهرهرا روی آنها انجام می
 .(1-11شکل )  کندوخت را نیز مهیا می

 

 

 

 (: اسکنر اسناد1-11شکل )

های عریض ) این اسکنرها همانطور که از نامشان پیداست برای اسکن کردن نقشه: پالترنقشه یا  اسکنر-
ته و ها را از یک سو گرفشوند. این اسکنرها، نقشهکار گرفته میه به باال( و در طول نامحدود ب A3از اندازه 

 .(1-11شکل ) دهد وا وصویر آنرا ثبت کندآنرا از بین هد خود عبور می

 
 نقشه(: اسکنر 1-11شکل )

 

های رادیولوژی بکار ها ، فیلمکه مخصوص نگاویوهای عکس، اسالید این اسکنرها: اسکنر فیلم و اسالید-
 .(1-11شکل ) ها بخوانندها و نگاویوووانند وصویر را از روی فیلمد دارای قیمت باالیی هستند که میرومی

 

 

 

 

 (: اسکنر فیلم1-11شکل )

شکل11-1اسکنرنقشه
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اسکنرســهبعدی: اســکنر ســه بعدی به منظور اسکن 
سه بعدی، مهندسی معکوس، نمونه ســازی سریع، راپیدت 
پروتوتایپینگ، اسکن سه بعدی قطعات صنعتی، منبت چوب، 
 Geomagic,Rapidform,Catia مبلمان، ماشین، دندان

مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 14ـ1(.

اسکنرفیلمواسالید: اسکنرهای فیلم و اسالید همان طور 
که از اسمشــان مشخص است مخصوص نگاتیوهای عکس، 
اســالیدها، فیلم های رادیولوژی اســت دارای قیمت باالیی 
هستند و می تواند تصویر را از روی فیلم ها و نگاتیوها بخواند 

)شکل 12ـ1(.

اســکنردستیقابلحمل: این اسکنرها بسیار کوچک بوده و از کیفیت بسیار پایینی برخوردارند. از این رو برای 
اسکن عکس یا سندهایی که نیاز به کیفیت باال دارند مناسب نیستند. در انواع گوناگون و سایزهای مختلفی ساخته 
شــده اند که کوچک ترین آنها به صورت »مدادی« بوده که به راحتی در جیب جای می گیرد. این مدل ها برای اسکن 
کردن خط به خط نوشته ها و کتاب ها درنظر گرفته شده اند. اسکنرهای دستی در اندازه های بزرگ تری هم )در حد 
عرض کاغذها( عرضه شده اند. برای استفاده از آنها کافی است که آنها را برروی سند موردنظر بکشید تا تصویر ثبت 

شود )شکل 13ـ1(.

شکل12-1-اسکنرفیلم

شکل13-1-اسکنرفیلم

شکل14-1اسکنرسهبعدی

7 
 

 ADF  ( Autoاند دارای سیستم ته شدهور ساخگرهای بزاین اسکنرها که برای مکان :اسکنر اسناد-
Data Feeder)   ملیا  اسکن کشند و عهایی به داخل میهستند یعنی کاغذها را ووسط مووورها و غلطک

سبک اسکنرهای وری به دهند . ضمناً در این دستگاه قسمتی وهود دارد که امکان بهرهرا روی آنها انجام می
 .(1-11شکل )  کندوخت را نیز مهیا می

 

 

 

 (: اسکنر اسناد1-11شکل )

های عریض ) این اسکنرها همانطور که از نامشان پیداست برای اسکن کردن نقشه: پالترنقشه یا  اسکنر-
ته و ها را از یک سو گرفشوند. این اسکنرها، نقشهکار گرفته میه به باال( و در طول نامحدود ب A3از اندازه 

 .(1-11شکل ) دهد وا وصویر آنرا ثبت کندآنرا از بین هد خود عبور می

 
 نقشه(: اسکنر 1-11شکل )

 

های رادیولوژی بکار ها ، فیلمکه مخصوص نگاویوهای عکس، اسالید این اسکنرها: اسکنر فیلم و اسالید-
 .(1-11شکل ) ها بخوانندها و نگاویوووانند وصویر را از روی فیلمد دارای قیمت باالیی هستند که میرومی

 

 

 

 

 (: اسکنر فیلم1-11شکل )

8 
 

این اسکنرها بسیار کوچک بوده و از کیفیت بسیار پائینی برخوردارند. از اینرو  :دستی قابل حمل اسکنر-
اگون و یت باال دارند مناسب نیستند. این اسکنرها در انواع گونفبرای اسکن عکس یا سندهایی که نیاز به کی

های  یبه بوده که به راحتی در   "مدادی"ورین آنها بصور  اند که کوچکسایزهای مختلفی ساخته شده
اند. اسکنرهای ها درنظر گرفته شدهها و کتابا برای اسکن کردن خط به خط نوشتههگیرد. این مدلمی

اند. برای استفاده از آنها کافی است که ( عرضه شدهوری هم )در حد عرض کاغذ هاهای بزرگدستی در اندازه
 .(1-11شکل ) آنها را بر روی سند مورد نظر بکشید وا وصویر ثبت شود

 
 (: اسکنر فیلم1-11شکل )

 نمونه سازی سریع, مهندسی معکوس, اسکن سه بعدی, به منظور اسکنر سه بعدی :بعدی سهاسکنر  -
 اسکن سه بعدی مبلمان, اسکن سه بعدی منبت چوب, اسکن سه بعدی قطعا  صنعتی, راپید پرووووایپینگ,

مورد استفاده قرار می  Geomagic,Rapidform,Catiaاسکن سه بعدی دندان اسکن سه بعدی ماشین,
 (.1-11شکل )گیرد. 

 

 

 

 

 : اسکنر سه بعدی(1-11شکل )

 

 

 

 

8 
 

این اسکنرها بسیار کوچک بوده و از کیفیت بسیار پائینی برخوردارند. از اینرو  :دستی قابل حمل اسکنر-
اگون و یت باال دارند مناسب نیستند. این اسکنرها در انواع گونفبرای اسکن عکس یا سندهایی که نیاز به کی

های  یبه بوده که به راحتی در   "مدادی"ورین آنها بصور  اند که کوچکسایزهای مختلفی ساخته شده
اند. اسکنرهای ها درنظر گرفته شدهها و کتابا برای اسکن کردن خط به خط نوشتههگیرد. این مدلمی

اند. برای استفاده از آنها کافی است که ( عرضه شدهوری هم )در حد عرض کاغذ هاهای بزرگدستی در اندازه
 .(1-11شکل ) آنها را بر روی سند مورد نظر بکشید وا وصویر ثبت شود

 
 (: اسکنر فیلم1-11شکل )

 نمونه سازی سریع, مهندسی معکوس, اسکن سه بعدی, به منظور اسکنر سه بعدی :بعدی سهاسکنر  -
 اسکن سه بعدی مبلمان, اسکن سه بعدی منبت چوب, اسکن سه بعدی قطعا  صنعتی, راپید پرووووایپینگ,

مورد استفاده قرار می  Geomagic,Rapidform,Catiaاسکن سه بعدی دندان اسکن سه بعدی ماشین,
 (.1-11شکل )گیرد. 

 

 

 

 

 : اسکنر سه بعدی(1-11شکل )
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-اسکنرهایحرفهای: این اسکنر ها دارای قابلیت های 
منحصر به فردی هســتند و دارای تفاوت های بســیار 
زیادی نسبت به اسکنر های معمولی هستند. این تفاوت 
از اندازه تصویر قابل اسکن که از ابعاد 35 سانتی متر در 
50 سانتی متر به باال شروع می شوند. دارای نرم افزارهای 
حرفه ای اسکن میباشــند که نیازهای حرفه ای چاپ را 
پوشــش می دهد، با مدل رنگی CMYK )با نرم افزار 
تخصصی خود( اســکن می کنند، رزولوشن حقیقی آن 
بیش از 5000 پیکسل در 5000 پیکسل است و امکان 
بزرگنمایی اسکن را بیش از 3000 برابر ارژینال را دارد 

شکل15-1اسکنرحرفهایچاپ)شکل 1-15(.

کار عملی
باتوجهبهشناختاسکنرهاچندسندرابهدلخواهانتخابکنیدوباتوجهبهنوعآنجدولزیررا

تکمیلکنید.

وضوح تصویرعمق رنگنوع اسکنر مورد استفادهسند

PPI 24450 بیترومیزی قطع TifA4. جلد کتاب درسی
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-دقــتووضوحتصویر: وضوح یا دقــت تصویر بر 
حسب PPI است. مفهوم PPI در واقع مخفف اصطالح 
Pixel Per Inch است. که به معنی تعداد پیکسل های 
نسخه برداری شده در یک اینج خطی است. این مقادیر 

را ریزنگاری یا رزولوشن تصویر می نامند.
 PPI یک مفهوم برای مشخص نمودن کیفیت فایل برای 
مصارف مختلف است. این مقدار برای مصارف مختلف با 
مقادیر مختلفی تعیین می گردد. بطور مثال برای مصرف 
 PPI 96 در مانیتــور )صفحات وب و ... ( از مقدار 72 تا
در نظر گرفته می شــود. این مقادیر برای چاپ افست )با 
توجــه به تکنولوژی تولید، مواد مصرفی( از 150PPI تا 
450PPI متغیر اســت. متخصصان برای دقت و وضوح 
تصویر در خصوص حداقل رزولوشــن اسکنرها 600 در 
1200 نقطه در اینچ و پیشــنهاد آنها 1200 در 2400  
نقطه در اینــچ و2400 در 4800  نقطه در اینچ و برای 
حداکثر  رزولوشن 1200 در 2400 تا 2400 در 4800 
توصیه می کنند. باال رفتن رزولوشن اسکنرها این امکان 
را فراهم مــی آورد که یک تصویــر A4 را تا ده ها برابر 
اندازه واقعی خود برای مصارف مختلف اســکن نماییم. 
دقت، نشان دهنده جزئیات محتوی دیجیتال می باشد. 
میزان دقت هر اندازه که بیشتر باشد)متناسب با دستگاه 
خروجی(، تصویر از کیفیت و شفافیت بیشتری برخوردار 

خواهد بود.
 اهمیت دقت در یک تصویر، زمانی بیشتر هویدا می گردد 
که قصد بزرگ نمودن یک تصویر وجود داشــته باشــد. 
ابعاد عمومی دستگاه اســکنر A4 بوده است و در برخی 
اسکنرهای عمومی این دستگاه تاقطع A3 افزایش می یابد. 
اســکنرهای صنعتی مورد مصرف در صنعت چاپ بسیار 
 50 X 70 بزرگتر از اســکنرهای اداری می باشد و تا قطع

سانتی متر و بزرگتر وجود دارد.
 اکثر کاربران حرفه ای ممکن است نیازمند اسکن تصاویر 
بزرگ تر باشند. بدیهی است که وجود یک ناحیه بزرگ تر 

اســکن، امکان اسکن کتب بزرگتر، نقشه ها، روزنامه ها و 
سایر موارد مشابه را فراهم می نماید.

- عمــق رنــگ )Bit Depth (: عمــق رنــگ در واقع 
تعداد رنگ هایی اســت که یک دستگاه امکان خواندن، 
بازتولید آن را دارد. یکی از پارامترهای مهم بهره گیری از 
اســکنرها میزان رنگی است که امکان خواندن، مدیریت 
و ذخیره سازی را داشته باشد. رنگ اسکنر در خود جای 
داده اســت. میزان عمق رنگ بر مبنای 2 در نظر گرفته 
می شود. حداقل مقدار عمق رنگ دو بیت )22( معادل دو 

رنگ )سفید و مشکی( است.
 چشــم انســان زیر 144 تــن رنگی را در یک ســطح 
خاکستری به صورت پله پله زیر میبیند. بدین منظور برای 
رنگ خاکستری )سفید و مشکی و خاکستری های میانه( 
حداقل مقدار هشت بیت معادل 256 تن خاکستری در 

نظر گرفته می شود )شکل 16-1 و 1-17(.
 

3ـ1ـ ویژگی های اسکنر

چهپارامترهاییرادرزمانانتخابیکاسکنربایددرنظرگرفت؟

Grayscal/81-16شکل

حداکثرروشنایی

حداکثرتیرگی

ری
ست

خاک
ح
طو

س

عمقبیت
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بدین منظــور بــرای بهره گیری کیفیــت مطلوب چاپ 
ماشینی برای هر کانال رنگی RGB هرکدام هشت بیت 
 G )28( رنگ ،R )28( درنظر گرفته می شــود. برای رنگ
و رنــگ )B )28 خواهد بود. در واقع عمق رنگ این مدل 
امکان خواندن 16.777.216 رنگ را در یک فایل خواهد 

داشت )شکل 1-18(.
اســکنر ها امکان عمق رنگ 24 بیت )ســه کانال هشت 
بیت( ، 48 بیت )سه کانال شانزده بیت( و 96 بیت )سه 
کانال ســی و دو بیت( را مهیا می ســازند. لذا در زمان 
انتخاب و کار با اســکنر باید به ایــن موضوع توجه ویژه 

داشت.
 CCD فناوریلنزاسکن: اسکنرهایی که از فناوری-
اســتفاده می کند، متداول تــر بوده و کیفیــت تصاویر 
اسکن شــده توســط آنان نیز به مراتب بهتر می باشــد. 
اســکنرهایی که از فنــاوری CIS اســتفاده می کنند، 
کوچک تر از اســکنرهای CCD بوده و اغلب دارای کابل 
جداگانه برق نبوده و از کابل USB برای ارتباط با رایانه 
اســتفاده می کنند. در صورتی که اســکنرهای فوق را از 
طریق یــک کابل جداگانه و مختص ایــن کار به رایانه 
وصل کنیم، ســرعت آنان بیشتر بوده و شفافیت تصویر 

نیز بهبود خواهد یافت. این نوع اســکنرها دارای تغدیه 
کننده اتوماتیک نیز می باشند.

-پورتهایاسکنر: برای اتصال اسکنر به رایانه و انتقال 
تصویر نیاز به یک پورت )درگاه ورودی( می باشند. اکثر 
اسکنرهای قدیمی تر با توجه به نوع فناوری مورد استفاده 
در آنها مجهز به پورت های Parallel ،  IEEE1394 و  
USBبودند )این پورت سرعت مناسب برای کارهای با 
حجم کوچک را دارا می باشــد(. برخی دیگر از اسکنرها، 
دو نــوع اینترفیس پــورت USB و مــوازی را حمایت 
می نمایند )به منظور امــکان کار با رایانه های قدیمی(. 
اسکنر های امروزی از درگاه های USB 2 ، Firewire و 
یا SCASI بهره می گیرند. علت بهره گیری از درگاه های 
ســریع تر به این دلیل است که با توجه به سرعت باالی 
تولیــد فایل با PPI و عمق باالی رنگ، این دســتگاه ها 
باید با ســرعت به رایانه منتقل شوند، در غیر این صورت 
فایل دچار مشکل خواهد شد. معموال اسکنرهای اداری و 
خانگی از درگاه USB 2و دستگاه های صنعتی از درگاه 
SCASI و Firewireبهــره می گیرند. البته این روش 
هزینه بیشــتری هم دارد و برای تصویر با کیفیت بسیار 

باال استفاده می شود)شکل 19-1 تا 1-21(.

Grayscal/81-17شکلRGB/81-18شکل
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نــکات مهم: قبل از انتخاب و خرید یک اســکنر باید به 
نکات زیر توجه شود :

-سازگاری: در انتخــاب اسکنر سرعت پردازنده میزان 
حافظه RAM  مقدارحافظه آزاد دیسک سخت و نحوه 
اتصال اسکنر به رایانه بایستی مورد بررسی قرار می گیرد 

تا با اسکنر انتخابی سازگاری داشته باشد .
-قابلیترنگیبودن: اســکنرها ممکن است قابلیت 
تصویر برداری ســیاه و ســفید و یا قابلیت تصویر برداری 
رنگی را دا شــته باشد. اسکنرهای دستی به صورت سیاه 
و سفید تصویر برداری می کنند که خیلی کاربرد ندارند. 
بهتراست از اسکنر های رنگی با کیفیت باال استفاده شود. 
چون تصاویر رنگی را با کیفیــت باال تری تصویربرداری 
می کنند و اگر تصاویر ســیاه و سفید باشند، اسکنرهای 
رنگی می توانند در حالت سیاه و سفید قرار گیرند و از این 

تصاویر باکیفیت باالیی تصویر برداری کنند .

-وضوحبیشتر: برای وضوح بیشتر اسکن به نکات زیر 
توجه شود :

- مدت زمان تصویر برداری باید توسط اسکنر افزایش یابد.
 - حافظه مورد استفاده اسکنر باید به اندازه کافی بزرگ 
باشد تا تعداد Pixel تصویر برداری شده را بتواند ذخیره 
کند. این پارامتر به صورت عمودی در افقی ذکر می شود 
مثال اسکنر رنگی Photo 126 از شرکت Epson  دارای 

وضوح X 2400 1200 می باشد.
-طولکاغذ: طول کاغذ مورد قبول دراغلب اسکنرها 

بصورت A4 می باشد .
-باالتریــندقتقابلتشــخیص: با اســتفاده از 
نرم افزارهای موجود می توان دقت و وضوح را حداکثر تا 

باالترین دقت قابل تشخیص افزایش داد. 
-تعدادســایههایقابلتشــخیص: هرچه تعداد 
سایه های قابل تشخیص افزایش یابد تصویر اسکن شده 

از کیفیت باال تری برخوردار است .

شکل19-1پورتهایخروجی

شکل21-1پورتهایخروجی شکل20-1پورتهایخروجی
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4ـ1ـ قطعات اسکنر

بخش های کلی یک اسکنر معمولی که در )شکل 1-22(
ارائه شده است، عبارت اند از:

شکل22-1بخشهایمختلفاسکنر

 CCD 
 آینه

 هد اسکن
 صفحۀ شیشه ای

 المپ
 عدسی

 کاور یا درپوش
 موتور

 میله های تثبیت کننده
 کمربند

 منبع تغذیه
 پورت

 مدار کنترلی

اسکنرها از چه قسمت هایی تشکیل شده اند؟

بحث کالسی
مطالبزیررابخوانیدوبایکدیگردربارۀآنهابحثوتبادلنظرکنیدونتیجهرابهمدرسخودبگویید.

1ـآیاکیفیتلنزاسکنرباخروجیفایلآندرارتباطاست؟
2ـآیافناوریهایروزدنیادرساختاسکنرهاونحوۀعملکردآنهادرخروجیفایلهامؤثراست؟

3ـچهارتباطیبینفناوریهایموجودونحوۀاتصالاسکنرهابهرایانهمیتواندوجودداشتهباشد؟
4ـبهنظرشمافناوریهایروزدنیادرساختاسکنرهاونحوۀعملکردآنهادرخروجیفایلهامؤثر

است؟

عبــارت  از  کلمــه  ایــن   :  TWAINقــرارداد -
 Technology Without An Interesting Name
 HP گرفته شــده اســت. این قرارداد میان شرکت های
)هیولت یاگارد( ، الجیتک )Logitech ( کداک و... بسته 
شده اســت . دراین قرارداد میان برنامه های کاربردی و 
اسکنرها یک ارتباط ایجاد شده است تا نرم افزار سیستم 
بتواند نظارت بر سخت افزار دا شته باشد . اسکنر انتخابی 

بهتر است از این قرارداد تبعیت کند.
-درونیابی)InterPolation(: فرآیندی اســت که 

نرم افزارهای اســکن اســتفاده می کنند تا از طریق آن 
آگاهی و دانش خود را نســبت به دقت و وضوح تصویر 
افزایش دهنــد. بدین منظور از پیکســل های اضافه ای 
استفاده می گردد . پیکسل های اضافه معدل پیکسل های 
هم جوار می باشند. مثاًل اگر اسکنری از بعد سخت افزاری 
دارای دقت X 300 300 باشــد، دقت درون یابی معادل 
X 300 600 خواهــد بود. در این حالــت نرم افزار یک 
پیکسل را بین هر پیکســلی که اسکن می گردد توسط 

یک سنسور CCD انجام خواهد داد.

آینه
منبعنور

آینه

لنز

CCDپوشش

تصویر

CCDدریافتکنندهنوری

مبدلA/Dو
پردازشگرخروجی
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5ـ1ـ نحوه نصب اسکنر

می تواند  می کند،  استفاده  ویندوز  از  هرکاربری که 
پس از طی مراحل زیر به اسکنر متصل شده و از آن 

استفاده کند:
برای نصب یک اسکنر ابتدا آن را با استفاده از کابل به 
رایانه متصل کنید، نحوه اتصال اسکنرها به نوع پورت  

آن بستگی دارد )شکل 23ـ1(.

باشید،  رایانه وصل کرده  به  را  باشد و کابل مربوطه  به اسکنر در سیستم موجود  در صورتی که درایور مربوط 
بالفاصله شروع به نصب خواهد کرد )شکل 1-24(.

نصب  درایور  شد،  داده  نمایش  پیغام  صورتی که  در 
نمایش داده می شود )شکل 1-25(.

شکل1-23

شکل1-25

نکته
براینصبدرایوردرصورتوجودگزینهAuto run،ازاینگزینهمیتوانیداستفادهنمایید.

شکل1-24
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با بازکردن پوشه مربوط به نصب، فایل Setup یا
 Install را انتخاب نمایید )شکل 1-26(.

 Next یا   Install گزینه  انتخاب  با  قسمت  این  در 
مراحل نصب آغاز می شود )شکل های 27-1 و 1-28(.

در صورتی که درایور به صورت صحیح نصب شــده باشد 
پیام روبه رو مشاهده می گردد )شکل 1-29(.

شکل1-26

شکل1-27

شکل1-28

شکل1-29



20

لیتوگرافی و کلیشه سازی

نکات مهم
1ـشناختاسکنربراینصببررویرایانه)تعریفاسکنردررایانهبهمنظوراستفادهبهینهازآن(

بستهبهنوعویندوزنصبشدهبررویآنرایانهدارد.
2ـدرایورهراسکنربااسکنردیگرمتفاوتاست.

3ـدرصورتبروزهرگونهمشکلدرنصببامراجعهبهسایتشرکتسازندهمیتوانیدنسبتبه
دانلوددرایورویارفعمشکلاقدامنمایید.

سؤال
انجاممیشود؟آیاخروجی بهنظرشمااگردرایورهایموردنیازاسکنرنصبنشودفراینداسکن

مطلوبیخواهیمداشت؟

به  مراجعه  با  اسکنر،  نصب  از  اطمینان  برای 
گزینه   Control Panel انتخاب  و   Start منوی 
نام  و  انتخاب می کنید  را   Devices and Printers
 Printers and Faxes لیست  در  را  خود  اسکنر 

)شکل1-30(. می کنید  مشاهده 

شکل1-30

6ـ1ـ فرایند اسکن تصاویر

در گام اول شما سند )اورژینال( را روی یک صفحه شیشه ای 
گذاشــته و درپوش آن را می بینید، اما پس از آن چه اتفاقی 

می افتد؟ )شکل 1-31(.
 CCFL ابتدا نور به وســیله یک المپ گزنون یا یک المپ 
به سند تابانده، تا آن روشن شود. در اسکنرهای قدیمی تر از 
المپ های فلورسنت معمولی استفاده می شد که از شفافیت 

تصویر کم می کرد.
 پس از این مرحله، تصویر سند به وسیله یک آینۀ زاویه دار 
به یک آینه دیگر منعکس می شــود. بعضی از اســکنرها دو 

شکل1-31
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آینه و برخی دیگر ســه آینه دارند. هــر یک از این آینه ها، 
تقعر کمی دارند که باعث می شــود تصویر منعکس شده در 
یک سطح کوچک تر متمرکز شود و در نتیجه وضوح تصویر 

بیشتر شود.
 آخرین آینه، تصویر را به یک لنز منعکس می کند.

 لنز، تصویر را از طریق یک ســری فیلتر که کارشان جدا 
کردن سه رنگ قرمز، آبی و سبز به کار رفته در تصویر است 

روی CCD متمرکز می کند.
 CCD تصویــر را به ســیگنال الکتریکی تبدیل می کند. 
CCD مهم ترین قســمت یک اســکنر و رایج ترین فناوری 

برای دریافت تصویر در اسکنرهاست.
CCD یک آرایه از دیودهای نوری است که فوتون ها »نور« را 
به الکترون ها »بار الکتریکی« تبدیل می کند. این دیودها که 
Photo site نامیده می شــوند به نور حساس هستند. هرچه 
نوری که به یک دیود می تابد، روشن تر باشد، بار الکتریکی که 
در آن مکان جمع می شود نیز بیشتر خواهد بود. به این ترتیب، 
رنگ های مختلف تصویر، بسته به شدت روشنایی که دارند، 
از طریق دیودهای CCD به ولتاژ الکتریکی تبدیل می شوند. 
کل مکانیزم بیان شده شامل آینه ها، لنز، فیلتر و CCD، هد 

اسکن کنندۀ تصویر را می سازند )شکل 1-32(.

شکل1-32

این هد که به آرامی روی ســند حرکت می کند، به وســیله 
یک تســمه به یک موتور پله ای متصل اســت که هد را به 
 جلو می برد. هد اســکن کننده از یک طرف نیز به یک میله 
متصل اســت که از ایجاد انحراف یا لغزش در مســیر هد، 

هنگام خواندن سند جلوگیری می کند )شکل 1-33(.
تنظیمات دقیق اجزای مختلف هد، به مدل اسکنر بستگی 
دارد، اما اصول آن در تمام اســکنرها مشــابه است، البته به 
جز ایــن فنــاوری، فناوری های دیگری نیز برای ســاخت 
اســکنر وجود دارد، اما فناوری غالب، همان اســت که بیان 
شد. اســکنرها از نظر شفافیت و وضوح تصویر با هم تفاوت 
دارند، این مســئله به تعداد سنســورها در هر ســطر آرایه 
CCD، دقت موتور پله ای، کیفیت لنز و نیز میزان روشنایی 
منبع نور بســتگی دارد، بدیهی است که یک المپ گزنون 
با روشــنایی زیاد به همراه یک لنز با کیفیت باال، نسبت به 
یک المپ فلورســنت معمولی با یک لنز معمولی و ســاده 

شکل1-33

آینه

المپ

لنز
گر اطالعات

داززش
پر

ه بیتی
نقط

CCD

ACD

اورژینال



22

لیتوگرافی و کلیشه سازی

7ـ1ـ ارسال تصویر

پس از اسکن یک تصویرتوسط اسکنر )سخت افزاری( می بایست تصویر اسکن شده به رایانه )نرم افزاری( منتقل گردد.
به منظور کسب دانش نحوۀ انتقال تصویر از دستگاه اسکنر به رایانه، نحوۀ دستور اسکن توسط نرم افزار و انتقال سند 

 22)اورژینال( رایانه است.به یاد داشته باشیم که نرم افزارهای اسکنرها با یکدیگر تفاوت دارند ولی یک محتوا دارند.
 

 

 

 

 

 

 
 1-11شکل 

ونظیما  دقیق اهزای مختلف هد، به مدل اسکنر بستگی دارد، اما اصول آن در ومام اسکنرها مشابه است،  
آوری غالب، همان های دیگری نیز برای ساخت اسکنر وهود دارد، اما فنآوریآوری، فنبه هز این فنالبته 

دارند، این مسئله به وعداد سنسورها اسکنرها از نظر شفافیت و وضوح وصویر با هم وفاو   .است که بیان شد
ای، کیفیت لنز و نیز میزان روشنایی منبع نور بستگی دارد، بدیهی ، دقت مووور پلهCCD در هر سطر آرایه

است که یک المپ گزنون با روشنایی زیاد به همراه یک لنز با کیفیت باال، نسبت به یک المپ فلورسنت 
در اکثر اسکنرهای  .یری با کیفیت بسیار باالور ایجاد خواهد کردمعمولی با یک لنز معمولی و ساده وصو

مورد نظر را به سه بخش وقسیم  سند گردند. لنز وصویرمورد نظر در یک فاز اسکن می  ، سندهایهدید
 اسکن و در یک ناحیه مجزا در (، سبزقرمز، آبی)های فوق از طریق یک فیلتر نماید. هر یک ازبخشمی

CCD های هر بخش را با یکدیگر ورکیب و وصویر ومام رنگی نهائی دند. در ادامه اسکنر دادهگرمستقر می
 1-11شکل  .ایجاد خواهد شد

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 1-11شکل 

 بایست وصویر اسکن شده به کامپیوور منتقل گردد.پس از اسکن یک وصویر، می: ارسال تصویر 

شکل1-34

25 
 

ی دساتور اساکن ووساط ی انتقال وصویر از دستگاه اساکنر باه رایاناه، بایاد نحاوهمنظور کسب دانش نحوه
 افزاری که در بخش قبلی آموزش دیدید را بیاموزید.نرم

 (.1-11کنید )شکل افزار مربوط به دستگاه اسکنر را انتخاب می. نرم1

 
شاود ی زیار بااز میکنیم و صافحهرا انتخاب می Settingی ی اسکن گزینه. برای انتخاب و ونظیم نحوه1

 (.1-19)شکل 

 
 1-19شکل 

ووضیح داده شد، در این بخش باه  TWINدر بخش قبلی در خصوص کنیم. را انتخاب می Scan. گزینه 1
 (.1-11ی این گزینه را برمیدارم )شکل های موهود نمایهمنظور استفاده بهینه از گزینه

25 
 

ی دساتور اساکن ووساط ی انتقال وصویر از دستگاه اساکنر باه رایاناه، بایاد نحاوهمنظور کسب دانش نحوه
 افزاری که در بخش قبلی آموزش دیدید را بیاموزید.نرم

 (.1-11کنید )شکل افزار مربوط به دستگاه اسکنر را انتخاب می. نرم1

 
شاود ی زیار بااز میکنیم و صافحهرا انتخاب می Settingی ی اسکن گزینه. برای انتخاب و ونظیم نحوه1

 (.1-19)شکل 

 
 1-19شکل 

ووضیح داده شد، در این بخش باه  TWINدر بخش قبلی در خصوص کنیم. را انتخاب می Scan. گزینه 1
 (.1-11ی این گزینه را برمیدارم )شکل های موهود نمایهمنظور استفاده بهینه از گزینه

شکل1-35

شکل1-36

2 برای انتخاب و تنظیم نحوۀ اسکن گزینۀ 
Setting را انتخاب می کنیم و صفحۀ روبه رو 

باز می شود )شکل 1-36(.

1 نرم افــزار مربوط به دســتگاه اســکنر را 
انتخاب می کنید )شکل 1-35(.

تصویری باکیفیت بسیار باالتر ایجاد خواهد کرد. در اکثر 
اسکنرهای جدید، سندهای موردنظر در یک فاز اسکن 
می گردند. لنز تصویر ســند موردنظر را به ســه بخش 
تقسیم می نماید. هر یک از بخش های فوق از طریق یک 
فیلتر )قرمز، آبی، ســبز( اسکن و در یک ناحیه مجزا در 
CCD مســتقر می گردند. در ادامه اسکنر داده های هر 
بخش را با یکدیگر ترکیــب و تصویر تمام رنگی نهایی 

ایجاد خواهد شد )شکل 1-34(.
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شکل1-38

4 در این قســمت باید رزولوشن مورد نیاز 
سند انتخاب شــود. همان گونه که می بینید 
رزولوشن های مختلفی برای انتخاب موجود 

است )شکل 1-38(.

3 گزینــه Scan را انتخاب  کنید. در بخش 
قبلی در خصوص TWIN توضیح  داده شد، 
در این بخــش به منظور اســتفاده بهینه از 
گزینه های موجود نمایۀ این گزینه برداشته 

می شود )شکل 1-37(.

شکل1-39

5 گام بعــدی انتخــاب مــدل رنگــی 
اســکن  نــوع  بــرای   )Color Mode(
به صــورت رنگــی، ســیاه  و ســفید یا 

.)1-39 )شکل  است  خاکستری 

26 
 

 
 1-11شکل 

مختلفی  هایبینید رزولوشن. در این قسمت باید رزولوشن مورد نیاز سند را انتخاب کنید. همانگونه که می1
 (.1-11برای انتخاب موهود است )شکل 

 
 1-11شکل 

برای نوع اساکن باه صاور  رنگای، سایاه و سافید یاا  (Color Mode). گام بعدی انتخاب مدل رنگی 1
 (.1-11خاکستری است )شکل 

26 
 

 
 1-11شکل 

مختلفی  هایبینید رزولوشن. در این قسمت باید رزولوشن مورد نیاز سند را انتخاب کنید. همانگونه که می1
 (.1-11برای انتخاب موهود است )شکل 

 
 1-11شکل 

برای نوع اساکن باه صاور  رنگای، سایاه و سافید یاا  (Color Mode). گام بعدی انتخاب مدل رنگی 1
 (.1-11خاکستری است )شکل 

27 
 

 
 1-11شکل 

 

 (.1-11کنیم)شکل ی بعد ابعاد مورد نیاز برای اسکن را انتخاب می. در مرحله1

 
 1-11شکل 

کنیم را مشاخص مای (..., JPEG, GIF, PDF)رویم و ناوع خروهای وصاویرمای Fileی . باه گزیناه7
 (.1-11)شکل

شکل1-37
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شکل1-41

7 در گزینــۀ File نــوع خروجــی تصویر 
)GIF. PDF. JPEG. ...( مشخص می شود

 )شکل 1-41(.

شکل1-42

 Browse 8 مرحلۀ بعدی انتخــاب گزینۀ
برای انتخاب فضایــی به  منظور ذخیرۀ فایل 

است )شکل 1-42(.

شکل1-40

6 در این مرحله  ابعاد مورد نیاز برای اسکن 
انتخاب می شود )شکل 1-40(.

27 
 

 
 1-11شکل 

 

 (.1-11کنیم)شکل ی بعد ابعاد مورد نیاز برای اسکن را انتخاب می. در مرحله1

 
 1-11شکل 

کنیم را مشاخص مای (..., JPEG, GIF, PDF)رویم و ناوع خروهای وصاویرمای Fileی . باه گزیناه7
 (.1-11)شکل

28 
 

 
 1-11شکل 

 

 

 ی فایال اساات بارای انتخاااب فضاایی بااه منظاور ذخیااره Browseی ی بعاادی انتخااب گزینااه. مرحلاه8
 (.1-11)شکل 

 
 1-11شکل 

 (.1-11شود )شکل فرآیند اسکن آغاز می OKی و در پایان با انتخاب گزینه

28 
 

 
 1-11شکل 

 

 

 ی فایال اساات بارای انتخاااب فضاایی بااه منظاور ذخیااره Browseی ی بعاادی انتخااب گزینااه. مرحلاه8
 (.1-11)شکل 

 
 1-11شکل 

 (.1-11شود )شکل فرآیند اسکن آغاز می OKی و در پایان با انتخاب گزینه



25

لیتوگرافی و کلیشه سازی

شــایان ذکر اســت، با انتخاب ایــن گزینه، 
فضای موردنظــر را خودتان به رایانه معرفی 
می نمایید، در غیر این صورت و با استفاده از 
گزینۀ باالیی خــود رایانه به صورت خودکار 
سند/ تصویر را در فضایی از قبل تعیین شدۀ 

رایانه ذخیره می نماید.
و در پایان با انتخاب گزینۀ OK فرایند اسکن 

آغاز می شود )شکل 1-43(.

وسایلموردنیازدراسکنیکسند)اورژینال(

تصویرکاربردنوع وسیله

وسیله ای برای پاک کردن سطح اسکنردستمال مخصوص

برای جلوگیری از خش بر روی صفحۀ اسپری مخصوص
حساس اسکنر

فایل خروجیابعاد اسکنمدل رنگیرزولوشننوع سند

فعالیت
کارعملی:اسکنسند کارگاهی

شرحفعالیت:یکسند/تصویرتاسایزA4انتخابکنید.پسازتمیزکردنصفحۀاسکنرسند/
تصویررااسکنکنیدوجدولزیرراتکمیلنمایید.

29 
 

 
 1-11شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1-43
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کارعملی:اسکنسند
شرحفعالیت:یکسند/تصویرتاسایزA4انتخابکنید.پسازتمیزکردنصفحۀاسکنرسند/

تصویررااسکنکنیدوجدولزیرراتکمیلنمایید.

ارزشیابی تکوینی

فعالیت
 کارگاهی

8ـ1ـ کار با نرم افزار اسکنر

همواره پیشــنهاد می گردد از نرم افزار کاربردی معرفی 
شده با اسکنر به منظور اسکن تصاویر بهره بگیریم. این 
نرم افزار این امکان را فراهم می آورد که به بهترین شکل 
از توانایی دســتگاهی که در اختیار داریم بهره بگیریم. 

بدین منظور این امکان را فراهم می آورد که تمام جزئیات 
تعریف شــده در باال را برای اسکن یک تصویر تعریف و 
تنظیم نموده تا امکان بهره گیری از تصویری مناســب با 

هدف مصرف ما در اختیار داشته باشیم )شکل 1-44(.

نکات ایمنی
زماناستفادهازاسکنر،ازتکاندادنآنجداًپرهیزکنید،چراکهموجبصدمهزدنبهCDDو
خارجشدنآنازکالیبرهاستانداردمیشود.درصورتیکهاسکنربههردلیلیصدمهببیندوقابل

تعمیرنباشد،قابلیتبازیافترادارد.

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

آمادهسازی
اسکنر

سایت رایانه مجهز به 
دستگاه  اسکنر

توجه به ایمنی حمل اسکنر و نگهداری نصب درایور اسکنر
3درایور اسکنر

3استفاده بهینه از امکانات )صرفه جویی(تمیز کردن اسکنر

نوع انتخاب سند/ تصویر و انتخاب تهیه یک فایل با اسکنر
4معیارهای اسکن سند/ تصویر

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله نصب اسکنر

کسب حداقل نمره 2 از مرحله تمیز کردن اسکنر
کسب حداقل نمره 34 از مرحله تهیه فایل
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شکل1-44

9ـ1ـ آیا اسکنر همیشه رنگ ها را درست اسکن می کند؟

پاسخ این سؤال خیر است. علت آن این است که با توجه 
به لنز، نرم افزار و ســاختار اسکنر به مرور زمان مانند هر 
وسیله دیگری از تنظیم )کالیبره بودن( خارج شده و نیاز 

به کالیبراسیون مجدد دارد. 
المپ اســکنر نیز به مرور زمان میــزان درجه نوری آن 
تغییر می نماید و بدین شــکل نتیجه رنگی منتقل شده 
به رایانه متفــاوت با اورژینال خواهد بود و این عملکری 

نامطلوب است.
 به منظور اصــالح این عملکرد نامطلوب توســط یک 
نرم افزار و ســخت افزار مقادیر اســکن شده اصالح و در 
نرم افزار کاربردی اســکنر قرار می گیرد تا اسکنر تا حد 
امکان صحیح تر اسکن نماید. باید توجه داشت که اسکنر 
هر چقدر حرفه ای تر باشد امکان کنترل نمودن عملکرد 

آن به طور صحیح ممکن تر خواهد بود. 

10ـ1ـ آشنایی با مدیریت رنگ

در واقع مدیریت رنگ به طور کلی دانشی است که نحوه 
کار با رنگ ها در تکنولوژی های مختلف از لحاظ تولید تا 
استفاده در دستگاه های مختلف را کنترل می کند. شما 

بارها تصویری را اسکن یا عکاسی کردید و هنگام چاپ یا 
ارائــه آن و یا حتی هنگامی که تصویر را در نرم افزارهای 
خاص مانند فتوشاپ باز می کنید مشاهده نموده اید که 
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11ـ1ـ فرمت هایی که تصاویر  را می سازند

این سؤال شــاید به ذهن شــما نیز خطور کرده باشد. 
انتخاب نوع فرمت و قالب بندی باید براساس استفاده ای 
که ما در  آینده از تصویر خواهیم کرد، انجام گیرد. مثاًل 
می خواهیم از یک تصویر در صفحات وب استفاده کنیم 
 JPG و GIF پس بهترین فرمت انتخاب برای این تصویر
می باشد. فرمت ها نیز مانند مدها تأثیرات متفاوتی برروی 
اندازه و حجم فایل ها دارند. در زیر به بررسی فرمت های 

متداول می پردازیم:
Bitmapیاbmp: این فرمت، فرمت اســتاندارد برای 

ذخیره سازی تصاویر در ویندوز است.
اســتاندارد  فرمت هــای  از  :یکــی  gif یــا GIF
صفحــات جهانــی وب می باشــد کــه از اول کلمات                                          
Graphical Interchange Format گرفتــه شــده و 

تلفظ آن به صورت »گیف« می باشد.
 JPEGیاjpg: این فرمت نیز از فرمت های استاندارد 
صفحات وب می باشد که هنگام ذخیره سازی از کیفیت 
 Joint Photographic Experts تصاویر می کاهد و از
Group گرفته شــده اســت و تلفــظ آن »جی پگ« 

می باشد.

PDFیاpdf: این فرمت مربوط بــه برنامه آکروبات 
 Adobe بــوده و از کلمات Adobe محصول شــرکت
Acrobat Page Description Format گرفته شده 

و تلفظ آن »پی دی اف« می باشد.
PNGیاpng: ایــن فرمت یکی از بهترین فرمت های 
موجود برای انتشار تصاویر در صفحات وب است. در این 
فرمت فشرده ســازی بدون کاهش داده ها است. مشکل 
بزرگ این فرمت این اســت که بعضــی از مرورگرهای 
قدیمی قادر به خواندن این فرمت نیستند. این اصطالح 
از اول کلمــات Portable Network Graphic گرفته 

شده و تلفظ آن »پینگ« می باشد.
فرمتTIFFیاtif:یکی از رایج ترین فرمت ها برای 
ارســال تصاویر جهت چاپ می باشــد و اکثر برنامه های 
گرافیکــی قادر به بازکــردن و وارد کــردن این فرمت 
می باشند. در این فرمت فشرده سازی فایل بدون کاهش 
داده ها اســت )در نتیجه اندازه و حجم باالیی دارد(. این 
 Tagged Image File Format اصطالح از اول کلمات

گرفته شده و تلفظ آن »تیف« می باشد.

رنگ ها دگرگون شــده و چیزی که اسکن شده با چیزی 
که چاپ شده اختالف فاحشی دارد و یا اینکه تصاویری 
کــه در نمایشــگر دوربین زیبا به نظر می رســید بعد از 
باز شدن در کامپیوتر بسیار رنگ پریده است. اغلب اوقات 
این اشــکاالت ما را کالفه و یا از ادامه کار منصرف کرده 
است و همیشه این سؤال در ذهن ما بوده که چرا رنگ ها 

آن طوری که می بینیم ارائه نشده است.
مدیریت رنگ برای پاســخ به همین ســؤال اساســی 
به وجود آمده است. مدیریت رنگ با این هدف اصلی که

 »)What You See, is What You Get( یعنــی 
آنچــه را می بینید همان را دریافــت می کنید« به وجود 
آمده اســت با وجود اینکه این موضــوع تنها موضوع با 
اهمیت در مدیریت رنگ نیست و حتی این هدف خیلی 
آرمانی به نظر می رسد و در معنای افراطی آن امری محال 

است، اما مدیریت رنگ گام های بزرگی برای شبیه سازی 
رنگ در دســتگاه های ورودی )دوربین ها و اسکنرها( و 
خروجی )پلیت ســترها، مانیتورهــا، چاپگرها( و کنترل 
فرایندها برداشــته است. پس در می یابیم که با مدیریت 
رنگ می توان رنگ های همســان با دقــت باالیی را در 

دستگاه های مختلف به دست آورد.
ذکر این نکته مهم اســت که مدیریت رنگ بخشــی از 
یک جریان کار )Workflow( اســت. کســانی که یک 
نرم افزار طراحی می کنند، فقط شیوه عملکرد بخشی از 
کار که مربوط به آن نرم افزار است را توضیح می دهند و 
به چگونگی عملکــرد آن در ادامه جریان کار ابداً کاری 
ندارند. پس با درک ساختار کلی مدیریت رنگ، می توان  
از آن به عنوان یک شــاه کلید در بقیه بخش ها استفاده 

کرد.
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12ـ1ـ قالب بندی فایل های ذخیره شده

در جدول صفحه بعد یک فایل را در فرمت های مختلف ذخیره نموده و پارامترهای مختلفی چون اندازه فایل، عمق 
بیت و وضعیت تراکم ســازی اطالعات مقایسه شده است. واحد این اندازه ها را طرف چپ نوشتیم تا اعداد انگلیسی 

باشند.

13ـ1ـ راهنمای قالب های گرافیکی

کاربردعمق رنگوضوح تصویرقالب بندی

BMPتصاویر در ویندوزتا 24 بیتبدون تغییر با اصل فایل

TIFذخیره سازی در نرم افزارهای ویرایش تصویر - انتقال بین متغیر تا 48 بیتبدون تغییر با اصل فایل
نرم افزارهای گرافیکی

PDFنمایش جهت کاربران عادی- ذخیره در نرم افزارهای گرافیکی- متغیر تا 48 بیتبدون تغییر با اصل فایل
انتقال بین نرم افزارهای گرافیکی

PSDفرمت اختصاصی نرم افزار فتوشاپ - انتقال بین نرم افزارهای متغیر تا 96 بیتبدون تغییر با اصل فایل
گرافیکی

GIFصفحات وبتا 8 بیتبدون تغییر با اصل فایل

PNGصفحات وبتا 24 بیتبدون تغییر با اصل فایل

        JPEGآرشیو عکس های خانگیتا 24 بیتبدون تغییر با اصل فایل

فرمت های گرافیکــی توانایی فایل های گرافیکی را با خود حمل می کنند. هــر فرمت برای مصرف خاصی طراحی 
شده اســت و امکانات خاصی را دارد. باید دانســت اشــتباه در ذخیره یک فایل با فرمت اشتباه، کل ماهیت فایل را 
تغییــر داده و تغییرات جبــران ناپذیری در کیفیت را به همراه دارد. پس از ابتدا فرمت صحیح را برای ذخیره و کار 
با فایل گرافیکی خود انتخاب کنید. )جدول 1-1( کاربردهای برخی فرمت های گرافیکی معمول را در اختیار شــما 

قرار می دهد.  

توضیحاتنام کاملقالب گرافیکی

AIAdobe IllustratorAdobe Illustrator فایل گرافیکی برداری در

)جدول1-1(
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BMPBimap

ــت  ــا فرم ــر گرافیکــی Raster ب ــه تصاوی ــی ک انشــعاب فایل های
ــک  ــی ی ــش بیت ــوند. نق ــره می ش ــا ذخی ــی در آنه ــش بیت نق
ــورت  ــات را به ص ــه اطالع ــت ک ــه اس ــاختار داده ای در حافظ س

مجموعــه ای از بیت هــای مجــزا نمایــش می دهــد.

CDRCorel DrawCorel Draw فایل گرافیک برداری در

CGMComputer Graphics Meta FileComputer Graphics Meta File فایل گرافیک برداری با فرمت

DIBDevice Independent BitmapDevice Independent Bitmap فایل گرافیکی با فرمت

EPSEncapsulated PostScript

ــوان  ــوان به عن ــه می ت ــای PostScript ک ــرای فایل ه ــی ب فرمت
ــد در  ــر EPS بای ــرد. تصوی ــه کار ب ــتقل ب ــت مس ــک موجودی ی
خروجــی PostScript یــک برنامــه کاربــردی، مثالً نشــر رایانه ای، 
گنجانــده شــود. بســیاری از بســته های نرم افــزاری حــاوی تصاویر 

بــا کیفیــت از چنیــن تصاویــری تشــکیل می شــوند.

GIFGraphic Interchange Format

انشــعابی کــه نمایانگــر تصاویــر نقــش بیتــی GIF اســت. فرمتــی 
ــده و  ــه ش ــه ارائ ــط رایان ــه توس ــی ک ــای گرافیک ــرای فایل ه ب
بــرای انتقــال تصاویــر Raster در اینترنــت مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. هــر تصویــر ممکــن اســت حداکثــر 256 رنــگ باشــد. 
از جملــه یــک رنــگ شــفاف، انــدازۀ فایــل بــه تعــداد رنگ هــای 
مــورد اســتفاده بســتگی دارد. از روش فشرده ســازی LZW بــرای 

ــدازۀ فایــل اســتفاده می شــود. کاهــش بیشــتر ان

JPECJoint Photographic Experts Group

یــک اســتاندارد ISO/TTU بــرای ذخیره ســازی فشــردۀ تصاویــر 
بــا اســتفاده از تبدیــل کســینوس گسســته، JPEG قســمتی از 
ــا  اطالعــات را فــدای فشرده ســازی مــی کنــد. ایــن اســتاندارد ب
از دســت دادن حجــم فایــل مالحظــه ای از اطالعــات بــه نســبت 
ــه  ــر ب ــات کمت ــت دادن اطالع ــا از دس ــازی 100:1 و ب فشرده س

ــد. ــبت 20:1 می رس نس
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JPGJPEG File Interchange Format

 JPEG ــا ــه ب ــی ک ــر گرافیک ــاوی تصاوی ــای ح ــعاب فایل ه انش
ــر  ــوند. تصاوی ــذاری می ش ــز گ File Interchange Format رم
گرافیکــی موجــود در صفحه هــای وب جهانــی اغلــب فایل هــای 
 JFI. JFF. JAS. ــت ــن فرم ــر ای ــای دیگ ــتند. نام ه JPG هس

می باشــد.  GPE

MACMac PaintMac Paint فایل تصویری در

MICMicrosoft Image ComposerMicrosoft Image Composer فایل تصویری در

PCDPhoto CD

ــه  ــداک( ک ــه ک ــق ب ــده )متعل ــزر کنن ــتم دیجیتای ــک سیس ی
امــکان ذخیره ســازی فیلم هــای 35 میلی متــری، نگاتیوهــا، 
ــرده  ــک فش ــک دیس ــده را در ی ــکن ش ــر اس ــالیدها و تصاوی اس
 Kodak Photo ــام ــه ن ــی ب ــا فرمت ــر ب ــد. تصاوی ــم می کن فراه
CD Image PAC Format ذخیــره می شــوند. بســیاری از 
مراکــزی کــه در زمینــۀ تولیــد فیلــم یــا عکــس فعالیــت دارنــد 
ــه  ــن گون ــه در ای ــری ک ــد. تصاوی ــه می ده ــن ســرویس را ارائ ای
ــری کــه  ــا هــر کامپیوت ــوان ب ــره می شــوند را می ت CDهــا ذخی
 PCD و نرم افــزاری کــه بــرای خوانــدن CD-ROM درایــو
ــا  الزم اســت را داشــته باشــد، مشــاهده نمــود. ایــن تصاویــر را ب
نرم افزارهــای متنوعــی کــه بــرای پخــش تصاویــر CDها هســتند 

ــود. ــاهده نم ــوان مش ــز می ت نی

PCXPC ExchangePC Paintbrush انشعابی برای تصاویر نقش بیتی با فرمت

PDDPortabel Digital Document

 Mac در محیــط QuickDraw GX یــک فایــل گرافیکــی کــه
ــکلی  ــه ش ــا ب ــد. PDD ه ــاد می کن ــند ایج ــک س OS از روی ی
مســتقل از درجــه وضــوح چاپگــر ذخیــره می شــوند. بــا باالتریــن 
درجــه وضــوح چاپگــر مــورد اســتفاده چــاپ می شــوند و 
ــه را  ــورد اســتفاده در ســند اولی ــای م ــد همــان فونت ه می توانن
داشــته باشــند. بنابرایــن، هــر PDD را می تــوان در کامپیوتــری 

ــه غیــر از کامپیوتــری کــه در آن ایجــاد شــده چــاپ نمــود.  ب



32

لیتوگرافی و کلیشه سازی

PDFPortable Document Format

 Portable ــت ــا فرم ــه ب ــرای ســندهایی می باشــد ک انشــعابی ب
Document، Adobe System طراحــی نموده اســت رمزگذاری 
شــده اند. بــرای نمایــش یــا چــاپ هــر فایــل PDF، کاربــر بایــد از 

نرم افــزار رایــگان Adobe Acrobat Reder  اســتفاده کنــد.

PICTMacintosh PICT

ــی  ــر گرافیک ــذاری تصاوی ــرای رمزگ ــتاندارد ب ــت اس ــک فرم ی
ــای  ــدا در برنامه ه ــت PICT ابت ــی. فرم ــش بیت ــیء گرا و نق ش
کاربــردی مکینتــاش بــه کار بــرده می شــد، امــا اینــک بســیاری از 
ــه ای شــخصی نیــز می تواننــد از ایــن  ــردی رایان برنامه هــای کارب
 PIC و PCT فرمــت اســتفاده کننــد. نام هــای دیگــر ایــن فرمــت

می باشــد.

PNGPortable Network Graphics
ــه  ــی ک ــش بیت ــی نق ــر گرافیک ــای تصاوی ــرای فایل ه ــی ب فرمت
ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــت GIF طراح ــن فرم ــوان جایگزی به عن

ــدارد. ــت GIF را ن ــی فرم ــای قانون ــت محدودیت ه فرم

PPMicrosoft Power Point Slide File Microsoft ـ  فایل اسالید درPoint Shop Pro فایل تصویری در
Power Point

PSDPhotoshop DocumentAdobe Photoshop فایل های تصویری در

QTIQuick Time ImageQuick Time فایل تصویری در 

RASRasterSun نقش بیتی در سیستم های Raster تصویر 

RAWPhotoshop Raw Data ــرای انتقــال تصاویــر  فرمــت فایل هــای قابــل تغییــر می باشــد ب
ــه  بیــن برنامه هــا و محیــط رایان

RIFRIFFRIFF فایل نقش بیتی با فرمت 

RLERun Length EncodingRLE فایل نقش بیتی با طرح فشرده سازی 
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ارزشیابی
هنرجویانگرامیسندیکهتوسطهنرآموزمحترمبهشماتحویلدادهمیشودراباتوجهبهمراحل

زیراسکنکنید.

مراحلانجامکار
1ـابتدااسکنررابهمحلیکهرایانهقرارداردانتقالدهید.

2ـاسکنررانصبوآمادهکارکنید.
3ـسندرادرمحلموردنظرقراردادهوآنرابادقت300DPIاسکننمایید.

4ـکنترلکنیدسنداسکنشدهبادقتموردنظر،بدونلکوسیاهیاسکنشدهباشد.

شاخصهایارزیابی
1ـنحوهنصبوراهاندازیاسکنر

2ـتمیزکردنسطحشیشهاسکنروقراردادنسندبررویآن
3ـنحوۀاستفادهازنرمافزاراسکنر

4ـکنترلسنداسکنشده

SunSunSun نقش بیتی در سیستم های Raster تصویر

TGATarga

فرمــت فایل هــای گرافیکــی Raster کــه توســط شــرکت 
ــت رنگ هــای 16، 23  ــرای مدیری ــداع شــد، و ب Truevision اب
ــت ICB،VDA و  ــن فرم ــر ای ــای دیگ ــت. نام ه ــی اس و 32 بیت

VSTمی باشــد.

TIFFTagged Image File Forma

ــکن  ــرای اس ــاً ب ــه عموم ــا ک ــرای فایل ه ــتانداردی ب ــت اس فرم
کــردن ذخیره ســازی و تبــادل فایل هــای گرافیکــی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. TIFF ممکــن اســت تنهــا فرمــت قابــل 
ــا  ــی نگارش ه ــد برخ ــی مانن ــای قدیم ــرای برنامه ه ــتفاده ب اس
)MacPaint(  باشــد، امــا در بیشــتر برنامه هــای جدیــد می تــوان 
تصاویــر را فرمت هــای گوناگــون چــون GIF یــا JPEG ذخیــره 

ــن فرمــت TIF می باشــد. ــام دیگــر ای نمــود. ن

WMF Windows Meta File فایــل تصویــر  بــرداری کــه به صــورت متــا فایــل وینــدوز
می شــود. رمزگــذاری 

 WPGCorel WordPerfectCorel WordPerfect فایل گرافیکی در
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ارزشیابیشایستگیاسکنتصویر
شرحکار:

1-اورژینالیااصلکارشامل4قطعهعکسوتصاویربرایاسکن2-دستورانجامکار

استانداردعملکرد:

اسکنتصاویر،جداولواورژینال هایهنریباتوجهبهنوعچاپ،شبکهوبویانشررومیزی

شاخصها:

فایل اسکن تصاویر مطابق با اندازه ها ی داده شده و ریزنگاری نوع چاپ

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:

شرایط:1-در محیط کارگاه پیش از چاپ 2- نور یکنواخت با شدت 500 لوکس 3- میز و صندلی رایانه برحسب استاندارد ارگونومی بدن انسان 4- تهویه 
20 C± 1 استاندارد و دمای

ابزاروتجهیزات:    

رایانه- نرم افزارهای رایانه ای- اسکنر سایز  A4 - میز و صندلی مخصوص رایانه 

معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1روشن کردن اسکنر و تمیز کردن شیشه1
1دریافت اورژینال و دستور اجرای کار2
1تنظیم و اصالح رنگ3
1کنترل و کالیبراسیون4
1ذخیره و ارسال فایل5

6
 1- بکارگیری  فناوری های مناسب

 2- استفاده از سخت افزار  و نرم افزار بدون ایراد
 3- مرتب کردن محیط  کار

1

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهات
2زیستمحیطیونگرش:

*میانگیننمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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با پیشرفت های صنعت چاپ و ورود رایانه در این صنعت نیاز به سرعت و کیفیت بیشتر هر روز افزایش می یابد. کار 
با دوربین های لیتوگرافی برآورده کننده این نیاز در بخش های مختلف صنعت چاپ نبود. به همین علت دستگاهی 
طراحی گردید که وظیفه تولید فیلم به صورت مستقیم از رایانه را دارد که از نظر سرعت و دقت با روش های سنتی 
قابل مقایسه نمی باشد. این دستگاه ایمیج ستر )Image Setter( نام گذاری شد. در این فصل ضمن آشنایی با انواع 

فیلم و ویژگی های آن نحوه کار با این دستگاه را به منظور تولید فیلم و تهیه پلیت به روش سنتی فرا می گیریم.

فصل 2 

لیتوگرافیCTFوسنتی
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واحد یادگیری1ـ2

آیامیدانیدکه؟
 فیلم در فرآیند چاپ چه نقشی دارد؟ 

 ترام چیست؟ در فرایند پیش از چاپ چه مشکالتی برای ترام ایجاد می شود؟
 داروهای ظهور و ثبوت فیلم چه وظیفه ای دارند؟

هدف از این واحد شایســتگی آشــنایی با فیلم، انواع و خصوصیات آن، انتخاب فیلم مناســب،کار کردن با دستگاه 
ایمیج ستر، انواع ترام ها و کاربرد هر یک، مشکالت به وجود آمده برای ترام ها و رفع آنها و رستر کردن تصاویر می باشد.

شایستگی تولید فیلم با دستگاه ایمیج ستر

اســتانداردعملکرد: پس از اتمام این واحد یادگیری و کســب شایســتگی تولید فیلم با دستگاه ایمیج ستر 
هنرجویان قادر به تولید فیلم به وسیله دستگاه ایمیج ستر خواهند بود.
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فیلم لیتوگرافی که در گذشــته از شیشه و کلودیوم تر 
ساخته می شد، در حال حاضر یک ورق شفاف پالستیکی 
از جنس پلی اســتر یا نیتروسلولز یا سلولز استات است. 
این ورق با یکی از نمک های نقره به نام نمک هالیدهای 
نقره )برومور نقره( و یک ماده ژالتینی که برای چسباندن 
نمک موردنظر بر ســطح ورقه پالستیکی ساخته شده، 

پوشیده شده است.
به طور کلی فیلم های موجود عبارت اند از:
1 فیلم های مثبت )پوزیتیو( با ریورسال.

2 فیلم های منفی )نگاتیو(.
3 فیلم های مخصوص برای طول موج های خاص. 

مثل: فیلم مادون قرمز و ...
شــکل 1ـ2 تعدادی از فیلم های مربوط به عکاســی با 
دوربین لیتوگرافی و دوربین های عکاســی قابل حمل را 

نشان می دهند.

1ـ2ـ فیلم

سؤال
فیلمهایامروزیازچهجنسیساختهمیشوند،قسمتهایاصلیتشکیلدهندهفیلمرانامببرید.

فیلم شبیه به طلق شفاف دارای سه قسمت اصلی می باشد:
1 قسمت حامل قشِر حساس )پایه(

2 قسمت رابط
3 قسمت امولسیون )برومور نقره کلرور نقره یدور نقره( قسمت امولسیون را اصطالحاً »ژله« نیز می گویند.

شکل1ـ2ـتعدادیفیلمعکاسی

ژالتینخواناوناخوانا:اگر دو روی فیلم را در مقابل 
تابش نور قرار دهیم یک ســمت آن براق که سمت پایه 
فیلم و سمتی که مات است سمت ژالتین فیلم می باشد. 
برای تهیه فرم در چاپ هــای مختلف ما نیاز به فیلم با 
ژالتین خوانا و ناخوانا داریم این به این معنی اســت که 
اگر فیلم را از ســمت ژالتین نگاه کنیم نوشــته ها خوانا 
باشند و یا برعکس یعنی ناخوانا که در سفارش کار نوع 

فیلم درخواستی مشخص شده است.

شرایطحساسیتفیلموثباتآن
شناخت سرعت یا حساسیت برای تنظیم کارکرد دوربین 
برحسب مقدار نوری که دریافت می کند بسیار ضروری 
اســت. اندازه کریستال های نمک، مشخص کننده میزان 

حساسیت به نور و رزولوشن فیلم عکاسی می باشد.
عواملفسادوســوختنفیلم:رطوبت و نور شدید 

باعث فاسد شدن و سوختن فیلم می شود.

فیلملیتوگرافی
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ایمیج ستر، دستگاهی  ســت که فرایند نگاشت اطالعات 
دریافتــی از رایانه را بر فیلم همچنیــن مراحل ظهور، 
ثبوت و خشک کردن فیلم را انجام می دهد. دستگاه های 
ایمیج ستر از نظر عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: 

ایمیج  سترهای نواری و ایمیج سترهای سیلندری
الف(دســتگاهایمیجســترنواری: در این نوع از 
ایمیج ستر فیلم به صورت نوار از بین غلتک های گیرنده 
فیلم عبور کرده و ســپس لیزر عــرض فیلم را نوردهی 
می کند و در محفظه ای به تدریــج دور مکانیزم میله ای 

شکل پیچیده و جمع می شود.
ب(دســتگاهایمیجسترســیلندری:در این نوع 
ایمیج ســترها فیلم ابتدا وارد دســتگاه شــده و به دور 
ســیلندری چسبیده و مکش می شــود. لیزر دستگاه با 
حرکت دورانی در طول ســیلندر تمامی ســطح فیلم را 
پویش کرده و نوردهی می کنــد. بدین ترتیب هر رنگ 
جداگانه توســط لیــزر نوردهی می شــود. در این گونه 
ایمیج سترها انطباق فیلم های هر رنگ از یک کار، بسیار 
مطلوب بوده و به دلیل اینکه روی فیلم کششــی وجود 
ندارد در شــرایط محیطی مختلف، اندازه  فیلم به دست 

آمده یکسان است.

اشــعه لیزر در ایمیج سترها با قطر بسیار ناچیز و در حد 
چند ده میکرون است و ریزنگاری این دستگاه ها باالست 
و همین باعث می شود که بتوانیم تصاویر بسیار واضح و 

با عمق رنگ الزم را در چاپ داشته باشیم.
انرژی لیــزر که به صورت نور می باشــد در جایی که به 
فیلم برخورد می نماید یک لکه ســیاه پس از ظهور به جا 
می گذارد. نور لیزرها بســته به نوع ساخت آنها متفاوت 

است.
لیزرهایی نیز وجود دارند که نور آنها قابل دیدن نیســت 

مانند لیزرهای مادون قرمز، هلیوم، نئون.
فیلم مورد استفاده در ایمیج سترها بسته به نوع لیزر آنها 
متفاوت اســت و برای هر لیزر فیلم حســاس به آن نور 
بایستی استفاده شود این مورد توسط کارخانه سازنده در 

دستورالعمل کاربری ذکر شده است.
)شــکل 2ـ2 (یک نمونه دســتگاه ایمیج ســتر را نشان 

می دهد.

2ـ2ـ دستگاه ایمیج ستر

شکل2ـ2ـدستگاهایمیجستر
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فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی1

انتخابفیلم
شرحفعالیت:

1ـاطالعازنوعلیزردستگاه
2ـاطالعازاندازهفیلممورداستفادهدردستگاه

3ـاطالعازاستانداردهایموردقبولشرکتسازندهدستگاهدرزمینهفیلم

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

تاریک خانه استانداردـ  دستورالعمل انتخاب فیلم
کاربری دستگاه

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
انتخاب صحیح فیلم

انتخاب نادرست

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محیطی، نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در انجام 

کار

استفاده از لباس کار، قابل قبول
دستکش و توجه به نکات 

بهداشتی و ایمنی

2

1عدم رعایت موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله انتخاب فیلم

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی
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ب(تصاویروکتورییاقالببرداری: در این قالب تصاویر گرافیکی 
به  روش برداری تعریف می شوند به این معنی که تمام عناصر گرافیکی 
با مختصات )X.Y( و در صورت ســه بعدی بودن با )X.Y.Z( تعریف 
می شــوند. برای مثال خط با اســتفاده از دو نقطه تعریف می شود و ...، 
همین طور اطالعات مربوط به رنگ و ضخامت و ... هم به این اطالعات 
Au- و  Corel  ریاضی اضافه می شــود. خروجی نرم افزارهایی مثــل
toCAD و ... فایل های برداری هســتند. شــما هرچه تصاویر را بزرگ 
کنید جزئیات تصاویر به شــکل پیکســل دیدهه نمی شوند چون با هر 
بزرگ نمایی دوباره تصاویر با کمک اطالعات ریاضی بازسازی می شوند، 
و اگر محدودیت مانیتورها اجازه مــی داد این تصاویر تا بی نهایت قابل 

بزرگ نمایی بودند، چون اصاًل به پیکسل ها وابسته نیستند.
رایج ترین فرمت های وکتــوریPS،EPS،DXF، DWG ،WMF و ... 

هستند.
 44)شکل 4ـ2( یک تصویر برداری را نشان می دهد.

 

 2-3 شکل

 

 

تعریف میشوند به این  برداریدر این فرمت تصاویر گرافیکی به صورت  :فرمت برداری یا وکتوریتصاویر  -ب
تعریف میشود، خط با استفاده از دو نقطه تعریف میشود و ...، همینطور ( X, Y) معنی که نقطه با مختصات

اطالعات مربوط به رنگ و ضخامت و ... هم به این اطالعات ریاضی اضافه میشود. خروجی نرم افزارهایی مثل 
Corel  وAutoCAD  ... فایلهای برداری هستند. شما هر چه تصاویر را بزرگ کنید تصاویر پیکسل پیکسل و

نمیشوند چون با هر بزرگنمایی دوباره تصاویر با کمک اطالعات ریاضی باز سازی میشوند، و اگر محدودیت 
ه نیستند. مانیتورها اجازه میداد این تصاویر تا بینهایت قابل بزرگنمایی بودند، چون اصال به پیکسلها وابست

 .و ... هستند DWG ،WMFهای رایج فرمت

 ( یک تصویر برداری را نشان می دهد.2-4شکل)

 

 
شکل4ـ2ـتصویربرداری)وکتوری( 2-4شکل 

تفاوت تصاویر رستری و وکتوری در )شکل 5ـ2( به خوبی نشان داده شده است.

45 
 

 

 

 

 .( به خوبی نشان داده شده است2-5در شکل )ویر رستری و وکتوری اتص تفاوت 

 
2-5 شکل  

 

   RIPرستر کرد 

احتیاج مترجم یک به اجرا برای نویسی برنامه های زبانسایر مانند اسکریپت پستزبان به شده نوشته های رنامهب
 رسترتصویر  پردازندهیا (RIP) ریپ است، افزار سخت و افزار نرم از ترکیبی اغلب که مترجم این دارد. 

(Raster Image Processor)  دستگاه خروجی قرار یا  پرینتر داخل در به طور معمول و داشته نام
و دیجیتال چاپ های ماشینستر، پلیتستر، ایمیججمله از خروجی  هایدستگاهتمامی که آنجاییاز گیرد. می

اطالعات دسته دو هر حاوی فرستیم میچاپ برای ما که هایی فایلو کنند میکار رستری صورت پروفرها به
دستگاه به ارسال از قبل گرافیکی فایل داخل محتوای کل که است الزم بنابراین ، هستند وکتوری و رستری 

انجام اسکریپت پست زبان به فایل محتوای تبدیل از پس  کهاست ریپ وظیفه کار این شود. رستری خروجی، 
 .شودمی 

 
 
 
 
 
 

شکل5ـ2ـتفاوتتصویررستریووکتوری

فایل ها و تصاویر گرافیکی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:
)Bitmap( یا بیت مپ )Raster( فایل های نقشه بیتی یا رستری

)Vector( فایل های برداری یا وکتور
الف(تصاویررســتری:به این فایل ها پیکسلی هم گفته می شود و 
تصاویر از شبکه ای از نقاط تاریک و روشن )پیکسل ها( تشکیل شده اند. 
با بزرگ کردن این تصاویر، عکس ها وضوح خود را از دست داده و لبه های 
آنها به صورت دندانه دندانه یا پیکســلیت)Pixelate( و شکستگی در 
 GIF، PNG، BMP، JPG ،می آینــد. رایج ترین فرمت های رســتری
هستند. وقتی عکسی را اسکن می کنید فایل اسکن فرمت خطی دارد.

)شکل 3ـ2( یک تصویر خطی را نشان می دهد.

3ـ2ـ رستر کردن اطالعات تصاویر

شکل3ـ2ـتصویرخطی)رستری(
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 رستر کردن اطالعات تصاویر: 2-2

 ویر گرافیکی وجود دارد: دو نوع تص

 Rasterی رستر تصاویر

 Vectorی بردار تصاویر

ها در این است که از ترکیب یک سری اطالعات مشترک این عکس ویژگی :یا فرمت خطی تصاویر رستری -الف
اند. داده ها در قالب بایتهای اطالعاتی هستند که شامل اطالعاتی مثل رنگ و پیکسل به پیکسل تهیه شده

افزارهای رایج گرافیکی مثل فتوشاپ همیشه خطی موقعیت پیکسل در چهارچوب عکس هستند. خروجی نرم
از دست میدهند و پدیده پیکسل پیکسل )شکستگی  اردن تصاویر عکس ها شفافیت خود رکهستند و با بزرگ 

وقتی عکسی را اسکن میکنید هستند.   BMP ،JPG ،GIF ،PNGافتد. رایج ترین فرمتها در لبه ها( اتفاق می
 فایل اسکن فرمت خطی دارد. 

 تصویر خطی را نشان می دهد یک( 2-3شکل)
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فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی2

قراردادنفیلمدردستگاهایمیجسترپسازانتخابفیلممناسب
شرحفعالیت:

1ـدستگاهرادروضعیتتعویضرولفیلمقرارمیدهیم.
2ـدربمحفظهفیلمرابازمیکنیم.

3ـمغزیرولمصرفشدهراخارجمیسازیم.
4ـرولفیلمجدیدراباتوجهبهجهتمشخصشدهآمادهمیکنیم.

5ـرولجدیدراجاگذاریمینماییم.
6ـابتدایفیلمرادرمحلمشخصقرارمیدهیم.

7ـدربمحفظهفیلمرامیبندیم.
8ـدستگاهرادروضعیتآمادهبهکارقرارمیدهیم.

ابزارموردنیاز

توضیحاتتعدادکاربردابزار

1باز کردن محفظهآچار مخصوص بازکردن محفظه فیلم

1حمل رولابزار حمل فیلم خام

نکاِت ایمنی
حملرولفیلمبهصورتاستانداردوباابزارهایمناسبجهتجلوگیریازآسیبهایجسمانی

توجهات زیست محیطی
خسارت زیســت محیطی چیســت؟ مواردی که موجب آلودگی آب، زمین و محیط زیست می شوند. جزء خسارت 

زیست محیطی محسوب می شوند.
یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مدیریت مواد دورریز است. به عنوان مثال در هنگام 
تعویض رول مقداری از فیلم و مغزی آن به عنوان دور ریز هدر می رود. برای کاهش دورریز و جلوگیری از خسارت های 

ناشی از آن چه باید کرد؟ راهکارهایی که به ذهنتان می رسد را پیشنهاد دهید.
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

قرار دادن فیلم در دستگاه 
ایمیج ستر

آچار و ابزار مخصوص باز کردن محفظه 
فیلم دستگاه

جک چرخدار مخصوص حمل رول فیلم

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
قرار دادن  فیلم به صورت

صحیح 
اشکال در قرار دادن فیلم

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت، توجهات 

زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در انجام کار

2استفاده از تجهیزات ایمنیقابل قبول

1عدم استفاده از تجهیزاتغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی

رستر کردن RIP: برنامه های نوشته شده به زبان پست 
اسکریپت مانند سایر زبان های برنامه نویسی برای اجرا به 
یک مترجم احتیاج دارند. این مترجم که اغلب ترکیبی 
از نرم افزار و ســخت افزار اســت ریپ )RIP( یا پردازنده 
تصویر رستر )Raster Image Processor( نام داشته 
و به طور معمول در داخل پرینتر یا دستگاه خروجی قرار 
می گیرد. از آنجایی که تمامی دســتگاه های خروجی از 
جمله ایمیج ستر، پلیت ستر، ماشین های چاپ دیجیتال 
و پروفرها به صورت رستری کار می کنند و فایل هایی که 

ما برای چاپ می فرســتیم حاوی هر دو دسته اطالعات 
رستری و وکتوری هســتند، بنابراین الزم است که کل 
محتوای داخل فایل گرافیکی قبل از ارســال به دستگاه 
خروجی، رســتری شــود. این کار وظیفه ریپ است که 
پس از تبدیل محتوای فایل به زبان پست اسکریپت انجام 

می شود.

فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی3

رسترکردنتصویر
شرحفعالیت:

1ـاجرایفایلتصویریموردنظر
2ـحصولاطمینانازدرستبودنفایلموردنظر

3ـارسالتصویربهنرمافزاردستگاهجهتتبدیلکلیهدادههابهفرمترستری
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نکاِت ایمنی
زمان و مناسب ازصندلی استفاده ازچشم، ایمنیحفاظت موارد به رایانه از استفاده هنگام در

استاندارداستفادهازرایانهتوجهشود.

ابزارموردنیاز

تعدادکاربردابزار

1اجرای عملیات رستر کردنرایانه مناسب

اجرای عملیات رستر کردننرم افزارهای مورد نیاز

1دیدن فایل به صورت استانداردنمایشگر مناسب و کالیبره

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها، داوری، نمره دهی(نتایج ممکن

رایانه و نرم افزار مناسبرستر کردن تصویر
باالتر از انتظار

قابل قبول
غیرقابل قبول

اجرای صحیح عملیات رستر کردن
اجرای نادرست عملیات رستر کردن

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی 
و نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت 
زمان

مراقبت از مواد و ابزار

استفاده صحیح از تجهیزات، رعایت فاصله قابل قبول
2مناسب و زاویه مناسب از نمایشگر

1عدم رعایت موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله رستر کردن

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی
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الف(ترامیاهافتن)Halfton(: کوچک ترین جزء 
یک کار چاپی ترام اســت، به گونه ای که وجود آن باعث 

ایجاد یک تصویر رنگی لطیف در کار چاپ است. 
ب(شکلترام: احتماالً شکل ترام نکته ای است که کمتر 
به آن توجه می شــود. طراحان کار اسکن تصاویر خود را 
انجــام داده و عکس را در طرح خــود می گنجانند. کار 
نهایــی را آماده کرده و بــه لیتوگرافی تحویل می دهند. 
ممکن اســت فیلم و بــه دنبال آن زینــک موردنظر را 
نیز کنترل کنند اما تقریباً هیچ گاه شــکل ترام را برای 

لیتوگرافی مشخص نمی کنند.
البته لیتوگراف های حرفه ای، می دانند که شــکل ترام را 
بر اساس نوع چاپ و نوع کار چگونه انتخاب کنند. اما این 
نکته ای اســت که طراحان و ناظران چاپ نیز بایستی از 

آن آگاهی داشته باشند.
شکل های مختلف ترام با تنوع بسیار، مثاًل دایره، بیضی، 
مربع، لوزی، النه زنبــوری و ... وجود دارد. اما همه آنها 
برای هر کار چاپی مناســب نیستند. در کار چاپ افست 
معموالً از ترام مربع اســتفاده می شود. چرا که به دالیل 
بصری، این ترام واضح تر دیده می شــود و درچاپ افست 
لطافت و ظرافت خاصی به تصویر می دهد. اما ترام بیضی 
لطافت و ظرافت خاصی به تصویر می دهد. بنابراین شاید 
مناسب باشد که برای چاپ تصاویر و چهره و نقاشی های 
ظریف از ترام بیضی استفاده کرد. ترام های دیگر معموالً 
در چاپ هلیوگراور و ... کاربرد دارد. )شکل 6ـ2( تعدادی 

از شکل های ترام را نشان می دهد.

4ـ2ـ  ویژگی های فیلم

آگاهی از شکل های مختلف ترام، زاویه ترام و اندازه آنها موجب رسیدن به یک کارچاپی مطلوب خواهند شد. در ادامه 
این ویژگی ها را به اختصار توضیح می دهیم.
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 شکل

 

ند، در چاپ برای اینکه رنگها درست روی هم قرار گیرند و یک کار رنگی را درست نمایش ده: مزاویه تراب( 
ار رنگی با بایستی ترام گذاری صورت گیرد این ترام ها بایستی در زوایای مختلفی نسبت به هم قرار گیرند ک

یکی باشد، آنچه که دیده خواهد شد،  چهار رنگ در چاپ ساخته می شود اما چنانچه زاویه ترام هر چهار رنگ
یده تا نقشی تیره و تار و نامشخص خواهد بود. و درست به همین دلیل است که زوایای مختلف ترام ایجاد گرد

 همنشینی رنگ های به درستی صورت گرفته و چاپ زیبایی از یک کار به بار بنشیند.
ر بصری و بر ند نکته قابل ذکر است. نکته اول اینکه از نظقبل از آنکه به زوایای استاندارد رنگ های بپردازیم، چ

 یا صفر درجه بیشترین زاویه دید را به ما می دهند. مثال ۰۹درجه کمترین دید و  ۵۴اساس اعصاب بینایی زاویه 
درجه  ۵۴درجه باهم می سازند نسبت به مربع که قطرهای آن زاویه  ۰۹لوزی به دلیل اینکه قطرهای آن زاویه 

ازند بهتر و زودتر دیده می شود.می س  
درجه باشد، حالت خاص در چاپ پدید می آید که به آن  ۳۹از طرف دیگر چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 

چاپ  می گویند. در این وضعیت لطافت کار چاپ رنگی از بین رفته و پیچش های متعددی در کار” پیچازی“
 دیده می شود.

 

 

 

شکل6ـ2ـاشکالمختلفترام

پ(زاویهترام: در چاپ برای اینکه رنگ ها درست روی 
هم قرار گیرند و یک کار رنگی را درست نمایش دهند، 
بایســتی ترام گذاری صورت گیرد این ترام ها بایستی در 
زوایای مختلفی نسبت به هم قرار گیرند تصاویر رنگی با 
چهار رنگ در چاپ ســاخته  شوند اما چنانچه زاویه ترام 

هر چهار رنگ یکی باشــد، آنچه که دیده خواهد شــد، 
نقشــی تیره و تار و نامشــخص خواهد بود و درست به 
همین دلیل است که زوایای مختلف ترام ایجاد گردیده 
تا همنشــینی رنگ ها به درســتی صورت گرفته و چاپ 

زیبایی از یک کار به بار بنشیند.
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قبل از آنکه به زوایای اســتاندارد رنگ ها  بپردازیم، چند 
نکته قابل ذکر اســت. نکته اول اینکــه از نظر بصری و 
براســاس اعصاب بینایی زاویه 45 درجه کمترین دید و 
90 یا صفر درجه بیشــترین زاویه دید را به ما می دهند. 
مثــاًل لوزی به دلیل اینکه قطرهــای آن زاویه 90 درجه 
باهم می سازند نسبت به مربع که قطرهای آن زاویه 45 

درجه می سازند بهتر و زودتر دیده می شود.
از طــرف دیگر چنانچه زاویه دو تــرام مختلف کمتر از 

30 درجه باشــد، حالت خاص در چاپ پدید می آید که 
به آن »پیچازی« می گویند. در این وضعیت لطافت کار 
چاپ رنگی از بیــن رفته و پیچش های متعددی در کار 

چاپ دیده می شود.
)شــکل 7ـ2( زاویه ترام در رنگ های مختلف را نشــان 

می دهد.
)شــکل 8ـ2( جایگیــری رنگ ها در کنار هم را نشــان 

می دهد.

48 
 

.در رنگهای مختلف را نشان میدهد ( زاویه ترام2-7شکل)  

 

 
2-7 شکل  

 

.( جاگیری رنگ ها کنار هم را نشان میدهد2-8شکل)  

 
 
2-8 شکل  

شکل8ـ2ـجاگیریرنگهاکناریکدیگر شکل7ـ2ـزاویهترامدررنگهایمختلف

براساس دانســته های فوق، زوایای ترام استاندارد برای 
چاپ افســت و بسیاری از انواع دیگر چاپ به صورت 15 
درنظر گرفته شده است. دقت در زاویه دادن ترام ها حائز 
اهمیت اســت. رنگ مشکی به دلیل اینکه بیشتر از همه 
رنگ ها قابل دیدن است در زاویه 45 درجه که کمتر به 
چشم می آید، قرار داده شده و رنگ زرد که ضعیف ترین 
رنگ است در زاویه صفر یا 90 درجه که بیشتر به چشم 

می آید، قرار داده شده است.
ایــن نوع زاویه ترام باعث می گــردد که حداقل اختالف 
زاویه دو ترام که 30 درجه اســت رعایت شود. تنها رنگ 
زرد است که با دورنگ اختالف 15 درجه ای یعنی کمتر 
از 30 درجه دارد که البته به دلیل کم اثر بودن رنگ زرد 
مســئله پیچازی پیش نمی آید. شکل 9ـ2 نمونه هایی از 

پیچازی را نمایش داده است.
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م از رنگ بنابراین در اینجا باید دو نکته را مد نظر داشت و بر اساس این اطالعات زاویه ترام مناسب را به هرکدا
 های اختصاص داد.

در  51ت ترام استاندارد برای چاپ افست و بسیاری از انواع دیگر چاپ به صوربر اساس دانسته های فوق، زوایای 
ر از همه دلیل اینکه بیشت به م ها حائز اهمیت است. رنگ مشکینظر گرفته شده است. دقت در زاویه دادن ترا

درجه که کمتر به چشم می آید، قرار داده شده و رنگ زرد که کمرنگ  ۵۴قابل دیدن است در زاویه  رنگ ها
درجه که بیشتر به چشم می آید، قرار داده شده است. ۰۹ترین رنگ است در زاویه صفر یا   

ین رنگ های درجه است نیز ب ۳۹این نوع زاویه ترام باعث می گردد که رعایت حداقل اختالف زاویه دو ترام که 
درجه دارد که البته به  ۳۹درجه ای یعنی کمتر از  ۱۴شده باشد. تنها رنگ زرد است که با دو رنگ اختالف 

 دلیل کمرنگ بودن رنگ زرد مساله پیچازی پیش نمی آید.

( نمونه هایی از پیچازی را نمایش داده است.2-9شکل )  

 

 2-9 شکل

 

اندازه ترام همان ریز و درشتی ترام است که برحسب نقطه یا خط در سانتی متر یا اینچ بیان : اندازه ترامپ( 
بیشتر باشد ترام ریزتر است یعنی  LPIیا خط بر اینچ بیان می شود. هرچه  LPIمی گردد و معموال بر حسب 

کمتر باشد ترام درشت تر می باشد. کنترل و کار با  LPI هرچه و گیرد¬تعداد خط بیشتری در یک اینچ جا می
ترام های درشت تر، ساده تر است. اما جزییات در چاپ با ترام های درشت تر دیده نمی شود. برای چاپ های 

. اما میزان استLPI 211تا  LPI 511از  اندازه تراممختلف، اندازه ترام متفاوت است. در چاپ افست معموال
،    رام به موارد متعدد بستگی دارد. از جمله نوع ماشین چاپ، کاغذ مورد استفاده، مرکب چاپانتخاب اندازه ت

شکل9ـ2ـنمونههایپیچازی
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 2-9 شکل
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ت(انــدازهترام: اندازه ترام همان ریز و درشــتی ترام 
اســت که برحسب نقطه یا خط در ســانتی متر یا اینچ 
بیان می گردد و معموالً بر حســب LPI یا خط بر اینچ 
بیان می شــود. خط بر سانتی متر را نیز LPC می گویند. 
هرچه LPI بیشتر باشد ترام ریزتر است یعنی تعداد خط 
بیشــتری در یک اینچ جا می گیرد و هرچه LPI کمتر 
باشــد ترام درشت تر می باشــد. کنترل و کار با ترام های 
درشت تر، ساده تر است. اما جزئیات در چاپ با ترام های 
درشت تر دیده نمی شــود. برای چاپ  های مختلف اندازه 
ترام متفاوت اســت. در چاپ افســت معموالً اندازه ترام 
از LPI 150 تا LPI 200 اســت. اما میزان انتخاب اندازه 

ترام به موارد متعدد بســتگی دارد. از جمله نوع ماشین 
چاپ، کاغذ مورد اســتفاده، مرکب چاپ، پلیت، جنس 
الستیک، سیســتم رطوبت دهی و ... بنابراین باال رفتن 
LPI با وجود آنکه دقت کار را بیشتر می کند، اما گاهی 
به دلیل ناتوانی ماشــین چاپ یا نــوع کاغذ، دقت الزم 
انتقال نمی یابد. بنابراین انتخاب مناسب اندازه ترام، به کار 
چاپی لطافت الزم را خواهد داد. جدول 1ـ2 حدود اندازه 
ترام را براســاس نوع چاپ و کاغذ مورد اســتفاده نشان 

می دهد.
)شــکل 10ـ2( دو تصویر با ال پی آی مختلف را نشان 

می دهد.

جدول1ـ2ـحدوداندازهترامبراساسروشچاپیونوعکاغذ

lpiنوع کاغذشیوه چاپ

123ـ120کاغذ روزنامهلترپرس

120ـ100کاغذ گالسهلترپرس

فست 150ـ120روزنامها

فست 175ـ150تحریرا

فست 175 به باالمقوای پشت طوسیا

فست 120ـ80مقوای گالسها

120ـ80انواع مختلفسیلک

150ـ70انواع مختلففلکسو

200ـ20انواع مختلفهلیوگراور

lpc/lpiجدول2ـ2ـتبدیل

lpilpc

7520

10040

15060

20080

200120

شکل10ـ2
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پس از آنکه فیلم توسط دستگاه ایمیج ستر آماده شد با 
ورود به دستگاه پروسسور، فیلم وارد شده پس از مدت 
زمانی که توسط دستگاه قابل تنظیم است ظاهر و ثابت 

می گردد.
هــر کدام از وان های ظهور و ثبوت دارای دمای خاصی 
هســتند و فیلم از مســیری عبور می نماید که در آن 
غلتک هایی وجود دارد و غلتک ها فیلم را در مسیر عبور 

خود درون دستگاه هدایت می نمایند.
دما و زمان دو عامل بســیار مهم در ظهور و ثبوت فیلم 
هستند. غلظت داروهای ظهور و ثبوت فیلم بسیار مهم 
است و در این گونه دستگاه ها مکانیزمی وجود دارد که 
همیشــه غلظت و کیفیــت دارو را در حد مطلوب نگه 
می دارد. داروها پس از مدتی در مجاورت هوا اکســید 
شــده و خاصیت اصلی خود را از دست می دهند برای 
حفــظ کیفیت دارو مکانیزمی تعبیه شــده اســت که 
دارویی را که در مجاورت هوا اســت از وان خارج کرده 
و به فاضالب دستگاه هدایت می کند و داروی تازه را از 

مخزن وارد وان مربوطه می کند.
دمای مایع درون وان نیز در تمام نقاط وان ثابت است 
و به وســیله مکانیزم گردش مایع توسط پمپی در وان 
تأمین می شــود. مکانیزم حرارتی درون وان دمای مایع 
را همواره ثابت نگه می دارد. کلیه مراحل ظهور و ثبوت، 
در شرایط معین و از پیش تعریف شده ای انجام می شود.
در داروی ظهــور و ترکیبــات آن در اثر برخورد نور به 
بلورهای برمور نقره، یون های نقره آزاد می شوند، وقتی 
که فیلــم در داروی ظهور قرار می گیرد یون های برمور 
در داخل دارو حل شــده و از ژالتین جدا می شــوند و 
ذرات نقره به هر مقدار که نور دیده اند به سیاهی تبدیل 

می شوند.
دارویظهوروترکیباتآن:

در داروی ظهور چند جز وجود دارد که هر کدام وظیفه 
خاصی را برعهده دارند.

ایــن اجــزا عبارت اند از: حــالل، عامل ظهــور، عامل 
تســریع کننده، عامل نگهدارنــده، عامل ضدغبار که به 

شرح مختصر آنها می پردازیم. 
الف(حالل: عناصر تشکیل دهنده داروی ظهور بایستی 
در آب حل شوند. به همین دلیل آب را حاللی می نامیم 
که عالوه بر حالل کردن و آمیختن عناصر شــیمیایی 
به کریســتال های برمور نقره موجود در امولسیون الیه 

حساس نفوذ می نماید.
ب(عاملظهور: عامل ظهور ماده یا مواد شــیمیایی 
اســت که تصویر پنهانی موجود در الیه حســاس را به 
ذرات فلزی ســیاه رنگی تبدیل می نماید. معروف ترین 
این عوامل عبارت اند از: متل، هیدروکینون، گلیسیرین، 
آمیدول، ترنس کاتشــین. برم آزاد شده از الیه حساس 
در داروی ظهــور ترکیبی به نام بــرم کاتی را به وجود 
می آورد و اضافه شدن این ترکیب به دارو باعث تضعیف 
دارو می شــود و باید پس از ظهور مقدار معینی فیلم، 

دارو را عوض کرد.
پ(تسریعکنندهها: برای اینکه عوامل ظهور بتوانند 
به بهترین نحو فعال شــوند و روی ماده حساس تأثیر 
بگذارند از مواد قلیایی اســتفاده می شود که می توانند 
عمــل ظهور را تســریع کــرده و اختــالف در تیرگی 
و روشــنی  به وجــود آورند. ایــن مــواد عبارت اند از: 
هیدروکســید سدیم یا سود ســوزآور، کربنات سدیم،  

براکس و سولفیت سدیم.
ت(نگهدارنده: داروی ظهور در مجاورت با اکســیژن 
هوا اکسید می شود و به رنگ قهوه ای تیره در می آید و 
دیگر روی کریســتال های برمور نقره نمی تواند اثر کند. 
بــرای جلوگیری از اکسیداســیون داروی ظهور از یک 
ماده دیگر استفاده می شــود که عمر دارو را طوالنی تر 

می نماید. این ماده غالباً سولفیت سدیم است.
ث(عاملضدغبار:عوامل ظهور روی کریســتال های 
برمور نقره نور دیده یکسان عمل می نمایند. ولی بایستی 
دارو فقــط روی نقره نور دیده اثر کند و به  همین دلیل 
از داروی ضدغبار استفاده می شود. این ماده شیمیایی 

معموالً برمور پتاسیم است.

5ـ2ـ ظهور فیلم در دستگاه ایمیج ستر
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عمل ظهور به چند عامل بستگی دارد که عبارت اند از:
1 نوع امولسیون یا قشر حساس به نور

2 مدت زمان ظهور
3 دمای داروی ظهور

4 نحوه شناور کردن فیلم در داروی ظهور
5 مرغوبیت مواد شــیمیایی موجود در داروی ظهور و 

داروی ثبوت

فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی4

آمادهسازیوتعویضدارویظهوروثبوت
شرحفعالیت:

1ـتهیهدارویظهوروثبوتازشرکتسازنده
2ـتخلیهدارویظهوروثبوتمصرفشدهازدستگاه
3ـتمیزکردنقسمتهایمختلفومخازندستگاه

4ـآمادهسازیمحلولهایظهوروثبوتطبقدستورشرکتسازنده
5ـاندازهگیریپارامترهایموردنیاز

6ـانتقالمحلولهایآمادهسازیشدهبهداخلمخازن
7ـحصولاطمینانازصحیحبودنمحلولهایمخازن

8ـقراردادندستگاهدروضعیتآمادهبهکار

57 
 

 
2-11شکل   

 

ایی از الیه ثابت کردن بقیه ذرات نقره است و همچنین قسمته وظیفه داروی ثبوت ،داروی ثبوت و ترکیبات آن: 
نش نشان شوند که فیلم دیگر در برابر نور واکنماید . این دارو باعث میانددر خود حل میرا که نور ندیده حساس

 نداده و سیاه نشود .

ده، عامل داروی ثبوت نیز مانند داروی ظهور از مواد متفاوتی تشکیل شده است که عبارتند از : عامل ثابت کنن
سخت کننده و عامل میانگیر.عامل  عامل حفظ کننده ، اسیدی ،  

 ادهم این.  کندمی حل خود دز را مانده باقی اینقره امالح بلورهای بیشتر عامل این:  کننده ثابت عامل الف(
. شودمی گفته هیپو اصطالحاً  آن یه که است سدیم قیپوسولفیت معموالً  

ی نماید که این عامل به خودثی میخن را ظهور عمل و است استیک اسید معموالً عامل این:  اسیدی عامل ب(
. داریم نیاز آن مهار برای عاملی به پس.   شودخود باعث فساد محلول ثبوت می  

. یدنمامی جلوگیری اسیدی عامل بوسیله ثبوت محلول تجزیه از سدیم سولفیت:  کننده حفظ عامل پ(  

الً از شود و معموشدن فیلم در مرحله شستشو می نرم یا شدن متورم از مانع عامل این:  کننده سخت عامل ت(
. شودزاج سفید استفاده می  

 اگر چون.  نمایدمی حفظ را محلول اسیدی حالت و است بوریک اسید معموالً:  میانگیر عامل ث(
. کرد نخواهد عمل درست کننده سخت ماده ، شود کم ثبوت محلول اسیدی درجه  

شکل11ـ2ـدارویظهوروثبوتفیلم

ابزارموردنیاز

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله یا مواد مصرفی

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب فیلم خام
دستگاه ایمیج ستر

فیلم خام مصرفی در دستگاه 
ایمیج ستر

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ظهور
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ثبوت
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.
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محافظت دست ها در برابر تراوش ضد اسید و مواد شیمیاییدستکش
مواد شیمیایی

سک قابلیت فیلتر کردن بخار مواد ما
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار 
مواد شیمیایی

محافظت چشم در مقابل تراوشساده طلقی با حفاظ کاملعینک
 مواد شیمیایی

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
گره ای

محافظت بدن و لباس در مقابل 
تراوش مواد شیمیایی

اندازه گیری درجه اسیدی و قلیایی دیجیتال با دقت 0/1 درجهph متر
محلول های ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج
و اندازه گیری دمای مایعات

دماسنج جهت اندازه گیری دمای 
محیط و محلول های ظهور و ثبوت

ترکیب و آماده سازی محلول های ظرف مدرج با دقت و حجم مناسبظرف مدرج
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل
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نکاِت ایمنی
باداروهاجداً ازتماسپوست ازکلیهتجهیزاتایمنیاستفادهمیکنیمو انجامفعالیت درحین
خودداریمیکنیمودرصورتتماسباچشمباآبسردفراوانشستهوبهپزشکمراجعهمیکنیم.

توجهات زیست محیطی
نسبت به دفع صحیح و اصولی ضایعات طبق استانداردهای موجود نهایت توجه و دقت را به کار می گیریم و از ورود 

داروی مصرف شده به سیستم فاضالب و یا ریختن بر روی زمین جداً خودداری می کنیم. 

دارویثبــوتوترکیباتآن: وظیفــه داروی 
ثبوت، ثابت کردن بقیه ذرات نقره است و همچنین 
قسمت هایی از الیه حســاس را که نور ندیده اند در 
خود حل می نماید. این دارو باعث می شوند که فیلم 

دیگر در برابر نور واکنش نشان نداده و سیاه نشود.
داروی ثبوت نیز مانند داروی ظهور از مواد متفاوتی 
تشکیل شده است که عبارت اند از: عامل ثابت کننده، 
عامل اسیدی، عامل حفظ کننده، عامل سخت کننده 

و عامل میانگیر.
الف(عاملثابت کننده: این عامل بیشتر بلورهای 
امالح نقره ای باقی مانده را در خود حل می کند. این 
ماده معموالً هیپوســولفیت ســدیم است که به آن 

اصطالحاً هیپو گفته می شود.
ب(عاملاسیدی: این عامل معموالً اسید استیک 
اســت و عمل ظهور را خنثی می نماید که این عامل 
به خودی خود باعث فساد محلول ثبوت می شود. پس 

به عاملی برای مهار آن نیاز داریم.
پ(عاملحفظکننده: ســولفید سدیم از تجزیه 
محلول ثبوت به وســیله عامل اســیدی جلوگیری 

می نماید.
ت(عاملسختکننده: این عامل مانع از متورم 
شدن یا نرم شدن فیلم در مرحله شست وشو می شود 

و معموالً از زاج سفید استفاده می شود.

ث(عاملمیانگیر:معموالً اســید بوریک اســت 
و حالت اســیدی محلول را حفــظ می نماید. چون 
اگــر درجه اســیدی محلول ثبوت کم شــود، ماده 

سخت کننده درست عمل نخواهد کرد.
معمــوالً داروی ثبوت و ظهور به صورت پودر یا مایع 
در دسترس است و کافی است آن را به نسبت مناسب 
مطابق دســتورالعمل کارخانه ســازنده در آب حل 
نماییم آنگاه تمامی ترکیبات فوق در محلول به دست 
آمده وجود خواهد داشــت. همچنین ممکن اســت 
برخــی از داروها روی فیلم ها اثــر موردنظر را مانند 
کنتراســت نداشته باشــد که الزم است برای حفظ 
کیفیت عمل ظهور و ثبوت از داروهایی استفاده کرد 
که سازگاری بیشتری با فیلم و ساختمان آن داشته 

یا توسط کارخانه سازنده فیلم پیشنهاد شده است.

تذکر: هیچ گاه نباید داروی ثبوت وارد داروی ظهور 
شود زیرا باعث فساد داروی ظهور می شود.
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مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها، داوری، نمره دهی(نتایج ممکن

آماده سازی و تعویض داروی 
ظهور و ثبوت دستگاه 

ایمیج ستر
شرایط کارگاهی استاندارد 
داروی ظهور و داروی ثبوت

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
آماده سازی دارو مطابق دستورالعمل

آماده سازی نادرست دارو

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در 

انجام کار

استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی و قابل قبول
2توجه به مسائل زیست محیطی

1عدم رعایت موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی و تعویض داروی ظهور و ثبوت دستگاه ایمیج ستر

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی
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ارزشیابیشایستگیتولیدفیلم

شرحکار:
1ـ آماده سازی دستگاه ایمیج ستر)Imagesetter( 2ـ تنظیمات ریپ)RIP( و ترام گذاری 3ـ ظهور و ثبوت 4ـ کنترل فیلم

استانداردعملکرد:
روش های تولید فیلم به طور مستقیم از رایانه و کنترل آن 

شاخص ها:
بررسی میزان چگالی فیلم بررسی LPI و زاویۀ ترام، بررسی قرارگیری فیلم های رنگ های مختلف بر روی هم 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:    1ـ در محیط لیتوگرافی 2ـ نور یکنواخت )6000 درجه کلوین( 3ـ تهویۀ استاندارد 

ابزاروتجهیزات:    
رایانهـ  ایمیج ستر)Imagesetter(ـ دات مترـ چگالی سنج

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1)Imagesetter(2آماده سازی دستگاه ایمیج ستر
2تنظیمات ریپ)RIP( و ترام گذاری2
2ظهور و ثبوت فیلم3
2کنترل فیلم4

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهات
2زیستمحیطیونگرش:

*میانگیننمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری2ـ2

آیامیدانیدکه؟
پلیت های مختلف چاپ افست چه کاربردی دارند؟

ابزارهای تولید پلیت کدام اند؟
کنترل ترام و عالیم مونتاژ به چه منظوری صورت می گیرد؟

هدف این واحد شایستگی، فراگیری کنترل ترام ها و عالئم مونتاژ بر روی فیلم، انتخاب پلیت مناسب، انجام فرایند 
نوردهی توســط دســتگاه قیدکپی، اجرای مرحله ظهور به وسیله دستگاه پروسسور، تنظیم محلول داروی ظهور در 

دستگاه پروسسور و آماده سازی و کنترل نهایی پلیت جهت ارسال به قسمت چاپ است.

شایستگی تولید پلیت چاپ افست به روش سنتی

اســتانداردعملکرد: پس از اتمام این واحد شایســتگی و یادگیری تولید پلیت چاپ افست به روش سنتی، 
هنرجویان قادر خواهند بود فیلم را بررسی، پلیت را نوردهی و ظاهر نمایند.
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مونتاژ در چاپ یکی از مراحل پیش از چاپ و آماده ســازی فرم چاپی اســت که ورودی آن متن صفحه آرایی شده و 
خروجی آن پلیت است که به دستگاه چاپ تحویل داده می شود.

مونتاژ به عملی اطالق می شــود که طی آن تصاویر و صفحات به گونه ای کنار هم قرار می گیرند که صفحات کتاب 
پس از تا شدن کنار هم باشند.

زمانی که هر صفحه کامل و تأیید شد از تمامی صفحات فیلم تهیه می کنند، سپس فیلم ها به ترتیب خاصی در کنار 
یکدیگر قرار گرفته و مونتاژ می شوند تا در نهایت برای تهیه پلیت از آنها استفاده شود. ترتیب مونتاژ صفحات کتاب 
اصاًل مشــابه ترتیب صفحات در یک مجله نیســت، دلیل این امر واضح و روشن است. می توان با نگاه کردن به نوع 

اتصال فرم های آن دو به تفاوت آنها پی برد. 
)شکل 12ـ2( نمونه مونتاژ یک فرم از کتاب را نشان می دهد.

شکل12ـ2

یکی از اهداف کنترل کیفیت در تولید پلیت های چاپی، 
اطمینان از یکنواختی اندازه ترام ها بر روی پلیت اســت. 
به این شــکل کاربر قادر خواهد بود در مراحل متفاوت 
فرایند چــاپ، رنگ ها را ارزیابــی و تعیین کند. عوامل 
حیاتــی و تأثیرگذار در ارتباط با این بخش عبارت اند از: 

نوسان در حساسیت سطح پلیت و شدت نوردهی، عمر 
مواد شیمیایی پلیت و سایر عناصر کنترل که به صورت 
نوار کنترل رنگ در لبه پلیت قرار می گیرند، میزان این 
اثرگذاری را قابل شناسایی و اندازه گیری می کنند )شکل 

13ـ2(.
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4-2 شکل  

 مختلفی وجود دارد که در هر مرحله از این فرآیند کاربرای کنترل فرایندها و مراحل مختلف چاپ ابزارهای 
یار خاصی را انجام می دهند و حصول نتیجه مناسب را آسان می کنند. یکی از ابزارهای ساده و در عین حال بس

هتر رل رنگ است. این نوار در عین سادگی دارای مطالب یا بتمهم و کاربردی در فرایند چاپ ,نوار رنگ یا کن
ا انجام داده و اری است که با دانستن آنها می توانیم بسییار راحت تر و صحیح تر کار تنظیم رنگ ربگوییم اسر

 منشآ بروز برخی ایرادات و اختالالت را پیدا کنیم.
ند. نوار رنگ,نواری بر اساس چهار رنگ اصلی است که در تنظیم و کنترل چاپ در حین کار به ما کمک می ک

چاپ  هر اندازه و هر ترام گذاری تعریف و تکرار شود. نوار رنگ نیازهای ویژه ای از صنعتاین نوار می تواند برای 
است.  را مورد نظر قرار داده است که نشان دهنده رشد نیاز برای تخصصی شدن کنترل تصاویر در این صنعت

ن نوار شامل . ایطراحی نوار کنترل رنگ نتیجه تجزیه و تحلیل دقیق نیازهای کنترل یک چاپ افست ورقی است
ستن عناصری برای اندازه گیری دانسیته های مرکب,چاقی ترام,کنتراست چاپ,تعادل خاکستری و روی هم نش

ی ترامها مرکبهاست به عتاوه عالئمی که به جا به جایی حساس هستند و برای مشاهده دوتا شدگی یا کشیدگ
.استفاده می شوند  

 

شکل13ـ2

6ـ2ـ مونتاژ فرم چاپی

7ـ2ـ کنترل ترام ها و عالئم مونتاژ

رویفرم پشتفرم

تایاول

تایدوم

وم
س
ای

ت
وم
س
ای

ت
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برای کنتــرل فرایندها و مراحل مختلف چاپ، ابزارهای 
مختلفــی وجود دارد که در هر مرحله از این فرایند، کار 
خاصی را انجام می دهند و حصول نتیجه مناسب را آسان 
می کنند. یکی از ابزارهای ســاده و در عین حال بسیار 
مهم و کاربردی در فرایند چاپ، نوار رنگ یا کنترل رنگ 
اســت. این نوار در عین ســادگی دارای مطالب یا بهتر 
بگوییم اسراری است که با دانستن آنها می توانیم بسیار 
راحت تر و صحیح تر کار تنظیم رنگ را انجام داده و منشأ 

بروز برخی ایرادات و اختالالت را پیدا کنیم.
نوار رنگ، نواری براســاس چهار رنگ اصلی است که در 
تنظیم و کنترل چاپ در حین کار به ما کمک می کند؛ 
این نوار می تواند برای هر اندازه و هر ترام گذاری تعریف 

و تکرار شــود. نوار رنگ، نیازهای ویژه ای از صنعت چاپ 
را موردنظر قرار داده اســت که نشــان دهنده رشد نیاز 
برای تخصصی شدن کنترل تصاویر در این صنعت است. 
طراحی نوار کنترل رنــگ نتیجه تجزیه و تحلیل دقیق 
نیازهای کنترل یک چاپ افســت ورقی اســت. این نوار 
شــامل عناصری برای اندازه گیری دانســته های مرکب، 
چاقی ترام، کنتراست چاپ، تعادل خاکستری و روی هم 
نشستن مرکب هاست به عالوۀ عالئمی که به جا به جایی 
حساس هستند و برای مشاهده دوتا شدگی یا کشیدگی 
ترام ها استفاده می شوند. )شکل 14ـ2( نمونه هایی از نوار 

و عالئم کنترل را نشان می دهد.
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یم کنترل را نشان می دهد( نمونه هایی از نوار و عال4-3شکل)  

 

 4-3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

شکل14ـ2ـنمونهنوارهاوعالئمکنترل

8ـ2ـ انواع پلیت

پلیتهایدیازو
پلیتهایفتوپلیمر

این دو نوع پلیت با الیه ای از ترکیبات مواد آلی پوشش 
داده می شــوند و عموماً برای تیراژهای چاپی باال به کار 

گرفته می شوند.
پلیتهایهالیدنقره

که بنا به دو نوع پوشــش و مورد مصرف به ســه دسته 
تقسیم می شوند:

الف( پلیت هالید نقره معمولی که با الیه حساس به نور، 
مشابه فیلم های عکاسی پوشش داده می شود.

ب( پلیت هالید نقره با پایه فیلم )پلیت پلی استری( که 
عموماً در چاپ تک رنگ کاربرد دارد.

ج( پلیت هالید نقره با پایه فلزی که فقط برای سیستم های 
خروجی مستقیم پلیت )CTP( کاربرد دارد.

 پلیتهایدوفلزی: که دارای یک الیه پلیمری از 
قبل حساس شده هســتند. دو نوع شناخته شده تر آن 

عبارت اند از:
الف( پلیت هایی با روکش مســی بر روی فوالد ضد زنگ 

یا آلومینیوم
ب( پلیت  با روکش کرم روی مس 
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پلیتهایالکترواستاتیکی
پلیت های الکترواستاتیکی نیز بر دو نوع هستند:

الف( پلیت  با ترکیبات معدنی و غیر آلی نور رسانا 
ب( پلیت های با ترکیبات مواد آلی نور رسانا
پلیتهایافستخشک)بدونآب(

که فقط در ماشــین چاپ افست خشــک )بدون آب( 
اســتفاده می شوند. اســتفاده از این نوع پلیت ها نیاز به 

مرکب ویژه دارد.
پلیتهایزدودنی

به صــورت دیجیتالی حســاس می شــوند) نیازی به 
طی مراحل شــیمیایی ندارد( و در دو نوع پایه فلزی و 

پلی استری عرضه می شود.
پلیتهایحساسبهحرارت

مراحل حساس نمودن و ظاهر کردن این پلیت ها کاماًل 
شــبیه به تهیه فیلم لیتوگرافی با دســتگاه ایمیج ستر 

می باشد.
شکل 15ـ2 نمونه هایی از پلیت افست را نشان می دهد.

شکل15ـ2ـنمونههاییازپلیتافست
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 مرکبها نیاز به شوند. استفاده از این نوع پلیتکه فقط در ماشین چاپ افست خشک )بدون آب( استفاده می
 ویژه دارد.

 های زدودنیپلیت 

فلزی و پلی  ٔ  شوند)نیازی به طی مراحل شیمیایی ندارد( و در دو نوع پایهدیجیتالی حساس میکه به صورت 
 شوند.استر ی عرضه می

 

 های حساس به حرارتپلیت 

ها کامال شبیه به تهیه فیلم لیتوگرافی با دستگاه ایمیج ستر مراحل حساس نمودن و ظاهر کردن این پلیت
 باشد.می

 

 پلیت افست را نشان می دهد. ( نمونه هایی از4-4شکل)

 

 4-4 شکل

 

سؤال
انواعپلیتوخصوصیاتآنهاراذکرکنید.

هنگام تصویرنگاری پلیت، اندازه ترام منتقل شده از فیلم 
به پلیت، می تواند تحت تأثیر زمان نوردهی قرار گیرد.

نامناســب بودن زمــان نوردهــی در پلیت های مثبت 
)پوزیتیو(، اگرچه ظریف ترین خطوط میکرونی را ایجاد 
می کند، باعث می شود نواحی با ترام و ارزش رنگی باال در 
چاپ تمایل به پرکردن داشــته باشند. همچنین تصاویر 
ناخواســته ای در نواحی غیرتصویری ایجاد می شود که 
به طور کامل قابل حذف نیســتند. در پایان نیز یک الیه 
مه آلود مرکبی سرتاســر محصول چاپی را می پوشاند. به 

اصطالح، زمینه می آورد.
در پلیت پوزیتیو زمانی که نوردهی بیش از اندازه انجام 
شــود، از اندازه ترام ها کاسته شــده و به همین واسطه 
طیف ترام قابل چاپ به طور کامل منتقل نمی شود. دلیل 

این امر این است که ترام ها تحت تأثیر نور شدید هنگام 
نوردهی طوالنی از بین می روند. 

در پلیت هــای نگاتیو، مدت زمانــی نوردهی کم، باعث 
ظهور ناقص الیه چاپ پذیر پلیت می شود و بالعکس زمان 

نوردهی باال، به شدت باعث چاقی ترام می شود.
قرار دادن فیلم بــر روی پلیت به صورت ژالتین بر روی 
ژالتین می باشــد. این به این دلیل است که قسمت پایه 
فیلم که شفاف بوده اســت و دارای ضخامت اگر برروی 
پلیــت قرار گیــرد در زمان عبور نور بــا توجه به قانون 
شکســت نور باعث می شود اندازۀ تصویر و ترام ها نسبت 
بــه اندازه واقعی تغییر کــرده و تصویری مغایر با تصویر 
اصلی را داشته باشــیم ولی اگر ژالتین با همان قسمت 
تیره برروی ژالتین پلیت قرار گیرد از عمل شکست نور 
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شــکل 17ـ2 دســتگاه قید کپی با نوردهی از پایین را 
نشان می دهد.

جلوگیری می شــود و تصویر واقعی بر روی سطح پلیت 
منتقل می شود.

قراردادنفیلمبررویپلیت
الف(لبکار: بخشی از پلیت که به علت وجود شکاف 
)Gap( سیلندر پلیت و الســتیک قابلیت چاپ ندارد. 
اندازه لب کار در دستگاه های مختلف به علت تفاوت در 
اندازۀ شکاف ســیلندر متفاوت می باشد. البته این اندازه 
در مــوارد خاص و در صورت لزوم تا اندازه ای قابل تغییر 

می باشد.
باید از صاف بودن لب کار مطمئن شویم زیرا صاف نبودن 
لب کار هنگام چاپ، اپراتــور را به زحمت انداخته و در 
بعضی موارد باعث غیرقابل استفاده شدن پلیت می گردد.
ب(وسطبودنفیلم: پس از تنظیم لب کار وسط بودن 

فیلم از کناره ها باید کنترل شود.
وجــود گرد و خاک و یا کثیفی بین فیلم و الیه کپی، به 
هنگام نوردهی باعث می شود فیلم به طور کامل بر روی 
پلیت قرار نگرفتــه، از این رو حفره های کوچکی به وجود 

می آید.
در حین نوردهی این حفره ها باعث پراکنده شدن نور و 
انتقال آن به زیر ترام فیلم می شــود. به همین علت ترام 
به روی پلیت منتقل نمی شــود. و ترام در حین نوردهی 

از بین می رود.
قراردادنپلیتوفیلمچسباندهشدهبررویآن
درقیدکپیوبستندرشیشهایقیدکپی: پلیت 
تحت فشار دِر شیشــه ای قرار گرفته و فیلم بر روی آن 
ثابت و بدون حرکت خواهد بود. اما فشــار در شیشه ای 
کافی نیست و با استفاده از یک پمپ مکش هوا، هوای زیر 
در شیشه ای به طور کامل تخلیه می شود تا کوچک ترین 

فاصله ای بین فیلم و پلیت باقی نماند. 
نوردهی: با روشن شدن المپ مخصوص و تابیده شدن 
نــور در مدت زمان معین به پلیت، تصویر فیلم به پلیت 
منتقل می شود. زمان تاباندن نور بستگی به نوع پلیت و 
شدت نور و توان المپ دارد. پس از پایان عمل نور دادن، 
با خاموش کردن المپ و پمپ مکش هوا، پلیت را از قید 

کپی خارج کرده و فیلم از روی آن برداشته می شود.
قیدکپیپلیت: قید کپی دســتگاهی اســت که برای 

نوردهی پلیت مورد استفاده خواهد بود. از انواع قید کپی 
می توان به دستگاه هایی با منبع نور از باال و نور از پایین 

و دستگاه های دو محفظه ای اشاره نمود.
قیدهای دو محفظه ای برای کپی کارهایی با تعداد زیاد 
مناسب اســت. بدین ترتیب، هنگام نوردهی پلیت اول، 
پلیــت بعدی در محفظه دیگر قرار گرفته شــده و برای 
نوردهی آماده می شــود. در دستگاه های قید کپی نیز از 
پمپ مکنده با وکیوم استفاده می شود تا صفحه مونتاژ و 

پلیت در تماس مطلوب با هم قرار بگیرند.
شــکل 16ـ2 دستگاه قید کپی با نوردهی از باال را نشان 

می دهد.

شکل16ـ2ـدستگاهقیدکپیبانوردهیازباال

شکل17ـ2ـدستگاهقیدکپیبانوردهیازپایین
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فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی5

کپیپلیتبهوسیلهدستگاهقیدکپی
شرحفعالیت:

1ـانتخابفیلممناسبمطابقسفارشکاروکنترلآن
2ـانتخابپلیتمناسبازنظرنوعواندازهمطابقسفارشکار

3ـقراردادنفیلمبررویپلیتوتنظیملبکارمطابقسفارشکار
4ـقراردادنپلیتبههمراهفیلمدردستگاهقیدکپی

5ـفعالکردنقسمتوکیومدستگاه
6ـتنظیممدتزماننوردهیباتوجهبهنوعپلیت

7ـخارجکردندستگاهازحالتوکیوموخارجنمودنپلیتازدستگاه

نکاِت ایمنی
باپلیت،استفادهازعینک استفادهازدستکشجهتجلوگیریازآسیبدیدندستدرتماس

مناسبهنگاماستفادهازاشعهیووی،ضروریاست.

توجهات زیست محیطی
دفع ضایعات احتمالی پلیت و فیلم طبق اصول و استانداردهای زیست محیطی

ابزارموردنیاز

کاربردتعریفنوع وسیله یا مواد مصرفی

پلیت خام مصرفی جهت کپیساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازپلیتخام

بررسی سطح فیلم و پلیتساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازلوپ

برش فیلم در صورت نیاز ساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازقیچی

نصب فیلم بر روی پلیت خامساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازچسبنواریشفاف

برش در محل های مورد نیازساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازکاتر

اندازه گیریساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازخطکش

اندازه گیری زمان نوردهیساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازکرنومتر

محافظت چشم در مقابل اشعهساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازعینکضداشعهیووی

محافظت دست از بریدگی و صدمهساخت کارخانجات مختلف ، مناسب با نیازدستکشکارپارچهای
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پلیت نیز مانند فیلم نیاز به ظهور، با اســتفاده از داروی 
ظهور پلیت دارد. برای این کار معموالً به روش دستی و 
در داخل یک سینک داروی ظهور بر روی پلیت ریخته 
شده و با اســفنج بر روی آن کشیده می شود. در پلیت 
پوزیتیو پوشش شیمیایی قســمت هایی که در معرض 
نور المپ قرار گرفته اند در داروی ظهور حل شــده و از 
روی آن پاک می شــوند. پوشش شیمیایی قسمت های 
دیگر پلیت که در زیر مناطق ســیاه فیلم قرار داشته اند 
و در معرض تابش نور قرار نگرفته اند بر روی پلیت باقی 

می ماند. در پلیت نگاتیو این فرایند برعکس می باشــد. 
پس از شست وشــوی پلیت با آب و خشــک شدن آن، 
تصویری از سوژه اصلی بر روی پلیت منتقل شده است.

روش دیگر ظهور پلیت اســتفاده از دســتگاه پروسسور 
اســت که مراحل ظهور پلیت به وسیله محلول به صورت 

اتوماتیک و داخل دستگاه انجام می گیرد.
پس از انجام مرحله ظهور، ســطح پلیت برای جلوگیری 

از تماس با هوا با ماده ای به نام صمغ پوشانده می شود.

9ـ2ـ ظهور پلیت

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

کپی پلیت به وسیله 
قید کپی

دستگاه قید کپی شرایط کارگاهی 
استاندارد

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
کپی صحیح پلیت

کپی نادرست پلیت

3
2
1

شایستگی های 
غیرفنی 

ایمنی و بهداشت،
توجهات 

زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در انجام کار

قابل قبول
استفاده از لباس کار و 

تجهیزات ایمنی و توجه به دفع 
صحیح ضایعات

2

1عدم رعایت موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله کپی پلیت به وسیله قید کپی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی
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فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی6

ظهوردستیپلیت
شرحفعالیت:

1ـآمادهسازیمحلولظهورطبقدستورالعملشرکتسازنده
2ـقراردادنپلیتنوردهیشدهدرداخلسینک

3ـشستنسطحپلیتبهوسیلهاسفنجومحلولظهور
4ـاطمینانازظهورکاملپلیت

5ـآبکشیپلیت
6ـخشککردنپلیت

7ـروتوشپلیت
8ـصمغزدن
9ـبستهبندی

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله با مواد مصرفی

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب فیلم خام
دستگاه ایمیج ستر

فیلم خام مصرفی در دستگاه 
ایمیج ستر

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ظهور
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ثبوت
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

محافظت دست ها در برابر تراوش ضد اسید و مواد شیمیاییدستکش
مواد شیمیایی

ابزارموردنیاز
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نکاِت ایمنی
مراقبتازچشمهاوپوستازتماسبامحلولظهورودرصورتتماسشستوشوباآبسردفراوان

فراموشنشود.

توجهات زیست محیطی
دفع ضایعات با توجه به اصول و استانداردهای زیست محیطی

سک قابلیت فیلتر کردن بخار مواد ما
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار 
مواد شیمیایی

محافظت چشم در مقابل تراوش ساده طلقی با حفاظ کاملعینک
مواد شیمیایی

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
گره ای

محافظت بدن و لباس در مقابل 
تراوش مواد شیمیایی

اندازه گیری درجه اسیدی و قلیایی دیجیتال با دقت 0/1 درجهپ. هاش متر
محلول های ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج
و اندازه گیری دمای مایعات

دماسنج جهت اندازه گیری دمای 
محیط و محلول های ظهور و ثبوت

ترکیب و آماده سازی محلول های ظرف مدرج با دقت و حجم مناسبظرف مدرج
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

کارگاه استاندارد، داروی ظهور ظهور دستی پلیت
مناسب

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
ظهور کامل و درست پلیت

ظهور نادرست پلیت

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در 

انجام کار

قابل قبول
استفاده از لباس کار، تجهیزات 
ایمنی و رعایت توجهات زیست 

محیطی، توجه به همه موارد
2

1عدم رعایت موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله ظهور دستی پلیت

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی

پروسسورفیلم:در روش غیردستی، ظهور پلیت توسط دستگاهی به نام پروسسور انجام می شود. در داخل پروسسور، 
پلیــت از میان غلتک هایی که داخل داروی ظهور در حال چرخش هســتند عبور کرده و عمل ظهور پلیت همانند 
مدل دستی انجام می شود. پس از شست وشو پلیت به بخش تونل هوای گرم دستگاه هدایت می شود. در این قسمت، 
رطوبت سطح پلیت خشک شده و از دستگاه خارج می شود. الزم به ذکر است برخالف مرحله ظهور در فیلم که پس 

از آن مرحله ثبوت انجام می گرفت در فرایند ظهور پلیت مرحله ثبوت وجود ندارد.
)شکل 18ـ2( یک دستگاه پروسسور پلیت را نشان می دهد.

شکل18ـ2ـدستگاهپروسسورپلیت

فیلم

کلیدهای
کنترل

داروی
ثبوت

آب

خشککنهوایگرم

پمپگردشهوا
دارویظهور
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برای باال بردن میزان چاپ پلیت )تیراژ( پلیت را حرارت داده و اصطالحاً ژالتین آن را می ســوزانند این عمل باعث 
استقامت بیشتر ژالتین می شود اما؛ باید توجه داشت این عمل باید توسط دستگاه پلیت سوز انجام شود. زیرا حرارت 
باعث نرم شدن فلز پایه پلیت و تغییر شکل آن می شود. الزم به ذکر است به دلیل اینکه ممکن است در اثر حرارت 

ترام های ضعیف آسیب ببینند در کارهای نفیس و حساس پلیت سوزانده نمی شود.
آمادهســازیدارویظهور: داروی ظهور توسط شرکت های سازنده با دستور العمل مصرف ارائه می شود و معموالً 

به صورت ترکیب با آب با نسبت دقیق می باشد.

فعالیِت 
کارعملی:کارگاهی7

ظهورپلیتبهوسیلهپروسسور
شرحفعالیت:

1ـبررسیمحلولظهوردستگاه
2ـتنظیمسرعتدستگاهباتوجهبهنوعپلیت

3ـخارجکردنپلیتازدستگاه
4ـصمغزدن
5ـبستهبندی

ابزارموردنیاز

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله با مواد مصرفی

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب فیلم خام
دستگاه ایمیج ستر

فیلم خام مصرفی در دستگاه 
ایمیج ستر

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ظهور
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ثبوت
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.
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محافظت دست ها در برابر تراوش ضد اسید و مواد شیمیاییدستکش
مواد شیمیایی

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد ماسک
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار 
مواد شیمیایی

محافظت چشم در مقابل تراوشساده طلقی با حفاظ کاملعینک
 مواد شیمیایی

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
گره ای

محافظت بدن و لباس در مقابل 
تراوش مواد شیمیایی

اندازه گیری درجه اسیدی و قلیایی دیجیتال با دقت 0/1 درجهپ. هاش متر
محلول های ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج
و اندازه گیری دمای مایعات

دماسنج جهت اندازه گیری دمای 
محیط و محلول های ظهور و ثبوت

ترکیب و آماده سازی محلول های ظرف مدرج با دقت و حجم مناسبظرف مدرج
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل
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نکاِت ایمنی
مراقبتازچشمهاوپوستازتماسبامحلولظهور،درصورتتماس،شستوشوباآبسردفراوان

فراموشنشود.

توجهات زیست محیطی
دفع ضایعات با توجه به اصول و استانداردهای زیست محیطی

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

ظهور پلیت به وسیله 
کارگاه استاندارد، دستگاه پروسسورپروسسور

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
استفاده صحیح از دستگاه

استفاده نادرست از دستگاه

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در انجام 

کار

قابل قبول
استفاده از لباس کار و تجهیزات 

ایمنی و توجه به دفع صحیح 
ضایعات

2

1عدم توجه به موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله ظهور پلیت به و سیله پروسسور

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی

فعالیِت 
کار عملی:کارگاهی8

آماده سازی و تعویض داروی ظهور 
شرحفعالیت:

1ـ تهیه داروی مناسب از شرکت سازنده
2ـ مطالعه دستورالعمل مصرف ارائه شده
3ـ تخلیه داروی قدیمی از داخل دستگاه

4ـ شست وشوی کامل مخزن و قسمت های مختلف دستگاه
5ـ ترکیب و آماده سازی محلول خارج از دستگاه

6ـ انتقال محلول آماده شده به داخل دستگاه
7ـ قرار دادن دستگاه در وضعیت آماده به کار
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ابزارموردنیاز

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله با مواد مصرفی

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب فیلم خام
دستگاه ایمیج ستر

فیلم خام مصرفی در دستگاه
 ایمیج ستر

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ظهور
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

ساخت کارخانجات مختلف، مناسب داروی ثبوت
دستگاه ایمیج ستر

پس از آماده سازی، فیلم به وسیله 
آن ظاهر می شود.

محافظت دست ها در برابر تراوش ضد اسید و مواد شیمیاییدستکش
مواد شیمیایی

قابلیت فیلتر کردن بخار مواد ماسک
شیمیایی

محافظت سیستم تنفس در برابر بخار 
مواد شیمیایی

محافظت چشم در مقابل تراوشساده طلقی با حفاظ کاملعینک
 مواد شیمیایی

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
گره ای

محافظت بدن و لباس در مقابل 
تراوش مواد شیمیایی

اندازه گیری درجه اسیدی و قلیایی دیجیتال با دقت 0/1 درجهپ. هاش متر
محلول های ظهور و ثبوت

دماسنج دیواری و دماسنج قابل حمل دماسنج
و اندازه گیری دمای مایعات

دماسنج جهت اندازه گیری دمای 
محیط و محلول های ظهور و ثبوت
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

آماده سازی و تعویض 
داروی ظهور پروسسور

کارگاه استاندارد، داروی ظهور مناسب، 
ابزار مناسب

باالتر از انتظار
قابل قبول

غیرقابل قبول
آماده سازی درست

آماده سازی نادرست

3
2
1

شایستگی های غیرفنی 
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی 
نگرش

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد
دستکش، لباس کار و دقت در انجام کار

قابل قبول
استفاده از لباس کار و 

تجهیزات ایمنی و توجه به 
مسائل زیست محیطی

2

1عدم توجه به موارد باالغیرقابل قبول

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی و تعویض داروی ظهور پروسسور

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی تکوینی

ترکیب و آماده سازی محلول های ظرف مدرج با دقت و حجم مناسبظرف مدرج
ظهور و ثبوت طبق دستورالعمل

نکاِت ایمنی
درحینانجامفعالیت،ازکلیهتجهیزاتایمنیاستفادهمیکنیموازتماسپوستباداروهاجداًخودداری

میکنیم.درصورتتماسداروباچشمباآبسردفراوانشستهوبهپزشکمراجعهمیکنیم.

توجهات زیست محیطی
نسبت به دفع صحیح و اصولی ضایعات طبق استانداردهای موجود نهایت توجه و دقت را به کار می گیریم و از ورود 

داروی مصرف شده به سیستم فاضالب شهری و یا ریختن بر روی زمین جداً خودداری می کنیم.
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ارزشیابیشایستگیتولیدپلیتسنتیچاپافست

شرح کار:
1ـ کنترل ابعاد

2ـ کپی پلیت به وسیله قید کپی
3ـ ظهور دستی پلیت

4ـ ظهورپلیت به وسیله پروسسور

استاندارد عملکرد: 
تولید پلیت سنتی با استفاده از فیلم و نور دهی 

شاخص ها:
1ـ بررسی پلیت تولید شده به لحاظ میزان نوردهی و شرایط ظهور و ثبوت

2ـ بررسی چاقی و الغری ترام

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:1ـ درمحیط لیتوگرافی 2ـ نور یکنواخت )6000 درجه کلوین( 3ـ تهویۀ استاندارد 4ـ قید کپی و پروسسورآماده به کار

ابزاروتجهیزات:    
قیدکپی – پروسسور پلیتـ  دات مترـ چگالی سنج پلیت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2مونتاژ فیلم1
2نوردهی2
2ظهور پلیت3
2کنترل پلیت4
2نگهداری پلیت5

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست
2محیطیونگرش:

*میانگیننمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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کلمات و تصاویر و طرح های گرافیکی چگونه از رایانه به صورت بروشــور، روزنامه، کتاب درســی به دســت خواننده 
می رسند؟

این مطالب و تصاویر از رایانه به روی پلیت منتقل می شوند. پلیت ها به ماشین های چاپ بسته شده و سپس محصول 
نهایی چاپ شده به دست مصرف کننده می رسند.

در این فصل، تهیه پلیت دیجیتالی مستقیم از رایانه را فرا می گیریم.

فصل 3

)CTP(تولیدپلیترایانهای
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واحد یادگیری 3

آیامیدانیدکه:
پلیت چیست؟ 

چگونه متون و تصاویر و عالئم گرافیکی به پلیت منتقل می شوند؟
از چه تجهیزاتی برای تولید پلیت استفاده می شود؟
روند تولید پلیت در دنیای دیجیتال چگونه است؟

پلیت چه شرایطی باید داشته باشد تا کیفیت چاپ را باال ببرد؟
آیا می توان یک فایل را در یک نقطه از کرۀ زمین طراحی سپس به سریع ترین روش ممکن در محل دیگری )کشور 

یا حتی قارۀ دیگر( ارسال و چاپ کرد؟
تأثیرات زیست محیطی تولید پلیت چیست؟

)CTP( شایستگی تولید پلیت رایانه ای

هدف از این واحد شایســتگی، فراگیری نحوه تولید پلیت دیجیتالی یا مســتقیم از رایانه به پلیت )CTP( است. در 
این روند با انواع پلیت ها، دســتگاه پلیت ستر، دستگاه ظهور پلیت، برنامه ریپ، انواع ترام و نحوه نگهداری بلندمدت 

پلیت های ظاهر شده آشنا خواهید شد.

61 
 

 واحد یادگیری 

 (CTP) تولید پلیت رایانه ایشایستگی 

 آیا تابحال پی برده اید:         
 

 پلیت منتقل می شوند؟چگونه متون و تصاویر و عالئم گرافیکی به  •
 از چه تجهیزاتی برای تولید پلیت استفاده می شود؟ •
 تاثیرات زیست محیطی تولید پلیت چیست؟ •
 روند تولید پلیت در دنیای دیجیتال چگونه است؟  •
 پلیت چیست؟ چه شرایطی باید داشته باشد تا کیفیت چاپ را باال ببرد؟ •
زمین طراحی سپس یه سریع ترین روش ممکن در محل دیگری آیا می توان یک فایل را در یک نقطه از کره  •

  یگر( ارسال و چاپ کرد؟)کشور یا حتی قاره د

 
ن ( است. در ایCTPهدف از این واحد شایستگی، فراگیری نحوه تولید پلیت دیجیتالی یا مستقیم از رایانه به پلیت )

برنامه ریپ، انواع ترام و نحوه نگهداری بلندمدت پلیت  ظهور پلیت،، دستگاه پلیت ستر روند با انواع پلیت ها، دستگاه 
 های ظاهر شده آشنا خواهید شد.

کسب شایستگی تولید پلیت دیجیتالی، هنرجویان قادر به تولید  وپس از اتمام این واحد یادگیری : استاندارد عملکرد
 آن خواهند بود.  یپلیت مستقیما از رایانه با تنظیمات ریپ، ظهور و صمغ کار

استانداردعملکرد: پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی تولید پلیت دیجیتالی، هنرجویان قادر 
به تولید پلیت مستقیماً از رایانه با انجام تنظیمات ریپ، ظهور و صمغ کاری آن خواهند بود.
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نگاهی به چرخه زیر بیندازیم تا روند تولید پلیت را بهتر درک کنیم.
چرخه تولید پلیت معموالً از فایل اولیه آغاز شده و به پروسسور ختم می شود )شکل1ـ3(.

1ـ3ـ  چرخه تولید پلیت

نکته 
طریق از عموماً میشوند ارسال لیتوگرافی به شدهاند آماده گرافیستها توسط که فایلهایی 

اینترنتوبهفرمتPDFهستند.
درواحدپیشازچاپ،فایلهادررایانههایباپردازندهقویبهکمکبرنامهریپبهصفرویکها

تبدلمیشوند.
صفرویکهابهدستگاهپلیتستردستورنحوهتاباندننورلیزربررویپلیترامیدهند.

درنهایتپلیتآمادهشدهدردستگاهظهورپلیتظاهرشدهوآمادهبستهشدنبررویماشین
چاپمیگردد.

همانطورکهمالحظهمیشوددراینچرخهمراحلتهیهفیلموظهورآنازبینرفتهاست.درنتیجه
درهزینههایناشیازتهیهفیلم،دستگاهظهورفیلموداروهایآنصرفهجوییمیشود.بهعالوه
میزاننیرویانسانیونیزمصرفبرقنیزپایینمیآید.همچنینبهخاطرکمشدنمصرفداروهای

 62شیمیایی،بهمحیطزیستنیزآسیبکمتریمیرسد.
 

 پلیت  1-3
 شوند؟روی پلیت می یفایل های کامپیوتری شامل شکل ها و متون چطور تبدیل به نقاط

 نگاهی به چرخه زیر بیندازیم تا روند تولید پلیت را بهتر درک کنیم. 

 3-2شکل  شود:چرخه تولید پلیت معموالً  از فایل اولیه آغاز شده و به پروسسور ختم می

 
 
 
 
 

فایل                                                 ریپ                              پلیت ستر          پروسسور                                  
 3-2شکل 

 نکات:

و به   فایل هایی که توسط گرافیست ها آماده شده اند به لیتوگرافی ارسال میشوند عموما از طریق اینترنت •
 . هستند PDFفرمت 

در واحد پیش از چاپ،  فایل ها در کامپیوترهای با پردازنده قوی به کمک برنامه ریپ به صفر و یک ها تبدیل  •
 شوند. می

 دهند.تاباندن نور لیزر بر روی پلیت را می نحوهصفر و یک ها به دستگاه پلیت ستر دستور  •
 گردد. ه شدن بر روی ماشین چاپ میدر نهایت پلیت آماده شده در دستگاه ظهور پلیت ظاهر شده و آماده بست •

شود در این چرخه مراحل تهیه فیلم و ظهور آن از بین رفته است. در نتیجه در هزینه همانطور که مالحظه می
شود. بعالوه میزان نیروی انسانی و نیز های ناشی از تهیه فیلم، دستگاه ظهور فیلم و داروهای آن صرفه جویی می

اروهای شیمیایی، به محیط زیست نیز آسیب به خاطر کم شدن مصرف د همچنینآید. مصرف برق نیز پایین می
 رسد. کمتری می

 روند چقدر است؟آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اندازه پلیت هایی که در لیتوگرافی به کار می سوال:

 

شکل1ـ3

سؤال
فایلهایرایانهایشاملشکلهاومتون،چگونهتبدیلبهنقاطیبررویپلیتمیشوند؟

فایلریپپلیتستر پروسسور
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در گذشــته انواع متنوعی از پلیت ها ساخته می شد که 
پایــه بعضی از آنها به جای آلومینیــوم، فتوپلیمر بود و 
حساس به نورهای متفاوت بودند. کارکردن با این پلیت ها 
به خاطر ســختی کار با آنها در نــور روز و نیاز حتمی به 
کار در تاریک خانه ســخت بود. به همین دلیل از حدود 
ســال های 2005 به بعد عمدتاً از لیزرهای با طول موج 

830 نانومتر استفاده می شود.
هرچند که هنوز هــم بعضی از کارخانه های ســازنده، 
دستگاه های پلیت ســتر با منبع نور ماوراء بنفش تولید 

می کنند.
نســل جدیدی از پلیت های دیجیتال معرفی شــده اند 
که نیازی به ظهور ندارد و مســتقیماً از پلیت ســتر بر 
روی ماشــین چاپ بسته می شود. با مصرف این پلیت ها 
و حذف مرحله ظهور پلیت و داروهای شــیمیایی عالوه 
بر آنکــه صرفه جویی در هزینه ها و نیــروی کار صورت 

می گیرد، به محیط زیست هم کمتر آسیب می رسد.
نوع پلیت یکی از عواملی اســت که در تیراژ چاپ تأثیر 
دارد. اگر نوع پوشــش یا امولسیون پلیت خوب باشد و 

سؤال
پلیتازچهجنسیساختهمیشود؟پوششپلیتچهمشخصاتیبایدداشتهباشد؟

پلیت ها یک پایه آلومینیومی دارند که روی آنها را با ماده ای مخصوص پوشش داده اند. نوع و میزان حساسیت این 
ماده پوشش دهنده )امولسیون( اغلب از سوی کارخانجات سازنده پلیت مشخص می شود )شکل 2ـ3(.

شکل2ـ3

63 
 

دانید این میهمانطور که کنیم.شروع می ،ستا( 3-2)شکل از پلیت که ماده اصلی چرخه باال :جنس و اندازه پلیت-
ماشین تناسب به شود. پس اندازه های آن ها می شوند و با آنها کار چاپ انجامپلیت ها به ماشین های چاپ بسته می

 روند تفاوت دارد.چاپی که در آن به کار می
(، میلیمترx 077 055میلیمتر(، دو ورقی: ) 015x  055پر کاربردترین اندازه های پلیت عبارتند از: یک ورقی )

میلیمتر( و اندازه های بزرگتر مانند شش ورقی و هشت ورقی که اندازه دقیق آنها  077x 0777چهارونیم ورقی )
 برحسب ماشین چاپ های کارخانجات مختلف تفاوت دارد.

  پلیت از چه جنسی ساخته می شود؟ پوشش پلیت چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ سوال:

نوع و میزان حساسیت این ماده ایی مخصوص پوشش داده اند.  دارند که روی آنها را باپلیت ها یک پایه الومینیومی 
 3-3شکل  ماده پوشش دهنده )امولسیون( اغلب از سوی کارخانجات سازنده پلیت مشخص می شود. 

 

 

 

 

 

3-3شکل   

از آنها به جای آلومینیوم، فتوپلیمر بود و حساس به  شد که پایه بعضیدر گذشته انواع متنوعی از پلیت ها ساخته می
از حتمی به کار در سختی کار با آنها در نور روز و نی این پلیت ها به خاطر نورهای متفاوت بودند. کار کردن با 

نانومتر  035به بعد عمدتا از لیزرهای با طول موج   2550به همین دلیل از حدود سالهای . تاریکخانه سخت بود
 شود.فاده میاست

 کنند.پلیت ستر با منبع نور ماوراء بنفش تولید میی سازنده، دستگاه های هرچند که هنوز هم بعضی از کارخانه ها

که نیازی به ظهور ندارد و مستقیما از پلیت ستر بر روی ماشین اند نسل جدیدی از پلیت های دیجیتال معرفی شده 
ظهور پلیت و داروهای شیمیایی عالوه بر اینکه صرفه جویی در مرحله حذف  شود. با مصرف این پلیتها وچاپ بسته می

 د.رسمحیط زیست هم کمتر آسیب می گیرد، بههزینه ها و نیروی کار صورت می

نوع پلیت یکی از عواملی است که در تیراژ چاپ تاثیر دارد. اگر نوع پوشش یا امولسیون پلیت خوب باشد و نحوه ظهور 
 دهد. آن نیز صحیح باشد، تیراژ بیشتری به دست می

نقاط نور خورده

امولسیون

پایۀ آلومینیومی  

جنسوانــدازهپلیت: از پلیت که ماده اصلی چرخه 
باال )شکل 1ـ3( است، شــروع می کنیم همان طور که 
می دانید این پلیت ها به ماشین های چاپ بسته می شوند 
و با آنها کار چاپ  انجام می شود؛ بنابراین اندازه های آنها 
به تناسب ماشین چاپی که در آن به کار می روند تفاوت 

دارد. 

پرکاربردترین اندازه های پلیــت عبارت اند از: یک ورقی 
میلی متر(،  دو ورقی )500×745  میلی متر(،   400×510(
چهار و نیم ورقــی )1030×790 میلی متر( و اندازه های 
بزرگ تر مانند شش ورقی و هشت ورقی که اندازه دقیق 
آنها برحســب ماشــین چاپ های کارخانجات مختلف 

تفاوت دارد.

سؤال
آیاتابهحالبهاینموضوعفکرکردهایدکهاندازهپلیتهاییکهدرلیتوگرافیبهکارمیروندچقدر

است؟
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2ـ3ـ پلیت ستر

سؤال
پلیتسترچیست؟

پلیت ستر دستگاهی اســت که به رایانه متصل می شود 
و از طریــق برنامه نصب شــده روی رایانه، از یک منبع 
نور، بر روی پلیت نور می تاباند و روی امولســیون پلیت 
اثر می گذارد. )بســته به فناوری به کار گرفته شــده در 
پلیت ســتر، نحوه این اثرگذاری متفاوت است(، )شکل 

3ـ3(.
ساختپلیتستر: هر پلیت ستری یک قسمت ورودی 
پلیــت، یک منبع نور، یک بخــش برای جاگیری پلیت 

روی آن و یک قسمت خروجی دارد.

سؤال
آیااپراتورپلیترابادستدرپلیتسترقرارمیدهد؟

ورودیپلیت: برخی از پلیت سترها دارای کاست ورودی 
هستند. پلیت ها در این کاست قرار می گیرند و با دستوری 
هدایت  پلیت ستر  داخل  به  می شود  صادر  رایانه  از  که 
می شوند. به این سیستم هدایت اتوماتیک پلیت ها به داخل 
می شود.  گفته   )Auto Loader( »اتولودر«  پلیت ستر، 
در مراکزی که تعداد پلیت تولید شده در ساعت بسیار 
باالست و سرعت باالی تولید پلیت پارامتر مهمی است، 
از دو یا سه کاست ورودی استفاده می کنند. با استفاده 
صرفه جویی  زمان  در  کاست،  دارای  پلیت سترهای  از 
می شود. مزیت این نوع از پلیت سترها سرعت باالی تولید 
پلیت و عیب آن، گرانی دستگاه نسبت به پلیت سترهای 
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بر هزار نسخه معموال پلیت را بعد از ظاهر شدن و قبل از بسته شدن  05-05البته برای به دست آمدن تیراژهای باالی 
 شود. سوزانند. این کار در دستگاههایی که به اجاق یا فر معروف است انجام میروی دستگاه چاپ می

      پلیت ستر 2-3
 پلیت ستر چیست؟ سوال: 

و از طریق برنامه نصب شده روی کامپیوتر، از یک منبع نور، شود دستگاهی است که به کامپیوتر متصل می پلیت ستر
به کار گرفته شده در پلیت ستر،  فناوریبر روی پلیت نور می تاباند و روی امولسیون پلیت اثر می گذارد. )بسته به 

 3-0شکل . نحوه این اثرگذاری متفاوت است(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-0شکل 

قسمت ورودی پلیت، یک منبع نور، یک بخش برای جاگیری پلیت روی هر پلیت ستری یک   ساختار پلیت ستر:-
 آن و یک قسمت خروجی دارد.

 آیا اپراتور پلیت را با دست در پلیت ستر قرار می دهد؟سوال: 

گیرند و با برخی از پلیت ستر ها دارای کاست ورودی هستند. پلیت ها در این کاست قرار می ورودی پلیت: -الف
شوند. به این سیستم هدایت اتوماتیک پلیت ها به شود به داخل پلیت ستر هدایت میمپیوتر صادر میدستوری که از کا
شود. در مراکزی که تعداد پلیت تولید شده در ساعت بسیار ( گفته میAutoLoader) "اتولودر"داخل پلیت ستر،

شکل3ـ3ـپلیتسترکاستدار

شکل4ـ3ـدرامدرپلیتسترها
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کنند. با استفاده از پلیت ودی استفاده میباالست و سرعت باالی تولید پلیت پارامتر مهمی است، از دو یا سه کاست ور
شود. مزیت این نوع از پلیت سترها سرعت باالی تولید پلیت و عیب آن سترهای دارای کاست، در زمان صرفه جویی می

گرانی دستگاه نسبت به پلیت سترهای بدون کاست است. این پلیت سترها حتما باید مستقیم به دستگاه ظهور پلیت 
 3-0شکل  ( وصل باشد )آنالین(.)پروسسور پلیت

دهد و پس از اتمام کار آن را برداشته در پلیت سترهایی که کاست ورودی ندارند اپراتور پلیت را با دست به دستگاه می
 کند. آماده ارسال به دستگاه ظهور پلیت می

 

 

 

 

 3-0شکل 

 

 چگونه به پلیت نور تابانده می شود؟ سوال:

گیرد و از منبع نور روی پلیت در داخل پلیت ستر روی سطح مخصوص )یا درام یا سطح صاف( قرار می منبع نور: -ب
 شود آن نور تابانده می

ی درام داخلی وجود داشت که به خاطر مزایای سیستم درام فناوری درام خارجی و هم فناوردر سال های گذشته هم 
 ود. شخارجی، امروزه بیشتر از این سیستم استفاده می

در این سیستم، اوالً پلیت همانگونه که قرار است روی سیلندر ماشین چاپ بسته شود، به روی  گزینی پلیت:جای -پ
گیرد، لذا انقباض و فشردگی ناشی از انحنا در جهت مخالف، دیگر  باعث تغییر شکل احتمالی درام پلیت ستر قرار می

خشی نداشته و از دقت عمل و عمر آن به گردد و ثانیاً هد لیزر حرارتی که بسیار پر قدرت است، حرکت چرترام نمی
 شود.      دلیل عدم چرخش بسیار سریع به دور محور خود، کاسته نمی

 منبع نور پلیت ستر چیست؟

در پلیت سترها از منبع نور لیزر تعبیه گردیده است. طول موج این منبع بسته به تکنولوژی به کار گرفته شده در آن 
نانومتر استفاده می کنند. با این طول موج،  038ت سترهای موجود از طول موج متفاوت است. امروزه اکثر پلی

امولسیون روی پلیت به جای فعل و انفعاالت شیمیمایی، سوزانده می شود. در نتیجه تاثیر شرایط محیطی بر این نقاط 
 3-6شکل بسیار کم و در حد صفر است. 

بدون کاست است. این پلیت سترها حتماً باید مستقیم 
باشند  وصل  پلیت(  )پروسسور  پلیت  ظهور  دستگاه  به 

)آنالین( )شکل 4ـ3(.

نحوه ظهور آن نیز صحیح باشد، تیراژ بیشتری به دست 
می دهد.

البتــه برای به دســت آمدن تیراژهای بــاالی 60 تا70 
هزار نســخه معموالً پلیت را بعد از ظاهر شدن و قبل از 

بسته شدن بر روی دســتگاه چاپ می سوزانند. این کار 
در دســتگاه هایی که به اجاق یا فر معروف اســت انجام 

می شود.
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سؤال
پلیتبعدازنوردیدنچگونهازپلیتسترخارجمیشود؟

بعضــی از پلیت ســترها مســتقیماً به دســتگاه ظهور 
پلیت متصل هســتند که به آنها خروجی مســتقیم یا            

Continuous load گفته می شود.
پلیت سترهایی که دارای کاست هستند و یا در مراکزی 
که تولید پلیت آنها زیاد اســت از سیســتم باال استفاده 
می کنند. در این روش سرعت تولید پلیت بیشتر است، 

)شکل 6ـ3(.

شکل5ـ3ـمنبعنور
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 3-6شکل 

 

 :قسمت خروجی پلیت ستر -ت
 چگونه از پلیت ستر خارج می شود؟ پلیت بعد از نور دیدن سوال:

 Continuousبعضی از پلیت سترها مستقیما به دستگاه ظهور پلیت متصل هستند که به آنها خروجی مستقیم یا 
load .گفته می شود 

استفاده می کنند. پلیت سترهایی که دارای کاست هستند و یا در مراکزی که تولید پلیت آنها زیاد است از سیستم باال 
 3-7شکل  در این روش سرعت تولید پلیت بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-7شکل 

شکل6ـ3

سؤال
چگونهبهپلیتنورتاباندهمیشود؟

پلیت در داخل پلیت ســتر روی سطح مخصوص )درام 
یا ســطح تخت( قرار می گیرد و از منبع نور روی آن نور 

تابانده می شود.
در این سیستم، اوالً پلیت همان گونه که قرار است روی 
سیلندر ماشین چاپ بسته شود، به روی درام پلیت ستر 
قرار می گیرد. لذا انقباض و فشــردگی ناشی از انحنا در 
جهــت مخالف، دیگر باعث تغییر شــکل احتمالی ترام 
نمی گــردد و ثانیاً هد لیزر حرارتی که بســیار پرقدرت 
است، حرکت چرخشی نداشته و از دقت عمل و عمر آن 
)به دلیل عدم چرخش بســیار سریع به دور محور خود(، 

کاسته نمی شود.
در ســال های گذشــته هم فناوری درام خارجی و هم 

فناوری درام داخلی وجود داشــت کــه به خاطر مزایای 
سیســتم درام خارجی، امروز بیشــتر از این سیســتم 

استفاده می شود.
منبعنورپلیتسترچیست؟

در پلیت ســترها منبع نور لیزر تعبیه شده است. طول 
موج این منبع بسته به تکنولوژی به کار گرفته شده در آن 
متفاوت است. امروزه اکثر پلیت سترهای موجود از طول 
موج 830 نانومتر اســتفاده می کنند. با این طول موج، 
امولسیون روی پلیت به جای فعل و انفعاالت شیمیایی، 
سوزانده می شود. در نتیجه تأثیر شرایط محیطی بر این 

نقاط بسیار کم و در حد صفر است )شکل 5ـ3(.
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فعالیِت 
درکارگاهی1 پلیتدرونآن وچگونگیگذاشتن پلیتستر کنید.طرزروشنکردن راروشن پلیتستر 

پلیتسترهایمختلفکمیمتفاوتاست.متخصصیننصبوراهاندازی،هنگامنصبدستگاه،نحوه
کارآنراتوضیحمیدهند.

تاپلیتسترآمادهکارشود،پلیتمناسببافایلورودیوسفارشمشتریراانتخابکنید.
)بهاندازهپلیتدقتکنیدکهمناسبباماشینچاپیباشدکهقراراستدرآنبستهشود.(

پلیتراداخلپلیتستربگذارید.اگرپلیتسترکاستداردپلیتهایمناسبرادرونکاستقرار
دهید.

سؤال
آیاتابهحالبهاینمسئلهفکرکردهایدکهتصاویرومتونوعناصرگرافیکیچگونهبهپلیتستر

منتقلمیشوند؟چگونهبهواحدلیزردستگاهپلیتسترفرمانتاباندننوردادهمیشود؟

بحث کالسی
دربارۀتکنولوژیهایمعمولپلیتسترتحقیقکردهودربارۀآنبحثشود.

ابزارموردنیاز

کاربردتعریفنوع ابزار

پلیت صفحه ای فلزی است که  اطالعات فایل از پلیت
از این پلیت در چاپ افست استفاده می شود.رایانه روی آن منتقل می شود.

از این وسیله در لیتوگرافی ها و چاپ خانه ها برای پلیت ستر وسیلۀ تولید پلیت دیجیتالی است.پلیت ستر
تولید پلیت دیجیتالی استفاده می کنند.

از دستکش پارچه ای برای کار با پلیت استفاده دستکش پارچه ای
می شود.

نکاِت ایمنی
پلیتهالبۀتیزیدارند.بنابراینبرایکارباآنهاازدستکشپارچهایاستفادهکنید.

توجهات زیست محیطی
خسارت زیست محیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی که موجب آلودگی زمین و خسارت زیستی می شوند، جزء 

خسارت زیست محیطی محسوب می شوند.
یکی از موارد بســیار مهم، مدیریت مواد دورریختنی اســت، در مصرف پلیت هم باید دقت کرد که پلیت تا نخورد و 

خراب نشود تا جزء ضایعات نشود.
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ارزشیابی تکوینی

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنشرایط عملکردمراحل کار
نمرهنمره دهی(

آماده سازی پلیت ستر )روشن کردن 
آن( و گذاشتن پلیت در آن

محیط لیتوگرافی یا چاپخانه 
2انجام موفقیت آمیز کارابزار: پلیت، پلیت ستر

پلیت ستر روشن نشده، پلیت موفق نبودن کار
1استاندارد موجود

شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی،
نگرش

مسئولیت پذیری، مدیریت مواد
قابل قبول

دستکش، دقت در کار با 
پلیت ستر، مدیریت کار با پلیت، 

احساس مسئولیت در کار با 
پلیت   ستر

2

1عدم توجه به همۀ مواردغیر قابل قبول

معیارشایستگیانجامکار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول

کسب حداقل 2 نمره از بخش های دیگر

3ـ3ـ ریپ

ــام ریــپ )RIP( کــه مخفــف کلمــات ــه ن برنامــه ای ب
Raster Image Processing، است همراه با دستگاه 
پلیت ستر عرضه می شود. ریپ مانند یک مفسر نه تنها 
هیــچ یک از جزئیات را از قلم نمی اندازد، بلکه به صورت 
مفهومی، مفهوم را به درستی منتقل می کند و تغییرات 
الزم را در فایــل اعمــال می نماید تــا نتیجه خروجی، 
کیفیتی مطلوب و ایده آل داشــته باشد. ریپ فقط یک 
رابط نرم افزاری ـ سخت افزاری ساده نیست و عماًل یک 
نوع هوش مصنوعی پیشرفته به شمار می رود. ریپ باید 
با ســرعت بسیار زیاد بتواند فایل ورودی را به زبان قابل 
فهم پلیت ستر تفسیر کرده و با ارسال فایل های بیت مپ 
به صــورت میلیون ها 0 و 1 برای پلیت ســتر، فایل را به 

شکل7ـ3درستی باز تعریف کند.
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پلیت ستر منتقل اید که تصاویر و متون و عناصر گرافیکی چگونه به آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده سوال:
 شوند؟می

 شود؟چگونه به واحد لیزر دستگاه پلیت ستر فرمان تاباندن نور داده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-0شکل 

 ریپ 3-3
است همراه با دستگاه پلیت ستر  Raster Image Processing( که مخفف کلمات RIPبرنامه ایی به نام ریپ )

اندازد، بلکه به صورت مفهومی، مفهوم را یک از جزئیات را از قلم نمی ریپ مانند یک مفسر نه تنها هیچشود. عرضه می
نماید تا نتیجه خروجی کیفیتی مطلوب و ایده آل داشته کند و تغییرات الزم را در فایل اعمال میبه درستی منتقل می

شرفته به شمار سخت افزاری ساده نیست و عمالً یک نوع هوش مصنوعی پی -باشد. ریپ فقط یک رابط نرم افزاری
رود.  ریپ باید با سرعت بسیار زیاد بتواند فایل ورودی را به زبان قابل فهم پلیت ستر تفسیر کرده و با ارسال فایل می

 .برای پلیت ستر، فایل را به درستی تشکیل دهد 1و  8های بیت مپ بصورت میلیونها 
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بــه نقاط ریز کوچکی که روی پلیــت و کنار هم چیده 
می شوند ترام گفته می شــود. پارامترهای مهمی که در 
ریپ تعریف می شــوند عبارت اند از: 1ـ شکل، 2ـ اندازه، 

3ـ   نحوه چیدمان ترام ها روی پلیت.
تعیین این پارامترها بسیار مهم است؛ زیرا در چاپ افست 
کیفیت چاپ و نیز کاربردهای مختلف آن بستگی به این 

پارامترها دارد.
شکلترام)Screen Shape(: در برنامه ریپ شکل 
ترام معموالً دایره ای )نزدیک به بیضی( است. شکل های 
دیگر نیز در این برنامه قابل تعریف اســت. در برخی از 
موارد برای بعضی از چاپ های خاص، شکل های خاصی 

از ترام مانند ستاره ای تعریف می شود.

هر چه اندازه ترام کوچک تر باشــد چاپ ظریف تر انجام 
می شود. پس برای چاپ کارهای نفیس، ترام کوچک تر و 
برای چاپ کارهایی مانند روزنامه، ترام بزرگ تر انتخاب 
می شود. اندازه ترام را معموالً برحسب تراکم آن در یک 
اینــچ )خط در اینچ( عنوان می کنند. مثاًل 175 خط در 
اینچ و باالتر برای کارهــای نفیس و 120 خط در اینچ 

برای کارهایی مانند روزنامه، )شکل 8ـ3(.

شکل8ـ3ـزوایایترام
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 ترام 4-3
 ترام چیست؟ سوال:

شوند ترام گفته می شود. پارامترهای مهمی که در ریپ تعریف به نقاط ریز کوچکی که روی پلیت و کنار هم چیده می
 نحوه چیدمان ترامها روی پلیت.  -3اندازه،  -2شکل،  -1می شوند عبارتند از: 

لف آن بستگی به این تعیین این پارامترها بسیار مهم است. زیرا در چاپ افست کیفیت چاپ و نیز کاربردهای مخت
 پارامترها دارد. 

   Screen Shape    شکل ترام -

ایی )نزدیک به بیضی( است. شکل های دیگر نیز در برنامه ریپ قابل تعریف است. در برخی از شکل ترام معموال دایره
 شود.ایی تعریف میموارد برای بعضی از چاپ های خاص، شکل های خاصی از ترام مانند ستاره

نهایی را آماده کرده و به  لی آتکار اسکن تصاویر خود را انجام داده و عکس را در طرح خود می گنجانند.  طراحان،
هیچگاه شکل  ر را نیز کنترل کنند اما تقریبامورد نظ پلیتلیتوگرافی تحویل می دهند. ممکن است فیلم و به دنبال آن 

ترام را برای لیتوگرافی مشخص نمی کنند. البته لیتوگرافان حرفه ای، می دانند که شکل ترام را بر اساس نوع چاپ و 
فانتزی و ...  النه زنبوری، لوزی، مربع، بیضی، دایره، مختلف ترام با تنوع بسیار، مثالنوع کار چگونه انتخاب کنند. اشکال 

. می کننداز ترام بیضی استفاده  چاپ افست، معموالرای هر کار چاپی مناسب نیستند. در ما همه آنها با وجود دارد
 .شکل ترام در چاپهای گوناگون، متفاوت است

  اندازه ترام -
شود. پس برای چاپ کارهای نفیس ترام کوچک تر و برای هر چه اندازه ترام کوچک تر باشد چاپ ظریف تر انجام می

شود. اندازه ترام را معموال برحسب تراکم آن در یک اینچ )خط در روزنامه  ترام بزرگتر انتخاب میچاپ کارهایی مانند 
خط  در اینچ برای کارهایی مانند  125خط در اینچ و باالتر برای کارهای نفیس و  100کنند. مثال اینچ( عنوان می

 3-9شکل  شود.روزنامه به کار برده می

 

 

 

 

 3-9شکل 
تأثیرزاویۀترامدرپلیت: آیا ترام ها در چاپ نهایی دقیقاً روی هم چاپ می شوند؟ همان طور که می دانید یک کار 
رنگی با چهار رنگ CMYK در چاپ ساخته می شود اما چنانچه زاویه ترام هر چهار رنگ CMYK یکی باشد، آنچه 
که دیده می شود، از زیبایی کاملی برخوردار نیست. به همین دلیل است که ترام ها با زوایای مختلف چیده می شوند 

تا همنشینی رنگ های CMYK به درستی صورت بگیرد.
قبل از آن که به زوایای استاندارد رنگ های CMYK بپردازیم، چند نکته قابل ذکر است. نکته اول اینکه از نظر بصری 

C

K

M

Y
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و براساس اعصاب بینایی زاویه 45 درجه کمترین دید و 
90 یا صفر درجه بیشترین زاویه دید را به ما می دهند؛ از 
طرف دیگر چنانچه اختالف زاویه دو ترام مختلف کمتر 
از 30 درجه باشــد، حالتی خاص در چاپ پدید می آید 
که به آن پیچازی می گویند. در این وضعیت لطافت کار 
رنگــی از بین رفته و پیچش های متعددی در کار چاپی 
دیده می شــود. بنابراین در بحث زاویه ترام بایستی این 
دو نکته را مدنظر داشــت و براســاس این اطالعات باید 
 CMYK زاویه ترام مناســب را به هر کدام از رنگ های
اختصاص داد. معموالً زوایای ترام اســتاندارد برای چاپ 
 ،C=15 افســت و بســیاری از انواع دیگر چاپ به صورت
K=45 ،Y =0 ،M=75  درنظر گرفته شده است. دقت در 
زاویه دادن به ترام ها حائز اهمیت اســت. رنگ مشکی یا 
K به دلیل اینکه بیشتر از همه رنگ ها قابل دیدن است 

در زاویه 45 درجه که کمتر به چشــم می آید، قرار داده 
شــده و رنگ زرد که کم رنگ ترین رنگ CMYK  است 
در زاویه صفر یا 90 درجه که بیشــتر به چشم می آید، 
قرار داده شده اســت. این نوع زاویه ترام باعث می گردد 
که مسئله حداقل اختالف زاویه دو ترام CMYK که 30 
درجه است رعایت شده باشد. تنها رنگ زرد است که با 
دو رنگ C و M اختالف 15 درجه ای دارد و باعث ایجاد 
مشــکل پیچازی می شود، اما به دلیل ضعیف )کم رنگ( 
بودن رنگ زرد، پیچازی ایجاد شــده به چشم نمی آید. 
گاهی بــرای انواع دیگر چاپ زاویه ترام ها را کمی تغییر 
می دهند تا حالت مناســب تری برای آن نوع چاپ ایجاد 
 ،M= 45گردد. مثاًل در چاپ افست رول، گاهی به شکل

C= 75 ،K= 15 ،Y=0تغییر می کند.

سؤال
توزیعترامیاچینشآنهارویپلیتبرچهاساسیصورتمیگیرد؟

روش چیدن، زاویه، شکل و تمام مشخصات ترام توسط 
ریپ تعیین می شود.

ترام به دو صورت AM یا FM روی پلیت قرار می گیرد.
ترامAM: در این نوع چینش ترام که به طور سنتی در 
لیتوگرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد ترام ها براساس 
اندازه تغییر می کنند. بدین معنی که برای کارهای نفیس 
)Lpi 175 یا خــط در اینچ( ترام ها ریز و برای کارهای 
معمولی )مثاًل 120 خط در اینچ( ترام ها درشت هستند.

هرچه خطوط ترام به یکدیگر نزدیک تر و فشرده تر باشند 
نقاط تشکیل دهنده تصویر ریزتر خواهند شد و برعکس 
هرچــه خطوط از هم دورتر شــوند نقــاط روی تصویر 

درشت تر به نظر می رسند.
هنگام اســتفاده از ترام های ظریف باید در انتخاب نوع 
کاغذ چاپ دقت بیشــتری نمود و کاغذ لطیف تری که 
دارای جنس مناســب تری باشــد به کار برد. معموالً در 

چاپ خانه ها انتخاب ترام برحســب کاغذ مطابق قسمت 
زیر است:

کارهای معمولی مانند روزنامه =LPI 70ـ50
کارهای عادی =LPI 90ـ50

کارهای سفارشی =LPI 175ـ166
کارهای ظریف =LPI 400ـ 175

ترام FM:  تفاوت عمده دو ترام در این است که فاصله 
ترام ها در نوع AM یکی است، در حالی که ترام های نوع 
FM بسیار ریز بوده و فاصله آنها از هم متغیر است. این 
ترام بســیار دقیق تر از ترام AM است و جزئیات تصاویر 
 FM را به خوبــی نمایان می کند )شــکل 9ـ3(. در ترام
برخــالف ترام AM، اندازه ترام هــا تغییر نمی کند بلکه 

فاصله آنها در بخش های مختلف تصویر تغییر می کند.
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شکل9ـ3ـترامFM،فاصلۀترامهاازهممتغییراست.

71 
 

کدیگر نزدیکتر و فشرده تر باشند نقاط تشکیل دهنده تصویر ریزتر خواهد شد و برعکس هرچه هرچه خطوط ترام به ی
رسند. هنگام استفاده از ترامهای ظریف باید در انتخاب خطوط از هم دورتر شوند نقاط روی تصویر درشتتر به نظر می

معموال در چاپخانه ها  د به کار برد.نوع کاغذ چاپ دقت بیشتری نمود و کاغذ لطیفتری که دارای جنس مناسبتری باش
 :انتخاب ترام برحسب کاغذ مطابق قسمت زیر است

 LPI 05تا  05کارهای معمولی مانند روزنامه = 
 LPI 95تا  05کارهای عادی = 
 LPI 100تا  100کارهای سفارشی = 

  LPI 055تا  100کارهای ظریف = 
 FMترام  -

بسیار ریز  FM یکی است، در حالی که ترام های نوع AM فاصله ترام ها در نوعدر این است که  تفاوت عمده دو ترام
است و جزئیات تصاویر را به خوبی نمایان می  AM این ترام بسیار دقیق تر از ترام .بوده و فاصله آنها از هم متغییر است

که تراکم آنها در نقاط مختلف کند بل، اندازه ترام ها تغییر نمی AMبرخالف ترام  FMدر ترام  (3-01)شکل  کند.
تصویر  کند.  تغییر می

 

 

 

 3-15شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیِت 
تشخیصتراموخصوصیاتآنکارگاهی2 

اکنون که با ترام و خصوصیات آن آشنا شدید کافی است یک ذره بین چاپ )لوپ( در اختیار گرفته و از دنیای 
ترام لذت ببرید.

مانند شکل 10ـ3 لوپ خود را روی یک کار چهار رنگ بگذارید. آنچه مشاهده می کنید یا یک سطح کامل 
پر از رنگ است که تن پالت می گویند یا اینکه از نقاط رنگی فراوانی تشکیل شده که با زوایای مختلف در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بین آنها سفید است در چنین وضعیتی نقاط رنگی سایان، مژنتا، زرد و مشکی 

)CMYK( را خواهید دید و همین وضعیت باعث ایجاد جلوه زیبای تصاویر می شود.
اکنون روشی را برای تشخیص درصد ترام با هم مرور می کنیم. به حاشیه کناری یک سند چاپ شده دقت 
کنید، همان جایی که ترام رنگ های مختلف را قرار داده اید، وقتی که لوپ خود را روی این ترام ها حرکت 
می دهید به ترامی می رسید که شطرنجی کامل است. دقت کنید که این وضعیت ترام 50% را نشان می دهد. 
بنابراین چنانچه ترام رنگ به خصوصی را مشاهده کردید که از وضعیت شطرنجی پرتر بود، درصد آن را با 
توجه به 50%)حالت شطرنجی( و اندازه ترام روی کار می توانید تشخیص دهید. هرچه بیشتر تمرین کنید 
دقت تشخیص شما باال خواهد رفت بنابراین، با قرار دادن لوپ روی هر قسمت کار با تفکیک چشمی رنگ های 
با تمرین زیاد می توانید درصد رنگ هایی که در قسمت های  اما  آنها، به راحتی  CMYK و بررسی جداگانه 

مختلف یک کار چهار رنگ چاپ شده است تشخیص دهید.

شکل10ـ3
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 تشخیص ترام و خصوصیات آن: فعالیت کارگاهی
اکنون که با ترام و خصوصیات آن آشنا شدید کافی است یک ذره بین چاپ )لوپ( در اختیار گرفته و از دنیای ترام 

  لذت ببرید. 

 رنگ از پر کامل سطح یک یا کنید می مشاهده آنچه. بگذارید رنگ چهار کار یک روی را خود لوپ 3-11مانند شکل 
 قرار یکدیگر کنار در مختلف زوایای با که شده تشکیل فراوانی رنگی نقاط  از اینکه یا گویند می پالت تن که است

( را خواهید دید و  CMYKند و بین آنها سفید است در چین وضعیتی نقاط رنگی سایان،مژنتا،زرد و مشکی )ا گرفته
 همین وضعیت باعث ایجاد جلوه زیبای تصاویر می شود. 

 

به حاشیه کناری یک سند چاپ شده دقت کنید،  با هم مرور می کنیم. ترام درصد تشخیص برای را روشی اکنون
هید به ترامی همانجایی که ترام رنگهای مختلف را قرار داده اید، وقتی که لوپ خود را روی این ترام ها حرکت می د

را نشان می دهد. بنابراین چنانچه ترام رنگ  %05دقت کنید که این وضعیت ترام  می رسید که شطرنجی کامل است.
و اندازه  )حالت شطرنجی( %05بخصوصی را مشاهده کردید که از وضعیت شطرنجی پرتر بود، درصد آن را با توجه به 

یشتر تمرین کنید دقت تشخیص شما باال خواهد رفت. بنابراین، با قرار د تشخیص دهید. هر چه بترام روی کار می توانی
و بررسی جداگانه آنها به راحتی، اما با تمرین زیاد  CMYKدادن لوپ روی هر قسمت کار با تفکیک چشمی رنگهای 

 دهید. تشخیص است شده چاپ رنگ چهار کار یک مختلف قسمتهای در می توانید درصد رنگهایی که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-11شکل 
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بحث کالسی
دربارۀانواعترامهاوشکلواندازۀآنتحقیقکردهدربارۀآنبحثشود.

ابزارموردنیاز

کاربردتعریفنوع ابزار

از این وسیله برای کنترل شکل و اندازۀ ترام ها ذره بینی با بزرگ نمایی معموالً 5 یا 10 برابرلوپ یا ذره بین
استفاده می شود.

برای مشاهده انواع ترامانواع کارهای چاپی )روزنامه، چاپ رنگی(

توجهات زیست محیطی
همان طور که در فعالیت کارگاهی 1 عنوان شد، در هنگام کار با انواع مواد چاپ شده، دقت نمایید که خراب نشوند 

و جزء ضایعات نگردند.

ارزشیابی تکوینی

استاندارد )شاخص ها، نتایج ممکنشرایط عملکردمراحل کار
نمرهداوری، نمره دهی(

بررسی انواع کارهای چاپی با لوپ
محیط لیتوگرافی یا چاپ خانه یا 

کالس
ابزار: پلیت و کارهای چاپی

2دقت در انجام کارتشخیص درست ترام ها

1عدم دقت در انجام کارتشخیص نادرست ترام ها

شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی،
نگرش

قابل قبولمسئولیت پذیری، مدیریت مواد
مدیریت کار با مواد چاپ 

شده
احساس مسئولیت در کار 

با پلیت ستر
2

1توجه به همۀ مواردغیر قابل قبولـ

معیارشایستگیانجامکار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول

کسب حداقل 2 نمره از بخش های دیگر
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عناصرکیفیدرچاپپلیت:چه عاملی باعث می شود 
که یک اثر بســیار نفیس چاپ شود؟ برای چاپ یک اثر 
نفیس پارامترهای زیادی وجود دارد که بعضی از آنها به 
تنظیمات ماشین چاپ و یا کاغذ و مرکب بستگی دارد. 
بعضــی از این پارامترها هم به پلیت و نحوه چینش ترام 

بر آن بستگی دارد.
عناصر کیفی چاپ در پلیت کدام ها هستند؟

LPI)خطدراینچ(: تعداد خطوط ترام در یک اینچ 
را می گویند. هرچه اندازه ترام ها کم باشــد و ترام ها ریز 

باشند تعداد خطوط در ترام بیشتر می شود.
dpi: در نرم افــزار ریپ قابل تعریف اســت و کاربر بنابر 
کاری که باید چاپ شود یا کاغذی که قرار است روی آن 

چاپ شود آن را تعیین می کند.

سؤال
چهمشکالتیممکناستدرهنگامچاپدرترامهاپیشبیاید؟

:)Dot gain(چاقیترام
در فرآیند انتقال مرکب به سطح چاپ شونده )کاغذ، مقوا و...( اندازه نقاط ترام، معموالً از آنچه در فایل یا حتی 

روی پلیت بوده، بزرگ تر می شود؛ به این وضعیت چاقی )رشد( ترام گفته می شود)شکل11ـ3(.

برای جبران چاقی ترام، در برنامه ریپ، اندازه ترام را 
کار چاپی(  نوع  و  پلیت  نوع  به دستگاه،  )بسته  قدری 
کوچک تر از اندازه موردنظر تعیین می کنند. فرض کنید 
قصد دارید پوستر طراحی کنید و می خواهید در طرح 
آن از عکس استفاده نمایید. یک عکس را انتخاب کرده، 
اسکن می کنید. همه مراحل طراحی، لیتوگرافی و چاپ 
مقوای پشت  روی  که  کار شما  اما  کرده اید  کنترل  را 
دیده  اصلی  از عکس  تیره تر  است،  طوسی چاپ شده 

می شود. دلیل آن چیست؟
هنگامی که یک عکس را اسکن کرده و از آن فیلم تهیه 
کرده اید.  ترام  به  تبدیل  را  موردنظر  عکس  می کنید، 
از قرارگیری ترام های مختلف رنگ ها در نهایت تصویر 
ممکن  رنگی  تصویر  این  اما  می آید  پدید  شما  رنگی 

است دچار چاقی ترام شده باشد یا اصطالحاً »پرکرده« 
بسته  پلیت،  تهیه  هنگام  در  فیلم  ترام های یک  باشد. 
ممکن  لیتوگرافی،  متصدی  دقت  و  نوردهی  میزان  به 
است دچار الغری یا چاقی شوند. میزان تغییر در چاقی 
ترام حدود 3% می باشد. اما در مرحله چاپ، چاقی ترام 
بسیار شدیدتر است و این میزان بسته به نوع کاغذ و 
مرکب مورد استفاده و همچنین میزان فشار الستیک 
مرحله  این  در  ترام  چاقی  است، حدود  متفاوت  چاپ 

12% است.
خطای چاقی ترام معموالً در تن های میانی بیشتر است 
و در تن 50% به حداکثر خطای چاقی ترام در هر یک 
از مراحل فیلم، پلیت و چاپ می رسد. هرچه ترام ریزتر 
باشد چاقی ترام بیشتر خود را نشان می دهد. همچنین 

شکل11ـ3

3 IntelliCurve

16

If you take a look at the following image, you will see the differences in the design, the digital
film and finally, the print:

On microscopic level, dot gain would look like this:

Sources of dot gain
The amount and type of dot gain are influenced by different factors. Especially the type of press
(offset, flexo, gravure...), the type of substrate (coated paper, uncoated paper....) and the type of
ink have a large influence on the dot gain.

Four different sources of manufacturing dot gain can be distinguished:

چاقی ترام
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پیچازیموضوعی: اگر موضوع چاپ شده خود طرح راه راه یا چهارخانه داشته باشد، زاویه گردش ترام ها روی این 
شکل ها اثر می گذارد )شکل 13ـ3(.

اثرپیچازیترام: اگر زاویه گردش ترام ها به درســتی تعیین نشــده باشد مشــکل پیچازی به وجود می آید )شکل 
14ـ3(.

شکل12ـ3 شکل13ـ3 شکل14ـ3

74 
 

، عکس مورد نظر را تبدیل به ترام کرده اید. از کرده و از آن فیلم تهیه می کنید هنگامی که یک عکس را اسکن
چاقی قرارگیری ترامهای مختلف رنگها تصویر رنگی شما در نهایت پدید می آید. اما این تصویر رنگی ممکن است دچار 

ان نوردهی و دقت ، بسته میزپلیتهای یک فیلم در هنگام تهیه  مباشد. ترا "ردهپر ک"ترام شده باشد یا اصطالحا 
می باشد. اما در  %3ود میزان تغییر در چاقی ترام حد ، ممکن است دچار الغری یا چاقی شوند. لیتوگرافی متصدی

یزان ، چاقی ترام بسیار شدیدتر است و این میزان بسته به نوع کاغذ و مرکب مورد استفاده و همچنین ممرحله چاپ
 است. %12، حدود چاقی ترام در این مرحله فشار الستیک چاپ متفاوت است

اقی ترام در هر یک از مراحل به حداکثر خطای چ %05خطای چاقی ترام معموال در تن میانی بیشتر است و در تن 
شان می دهد. همچنین در هنگام رسد. هر چه ترام کار ریزتر باشد چاقی ترام بیشتر خود را نو چاپ می پلیت، فیلم
، میزان چاقی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال کاغذ ته باشدتفاده قدرت جذب بیشتر داش، هر چه کاغذ مورد اسچاپ

است. به همین خاطر در  %35تا  %25روزنامه قدرت جذب باال داشته و چاقی ترام در روی این نوع کاغذ چیزی بین 
ت. در ، دانستن نوع کاغذ چاپی بسیار مهم است. اهمیت این مسئله در انتخاب اندازه ترام خروجی اسلمهنگام تهیه فی

می گیرند در حالی که  Ipi 175، ترام کار را شودی کاغذهای گالسه یا . . . چاپ میمورد اغلب کارهای چاپی که رو
 Ipiبیشتر از  Ipi175میزان چاقی ترام برای ترامهای  در نظر گرفته می شود. Ipi 120برای چاپ روزنامه ترام معموال 

 واضح است که در الغری ترام حالتی برعکس چاقی آن پیش میاید. می باشد.  120

 گل ترام   -
در یک کار چهار رنگ ترام ها به گونه ای در کنار یکدیگر می نشینند که تشکیل یک گل را می دهند. در بهترین 

ها جابجایی رخ در هر یک از رنگ حالت و صحیح ترین وضعیت قرارگیری ترامها، این گل منظم و کامل است اما اگر
 3-13شکل  دهد زیبایی و نظم گل از بین می رود.

       . داد نظر چاپ کیفیت مورد در توان می ترام گل بنابراین چنانچه کاری را بعد از برش مالحظه می کنید از شکل 
 
 
 
 
 

 3-13شکل 
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 پیچازی موضوعی     -
ها روی این شکل ها اثر می موضوع چاپ شده خود طرح راه راه یا چهارخانه داشته باشد، زلویه گردش ترام  اگر

 3-11گذارد. شکل 

 

 

 

 

 3-11شکل 

  اثر پیچازی ترام -

 3-11شکل  اگر زاویه گردش ترام ها به درستی تعیین نشده باشد مشکل پیجازی به وجود می آید.

 

 
 

 

 

 

 

 3-11شکل 
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 پیچازی موضوعی     -
ها روی این شکل ها اثر می موضوع چاپ شده خود طرح راه راه یا چهارخانه داشته باشد، زلویه گردش ترام  اگر

 3-11گذارد. شکل 

 

 

 

 

 3-11شکل 

  اثر پیچازی ترام -

 3-11شکل  اگر زاویه گردش ترام ها به درستی تعیین نشده باشد مشکل پیجازی به وجود می آید.

 

 
 

 

 

 

 

 3-11شکل 

 

 

 

 

گلترام:در یک کار چهار رنگ، ترام ها به گونه ای در کنار یکدیگر می نشینند که تشکیل یک گل را می دهند. در 
بهترین حالت و صحیح ترین وضعیت قرارگیری ترام ها، این گل منظم و کامل است اما اگر در هر یک از رنگ ها 

جابه جایی رخ دهد زیبایی و نظم گل از بین می رود )شکل 12ـ3(.

فعالیِت 
ریپکردنیکفایلکارگاهی3

چک کنید که فایل آماده برای تهیه پلیت به فرمت pdf باشد.
آن را طبق دستورالعمل شرکت تولیدکننده ریپ به برنامه ریپ بفرستید.

زاویه ترام و شکل و اندازه آن را چک کنید.
بررسی کنید که تمام تصاویر و متون درست و مطابق با فایل اولیه باشند.

آن را روی پلیت ستر بفرستید.

در هنگام چاپ، هرچه کاغذ مورد استفاده قدرت جذب 
بیشتر داشته باشد، میزان چاقی بیشتر خواهد بود به 
باالی مرکب  قدرت جذب  روزنامه،  کاغذ  مثال  عنوان 
داشته و چاقی ترام در روی این نوع کاغذ چیزی بین 

20% تا 30% است. 
به همین خاطر در هنگام تهیه فیلم، دانستن نوع کاغذ 
چاپی بسیار مهم است. اهمیت این مسئله در انتخاب 

اندازه ترام خروجی است. در مورد اغلب کارهای چاپی 
که روی کاغذهای گالسه یا ... چاپ می شود، ترام کار 
را lpi 175 می گیرند. در حالی که برای چاپ روزنامه 
میزان  می شود.  گرفته  درنظر   120 lpi معموالً  ترام 
 120lpi 175 بیشتر از lpi چاقی ترام برای ترام های
می باشد. واضح است که در الغری ترام حالتی برعکس 

چاقی آن پیش می آید.
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بحث کالسی
دربارۀانواعمشکالتمربوطبهپیشازچاپکهدرهنگامچاپپیشمیآیندتحقیقکنیدودر

کالسبحثکنید.

ابزارموردنیاز

کاربردتعریفنوع ابزار

این سیستم برای اتصال به پلیت ستر و رایانه و ریپ
تولید پلیت تعریف شده است

از این سیستم برای تبدیل فایل های گرافیکی به 
دستورالعمل تاباندن نور لیزر بر روی پلیت استفاده 

می شود.

فایلی که واحد طراحی برای تهیۀ کار نهایی فایل آماده شده برای ارسال به ریپ
ــآماده کرده است.

توجهات زیست محیطی
هنگام کار با انواع مواد چاپ شده، دقت کنید که خراب نشوند و جزء ضایعات نگردند.

ارزشیابی تکوینی

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنشرایط عملکردمراحل کار
نمرهنمره دهی(

بررسی کردن فایل pdf و ارسال آن 
به پلیت ستر

محیط لیتوگرافی یا 
چاپ خانه 

تشخیص درست فایل و ارسال 
2دقت در انجام کارصحیح آن به پلیت ستر

تشخیص نادرست فایل، عدم 
بررسی lpi و زاویۀ ترام ها

 lpi عدم دقت در مفاهیم اصلی
1و ترام و زوایای آن

شایستگی های غیرفنی، ایمنی،
توجهات زیست محیطی، نگرش

مسئولیت پذیری، 
مدیریت مواد، 

زمان سنجی کار
توجه به موارد ایمنی کار با رایانهقابل قبول

2رعایت نظافت محیط

1بی توجهی به موارد فوقغیر قابل قبول

معیارشایستگیانجامکار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول

کسب حداقل 2 امتیاز  از مراحل دیگر
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4ـ3ـ پروسسور پلیت

76 
 

 کارگاهیفعالیت 

 ریپ کردن یک فایل

 باشد.  pdfچک کنید که فایل آماده برای تهیه پلیت به فرمت 
 آن را طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده ریپ به برنامه ریپ بفرستید. 

 زاویه ترام و شکل و اندازه آن را چک کنید. 
 بررسی کنید که تمام تصاویر و متون درست و مطابق با فایل اولیه باشد. 

 آن را روی پلیت ستر بفرستید. 
 
 

 

 پروسسور پلیت 5-3
بعد از تنظیمات ریپ و تاباندن نور به  وسیله دستگاه پلیت ستر بر روی پلیت، چگونه این نقاط یا ترام ها روی آن ظاهر 

 شوند؟می

 3-0شکل  شود.برای ظهور پلیت، از دستگاهی به اسم پرسسور یا دستگاه ظهور پلیت استفاده می

 
 

 3-0شکل 
شکل15ـ3

بعد از تنظیمات ریپ و تاباندن نور به وســیله دســتگاه 
پلیت ستر بر روی پلیت، چگونه این نقاط یا ترام ها روی 

آن ظاهر می شوند؟ 
برای ظهور پلیت، از دســتگاهی به اســم پروسسور یا 

دستگاه ظهور پلیت استفاده می شود )شکل15ـ3(.
پروسسور پلیت از قسمت های ورودی، مخزن هایی برای 

شستن امولسیون پلیت و خروجی تشکیل شده است.
اندازه دهنه یا ورودی پروسســور بســته به پلیت مورد 

استفاده ساخته می شود.
در ورودی آن نوردهایی تعبیه شــده اند که پلیت را به 

مخزن داروی ظهور هدایت می کنند.
مدت زمانی که پلیت باید در داروی ظهور بماند و سرعت 
حرکت پلیت قابل تنظیم است و معموالً برحسب توصیه 

شرکت سازنده پلیت تنظیم می شود.
پلیت پس از عبور از قســمت ظهور، با آب شست وشــو 
داده می شــود و سپس در انتهای دســتگاه پروسسور 
خشــک می گردد و بعد از آن قابل اســتفاده در ماشین 

چاپ است.
چه عواملی در کارکرد صحیح پروسسور تأثیر دارند؟ 

عواملمؤثردرکارصحیحپروسسور:
ـ گردش مطمئن دارو در داخل دستگاه و جلوگیری از 
ته نشین شــدن مواد و از دست رفتن زودرس خاصیت 

دارو
ـ استفاده از داروی سالم و تاریخ مصرف نگذشته

ـ تنظیم دستگاه با پلیت، دارو و شرایط محیطی جدید 
به صورت اتوماتیک و صرفه جویی در وقت و هزینه

ـ امکانات جانبی مانند خشــک کن برای مصرف انرژی 
کمتر و جلوگیری از تغییر حالت واعوجاج یا تغییرشکل 

شدن پلیت.

 پروسسورها به دو صورت آفالین و آنالین کار می کنند.
در مواردی، پروسســور متصل به دســتگاه پلیت ســتر 
نیســت و دور از آن )حتی در اتاقی دیگر( قرار می گیرد 
)آفالین(. این حالــت مزایا و معایبی دارد. از مزایای آن 
می توان اشغال فضای کمتر در محیط لیتوگرافی و البته 
تجهیزات ارزان تر را شمرد. در عوض سرعت ظهور پلیت 
پایین اســت چون اپراتور بایــد یکی یکی پلیت ها را در 

دستگاه قرار دهد.
در حالت آنالین دستگاه ظهور پلیت به پلیت ستر متصل 
است. در نتیجه سرعت ظهور پلیت باالتر است. اما فضای 
بیشتری را اشغال می کند و سرمایه بیشتری را می طلبد.

فعالیِت 
دستگاهظهورپلیتراروشنکنید.کارگاهی4

بررسیکنیدکهدارویآنطبقدستورالعملکارخانهسازندهباشد.
پلیتآمادهشدهدرمرحلهقبلراازپلیتستربرداشتهودردستگاهظهورقراردهید.

زمانیکهپلیتبایددرداروبماندونیزسرعتعبورآنازدرونغلتکهارابررسیکنید.
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بحث کالسی
دربارۀانواعپروسسورهاتحقیقودرکالسدربارۀآنبحثشود.

ابزارموردنیاز

کاربردتعریفنوع ابزار

از این دستگاه برای ظهور پلیت های نورداده شده دستگاه ظهور پلیتپروسسور پلیت
استفاده می شود.

امولسیون پلیت نور دیده، توسط این دارو شسته برای استفاده در دستگاه پروسسور پلیتداروی ظهور 
می شود.

نقاط نور دیده توسط این دارو، ثابت تر می شوند.برای استفاده در دستگاه پروسسور پلیتداروی ثبوت

برای اجتناب از اثرات شیمیایی داروی ظهور و ــدستکش
ثبوت

برای کم کردن عوارض شیمیایی داروهای ظهور و ــماسک
ثبوت

وسیلۀ سنجش میزان حرارتدماسنج
برای کنترل درجۀ حرارت داروهای استفاده شده 

در صورت بروز یک مشکل )در حالت عادی دستگاه 
درجۀ حرارت را نشان می دهد(

نکاِت ایمنی
هنگامکارباداروهایظهوروثبوتدقتشود.ازریختنآنهابررویزمینویامخلوطشدنآنهابا

مواددیگرخودداریگردد.
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ارزشیابی تکوینی

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنشرایط عملکردمراحل کار
نمرهنمره دهی(

روشن کردن پروسسور و هدایت 
یک پلیت آماده درون آن

محیط لیتوگرافی یا 
چاپ خانه

ظاهر کردن 
2ــموفقیت آمیز پلیت

عدم ظهور موفقیت آمیز
آماده نبودن پروسسور مناسب نبودن 

داروهای ظهور و ثبوت، مناسب نبودن 
دمای داروها یا زمان آن

1

شایستگی های غیرفنی،
ایمنی و بهداشت،

توجهات زیست محیطی،
نگرش

مسئولیت پذیری،  
مدیریت مواد مصرفی

قابل قبول
دستکش، ماسک، داروها

مدیریت کار با مواد شیمیایی
احساس مسئولیت در کار با پروسسور و 

داروهای شیمیایی
2

1عدم توجه به موارد فوقغیر قابل قبول

معیارشایستگیانجامکار
کسب سه امتیاز از مرحلۀ اول

کسب حداقل 4 نمره از بخش های دیگر

5ـ3ـ حفاظت از پلیت

اگر پلیتی بعد از چند ماه دوباره مصرف شود آن را چگونه 
نگهداری می کنند؟

در مواقعــی که پلیت را برای چــاپ مجدد الزم دارند و 
دوبــاره چاپ شــود، پلیت را با  مــواد خاصی که به آن 
صمغ گفته می شود، پوشش می دهند و در شرایط خاصی 

نگهداری می کنند تا در چاپ مجدد، کیفیت اولیه اش را 
حفظ کرده باشد. اندازه و نوع مواد پوشش دهنده معموالً 

از طرف کارخانه سازنده پلیت توصیه می شود.

توجهات زیست محیطی
بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی زمین و محیط زیست می شوند، جزء خسارت زیست محیطی محسوب 
می شــوند. در هنگام انجام این فعالیت، از ریختن داروهای شیمیایی به فاضالب خودداری گردد. مراقبت گردد که 
این داروها روی زمین ریخته نشوند. از مخلوط کردن داروها با هم اجتناب گردد. دقت فراوان شود که این داروها با 

پوست دست یا چشم برخورد نکند.
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ارزشیابیشایستگیتولیدپلیترایانهایچاپافست

شرحکار:
آماده سازی دستگاه پلیت ستر ) Platesetter (ـ تنظیمات ریپ ) RIP ( و ترام گذاریـ  ظهور پلیتـ  کنترل پلیتـ  نگهداری پلیت

استانداردعملکرد:
روشهای تولید پلیت به طور مستقیم از کامپیوتر و کنترل  آن 

شاخصها:
1ـ بررسی میزان چگالی ژلۀ پلیت، 2ـ بررسی LPI و زاویۀ ترام، 3ـ بررسی لبۀ کار و قرارگیری رنگ ها بر روی یکدیگر، 4ـ بررسی ترام ها 

)درصد ترام ها مطابق فایل(، 5ـ بررسی سطوح آب دوست

شرایطانجامکار،ابزاروتجهیزات:

)CTP()Platesetter(3ـ تهویۀ استاندارد، 4ـ پلیت ستر ،)شرایط: 1ـ در محیط لیتوگرافی، 2ـ نور یکنواخت )6000 درجه کلوین

ابزاروتجهیزات:    
رایانهـ  پلیت ستر)CTP( )Platesetter(ـ دات مترـ چگالی سنجـ  پروسسور پلیت

معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی دستگاه پلیت ستر1

2تنظیمات ریپ )RIP( و ترام گذاری2
2ظهور پلیت3
2کنترل پلیت4
2نگهداری و بایگانی پلیت5

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست
2محیطیونگرش:

*میانگیننمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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برای چاپ طرح و نوشــته ها در روش چاپ بالشتکی و چاپ برجسته نیاز به لوح یا فرم چاپ داریم که مرکب مورد 
نیاز را بر روی سطح چاپی منتقل کند، که به آن کلیشه گفته می شود. اگر مناطق چاپی )طرح یا نوشته ها( بر روی 
کلیشه به صورت برجسته باشند، از آن در چاپ برجسته استفاده می شود و اگر مناطق چاپی گود باشند از آن کلیشه 

در چاپ پد پرینتر یا بالشتکی استفاده می کنند.
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 6فصل 
 تولید کلیشه چاپ بالشتکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای چاپ طرح و نوشته ها در روش چاپ بالشتکی و چاپ برجسته نیاز به لوح یا فرم چاپ داریم که مرکب 
مورد نیاز را بر روی سطح چاپی منتقل کنند، که به آن کلیشه گفته می شود. اگر مناطق چاپی )طرح یا 

شود و اگر مناطق کلیشه به صورت برجسته باشند، از آن در چاپ برجسته استفاده میها( بر روی نوشته
 کنند.چاپی گود باشند از آن کلیشه در چاپ پد پرینتر یا بالشتکی استفاده می

 
 

فصل 4 

تولیدکلیشهچاپبالشتکیوبرجسته
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واحد یادگیری 1ـ4

آیامیدانیدکه:
با کدام روش چاپی دکمه های کیبرد را چاپ می کنند؟

تاکنون به چاپ داشبرد و دستۀ راهنمای خودروها و روش چاپ آنها فکر کرده اید؟
برای چاپ سطوح ناهموار و غیر هم سطح )شکل های 1ـ4 و 2ـ4( چه باید کرد؟

شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی

آیا تاکنون کلمۀ کلیشه را شنیده اید؟ می توانید در مورد آن توضیح دهید؟

هدف از این شایستگی شناخت انواع کلیشه های چاپ بالشتکی، مزایا و معایب هر یک از آنها و فراگیری نحوه ساخت 
کلیشه برای چاپ طرح های گوناگون بر روی انواع سطوح موردنظر چاپی است.
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 6واحد یادگیری 
 و چاپ برجسته چاپ بالشتکیشایستگی ساخت کلیشه 

 
            آیا می دانید؟  
o  می کنند؟ چاپدکمه های کیبرد کامپیوتر را  یروش چاپ کدام با 

o تاکنون به چاپ داشبرد و دسته ی راهنمای خودروها و روش چاپ آنها فکر کرده اید؟ 

o  چه باید کرد؟( 1-6و  6-1)شکل های برای چاپ سطوح ناهموار و غیر هم سطح 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 2-6شکل                                                                                                  

 
 
 

 1-6شکل                             
 توانید در مورد آن توضیح دهید.اید؟ میشنیدها ی کلیشه رآیا تاکنون کلمه

فراگیری شناخت انواع کلیشه های چاپ بالشتکی، مزایا و معایب هریک از آن ها و از این شایستگی هدف 
 نحوه ساخت کلیشه برای چاپ طرح های گوناگون بر روی انواع سطوح مورد نظر چاپی است.

 
           استاندارد عملکرد:  

کلیشه چاپ بالشتکی، هنرجویان قادر به تشخیص از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی ساخت پس 
 ساخت آن خواهند بود.و با نوع کار چاپ کلیشه مناسب 

 

شکل2ـ4شکل1ـ4

استانداردعملکرد: پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی ساخت کلیشه چاپ بالشتکی، هنرجویان 
قادر به تشخیص کلیشه مناسب با نوع کار چاپ و ساخت آن خواهند بود.



91

لیتوگرافی و کلیشه سازی

تعریفکلیشــه)cliche(:کلیشه کلمه ای فرانسوی و در اصطالح چاپ، به آن فرم یا لوح چاپ گفته می شود که 
تصویر یا نوشته ای بر روی آن حکاکی شده است. شکل )3ـ4 و 4ـ4( انواع کلیشه های چاپ بالشتکی را از نظر شکل 

نشان می دهد.

الف(کلیشههایفوالدیصفحهایضخیم)Thick Steel Plates(: جنس این کلیشه ها از نوع فوالد آلیاژی 
با کیفیت باالو سطح کاماًل صیقلی و لبه های صاف است. این کلیشه ها از دوام بیشتر و تیراژ چاپ زیادتری برخوردار 
هســتند. در صورت استفاده درست و بایگانی مناســب آنها می توان به تیراژ چاپ یک میلیون هم دست پیدا کرد. 

ضخامت کلیشه های ضخیم بیش از 10 میلی متر است )شکل 5 ـ4(.
عمق حکاکی این کلیشه ها 0/018 تا 0/025 میلی متر )18 تا 25 میکرون( است. برای الیۀ ضخیم تر مرکب، عمق 

مقدمه

شکل 4ـ4 شکل 3ـ4
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به آن فرم یا لوح چاپ گفته میشود ، در اصطالح چاپو ای فرانسوی : کلیشه کلمه (cliché)کلیشه تعریف
 .استشده  اکیحکبر روی آن تصویر یا نوشته ای که 

 

   چاپ بالشتکیانواع کلیشه  1-6

 
 
 

 
 
 
 
 

 4-6شکل                                           3-6شکل                                
 

 انواع کلیشه های چاپ بالشتکی از نظر شکل: 6-4و   6-3شکل 
 
 بالشتکی از نظر جنس:انواع کلیشه های مورد استفاده در چاپ  2-6
 
 
 
 
 
 
 
 

از چاپ بالشتکیانواع کلیشه 
نظر شکل 

صفحه ای  

استوانه ای

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از نظر جنس 

سرامیکی فتوپلیمری فلزی فوالدی
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به آن فرم یا لوح چاپ گفته میشود ، در اصطالح چاپو ای فرانسوی : کلیشه کلمه (cliché)کلیشه تعریف
 .استشده  اکیحکبر روی آن تصویر یا نوشته ای که 

 

   چاپ بالشتکیانواع کلیشه  1-6

 
 
 

 
 
 
 
 

 4-6شکل                                           3-6شکل                                
 

 انواع کلیشه های چاپ بالشتکی از نظر شکل: 6-4و   6-3شکل 
 
 بالشتکی از نظر جنس:انواع کلیشه های مورد استفاده در چاپ  2-6
 
 
 
 
 
 
 
 

از چاپ بالشتکیانواع کلیشه 
نظر شکل 

صفحه ای  

استوانه ای

انواع کلیشه چاپ بالشتکی از نظر جنس 

سرامیکی فتوپلیمری فلزی فوالدی

1ـ4ـ  انواع کلیشه چاپ بالشتکی

ضخیم 

نازک

انواع کلیشه فوالدی صفحه ای



92

لیتوگرافی و کلیشه سازی

ب(کلیشــههایفوالدیصفحهاینازک)Thin Steel Plates(: این کلیشه ها ورقه های فوالدی با ضخامت 
0/5 تا 1 میلی متر و انعطاف پذیر هستند. به این کلیشه ها، کلیشه های رکود و یا میان مدت )نرمه( نیز می گویند. از 
نظر حکاکی مانند کلیشــه ای ضخیم بوده ولی دوام آنها نســبت به کلیشه های ضخیم کمتر و از نظر قیمت ارزان تر 
هستند و معموالً تیراژ چاپ کلیشه های نازک بین 20000 تا 50000 است. به علت ضخامت کم در هنگام استفاده 
باید آنها را بر روی پایه های آهنربایی کلیشه نصب کرد. این پایه ها شامل آهن ربا، گیره های استقرار و یا ترکیب این 

دو می شوند )شکل 6ـ4(.

حکاکی بیشــتر )تا 40 میکرون( هم می شــود اما عمق بیشتر بی فایده است و برای کارهای معمولی عمق بیشتر از 
0/030 میلی متر توصیه نمی شود. زیرا بیش از 12 میکرون مرکب برنمی دارد. بنابراین هرچه عمق بیشتر شود مرکب 

در انتهای مناطق حکاکی شده باقی مانده و خشک می شود.

شکل5ـ4ـصفحهخامیااسیدکارینشدهکلیشه

مزایا
ـ فرم پذیری دقیق

ـ پایه دار بودن خطوط اسیدکاری شده
 stepped etching 

ـ امکان استفاده برای کارهای ترامه
ـ مقاومت مکانیکی باال

ـ طول عمر باال
ـ امکان چاپ طرح های ترکیبی )کارهای ترامه و خطی(

معایب:
ـ تولید آنها آسان نیست

ـ گران قیمت هستند.

همچنین می توان به جای این پایه ها از چسب دوطرف و 
یا چسب اسپری بر روی یک ورق فوالدی یا آلومینیومی 
هم استفاده کرد. عمق حکاکی این کلیشه ها 0/018 تا 
0/040 میلی متر )18 تا 40 میکرون( اســت. سطح این 

کلیشه ها باید کاماًل صیقلی شده باشند.
مزایا:

ـ قیمت پایین
ـ وزن کم

ـ تولید آسان
ـ امکان چاپ طرح های ترکیبی )کارهای ترامه و خطی(

معایب:
ـ تیراژ چاپ کم

شکل6ـ4
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پ(کلیشــههایفتوپلیمر: این کلیشه ها از چهار الیه تشکیل شــده اند که به ترتیب از باال به پایین شامل، الیه 
محافظ، الیه حساس به نور ماوراء بنفش، الیه چسب و الیۀ فلزی می باشد )شکل 7ـ4 و 8ـ4(.

الیهمحافظ: وظیفۀ الیه محافظ، محافظت از الیه حساس به نور، در برابر صدمه و خراشیدگی است.
الیهحســاسبهنور: وظیفۀ الیه حساس واکنش در برابر نور در هنگام نوردهی کلیشه برای ایجاد طرحی چاپی 

بر  روی کلیشه است.
الیهچسب: وظیفۀ الیه چسب، اتصال الیه حساس به نور به سطح الیه فلزی کلیشه است.

الیۀفلزی: وظیفه الیۀ فلزی، استحکام بخشیدن و امکان نصب کلیشه برروی نگهدارنده های آهن ربایی در دستگاه 
چاپ است. عمق حکاکی این کلیشه ها باید ثابت باشد و بین 0/025 تا 0/027 میلی متر )25 تا 27 میکرون( مناسب 

است.

مزایا:
ـ قیمت پایین

ـ وزن کم
ـ تولید آسان

ـ مناسب چاپ طرح های خطی ظریف
ـ ساخت آسان و سریع

ـ قیمت پایین
ـ امکان چاپ و کار در کارگاه های خانگی

معایب:
ـ تیراژ کم چاپ

ـ عدم امکان چاپ کارهای ترامه
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 مزایا:
 قیمت پایین -

 کم وزن -

 تولید آسان -

 های ترکیبی )کارهای ترامه و خطی(امکان چاپ طرح -

 
  معایب:
 تیراژ چاپ کم -

 
 

 :های فتوپلیمرکلیشه

حساس به تشکیل شده اند که به ترتیب از باال به پایین شامل؛ الیه محافظ، الیه الیه از چهار ها این کلیشه
 6-5و  6-7شکل ند. هستی متصل لزی فالیهبوده که با یک ماوراء بنفش، الیه چسب،  نور

 

 

 

 

 6-7شکل                                                      

 

 

 

 

 6-5شکل                                                       

 الیه محافظ )ضد خش(

 الیه فتوپلیمر )الیه برجسته(
 الیه چسب

 الیه پایه )فوالدی( 

مترمیلی 737.0تا  050.3ضخامت بین   
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 6-5شکل                                                       

 الیه محافظ )ضد خش(

 الیه فتوپلیمر )الیه برجسته(
 الیه چسب

 الیه پایه )فوالدی( 

مترمیلی 737.0تا  050.3ضخامت بین   

شکل8ـ4ـکلیشهخامفتوپلیمر

شکل7ـ4ـالیههایکلیشهفتوپلیمر

کلیشههایفتوپلیمریازنظرظهوربهدودستهکلیتقسیمبندیمیشوند:
الفـ آب شوی )ظهور با آب(

بـ الکل شوی )ظهور با الکل(

الیهمحافظ)ضدخش(

الیهفتوپلیمر)الیهبرجسته(

الیهپایه)فوالدی(

الیهچسب

ضخامتبین0/305تا0/737میلیمتر

ت
خام

ض
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ث(کلیشههایسرامیکی: با پیشرفت فناوری، کلیشه های سرامیکی 
ابداع شدند که برای تیراژهای باالتر از یک میلیون تا دو میلیون چاپ 
مناســب هستند این کلیشــه ها دارای طول عمر باالتر و در مقایسه با 
کلیشه های فلزی ضخیم آسیب پذیرتر هســتند بنابراین هنگام کار با 
آنها باید کاماًل با احتیاط رفتار کرد. کلیشه های سرامیکی در دو شکل 

صفحه ای و استوانه ای ساخته می شوند )شکل 10ـ4(.

بحث کالسی
درموردشکلباالبحثوگفتوگوکنید.

ت(کلیشــههایاستوانهای: این کلیشــه ها به صورت سیلندر و یا 
ورقه ای که به دور ســیلندر دستگاه چاپ بسته می شوند، وجود دارند 
و مخصوص ماشــین های چاپ بالشتکی چرخشــی )روتاری( هستند. 
نوع ســیلندری آنها فلزی و یا سرامیکی هستند ولی نوع ورقه ای فلزی 
هستند. مراحل تهیۀ آن مانند کلیشه های فلزی بوده ولی به دلیل چاپ 
360 درجه ای، تولیدشان دشوارتر و برای اسیدکاری نیاز به دستگاه های 
مخصــوص این کار دارند. برای کارهــای صنعتی خاص مانند کدزنی، 

تاریخ ساخت محصوالت و ... استفاده می شوند )شکل 9ـ4(.

فرم چاپ بالشتکی )کلیشه( چگونه ساخته می شود؟ 
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

از )شکل 11ـ4( چه برداشتی می کنید؟

آیا می دانید که

شکل9ـ4

150 
 

 به نظر شما کدام یک از کلیشه های فوق دوس دار محیط زیست هستند؟ می توانید توضیح دهید؟ سوال:
 ای:استوانههای کلیشه 

این کلیشه ها به صورت سیلندر و یا ورقه ای که به دور سیلندر دستگاه چاپ بسته می شوند، وجود دارند و 
مخصوص ماشین های چاپ بالشتکی چرخشی )روتاری( هستند. نوع سیلندری آنها فلزی و یا سرامیکی 

انند کلیشه های فلزی بوده ولی به دلیل چاپ هستند ولی نوع ورقه ای فلزی هستند که مراحل تهیه ی آن م
برای درجه ای، تولیدشان دشوارتر و برای اسیدکاری نیاز به دستگاههای مخصوص این کار هستند.  361

 6-9شکل محصوالت و .... استفاده می شوند.  کارهای صنعتی خاص مانند کد زنی، تاریخ ساخت
 
 
 
 
 
 

 6-9شکل                                                        
 

   سرامیکی: های کلیشه
 با چیشر

 6-11شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 6-11شکل 

150 
 

 به نظر شما کدام یک از کلیشه های فوق دوس دار محیط زیست هستند؟ می توانید توضیح دهید؟ سوال:
 ای:استوانههای کلیشه 

این کلیشه ها به صورت سیلندر و یا ورقه ای که به دور سیلندر دستگاه چاپ بسته می شوند، وجود دارند و 
مخصوص ماشین های چاپ بالشتکی چرخشی )روتاری( هستند. نوع سیلندری آنها فلزی و یا سرامیکی 

انند کلیشه های فلزی بوده ولی به دلیل چاپ هستند ولی نوع ورقه ای فلزی هستند که مراحل تهیه ی آن م
برای درجه ای، تولیدشان دشوارتر و برای اسیدکاری نیاز به دستگاههای مخصوص این کار هستند.  361

 6-9شکل محصوالت و .... استفاده می شوند.  کارهای صنعتی خاص مانند کد زنی، تاریخ ساخت
 
 
 
 
 
 

 6-9شکل                                                        
 

   سرامیکی: های کلیشه
 با چیشر

 6-11شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 6-11شکل 

شکل10ـ4

151 
 

 
            آیا می دانید؟  
 

 فرم چاپ بالشتگی )کلیشه( چگونه ساخته میشود؟
 برای ساخت  کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

 
 چه برداشتی میکنید؟ 6-11از شکل شماره 

 
 
 
 
 
 

 6-11شکل 
 :بالشتکیفلزی چاپ کلیشۀ ساخت فرآیند 

 6-12شکل  و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود.: با توجه به تیراژ انتخاب ورق کلیشه -1

  
 

 
 

 6-12شکل 
 

نیاز به از قبل حساس نشده اند و چربی گیری: چربی گیری در مورد کلیشه هایی انجام میگیرد که  -2
سطح کلیشه را پرداخت کرده  1222نرم درجه برای این با استفاده از سمباده  حساس کاری دارند.

 6-11شکل تا به صورت یک دست پاک و تمیز و صیقلی شود.

 
 
 

 6-11شکل

وتیپزفیلم   

شکل11ـ4

سؤال
بهنظرشماکدامیکازکلیشههایفوقدوستدارمحیطزیستهستند؟میتوانیدتوضیحدهید؟

نوردهی

فیلمپوزیتیو

امولسیون

کلیشهفلزیالیهحساسبهنور
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انتخابورقکلیشــه: با توجه به تیراژ و نوع کار  1
کلیشه مناسب انتخاب می شود )شکل 12ـ4(.

2ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ بالشتکی

چربیگیری: چربی گیری در مورد کلیشه هایی انجام  2
می گیرد که از قبل حســاس نشده اند و نیاز به حساس 
کاری دارند. برای این با اســتفاده از سمباده نرم درجه 
1200 سطح کلیشــه را پرداخت کرده تا به صورت یک 

دست پاک و تمیز و صیقلی شود )شکل 13ـ4(.

حســاسکردن: ایجاد الیه حساس و یکنواخت بر  3
سطح کلیشه باید در محیط تاریک خانه و در زیر نور قرمز 
انجام شود. حساس کردن می تواند به صورت دستی و یا 
با دســتگاه تورنــت انجام گیرد. در روش دســتی مایع 
حســاس را از یک طرف روی کلیشه می ریزند و سپس 
کلیشه را به سمت مقابل به صورت شیب دار قرار می دهند 
تا سطح کلیشه یکدســت و یکنواخت به مایع حساس 
آغشته شود. این روش برای طرح های کوچک مثل چاپ 
یک خط بر روی خودکارها مناسب است ولی به طور کلی 
بهتر است این کار با استفاده از تورنت انجام شود. )شکل 

14ـ4(.

توجه
اگرکلیشهبهصورتحساسشدهخریداریشدهبود،نیازیبهمراحل2و3نبودهوفقطالیهروی

)روکشمحافظ(آنرامطابق)شکل15ـ4(جدامیکنیم.

شکل12ـ4ـکلیشهخام)نورنخورده(

شکل13ـ4ـچربیگیریکلیشه

شکل14ـ4ـحساسکردنکلیشهخام

شکل15ـ4ـجداکردنروکشمحافظ

152 
 

زیر نور  باید در محیط تاریکخانه و در الیه حساس و یکنواخت بر سطح کلیشه ایجادحساس کردن:   -1
در روش یا تورنت انجام گیرد. س کردن می توان به صورت دستی و قرمز انجام شود. برای حسا

مایع حساس را از یک طرف روی کلیشه می ریزند و سپس کلیشه را به سمت مقابل به دستی 
صورت شیب دار قرار می دهند تا سطح کلیشه یکدست  و یکنواخت به مایع حساس آغشته شود، 

برای طرح های کوچک مثل چاپ یک خط بر روی خودکارها مناسب است ولی بطور کلی  این روش
 ( یک نوع تورنت را نشان می دهد.6-14شکل ) بهتر است این کار با استفاده از تورنت انجام شود.

 
 
 
 
 

 6-14شکل 

 
نبوده و فقط الیه روی  1و  2خریداری شده بود، نیازی به مراحل حساس شده به صورت توجه: اگر کلیشه 

 جدا می کنیم. 6-15شکل مطابق )روکش محافظ( آن را 

 
 
 
 

 6-15شکل 

)در صورت انجام  کلیشهشده ی شدن سطح حساس عکاسی و نوردهی کلیشه: پس از خشک  -4
مطابق  ژله پایین بر روی کلیشه چسبانده وصورت خوانا و مورد نظر به ، طرح یا فیلم (1مراحله ی 

می دهیم، در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه گرد و در دستگاه قید کپی قرار  6-16  شکل
مطمئن شویم و در صورت وجود غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه و همچنین سطح فیلم یا طرح 

 ذرات باید آن ها بر طرف کرد. 

 
 
 

 6-16شکل 
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عکاســیونوردهیکلیشه:پس از خشک شدن سطح حساس  4
شدۀ کلیشه )در صورت انجام مرحلۀ 3( طرح یا فیلم موردنظر به صورت 
خوانا و ژله پایین بر روی کلیشــه چســبانده و مطابق شکل 16ـ4 در 
دستگاه قید کپی قرار می دهیم. در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه 
گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه  و همچنین سطح فیلم یا طرح 

مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها برطرف کرد.
شکل16ـ4ـمرحلهنوردهی

سپس زمان نوردهی را از 60 تا 90 ثانیه تنظیم و پس از وکیوم کامل، عمل نوردهی انجام می شود )شکل 17ـ4 و 
18ـ4(.

شکل18ـ4ـروشنکردنپمپوکیوم شکل17ـ4ـتنظیمتایمر

ظهور:عمل ظهور در محیــط تاریک خانه و در زیر نور قرمز انجام  5
می شــود. داروی ظهور را برروی کلیشــه ریخته و آن را به آرامی تکان 
می دهیم. مدت زمان ظهور در حــدود 120 ثانیه و دمای دارو 22±1 
درجۀ سلیسیوس است . دارو مناطق نور نخورده را در خود حل می کند 

)شکل 19ـ4(.

شکل19ـ4ـعملظهور

سپس با استفاده از هوای فشرده )کمپرسور هوا( محلول ظهور را از  6
روی کلیشــه خارج می کنیم تا طرح با وضوح کامل بر ســطح کلیشه 

پدیدار شود )شکل 20ـ4(.

شکل20ـ4ـخارجکردندارویظهورازگودیها
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بعدازاینمرحلهچنانچهجاهاییازکلیشه)بهجزمناطقطرح(بهطورناخواستهنورنخوردهباشند،توجه
بایداصالحیعنیرتوششوندکهدرمرحلۀاسیدکاریگودنشوندواینکارباالکرتوشیاقلم

رتوش)شکل21ـ4(انجاممیشود.

شکل21ـ4ـقلموالکرتوش

حرارتدادن: به منظور سخت و مقاوم شدن ماده حساس باقیمانده  7
یا همان مناطق نور خورده کلیشه، در برابر اسید، کلیشه را در خشک کن 
بــا درجه حرارت 60 تا 90 درجه سلســیوس به مــدت 5 دقیقه قرار 
می دهیم و یا با سشــوار صنعتی به مدت 5 دقیقــه حرارت می دهیم 

)شکل 22ـ4(.

شکل22ـ4ـحرارتدادنکلیشه

کادربندی: چنانچه سطح طرح موردنظر کوچک باشد، برای مصرف  8
کمتر اســید و باالرفتن ســرعت عمل، اطراف طرح را با چسب نواری 

کادربندی می کنیم )شکل 23ـ4(.

شکل23ـ4ـنحوۀکادربندی

اسیدکاری:بــرای گودشدن سطح کلیشــه، اسیدکاری به یکی از  9
روش های حمام اســید، موضعی و یا ماشینی انجام می شود. در روش 
موضعی اسید نیتریک با دمای 1±38 درجۀ سلسیوس را برروی کلیشه 
ریخته و با استفاده از قلم موی نرم حباب های هوای ناشی از گود شدن 
کلیشه را از روی مناطق گود شده کنار می زنیم تا خوردگی یک دست 
انجام شود. مدت زمان انجام کار در حدود 60 تا 120 ثانیه است )شکل 

شکل24ـ4ـاسیدکاریکلیشه24ـ4(.

154 
 

جاهایی از کلیشه )بجزء مناطق طرح( به طور نا خواسته نور نخورده باشند، بعد از این مرحله چنانچه  توجه:
یا قلم رتوش و این کار با الک رتوش باید اصالح یعنی رتوش شوند که در مرحله ی اسید کاری گود نشوند 

 انجام می شود.( 6-21)شکل 
 
 

 6-21شکل 
 

 نور خوردهیا همان مناطق ماده حساس باقیمانده حرارت دادن: به منظور سخت و مقاوم شدن  -7
درجه سلسیوس به مدت  02تا  62با درجه حرارت در خشک کن کلیشه را اسید،  در برابرکلیشه، 

 6-22شکل  .دقیقه حرارت می دهیم 5به مدت و یا با سهشوار صنعتی  می دهیم قرار دقیقه  5

 
 
 
 

 6-22شکل 
مصرف کمتر اسید و باال رفتن سرعت کوچک باشد، برای  کادر بندی: چنانچه سطح طرح مورد نظر  -8

 6- 21شکل عمل، اطراف طرح را با چسب نواری کادربندی میکنیم.

 
 

 
 
 
 
 

 
 6- 21شکل

 

154 
 

جاهایی از کلیشه )بجزء مناطق طرح( به طور نا خواسته نور نخورده باشند، بعد از این مرحله چنانچه  توجه:
یا قلم رتوش و این کار با الک رتوش باید اصالح یعنی رتوش شوند که در مرحله ی اسید کاری گود نشوند 

 انجام می شود.( 6-21)شکل 
 
 

 6-21شکل 
 

 نور خوردهیا همان مناطق ماده حساس باقیمانده حرارت دادن: به منظور سخت و مقاوم شدن  -7
درجه سلسیوس به مدت  02تا  62با درجه حرارت در خشک کن کلیشه را اسید،  در برابرکلیشه، 

 6-22شکل  .دقیقه حرارت می دهیم 5به مدت و یا با سهشوار صنعتی  می دهیم قرار دقیقه  5

 
 
 
 

 6-22شکل 
مصرف کمتر اسید و باال رفتن سرعت کوچک باشد، برای  کادر بندی: چنانچه سطح طرح مورد نظر  -8

 6- 21شکل عمل، اطراف طرح را با چسب نواری کادربندی میکنیم.

 
 

 
 
 
 
 

 
 6- 21شکل

 



98

لیتوگرافی و کلیشه سازی

شستوشو: پــس از گودشدن کلیشه، سطح آن را بالفاصله با آب  10
نرم )بدون ســختی( می شوییم تا از گود شدن ناخواسته و بیش از حد 
جلوگیری شــود. سپس با استفاده از هوای فشــرده کلیشه را خشک 

می کنیم )شکل 25ـ4(.

شکل25ـ4ـشستوشویکلیشه

کنترلکیفیت:در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شــده بر روی کلیشه را در چند نقطه از طرح ایجاد شده  11
)3 یا 7 منطقه( با اســتفاده از وســایل اندازه گیری مکانیکی یا نوری )اپتیکال( سنجیده شود. چنانچه میزان عمق 
کلیشــه کمتر باشد از مرحله اسید کاری به بعد را تکرار کرده تا به عمق موردنظر )18 تا 25 میکرون( دست یابیم، 

)شکل های 26ـ4 و 27ـ4(.

شکل26ـ4 شکل27ـ4

12بستهبندیکلیشه:در مرحلۀ آخر برای جلوگیری از اکسید شدن  
کلیشــه، سطح آن را به روغن آغشــته کرده و در کاغذهای پوشش دار 

بسته بندی می کنیم )شکل 28ـ4(.

شکل28ـ4ـبستهبندیکلیشه

توجه
بهدلیلتنوعموادتولیدیتوسطشرکتهایمختلفسازندۀآنهاوشرایطمحیطی،زمانهایداده

شدهممکناستتغییرکند.

توجه
عدموکیومدرستموجبعمقحکاکیغیریکنواخت،وضوحکمتصویر،دفرمهشدنطرح،ازبین

رفتنبعضیازمناطقطرحمیشود.
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توجه
ضخامتخطوططرحواندازهفونتاز0/3میلیمترکمترنباشد.

بحث کالسی
کاربردقیدکپیدوطرفهویکطرفهراباهممقایسهکردهودرموردآنبحثکنید.

وسایلوموادموردنیاز

قیدکپی)نوردهی(: در دو نوع نوردهی یک طرفه و دوطرفه وجود دارند.

شکل29ـ4ـقیدکپیدوطرفه شکل30ـ4ـقیدکپییکطرفه

156 
 

مالیده و آن را در کاغذهای پوشش دار بسته بندی کلیشه: در مرحله ی آخر  بر روی کلیشه روغنی  -12
 6-28به علت جلوگیری از اکسید شدن بسته بندی می کنیم. شکل 

 
 
 
 
 
 

 6-28شکل 
 

تنوع مواد تولیدی توسط شرکت های مختلف سازنده ی آن ها و شرایط محیطی، توجه: به دلیل 
 زمان های داده شده ممکن است تغییر کند.

عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیر یکنواخت، وضوح کم تصویر، دفرمه شدن طرح، از بین  توجه:
 رفتن بعضی از مناطق طرح

 :دهی(نور) قید کپی
  و دو طرفه وجود دارند. در دو نوع نوردی یک طرفه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  یلی متر کمتر نباشد.م 1/2 از خطوط طرح و اندازه فونتضخامت  توجه:
 
 
 

156 
 

مالیده و آن را در کاغذهای پوشش دار بسته بندی کلیشه: در مرحله ی آخر  بر روی کلیشه روغنی  -12
 6-28به علت جلوگیری از اکسید شدن بسته بندی می کنیم. شکل 

 
 
 
 
 
 

 6-28شکل 
 

تنوع مواد تولیدی توسط شرکت های مختلف سازنده ی آن ها و شرایط محیطی، توجه: به دلیل 
 زمان های داده شده ممکن است تغییر کند.

عدم وکیوم درست موجب عمق حکاکی غیر یکنواخت، وضوح کم تصویر، دفرمه شدن طرح، از بین  توجه:
 رفتن بعضی از مناطق طرح

 :دهی(نور) قید کپی
  و دو طرفه وجود دارند. در دو نوع نوردی یک طرفه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  یلی متر کمتر نباشد.م 1/2 از خطوط طرح و اندازه فونتضخامت  توجه:
 
 
 

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله با مواد

مخصوص تمیزکاریبا دسته چوبی 4 اینچ و 2 اینچبرس

برای محافظت از چشمساده طلقی با حفاظ کاملعینک

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
الستیکی گره ای )بنددار(

برای محافظت هنگام 
اسیدکاری
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برای محافظت هنگام استاندارد و مقاوم در برابر بخار اسیدماسک
اسیدکاری

برای خشک کردن و حرارت سشوار صنعتیسشوار
دادن کلیشه

برای ریختن داروی ظهورسینک ظهورسینک

برای جلوگیری از حساسیت از نوع التکس یا الستیکیدستکش
پوستی

ظاهر کردن طرح بر روی کلیشهظهور کلیشه در ظروف یک لیتریداروی ظهور

برای گود کردن کلیشهاسید نیتریکاسید
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فعالیِت 
نوردهیوساختکلیشهفلزیچاپبالشتکیکارگاهی1

شرحفعالیت:کلیشهفوالدی250×100میلیمترانتخابکنیدسپسطرحشماره1ـ4رابررویآن
پیادهکنید.طرحرابررویکاغذکالکبهصورتناخوانا)آینهای(باپرینترلیزریپرینتکنید.

فونتخطاول14نوعقلمحروفبهانتخابخودشما
فونتخطدوم24نوعقلمحروفبهانتخابخودشما
فونتخطسوم12نوعقلمحروفبهانتخابخودشما

فونتخطچهارم14نوعقلمحروفبهانتخابخودشما

هنرجویانهنرستان............
رشتۀچاپ

نمونهکارکلیشهطالکوب
شماره1سالتحصیلی96ـ95

نکاِت ایمنی
ـاستفادهازدستگاههایتهویهدرتاریکخانهومحیطاسیدکاریبهمنظورجلوگیریازمسمومیت

حاصلازداروها
ـاستفادهازدستگاهحرارتیمطمئنجهتتأمیندمایمطلوب

ـاستفادهازماسکودستکش

خشک کن با درجه حرارت باالی 100 کوره خشک کن
برای حرارت کلیشهدرجه سلسیوس

برای پرداخت سطح کلیشهسمباده نرم درجه 1200سمباده

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

طرحشماره1ـ4

رشته چاپ

شماره1سالتحصیلی96ـ95
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

آماده سازی کلیشه و 
نوردهی کلیشه ظهور و 

اسید کاری کلیشه
کارگاه استاندارد تولید کلیشه 

چاپ بالشتکی

تهیه کلیشه باالتر از 
3انتظار

تهیه کلیشه با فرایندهای 
قابل قبول

آماده سازی، ظهور و اسید کاری 
2کلیشه براساس استاندارد

تهیه کلیشه با فرایندهای 
غیر قابل قبول

عدم رعایت استاندارد آماده سازی 
1کلیشه

مسئولیت پذیری و مدیریت موادشایستگی های غیرفنی 
2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در ایمنی و بهداشت
تهیه کلیشه

مدیریت مواد دورریختنیتوجهات زیست محیطی 
1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

رعایت میزان گودی کلیشهنگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

ارزشیابی  تکوینی

توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست، رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

سوال
آیاتابهحالپیبردهاید؟

ساختکلیشهفتوپلیمرچهتفاوتهاییباکلیشه
فلزیدارد؟

برایساختکلیشهبهچهتجهیزاتینیازداریم؟
ازشکل31ـ4چهبرداشتیمیکنید؟

شکل31ـ4

151 
 

 
            آیا می دانید؟  
 

 فرم چاپ بالشتگی )کلیشه( چگونه ساخته میشود؟
 برای ساخت  کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

 
 چه برداشتی میکنید؟ 6-11از شکل شماره 

 
 
 
 
 
 

 6-11شکل 
 :بالشتکیفلزی چاپ کلیشۀ ساخت فرآیند 

 6-12شکل  و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود.: با توجه به تیراژ انتخاب ورق کلیشه -1

  
 

 
 

 6-12شکل 
 

نیاز به از قبل حساس نشده اند و چربی گیری: چربی گیری در مورد کلیشه هایی انجام میگیرد که  -2
سطح کلیشه را پرداخت کرده  1222نرم درجه برای این با استفاده از سمباده  حساس کاری دارند.

 6-11شکل تا به صورت یک دست پاک و تمیز و صیقلی شود.

 
 
 

 6-11شکل

وتیپزفیلم   

نوردهی

فیلمپوزیتیو
امولسیون

کلیشهالیهحساسبهنور
فتوپلیمر
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2 عکاسیونوردهیکلیشه: طرح یا فیلم پوزیتیو موردنظر به صورت خوانا و ژله پایین بر روی کلیشه چسبانده 
و در دستگاه قید کپی قرار می دهیم. در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه 

و همچنین سطح فیلم یا طرح مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها را برطرف کرد.
سپس زمان نوردهی را از )80 تا 120 ثانیه( تنظیم و پس از وکیوم کامل، عمل نوردهی انجام می شود. )شکل های 
33ـ4 و 34ـ4(. عمق گود کلیشه به میزان نوردهی در این مرحله بستگی دارد، هرچه نوردهی کمتر باشد، عمق یا 

گودی کلیشه بیشتر و هرچه بیشتر باشد، عمق آن کمتر می شود.

3ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فتوپلیمری چاپ بالشتکی

شکل33ـ4ـنوردهی

شکل32ـ4ـبرداشتنالیهمحافظ

جــداکردنالیهمحافظ:روکش محافظ روی کلیشــه )الیه محافظ ضد خش( را مطابق شــکل 32ـ4 جدا  1
می کنیم.

3 ظهور: پس از اتمام زمان نوردهی و قطع وکیوم، فیلم را از کلیشه جدا کرده و آن را در محیط تاریک خانه و در 
زیر نور قرمز درون حمام داروی ظهور قرار داده و با استفاده از یک قلم مو یا برس بسیار نرم، سطح کلیشه را به آرامی 
حرکت می دهیم، مدت زمان ظهور در حدود 60 تا 120 ثانیه و دمای دارو 1±22 درجۀ سلســیوس اســت. داروی 

مناطق نور نخورده را در خود حل می کند )شکل 35ـ4(.

شکل35ـ4ـعملظهورکلیشه

شکل34ـ4ـوکیوم

سطح برجسته کليشه

برداشتن اليه محافظ

برس نرم

نور

فيلم پزتيو

UV

UV

سطح برجسته کليشه

برداشتن اليه محافظ

برس نرم

نور

فيلم پزتيو

UV

UV

سطح برجسته کليشه

برداشتن اليه محافظ

برس نرم

نور

فيلم پزتيو

UV

UV

فیلمپوزیتیو

برسنرم
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نورپشتکلیشه)نورپایه(: به منظور سخت و مقاوم شدن )پلیمریزاسیون( مناطق نور نخورده کلیشه، در برابر  6
اسید، آن را به مدت 5 دقیقه نور می دهیم )شکل 38ـ4(.

4 شستوشو: برای برداشتن مواد حل شــدۀ از داخل گودی های کلیشه، را با آب نرم )بدون سختی( 30 درجه 
سلسیوس به مدت 60 ثانیه می شوییم )شکل 36ـ4(.

5 خشککردن: با استفاده از هوا فشرده )کمپرسور هوا( قطرات آب را از توی گودی های کلیشه خارج می کنیم 
تا طرح با وضوح کامل بر سطح کلیشه پدیدار شود. سپس با استفاده از سشوار )هوای گرم 60 تا 70 درجه سلسیوس( 

به مدت حدوداً 5 دقیقه حرارت می دهیم )شکل 37ـ4(.

شکل36ـ4ـشستوشویکلیشه

شکل38ـ4ـنوردهیپشتکلیشه

شکل37ـ4.

7 کنترلکیفیت:در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شده بر روی کلیشه را در چند نقطه از طرح ایجاد شده )3 
یا 7 منطقه( با استفاده از وسایل اندازه گیری مکانیکی یا نوری )اپتیکال( سنجیده شود. چنانچه میزان عمق کلیشه 
کمتر باشــد از مرحله اســیدکاری به بعد را تکرار کرده تا به عمق موردنظر )18 تا 25 میکرون( دست یابیم )شکل 

39ـ4(.

سطح برجسته کليشه

برداشتن اليه محافظ

برس نرم

نور

فيلم پزتيو

UV

UV

سطح برجسته کليشه

برداشتن اليه محافظ

برس نرم

نور

فيلم پزتيو

UV

UV

آب

نوردهی
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توجه
ضخامتخطوطواندازهفوتاز0/3میلیمترکمترنباشد.

نکته
بهدلیلتنوعموادتولیدیتوسطشرکتهایمختلفسازندۀآنهاوشرایطمحیطی،زمانهایداده

شدهممکناستتغییرکند.
عدموکیومدرستموجبعمقحکاکیغیریکنواخت،وضوحکمتصویر،دفرمهشدنطرح،ازبین

رفتنبعضیازمناطقطرحمیشود.

وسایلوموادموردنیاز

شکل39ـ4

تصویرکاربردتعریفنوع وسیله با مواد

مخصوص تمیزکاریبا دسته چوبی 4 اینچ و 2 اینچبرس

برای محافظت از چشمساده طلقی باحفاظ کاملعینک

پیش بند به همراه آستین و ساق بند پیش بند
الستیکی گره ای )بنددار(

برای محافظت هنگام 
اسیدکاری

برای محافظت هنگام استاندارد و مقاوم در برابر بخار اسیدماسک
اسیدکاری
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فعالیِت 
کارگاهی2

برای خشک کردن و حرارت سشوار صنعتیسشوار
دادن کلیشه

برای ریختن دارو و ظهورسینک ظهورسینک

برای جلوگیری از حساسیت از نوع التکس یا الستیکیدستکش
پوستی

برای تمیز کاریآنتی استاتیک )عدم جذب گرد و غبار(پارچه

طرحشماره2ـ4

کارعملی
نوردهیوساختکلیشهفتوپلیمرچاپبالشتکی

شرحفعالیت: کلیشه فتوپلیمر 250×100 میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره 2ـ4 را بر روی آن 
پیاده کنید. طرح را بر روی کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزری پرینت کنید.

فونت خط اول 14 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط دوم 24 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما
فونت خط سوم 12 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

فونت خط چهارم 14 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما

هنرجویانهنرستان............
رشتهچاپ

نمونهکارکلیشهطالکوب
شماره2سالتحصیلی96ـ95

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

رشته چاپ

شماره1سالتحصیلی96ـ95
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توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست ـ رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

ارزشیابی  تکوینی

نکاِت ایمنی
از مسمومیت  به منظور جلوگیری  کاری  اسید  و محیط  تاریک خانه  در  تهویه  از دستگاه های  استفاده  ـ 

حاصل از داروها 
ـ استفاده از دستگاه حرارتی مطمئن جهت تأمین دمای مطلوب

ـ استفاده از ماسک و دستکش

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، مکان و 
)...

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

آماده سازی کلیشه و 
نوردهی کلیشه ظهور 

کلیشه

کارگاه استاندارد تولید کلیشه 
چاپ بالشتکی

کلیشه، قید کپی، کمپرسور هوا، 
حساس کلیشه، ظهور کلیشه

3تهیه کلیشه باالتر از انتظار

تهیه کلیشه با فرایندهای 
قابل قبول

رعایت استاندارد نوردهی و ظهور 
2کلیشه

تهیه کلیشه با فرایندهای غیر 
قابل قبول

عدم رعایت استاندارد آماده سازی 
کلیشه

عدم رعایت استانداردهای ظهور 
کلیشه

1

مسئولیت پذیری و مدیریت موادشایستگی های غیرفنی 

2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در ایمنی و بهداشت
تهیه کلیشه

مدیریت مواد دورریختنیتوجهات زیست محیطی 
1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

رعایت میزان گودی کلیشهنگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار
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واحد یادگیری 2ـ4

آیامیدانیدکه؟
طالکوبی )فویل کوبی( چیست؟

فرم چاپ برجسته و طالکوبی )کلیشه( چگونه ساخته می شود؟
برای ساخت کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

علت معکوس بودن کلمه ecnalubmA روی خودروهای امدادی بیمارستان ها )آمبوالنس( چیست؟
این کلمه ecnalubmA آآینه ای کلمه Ambulance است؟

از شکل شماره 40ـ4 چه برداشتی می کنید؟

شایستگی ساخت کلیشه چاپ برجسته

بحث کالسی
درموردعلتآینهایبودنبعضیازفرمهایچاپیبحثوگفتوگوکنید.

Ambulance 
Ambulance 

151 
 

 
            آیا می دانید؟  
 

 فرم چاپ بالشتگی )کلیشه( چگونه ساخته میشود؟
 برای ساخت  کلیشه به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

 
 چه برداشتی میکنید؟ 6-11از شکل شماره 

 
 
 
 
 
 

 6-11شکل 
 :بالشتکیفلزی چاپ کلیشۀ ساخت فرآیند 

 6-12شکل  و نوع کار کلیشه مناسب انتخاب می شود.: با توجه به تیراژ انتخاب ورق کلیشه -1

  
 

 
 

 6-12شکل 
 

نیاز به از قبل حساس نشده اند و چربی گیری: چربی گیری در مورد کلیشه هایی انجام میگیرد که  -2
سطح کلیشه را پرداخت کرده  1222نرم درجه برای این با استفاده از سمباده  حساس کاری دارند.

 6-11شکل تا به صورت یک دست پاک و تمیز و صیقلی شود.

 
 
 

 6-11شکل

وتیپزفیلم   

نوردهی

فیلمنگاتیو

امولسیون

کلیشهفلزیالیهحساسبهنور

شکل40ـ4
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4ـ4ـ فرایند ساخت کلیشۀ فلزی چاپ برجسته

1 چربیگیری:چربی گیری در مورد کلیشه هایی انجام می گیرد که از قبل حساس نشده اند و  نیاز به حساس کاری 
دارند. برای این با استفاده از پودر مل سطح کلیشه را پرداخت کرده و اسید نیتریک ضعیف شده )با آب رقیق شده(

و سمباده نرم هم زمان با آب می شوییم تا به صورت یک دست و تمیز و عاری از هرگونه چربی شود )شکل 41ـ4(.

2 حساسکردن: ایجاد الیه حساس و یکنواخت بر سطح کلیشه با دستگاه تورنت انجام می شود. در این روش ابتدا 
کلیشــه را روی صفحه تا دســتگاه با گیره ها به صورت ثابت شده می بندیم و دستگاه را روشن کرده تا صفحه حامل 
کلیشــه شروع به چرخش کند، در این حالت مایع حســاس )تشکیل شده از فیش لم و بی کربنات( را روی کلیشه 
می ریزیم تا ســطح کلیشــه یک دست و یکنواخت به مایع حساس آغشته شود، در تورنت را می بندیم تا نور به الک 
حساس نرسد و تا زمانی که الک حساس بر روی کلیشه خشک شود که ممکن است 5 تا10 دقیقه به طول بینجامد. 

)شکل 42ـ4( یک نوع تورنت را نشان می دهد.

شکل41ـ4ـچربیگیری

شکل42ـ4ـحساسکردن
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3 عکاســیونوردهیکلیشه:پس از خشک شدن سطح حساس شدۀ کلیشــه طرح یا فیلم نگاتیو موردنظر 
به صورت ناخوانا )آینه ای( و ژله پایین بر روی کلیشــه چســبانده و مطابق )شــکل43ـ4( در دستگاه قید کپی قرار 
می دهیم. در این مرحله باید از عدم وجود هرگونه گرد و غبار و ذرات بر روی سطح کلیشه و همچنین سطح فیلم 
یا طرح مطمئن شویم و در صورت وجود ذرات باید آنها را برطرف کرد. سپس زمان نوردهی را از 4 تا 6 دقیقه تنظیم 

و پس از وکیوم کامل، عمل نوردهی انجام می شود )شکل 44ـ4(.

شکل43ـ4ـقراردادنفیلمبررویکلیشه

4 ظهور: برای عمل ظهور آب را روی کلیشــه ریخته و به آرامی با یک برس مویی نرم با اسفنج نرم یا پد مخملی 
روی کلیشه را حرکت می دهیم تا الک )فیش لم( مناطق نور نخورده حل شود. دمای 1±27 درجۀ سلسیوس برای 

این کار مناسب است )شکل45ـ4(.

شکل44ـ4ـروشنکردنوکیوم
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شکل45ـ4ـعملظهور

5  ســپس کلیشــه را خشــک کرده و آن را در محلول تقویت کننده قرار داده تا مناطق نور خورده قوی تر شــود 
)شکل46ـ4(.

شکل46ـ4ـحرارتدادنکلیشه

حرارتدادن: به منظور سخت و مقاوم شدن ماده حساس باقیمانده یا همان مناطق نور خورده کلیشه، در برابر  6
اسید، کلیشه را در روی اجاق حرارتی و یا با دستگاه مخصوص که دارای المنت های برقی با درجه حرارت 120 تا 
140 درجه سلسیوس به مدت 60 ثانیه حرارت می دهیم و یا با استفاده از شعلۀ مستقیم این کار را انجام می دهیم 

)شکل های 47-4 و 48ـ4(.
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7 سپس کلیشه را با آب شست وشو داده و خشک می کنیم.

شکل49ـ4ـاسیدکاری

8   اسیدکاری: برای گودشدن سطح کلیشه )جاهایی که نور نخورده و الک آنها پاک شده است(، عمل اسیدکاری 
در دستگاه اسیدزنی انجام می شود. مدت زمان انجام کار در حدود 15 دقیقه است )شکل49ـ4(.

شکل47 ـ4ـ حرارت دادن کلیشه

شکل48ـ4ـحرارتدادنکلیشه
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9  شستوشو: پس از گودشدن کلیشه، سطح آن را بالفاصله با آب نرم )بدون سختی( می شوییم تا از گود شدن 
ناخواسته و بیش از حد جلوگیری شود. سپس با استفاده از هوای فشرده کلیشه را خشک می کنیم.

10 کنترلکیفیت: در این مرحله باید میزان عمق ایجاد شده بر روی کلیشه )در مورد کلیشه های طالکوب 0/8   
میلی متر( را در چند نقطه از طرح ایجاد شده با استفاده از وسایل اندازه گیری مکانیکی یا نوری )اپتیکال( سنجیده 
شــود، چنانچه مناطقی به صورت ناخواسته بر روی کلیشــه ایجاد شده باشد و برجسته باشند با کمک دستگاه فرز 

کلیشه سازی، می تراشیم )شکل50ـ4(.

شکل50ـ4ـفرزکاریکلیشه

توجه 1
بهدلیلتنوعموادتولیدیتوسطشرکتهایمختلفسازندۀآنهاوشرایطمحیطی،زمانهایداده

شدهممکناستتغییرکند.

توجه 2
عدموکیومدرستموجبعمقحکاکیغیریکنواخت،وضوحکمتصویر،تغییرشکلطرح،ازبین

رفتنبعضیازمناطقطرحمیشود.
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وسایلوموادموردنیاز

نوع وسیله با 
تصویرکاربردتعریفمواد

مخصوص تمیزکاریبا دسته چوبی 4 اینچ و 2 اینچبرس

برای محافظت از چشمساده طلقی باحفاظ کاملعینک

پیش بند
پیش بند به همراه آستین و 
ساق بند الستیکی گره ای 

)بنددار(
برای محافظت هنگام اسیدکاری

استاندارد و مقاوم در برابر بخار ماسک
برای محافظت هنگام اسیدکاریاسید

برای خشک کردن و حرارت دادن سشوار صنعتیسشوار
کلیشه

برای ریختن دارو و ظهورسینک ظهورسینک
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برای جلوگیری از حساسیت پوستیاز نوع التکس یا الستیکیدستکش

برای گود کردن کلیشهاسید نیتریکاسید

برای حرارت کلیشهاجاق کوچک گاز شهریاجاق

برای گود کردن کلیشهمخصوص کلیشه سازیدستگاه اسیدزنی

فعالیِت 
کارعملیکارگاهی2

نوردهیوساختکلیشهفتوپلیمرچاپبالشتکی
شرحفعالیت:کلیشهفتوپلیمر250×100میلیمترانتخابکنیدسپسطرحشماره3ـ4رابررویآن

پیادهکنید.طرحرابررویکاغذکالکبهصورتناخوانا)آینهای(باپرینترلیزریپرینتکنید.
فونتخطاول14نوعقلمحروفبهانتخابخودشما
فونتخطدوم24نوعقلمحروفبهانتخابخودشما
فونتخطسوم12نوعقلمحروفبهانتخابخودشما

فونتخطچهارم14نوعقلمحروفبهانتخابخودشما

هنرجویانهنرستان............
رشتهچاپ

نمونهکارکلیشهطالکوب
شماره3سالتحصیلی96ـ95

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

159 
 

 
                   فعالیت کارگاهی  

 کار عملی: نوردهی و ساخت کلیشه فلزی چاپ بالشتکی
را بر روی آن پیاده  6-1میلی متر انتخاب کنید سپس طرح شماره  122*252شرح فعالیت: کلیشه فوالدی 

 کاغذ کالک به صورت ناخوانا )آینه ای( با پرینتر لیزی پرینت کنید.رح را بر روی ط کنید.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14خط اول فونت 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 24دوم فونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 12 سومفونت خط 
 نوع قلم حروف به انتخاب خود شما 14 چهارمفونت خط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرجویان هنرستان ............

 چاپفناوری رشته ی 
 نمونه کار چاپ بالشنکی

 
   06-05 سال تحصیلی 1شماره 

طرحشماره3ـ4

رشته چاپ

شماره1سالتحصیلی96ـ95
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توجهات زیست محیطی
استفاده از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست ـ رعایت کامل قواعد زیست محیطی در دفع مواد زائد.

ارزشیابی  تکوینی

نکاِت ایمنی
ـاستفادهازدستگاههایتهویهدرتاریکخانهومحیطاسیدکاریبهمنظورجلوگیریازمسمومیت

حاصلازداروها
ـاستفادهازدستگاهحرارتیمطمئنجهتتأمیندمایمطلوب

ـاستفادهازماسکودستکش

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

آماده سازی کلیشه و 
نوردهی کلیشه ظهور 

و اسید کاری کلیشه

کارگاه استاندارد تولید کلیشه چاپ 
بالشتکی

کلیشه، قید کپی، کمپرسور هوا، 
حساس کلیشه، ظهور کلیشه

3تهیه کلیشه باالتر از انتظار

تهیه کلیشه با فرایندهای 
قابل قبول

رعایت استاندارد نوردهی و ظهور 
کلیشه

2

تهیه کلیشه با فرایندهای 
غیر قابل قبول

عدم رعایت استاندارد آماده سازی 
کلیشه

عدم رعایت استانداردهای ظهور 
کلیشه

1

مسئولیت پذیری و مدیریت موادشایستگی های غیرفنی 
2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در تهیه ایمنی و بهداشت
کلیشه

توجهات زیست 
محیطی 

مدیریت مواد دورریختنی

1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

رعایت میزان گودی کلیشهنگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار
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ارزشیابیشایستگیتولیدکلیشهچاپبرجسته)فلزی(

شرحکار:
1ـ انتخاب کلیشه با توجه به جنس و نوع مصرف 2ـ حساس کردن سطح کلیشه 3ـ عکاسی فیلم برروی کلیشه 4ـ اسیدکاری و فرزکاری 

کلیشه

استانداردعملکرد:
تولید کلیشه چاپ برجسته فلزی با توجه به نوع کاربرد 

شاخصها:
1ـ انتخاب صحیح کلیشه از نظر جنس و ضخامت و نوع کاربرد آن 2ـ روش صحیح حساس نمودن کلیشه 3ـ عکاسی صحیح طرح بر روی 

کلیشه 4ـ روش صحیح اسیدکاری و فرز کاری کلیشه

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:

شرایط: در محیط پیش از چاپ – نور یکنواخت 6000 درجه کلوین – تهویه استاندارد

ابزاروتجهیزات:
تاریک خانهـ  خشک کنـ  قید کپیـ  دستگاه ظهور کلیشهـ  دستگاه فرزـ اسیدـ مواد ظهور

معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2انتخاب کلیشه با توجه به جنس و ضخامت و نوع کاربرد1

2حساس کردن سطح کلیشه2

2کپی کردن فیلم نگاتیو بر سطح کلیشه3

2اسیدکاری و فرزکاری کلیشه4

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست
2محیطیونگرش:

*میانگیننمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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ارزشیابیشایستگیتولیدکلیشهچاپپد)بالشتکی(

شرحکار:

1ـ انتخاب کلیشه و چربی زدایی آن 2ـ حساس کردن سطح کلیشه 3ـ انتقال طرح 4ـ ظهور کلیشه 5ـ حرارت دادن و اسید کاری 
6ـ شست وشوی کلیشه

استانداردعملکرد:

تولیدکلیشهچاپپدباتوجهبهویژگیهایماشینچاپونوعکار

شاخصها:

1ـ بررســی کلیشــۀ مناســب 2ـ بررســی حســاس نمــودن ســطح کلیشــه 3ـ روش صحیــح انتقــال طــرح 4ـ ظهــور کلیشــه       
ــه ــوی کلیش ــت و شست وش 5ـ تثبی

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:

شرایط: در محیط پیش از چاپ – نور یکنواخت 6000 درجه کلوین – تهویه استاندارد

ابزاروتجهیزات: تاریک خانه ـ خشک کن ـ قید کپی کلیشه ـ سشوار صنعتی ـ ماده حساس کلیشه ـ داروی ظهور کلیشه ـ چسب 
کادر بندی و اسید مورد نیاز

معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2انتخاب کلیشه و چربی زدایی از آن1
2حساس کردن2
2انتقال طرح3
2ظهور کلیشه4
2حرارت دادن کلیشه5
1کادر بندی و اسید کاری و تمیز کردن کلیشه6

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست
2محیطیونگرش:

*میانگیننمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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شابلون های اسکرین یکی از پرمصرف  ترین فرم های چاپی هستند که به دلیل انتقال مناسب مرکب و انعطاف پذیری 
عالی در بسیاری از حوزه های صنعت چاپ استفاده می شوند. شابلو ن های تولید شده در شرایط مناسب جهت چاپ 
پوشاک، ظروف )شیشه ایـ  پالستیکیـ  فلزی(، قطعات مکانیکی، بردهای الکترونیکی و ... استفاده می شوند. انتخاب 
قاب مناســب یکی از کارهایی اســت که برای تولید شابلون جهت چاپ بر روی هر یک از مصنوعات ذکر شده باید 

مورد توجه قرار گیرد.

فصل 5

تولیدشابلوناسکرین
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واحد یادگیری 5  

آیا میدانیدکه؟
از چه موادی برای ساخت قاب عکس استفاده می شود؟

نقش قاب عکس در یک تابلو چیست؟
ابعاد و اندازۀ یک قاب چگونه تعیین می گردد؟
چگونه یک طرح در یک قاب ایجاد می شود؟

قاب چه نقشی در شابلون اسکرین دارد؟
چگونه یک طرح در قاب شابلون اسکرین قرار می گیرد؟

آیا می توان یک شابلون ساده را در منزل ساخت؟

هدف از این شایســتگی فراگیری و شــناخت انواع قاب شــابلون، ساخت قاب، شــناخت انواع توری و کاربرد آنها، 
توری کشــی قاب به صورت دستی و با استفاده از دستگاه توری کشــی چربی زدایی و حساس کردن شابلون، کاربرد 

روش های انتقال طرح بر روی شابلون، ظهور شابلون، دورگیری شابلون می باشد.
شابلون ها انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد به خصوصی دارند. برخی از شابلون ها جهت پوشش فرم های 

چاپ شده با یک الیۀ ورنی و برخی دیگر جهت چاپ طرح های چاپی به کار می روند.

شایستگی ساخت انواع قاب های شابلون اسکرین

استانداردعملکرد:پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی تولید شابلون اسکرین هنرجویان قادر 
خواهند بود اطالعات موردنیاز برای ساخت قاب، توری کشی، آماده سازی توری، حساس کردن شابلون، عکاسی و 

ظهور شابلون را به دست آورند.
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1ـ5ـ دسته بندی قاب ها

آیا تاکنون به نقش پی در ساختمان فکر کرده اید؟ نقش قاب یا کالف برای شابلون همانند نقش پی برای ساختمان 
می باشد. عمل قاب این است که اطراف توری را گرفته و آن را تحت کشش نگه دارد به طوری که شل و سست نگردد. 
استحکام و سبکی دو عامل اثرگذار در انتخاب جنس کالف می باشند. استحکام به این معنی که کالف در طول زمان 

در اثر استفاده دچار پیچیدگی )تاب برداشتن(، ترک خوردگی، شکستگی و یا پوسیدگی نشود.

سؤال
بهنظرشمامناسبترینمادهجهتساختقاباسکرینکداماست؟

الف( دستهبندیقابازنظرجنس:
قاب ها را از نظر جنس به دو دسته تقسیم می کنند.

قابهایچوبی: چوب مصرفی باید از چوب خشک شده و بدون گره 
باشــد. ســاخت این قاب ها، به خصوص قاب های چوبی کوچک که در 
چاپ بر روی ظروف یک بار مصرف به کار می روند ساده است. مزیت این 
قاب ها سادگی ساخت، سبکی و هزینۀ پایین آنها می باشد. و از معایب 
آن، خمیدگی و پیچیدگی در طول زمان، عمر کوتاه و انقباض و انبساط 

در اثر تغییرات محیطی می باشد )شکل 1ـ5(.

قابهایفلزی:پروفیل های فلزی که از آلومینیوم، آهن و یا فوالد ساخته شده اند در ساخت قاب های چاپ اسکرین 
به کار می روند. در اســتفاده از پروفیل های آلومینیومی با توجه به اینکه آلومینیوم 2/9 برابر انعطاف پذیرتر از فوالد 
)با ســطح مقطع یکسان( می باشد جهت افزایش استحکام قاب های آلومینیومی بایستی سطح مقطع اضالع قاب را 

افزایش داده و یا ضخامت دیوارهای اضالع را بیشتر نمود )شکل های 2ـ5 و 3ـ5(.

شکل3ـ5ـقابباپروفیلفلزیشکل2ـ5ـقابآلومینیوم

شکل1ـ5ـقابچوبی
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ایش برابر انعطاف پذیرتر از فوالد ) با سطح مقطع یکسان ( می باشد جهت افز 9/2آلومینیوم 
استحکام قاب های آلومینیومی بایستی سطح مقطع اضالع قاب را افزایش داده و یا ضخامت دیواره 

 5-3و  5-2شکل های اضالع را بیشتر نمود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب با پروفیل فلزی 5-3شکل         قاب آلومینیوم 5-2شکل   

 

 به نظر شما مناسب ترین ماده جهت ساخت قاب اسکرین کدام است ؟
 

 قاب فوالدی قاب آهنی آلومینیومیقاب  قاب چوبی جنس
 زیاد زیاد کم کم وزن

 زیاد   کم استحکام
تغییرات در مقابل 

 ثابت  ثابت  مواد
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 دسته بندی قاب ها :  1-5
آیا تا کنون به نقش پی در ساختمان فکر کرده اید ؟ نقش قاب یا کالف برای شابلون همانند نقش پی برای 
ساختمان می باشد . عمل قاب این است که اطراف توری را گرفته و آن را تحت کشش نگه دارد بطوری که 

 سست نگردد . شل و
کی دو عامل اثرگذار در انتخاب جنس کالف می باشند . استحکام به این معنی که کالف در استحکام و سب

 طول زمان در اثر استفاده دچار پیچیدگی ) تاب برداشتن ( ، ترک خوردگی ، شکستگی و یا پوسیدگی نشود .
 
 

 دی قاب از نظر جنس :دسته بن -الف
 قاب ها را از نظر جنس به دودسته تقسیم می کنند .  

قاب های چوبی : چوب مصرفی باید از چوب خشک شده و بدون گره باشد . ساخت این قاب ها ،  -
 بخصوص قاب های چوبی کوچک که در چاپ بر روی ظروف یک بار مصرف بکار می روند ساده

پایین آن ها می باشد . و از معایب آن . مزیت این قاب ها سادگی ساخت ، سبکی و هزینه ی  است
، خمیدگی و پیچیدگی در طول زمان ، عمر کوتاه و انقباض و انبساط در اثر تغییرات محیطی می 

 5-1شکل  باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 قاب چوبی 5-1شکل  

 

قاب های فلزی : پروفیل های فلزی که از آلومینیوم ، آهن و یا فوالد ساخته شده اند در ساخت قاب  -
 های چاپ اسکرین به کار می روند . در استفاده از پروفیل های آلومینیومی با توجه به اینکه 
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به منظور اســتحکام قاب شابلون و ایجاد تناسب میان مقطع پروفیل با ابعاد قاب، از پروفیل هایی با مقطع مخصوص 
شابلون سازی و یا با سطح مقطع تقویت شده می توان استفاده کرد )شکل 4ـ5 و 5ـ5(.

سؤال
آیاامکانکششمجدددراینقابهاوجوددارد؟

ب(دستهبندیقابهاازنظرشکلوساختار: قاب ها 
از نظر شکل و ساختار به سه دسته تقسیم می شوند: 

قابهایثابت: نوعی از قاب ها هستند که چهارچوب با 
مقطع مربع یا مستطیل شکل است توری به وسیلۀ توری 
کش روی آن کشــیده می شود و در محل تماس توری 
با مقطع به وســیلۀ چسب مخصوص چسبانده می شود 

)شکل 6ـ5(.

قاب های خود کششــی: این قاب ها شامل چهار چوبی هستند با لبه های متحرک، مکانیزم )سیستم( کشش دهندۀ 
توری در خود قاب قرار داشــته و نیاز به اســتفاده از چسب نیست. در این نوع قاب ها توری در درون گیره های قاب 
قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری کشیده می شود. چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته 

باشد می توان این کار را تکرار کرد )شکل 7ـ5(.

قاب فوالدیقاب آهنیقاب آلومینیومیقاب چوبیجنس 

زیادزیاد کمکموزن

زیادکماستحکام

ثابتثابتتغییرات در مقابل مواد

شکل5ـ5پروفیلمخصوصقاب شکل4ـ5ـسطحمقطعتقویتشده

شکل6ـ5ـقاببامقطعمستطیل

012 
 

از پروفیل هایی با مقطع ، به منظور استحکام قاب شابلون وایجاد تناسب میان مقطع پروفیل با ابعاد قاب  
 -و  -شکل مخصوص شابلون سازی و یا با سطح مقطع تقویت شده می توان استفاه کرد . 

 

 

 

 

 

 قاب شابلون پروفیل تقویت شده 5-5شکل    سطح مقطع تقویت شده 5-4شکل 

 دسته تقسیم می شوند :سه به  قاب ها از نظر شکل و ساختار ساختار :شکل و از نظر سته بندی قاب هاد -ب 

قاب های ثابت : نوعی از قاب ها هستند که چهارچوب با مقطع مربع یا مستطیل شکل است توری  -
به وسیله ی توری کش روی آن کشیده می شود و در محل تماس توری با قاب به وسیله ی چسب 

 5-6مخصوص چسبانده می شود . شکل 

  

 

 

 

 

                                            

 مستطیل بامقطع قاب 5-6شکل              

 

 در این نوع قاب ها وجود دارد ؟سئوال :آیاامکان کشش مجدد 

 

 

 

 

باتوجهبهاطالعاتبیانشدهدرموردجنسقابهاجدولزیرراکاملنمایید.

)ب( )الف(
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سؤال
بهنظرشماقابهایخودکششیچهامتیازاتفنینسبتبهقابهایثابتدارند؟

قابهایاستوانهای)دوار(: این قاب ها استوانه ای هستند و جنس آنها از آلومینیوم 
است که زنگ نمی زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است. کاربرد آنها جهت چاپ 

روتاری اسکرین می باشد )شکل 8ـ5(.

بحث کالسی
درموردچگونگیوشیوهساختقابهایاستوانهایبحثکنید؟

باتوجهبهآموختههایخوددرموردقابهاجدولزیرراکاملکنید.

013 
 

قاب های خود کششی : این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه های متحرک . مکانیزم )  -
سیستم ( کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست . در این 

ع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری نو
کشیده می شود . چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار 

 5-7شکل کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب های خود کششی  5-7شکل             

 خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟به نظر شما قاب های سوال:

جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی و استوانه ای هستند این قاب ها دوار ( : قاب های استوانه ای )
 5-9شکل  چاپ روتاری اسکرین می باشد . جهت زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است . کاربرد آن ها 

 

 

 

 

 

 

 قاب استوانه ای 5-9شکل 

013 
 

قاب های خود کششی : این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه های متحرک . مکانیزم )  -
سیستم ( کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست . در این 

ع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری نو
کشیده می شود . چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار 

 5-7شکل کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب های خود کششی  5-7شکل             

 خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟به نظر شما قاب های سوال:

جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی و استوانه ای هستند این قاب ها دوار ( : قاب های استوانه ای )
 5-9شکل  چاپ روتاری اسکرین می باشد . جهت زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است . کاربرد آن ها 

 

 

 

 

 

 

 قاب استوانه ای 5-9شکل 
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قاب های خود کششی : این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه های متحرک . مکانیزم )  -
سیستم ( کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست . در این 

ع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری نو
کشیده می شود . چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار 

 5-7شکل کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب های خود کششی  5-7شکل             

 خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟به نظر شما قاب های سوال:

جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی و استوانه ای هستند این قاب ها دوار ( : قاب های استوانه ای )
 5-9شکل  چاپ روتاری اسکرین می باشد . جهت زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است . کاربرد آن ها 

 

 

 

 

 

 

 قاب استوانه ای 5-9شکل 
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قاب های خود کششی : این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه های متحرک . مکانیزم )  -
سیستم ( کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست . در این 

ع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری نو
کشیده می شود . چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار 

 5-7شکل کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب های خود کششی  5-7شکل             

 خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟به نظر شما قاب های سوال:

جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی و استوانه ای هستند این قاب ها دوار ( : قاب های استوانه ای )
 5-9شکل  چاپ روتاری اسکرین می باشد . جهت زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است . کاربرد آن ها 

 

 

 

 

 

 

 قاب استوانه ای 5-9شکل 

شکل7ـ5ـقابهایخودکششی

013 
 

قاب های خود کششی : این قاب ها شامل چهارچوبی هستند با لبه های متحرک . مکانیزم )  -
سیستم ( کشش دهنده ی توری در خود قاب قرار داشته و نیاز به استفاده از چسب نیست . در این 

ع قاب ها توری در درون گیره های قاب قرار گرفته و سپس با گرداندن ریل های قاب توری نو
کشیده می شود . چنانچه پس از مدتی توری نیاز به کشش داشته باشد می توان این کار راتکرار 

 5-7شکل کرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاب های خود کششی  5-7شکل             

 خود کششی چه امتیازات فنی نسبت به قاب های ثابت دارند ؟به نظر شما قاب های سوال:

جنس آن ها از فسفر برنز است که زنگ نمی و استوانه ای هستند این قاب ها دوار ( : قاب های استوانه ای )
 5-9شکل  چاپ روتاری اسکرین می باشد . جهت زنند و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم است . کاربرد آن ها 

 

 

 

 

 

 

 قاب استوانه ای 5-9شکل 

شکل8ـ5ـقاباستوانهای

اندازۀ پیشنهادی به سانتی مترمیزان کاربردمعایبمحاسننوع قاب

35×1545 درصدتاب برداشتنهزینه پایینچوبی

150×185هزینه زیاداستحکامآلومینیومی

85×15110 درصدوزن زیادآهنی

65×5080 درصدعدم کشش مجددثابت

55×1070 درصدامکان کشش مجددخود کششی

10 درصدسختی کاربرداستوانه ای )دوار(
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2ـ5ـ روش های ساخت قاب )کالف( چوبی

به طور کلی اتصال پروفیل ها و قطعات چوبی قاب به یکدیگر به منظور ساخت قاب به چهار روش صورت می گیرد.

اتصالفارسی:سر چوب ها برای اتصال با زاویه ای 45 
درجه بریده می شــود و سطح بریده شده پس از چسب 
زدن روی هــم قرار می گیرند و یــک زاویۀ 90 درجه را 
درســت می کنند. دوام این نوع اتصــال در مورد کالف 
چوبی مطلوب نیســت اما در مورد قاب های فلزی بسیار 
عالی است پس از برش دو سر پروفیل فلزی به هم جوش 
داده می شوند. پس از جوش کاری محل های جوش خورده 

کاماًل سنگ زده و صاف می شوند )شکل 10ـ5(.

اتصالنیمونیم: بخشــی از سر پروفیل های کالف به 
میزان نصف ضخامت بریده برداشــته می شــود. دو سر 
پروفیل ها به گونه ای که مکمل یکدیگر باشــند و زاویۀ 
90 درجه بســازند روی هم گذاشته شده پس از چسب 
زدن پیچ می شوند. دوام این نوع اتصال در مورد قاب های 

چوبی مناسب تر است )شکل 11ـ5(.

اتصالفاقوزبانه:این نــوع اتصال متعادل ترین نوع 
اتصال حرفۀ نجاری است. در این نوع اتصال دو سر چوب 
به صورت فاق و زبانه در می آیند، چسب زده می شوند و 
در درون یکدیگر قرار می گیرند و تا زمان خشــک شدن 
به طور محکم یا گیرۀ نجاری بسته می شوند. کار این نوع 
اتصال در مورد فریم های چوبی بسیار مطلوب خواهد بود 

)شکل 12ـ 5(

اتصالسربهسر: اســتفاده از این نوع اتصال تنها در 
مواقع ضروری پیشنهاد می شود. اتصال با دوامی نبوده و 
فقط در مورد قاب های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای مهار کردن ســر چوب ها به هم پیچ شده و از یک 
گونیای فلزی برای اســتحکام بیشــتر استفاده می شود 

)شکل 9ـ5(. شکل9ـ5ـاتصالسربهسر

شکل10ـ5ـاتصالفارسی

شکل11ـ5ـاتصالنیمونیم

شکل12ـ5ـاتصالفاقوزبانه

015 
 

 
 

درجه بریده می شود و سطح بریده شده  45اتصال فارسی : سر چوب ها برای اتصال با زاویه ای  -
می کنند . دوام این درجه را درست  81پس از چسب زدن روی هم قرار می گیرند و یک زاویه ی 

مورد کالف چوبی مطلوب نیست اما در مورد قاب های فلزی بسیار عالی است . پس از نوع اتصال در 
ش دو سر پروفیل فلزی به هم جوش داده می شوند ، پس از جوش کاری محل های جوش بر

 5-01شکل می شوند .و صاف خورده کامالً سنگ زده 
 
 
 
 

  
 
 

                                           
 

 اتصال فارسی 5-01شکل                      
 
 
 

کالف به میزان نصف ضخامت بریده برداشته می شود . بخشی از سر پروفیل های  : اتصال نیم ونیم -
درجه بسازند روی هم گذاشته  81دو سر پروفیل ها به گونه ای که مکمل یکدیگر باشند و زاوایه ی 

های چوبی مناسب نوع اتصال در مورد قاب  شده پس از چسب زدن پیچ می شوند . دوام این
 5-00شکل   تراست.

 

 
 اتصال نیم و نیم 5-00شکل             

 

014 
 

 

 های استوانه ای بحث کنید؟ بحث کالسی : در مورد چگونگی و شیوه ساخت قاب

 با توجه به آموخته های خود در مورد قاب ها جدول زیر را کامل کنید .

 

اندازه ی پیشنهادی به  میزان کاربرد معایب محاسن نوع قاب
 سانتی متر

 45× 35 درصد 05 تاب برداشتن هزینه پایین چوبی

 095×051  هزینه زیاد استحکام آلومینیومی

 001×95 درصد05 وزن زیاد  آهنی

 91×65 درصد51 عدم کششش مجدد  ثابت

 71×55 درصد 01  امکان کشش مجدد خود کششی

  درصد 01 سختی کاربرد  استوانه ای )دوار(

 

 

پروفیل ها و قطعات چوبی قاب به یکدیگر به طور کلی اتصال  :چوبی روش های ساخت قاب ) کالف (  -2-5
 ت قاب به چهار روش صورت می گیرد :به منظور ساخ

 
استفاده از این نوع اتصال تنها در مواقع ضروری پیشنهاد می شود . اتصال با  اتصال سر به سر : -

هار کردن سر دوامی نبوده و فقط در مورد قاب های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد . برای م
 5-8شکل  از یک گونیای فلزی برای استحکام بیشتر استفاده می شود .چوب ها به هم پیچ شده و 

 
 
 

 
 
 

  
 

 اتصال سر به سر 5-8شکل 

015 
 

 
 

درجه بریده می شود و سطح بریده شده  45اتصال فارسی : سر چوب ها برای اتصال با زاویه ای  -
می کنند . دوام این درجه را درست  81پس از چسب زدن روی هم قرار می گیرند و یک زاویه ی 

مورد کالف چوبی مطلوب نیست اما در مورد قاب های فلزی بسیار عالی است . پس از نوع اتصال در 
ش دو سر پروفیل فلزی به هم جوش داده می شوند ، پس از جوش کاری محل های جوش بر

 5-01شکل می شوند .و صاف خورده کامالً سنگ زده 
 
 
 
 

  
 
 

                                           
 

 اتصال فارسی 5-01شکل                      
 
 
 

کالف به میزان نصف ضخامت بریده برداشته می شود . بخشی از سر پروفیل های  : اتصال نیم ونیم -
درجه بسازند روی هم گذاشته  81دو سر پروفیل ها به گونه ای که مکمل یکدیگر باشند و زاوایه ی 

های چوبی مناسب نوع اتصال در مورد قاب  شده پس از چسب زدن پیچ می شوند . دوام این
 5-00شکل   تراست.

 

 
 اتصال نیم و نیم 5-00شکل             

 

016 
 

جاری است . در این نوع اتصال اتصال حرفه ی ناین نوع اتصال متعادل ترین نوع  اتصال فاق و زبانه : -
دو سر چوب به صورت فاق و زبانه در می آید ، چسب زده می شوند و در درون یکدیگر قرار می 

شوند . کار این نوع اتصال جاری بسته می با گیره ی ن گیرند و تا زمان خشک شدن به طور محکم
 5-02شکل  در مورد فریم های چوبی بسیار مطلوب خواهد بود .

 

 

 

 

 

             

 اتصال فاق و زبانه 5-02 شکل              

 

چاپ دارد . اپ مورد نظر ، همچنین نوع و روش قاب بستگی به سطح چاندازه ی قاب : انتخاب اندازه ی  -
خالی و کافی جهت انباشت مرکب چاپ در هر صورت بایستی در اطراف سطح چاپ مورد نظر فضای 

(Inkrest.وجود داشته باشد ) 
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اندازۀقاب: انتخاب قاب بستگی به سطح چاپ موردنظر، همچنین نوع و روش چاپ دارد. در هر صورت بایستی در 
اطراف سطح چاپ موردنظر فضای خالی و کافی جهت انباشت مرکب چاپ )Inkrest( وجود داشته باشد. 

جدول1ـ5ـاندازۀپیشنهادیقاببرایسطوحمختلفچاپ

سطح مقطع 
cm قاب

اندازۀ خارجی 
cm شابلون

اندازۀ داخلی 
cm شابلون

حداکثر اندازۀ 
cm چاپ

اندازه هایی که می توان با شابلون های پیشنهادی 
چاپ کرد

8×2120×160111×15180×110140×100144×90120×90

7×1160×110152×112110×81100×7090×7190×60

6×3120×80113×7382×5470×50
70×33

72×45
72×30

60×45
60×30

5×380×6074×5454×38
50×35
42×28

35×33/3

45×36
42×28
36×30

45×30
32×28
30×30

5×2560×4055×3538×26
35×25

33/3×23/3
28×21

25×23/5

36×22/5
30×23/3
28×21

30×17/5

30×22/5
30×20
28×16

20×22/5

4×2540×3035×2526×18

25×17/5
23/5×16/6

25×14
23/5×12/5
20×16/6

22/5 ×17/5
23/5×15
22/5×14
17/5 ×15
18×11/5

22/5×15
20×15
18×15

20×11/3
15×12

2×330×2026×1618×12
17/5×12/5
16/6×11/7
14×12/5

17/5×11/5
15×11/7
14×11/5

15×10/8
15×10
15×9

چاپ های تبلیغاتی مثل چاپ خودکار2×711×1017×2/510×1/5
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توجهات زیست محیطی
خسارت زیست محیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی 
که موجب آلودگی آب زمین می شــوند، جزو خســارت 

زیست محیطی محسوب می شوند.
یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و 
خاک، مدیریت مواد دور ریختنی است. به عنوان مثال در 
کار ساخت قاب شابلون همیشه مقداری از پروفیل های 
چوبــی یا فلزی به عنوان دورریز تولید می شــوند. برای 
کاهش خســارت زیست محیطی حاصل از مواد دورریز، 
بایســتی این مــواد را طبــق قوانین زیســت محیطی 
جداســازی و هر یک را به منظور بازیابی مجدد در محل 

و ظروف پیش بینی شده قرار داد و همواره درنظر داشته 
باشیم که مواد دورریز چنانچه بازیافت نشوند و مجدداً به 
چرخۀ طبیعت بازنگردند خطرات بسیاری را برای زندگی 
انســان ها و ســایر موجودات دربر خواهند داشت. برای 
کاهش دورریز وجلوگیری از خسارت های زیست محیطی 
ناشی از دورریز پروفیل های قاب چه باید کرد؟ راه کارهایی 

که به ذهنتان می رسد را پیشنهاد دهید.

نکاِت ایمنی
درزمانبرشپروفیلهاازدستکشوعینکمحافظاستفادهکنیدومراقبباشیدبهدستانخودو

یادوستانتانآسیبنرسانید.
درزمانچسبزدنپروفیلهاحتماًازماسکاستفادهکنید.

فعالیِت 
کارعملیکارگاهی

1-پنجطرحچاپیدراندازههایمختلفانتخابکنیدوجدولاندازۀآنهارابرمبنایاستانداردبیان
شدهمشخصکنید.

2-یکطرحازپنجطرحرابهمنظورساختقابانتخابکنید.
3-قابرابرمبنایاندازۀطرحموردنظربسازید.

4-سطحاینقابساختهشدهراجهتتوریکشیآمادهکنید.

ابزارموردنیاز

 توضیحاتتعداد کاربرد ابزار

مفتول متناسب با ضخامت پروفیلیک عدداتصال پروفیل های چوبیدستگاه مفتول زن شابلون

در درجه های مختلف5 عددصاف کردن سطح پروفیل هاسوهان چوب ساب

5 عددنگه داشتن پروفیل هاگیره
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ارزشیابی  تکوینی

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

 ساخت قاب
آماده سازی سطح قاب

کارگاه استاندارد شابلون سازی 
اسکرین

الک کش، توری کش، قید شابلون

3آماده سازی باالتر از انتظار

رعایت ابعاد قاب براساس آماده سازی قابل قبول
2استاندارد

آماده سازی غیرقابل قبول
عدم رعایت استاندارد صابعاد 

قاب 
آماده نبودن سطح قاب

1

مسئولیت پذیری و مدیریت موادشایستگی های غیرفنی 
2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در ایمنی و بهداشت
ساخت

مدیریت مواد دورریختنیتوجهات زیست محیطی 
1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

ساخت قاب در ابعاد استانداردنگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

آیا تاکنون مایعی را از صافی عبور داده اید؟
آیا به نقش ریزی و درشتی چشمه های صافی فکر کرده اید؟

آیا می دانید در صافی نیز توری به کار رفته است؟
در چاپ اسکرین عوامل بسیاری در کیفیت چاپ مؤثر می باشند که در 

میان این عوامل توری بیشترین نقش را دارد )شکل 13ـ 5(.

شکل13ـ5ـصافی

به طور کلی توری مناسب شابلون باید دارای خواص زیر باشد:
دارای بافت یکنواخت باشد.

در برابر سایش و اصطکاک مقاوم باشد.
قابلیت انعطاف مقاومت کششی مناسبی داشته باشد.

مشخصات ظاهری آن )شماره، مش، ضخامت، جنس( با کیفیت سطح چاپ شونده تناسب داشته باشد.
جنس آن در برابر رطوبت، حالل ها و مواد شیمیایی چاپ اسکرین کمترین جذب و تورم را داشته باشد.

به امولسیون های مورد استفاده در ساخت شابلون چسبندگی مناسبی داشته باشد.
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توریفلزی: ماده اصلی این توری ها الیاف پلی استر تک رشته می باشد 
که بر روی آنها پوششــی از نیکل با استنلیس استیل ایجاد کرده اند. به 
همیــن علت این نوع توری از نظر حفظ ابعاد طرح در چاپ های رنگی 
بهترین نوع توری می باشــد و می توان با آن انطبــاق کامل رنگ ها را 
به وجود آورد. از محاســن دیگر توری فلزی حذف الکتریســیتۀ ساکن 
مزاحم در زمان چاپ می باشد. این موضوع در مورد سطوح پالستیکی 
بیشــتر اتفاق می افتد. با به کارگرفتن توری فلزی می توان این مشکل 
را رفع نمود. بزرگ ترین مشــکل توری فلزی هزینۀ باالی آن می باشد. 
چنانچه در اثر بی احتیاطی در توری تا ایجاد شود کاماًل غیرقابل استفاده 
خواهد شد. محل های تقاطع نخ ها در توری فلزی با آبکاری نیکل ثابت 
شده اســت به همین علت در این توری میزان کشش به نصف کشش 

یک توری نایلونی کاهش یافته است )شکل 16ـ5(

توریپلیاســتر: این توری از نخ های تک رشته و چند رشته بافته 
می شــود. نسبت به توری نایلونی از کشش کمتری برخوردار بوده و در 
نتیجه انطباق پذیری بهتری را در چاپ های رنگی امکان پذیر می سازد. 
توری پلی استر مقاوم ترین نوع توری غیرفلزی در مقابل حالل ها و مواد 
شــیمیایی بوده در صورتی که به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد 
می تواند بهترین نتایج را در مورد چاپ های رنگی داشــته باشد )شکل 

15ـ5(.

002 
 

توری فلزی : ماده اصلی این توری ها الیاف پلی استر تک رشته می باشد که بر روی آن ها  -
پوششی از نیکل یا استنلیس استیل ایجاد کرده اند . به همین علت این نوع توری از نظر حفظ 

ل رنگ ها را ابعاد طرح در چاپ های رنگی بهترین نوع توری می باشد و می توان با آن انطباق کام
بوجود اورد . از محاسن دیگر توری فلزی حذف الکتریسیته ی ساکن مزاحم در زمان چاپ می 

کارگرفتن توری فلزی ه باشد . این موضوع در مورد سطوح پالستیکی بیشتر اتفاق می افتد . با ب
د . می توان این مشکل را رفع نمود . بزرگترین مشکل توری فلزی هزینه ی باالی آن می باش

چنانچه در اثر بی احتیاطی در توری تا ایجاد شود کامالً غیر قابل استفاده خواهد شد . گرانی 
مهمترین عامل محدود کننده استفاده از این توری می باشد . محل های تقاطع نخ ها در توری 

فلزی با آبکاری نیکل ثابت شده است . به همین علت در این توری میزان کشش به نصف کشش 
 5-06شکل  توری ساده کاهش یافته است . یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 توری فلزی 5-06شکل                   

 

 

 

 

 

 

3ـ5ـ دسته بندی توری های شابلون از نظر جنس

توریهاینایلونی)پلیآمیدی(: توری هایی هســتند که از نخ های 
تک رشــته بافتــه می شــوند. انعطاف پذیری باال و خاصیت کشــش 

برگشت پذیری از ویژگی های این توری است.
جهت چاپ های تک رنگ بر روی سطوح مختلف حتی ناهموار مناسب 
بوده اما به علت خاصیت االستیســیتۀ باال و ایجاد عدم انطباق مناسب 

جهت چاپ کارهای رنگی ظریف مناسب نمی باشد )شکل 14ـ5(.
شکل14ـ5ـتورینایلونی

شکل15ـ5ـتوریپلیاستر

شکل16ـ5ـتوریفلزی

توری های امروزی مورد استفاده در چاپ اسکرین از نظر جنس به چهار گروه تقسیم می شوند:
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نوعتوریفلزی
روش
بافت
توری

شمارشتار
ضخامتتوریدر

نختوری
میکرون

فاصلۀدونخ
ازیکدیگر
میکرون

سطحباز
درصد

ضخامت
توری
میکرون

وزن
توری

برحسب
g/m2

عرضتوریبر
حسب

cmاینچاینچcm

T/METـ48
T/METـ54
T/METـ58
T/METـ61
T/METـ68
T/METـ73
T/METـ77
T/METـ90
T/METـ90
T/METـ95
T/METـ100
T/METـ110
T/METـ130
T/METـ130
T/METـ130
T/METـ140
T/METـ140
T/METـ150
T/METـ165
T/METـ165
T/METـ185

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
2:1
2:1
2:2
2:2
3:1

50
55
60
64
70
75
78
80
90
90
95
100
110
130
130
130
140
140
150
160
160
180

127
140
152
163
178
190
198
203
229
229
241
254
279
305
305
330
355
355
381
406
406
457

77
71
71
71
62
62
55
62
46
57
45
45
40
36
40
40
36
38
41
36
42
29

123
110
88
85
80
71
73
63
65
54
60
51
51
48
43
37
36
34
27
29
21
17

38
37
28
30
31
28
32
25
34
24
32
26
31
33
27
23
25
23
16
23
11
9

134
119
112
118
102
100
96
105
72
82
66
68
56
63
68
60
56
63
68
66
78
70

87
81
92
97
79
88
68
95
63
88
63
7
64
63
66
69
62
77
82
76
87
87

39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41
39/41

100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104

 100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104
100/104

جدول2ـ5ـمشخصاتفنیتوریفلزی

توریآلیاژی)فسفربرنزیانیکلوکرم(: این توری از الیه های مختلف تشکیل شده، در این توری آلیاژ نیکل 
و کروم یا فســفر برنز به عنوان پایه بوده و الیۀ امولسیون و محافظ بر روی آن قرار می گیرند. این توری جهت چاپ 

روتاری اسکرین به کار می رود و بر روی قاب های استوانه ای آلیاژی نصب می گردد )شکل های17ـ5 و 18ـ5(.

شکل18ـ5فسفربرنز شکل17ـ5ـتوریآلیاژی)نیکلوکرم(
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 مشخصات فنی توری فلزی 5-2جدول          

 نوع 
 توری 
 فلزی

 روش 
 بافت
 توری

 شمارش
 تار توری

 در

 ضخامت
 نخ

 توری
 میکرون

 فاصله ی
 دو نخ

 از یکدیگر
 میکرون

 سطح 
 باز

 درصد

ضخامت 
توری 

 میکرون

 وزن توری 
 برحسب
𝑔𝑔
𝑚𝑚2⁄  

 عرض توری
 بر حسب

cm اینچ اینچ cm 

48 – T/MET 
54 – T/MET 
58 – T/MET 
61 – T/MET 
68 – T/MET 
73 – T/MET 
77 – T/MET 
77 – T/MET 
90 – T/MET 
90 – T/MET 
95 – T/MET 

100 –T/MET 
110 –T/MET 
120 –T/MET 
120 –T/MET 
130 –T/MET 
140 –T/MET 
140 –T/MET 
150 –T/MET 
165 –T/MET 
165 –T/MET 
185 –T/MET 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
2:1 
2:1 
2:2 
2:2 
3:1 

50 
55 
60 
64 
70 
75 
78 
80 
90 
90 
95 

100 
110 
120 
120 
130 
140 
140 
150 
160 
160 
180 

127 
140 
152 
163 
178 
190 
198 
203 
229 
229 
241 
254 
279 
305 
305 
330 
355 
355 
381 
406 
406 
457 

77 
71 
71 
71 
62 
62 
55 
62 
46 
57 
45 
45 
40 
36 
40 
40 
36 
38 
41 
36 
42 
39 

123 
110 
88 
85 
80 
71 
73 
63 
65 
54 
60 
51 
51 
48 
43 
37 
36 
34 
27 
29 
21 
17 

38 
37 
28 
30 
31 
28 
32 
25 
34 
24 
32 
26 
31 
33 
27 
23 
25 
23 
16 
23 
11 
9 

134 
119 
112 
118 
102 
100 
96 

105 
72 
82 
66 
68 
56 
63 
68 
60 
56 
63 
68 
66 
78 
70 

87 
81 
92 
97 
79 
88 
68 
95 
63 
88 
63 
70 
64 
63 
66 
69 
62 
77 
82 
76 
87 
87 

39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 

100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 

 
 مختلف تشکیل شده ،توری از الیه های این ی ) فسفر برنز یا نیکل و کرم ( :توری آلیاژ -

به عنوان پایه بوده و الیه ی امولسیون و محافظ  بر  یا فسفر برنز آلیاژ نیکل وکروم توری در این
ای بهود و بر  روی قاروی آن قرار می گیرند . این توری جهت چاپ روتاری اسکرین به کار می ر

 5-09و  5-07  .آلیاژی نصب می گردداستوانه ای 
 
 
 

 
 

 

         ) نیکل و کرم (توری آلیاژی 5-09شکل  5-07شکل
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 مشخصات فنی توری فلزی 5-2جدول          

 نوع 
 توری 
 فلزی

 روش 
 بافت
 توری

 شمارش
 تار توری

 در

 ضخامت
 نخ

 توری
 میکرون

 فاصله ی
 دو نخ

 از یکدیگر
 میکرون

 سطح 
 باز

 درصد

ضخامت 
توری 

 میکرون

 وزن توری 
 برحسب
𝑔𝑔
𝑚𝑚2⁄  

 عرض توری
 بر حسب

cm اینچ اینچ cm 

48 – T/MET 
54 – T/MET 
58 – T/MET 
61 – T/MET 
68 – T/MET 
73 – T/MET 
77 – T/MET 
77 – T/MET 
90 – T/MET 
90 – T/MET 
95 – T/MET 

100 –T/MET 
110 –T/MET 
120 –T/MET 
120 –T/MET 
130 –T/MET 
140 –T/MET 
140 –T/MET 
150 –T/MET 
165 –T/MET 
165 –T/MET 
185 –T/MET 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
2:1 
2:1 
2:2 
2:2 
3:1 

50 
55 
60 
64 
70 
75 
78 
80 
90 
90 
95 

100 
110 
120 
120 
130 
140 
140 
150 
160 
160 
180 

127 
140 
152 
163 
178 
190 
198 
203 
229 
229 
241 
254 
279 
305 
305 
330 
355 
355 
381 
406 
406 
457 

77 
71 
71 
71 
62 
62 
55 
62 
46 
57 
45 
45 
40 
36 
40 
40 
36 
38 
41 
36 
42 
39 

123 
110 
88 
85 
80 
71 
73 
63 
65 
54 
60 
51 
51 
48 
43 
37 
36 
34 
27 
29 
21 
17 

38 
37 
28 
30 
31 
28 
32 
25 
34 
24 
32 
26 
31 
33 
27 
23 
25 
23 
16 
23 
11 
9 

134 
119 
112 
118 
102 
100 
96 

105 
72 
82 
66 
68 
56 
63 
68 
60 
56 
63 
68 
66 
78 
70 

87 
81 
92 
97 
79 
88 
68 
95 
63 
88 
63 
70 
64 
63 
66 
69 
62 
77 
82 
76 
87 
87 

39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 
39/41 

100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 
100/104 

 
 مختلف تشکیل شده ،توری از الیه های این ی ) فسفر برنز یا نیکل و کرم ( :توری آلیاژ -

به عنوان پایه بوده و الیه ی امولسیون و محافظ  بر  یا فسفر برنز آلیاژ نیکل وکروم توری در این
ای بهود و بر  روی قاروی آن قرار می گیرند . این توری جهت چاپ روتاری اسکرین به کار می ر

 5-09و  5-07  .آلیاژی نصب می گردداستوانه ای 
 
 
 

 
 

 

         ) نیکل و کرم (توری آلیاژی 5-09شکل  5-07شکل
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هنرجویانگرامیدرموردتفاوتهاوشباهتهایتوریفلزیوتوریهایروتاریاسکرینبحث
کنید.

4ـ5ـ ویژگی های توری

هنرجویان گرامی آیا تاکنون به فرش های مورد استفاده در منزلتان توجه کرده اید؟
چرا بعضی از آنها در اندازه های یکسان سنگین تر و یا سبک ترند؟

آیا عدد تراکم آنها را می دانید؟
کم و زیاد بودن عدد تراکم چه تأثیری بر کیفیت فرش دارد؟

آیا می توانید رابطه ای مابین عدد تراکم فرش و شمارۀ توری اسکرین بیان کنید؟

نکته
شمارۀتوریدرجهتطولوعرضآنیکسانمیباشد.

سؤال
بهنظرشمانکتۀباالکدامیکازخصوصیاتیکتوریمناسبراایجادمیکند؟

شکل20ـ5ـتوریبامش150 شکل19ـ5ـتوریبامش60

چشمهیامشتوری: به تعداد منفذهای توری در یک واحد مشخص )سانتی متر مربعـ  اینچ مربع( مش یا شمارۀ 
توری گفته می شود. بدیهی است که شماره گفته شده برای یک قطر نخ مشخص بوده بنابراین امکان تولید هر شمارۀ 

توری با نخ هایی به قطرهای متفاوت وجود دارد )شکل های 19ـ5 و 20ـ5(.

بحث کالسی
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تحقیق کنید

هراندازه شــمارۀ توری بیشتر باشد از قطر نخ ظریف تر و 
هر اندازه شمارۀ توری پایین تر باشد از قطر نخ ضخیم تر 
جهت بافت توری اســتفاده شده است. افزایش ضخامت 
قطر نخ موجب اســتحکام توری شــده اما بر روشنی و 

کیفیت تصویر چاپی اثر منفی دارد.
ضخامتتوری: قطر نخ، تعداد نخ و نوع بافت سه عامل 
مؤثر بر ضخامت توری می باشــند که از میان این عوامل 
قطر نخ مهم ترین اســت. درزمان انتخاب توری عالوه بر 
شمارۀ توری باید ضخامت آن نیز مورد توجه قرار گیرد 

زیرا ضخامت توری نیز در اندازۀ چشمه ها )مش( و میزان 
عبور رنگ مؤثر است. توری باید به گونه ای انتخاب شود 
که انــدازۀ منافذ آن حداقل 3 برابر درشــت تر از ذراتی 
باشــد که در مرکب وجود دارد. به عنوان مثال رنگ های 
مورد استفاده جهت چاپ کاشی و سرامیک دارای ذرات 
درشــت می باشــند. بنابراین توری ای که به این منظور 
 70 انتخاب می شــود بایــد دارای منافذی بیــن 100ـ 

میکرون باشد.

هنرجویانگرامیباتوجهبهمطالبگفتهشدهدراینفصلتحقیقکنیدچهرنگیراجهتتوریهای
چاپاسکرینمناسبتراست.چرا؟

هنرجویانگرامیدرموردرنگیبودنیانبودنتوریبحثکنید.

رنگتوری:رنگ های گوناگونی از توری توسط سازندگان 
مختلف عرضه می شود. هدف اصلی از رنگ های مختلف 
توری باال بردن کیفیت شابلون است. در مواردی ممکن 
اســت یک رنگ خاص توری معرف شرکت سازندۀ آن 
توری باشد یا یک رنگ نسبت به رنگ های دیگر از میزان 
جذب اشعۀ UV باالیی برخوردار باشد و نیاز به نوردهی 
به مدت زمان طوالنی تری داشــته باشــد: آزمایش های 
جذب اشــعه نشان داده اســت که توری های زرد رنگ 
بهترین نتیجه را در این خصوص دارد زیرا تنها نور زرد از 
آن منعکس شده که تأثیری برروی امولسیون ندارد. این 
موضوع در مورد طرح های رنگی ظریف و دقیق بســیار 
حائز اهمیت اســت. از میان رنگ های مختلف توری دو 
رنگ سفید و زرد بیشترین مصرف را نسبت به رنگ های 

دیگر دارند.
شناسنامۀتوری: به منظور شناسایی بهتر و به کارگیری 

شکل21ـ5ـشناسنامهتوری

آسان تر شرکت های سازندۀ توری مشخصاتی را در پایین 
سطح طول توری های تولیدی به تناوب ثبت می کنند که 
می توان از آنها به عنوان شناسنامۀ توری نام برد. مهم ترین 
این مشخصات شامل جنس، شمارۀ توری، قطر نخ، نوع 
بافت، رنگ و تاریخ تولید می باشد. در گذشته قطر نخ را 
به سه دستۀ HD و T و S تقسیم کرده و بعد از شمارۀ 
توری ثبت می کردند. اما امروزه مش توری و به دنبال آن 
عدد قطر ضخامت نخ را به میکرون ثبت می کنند )شکل 

21ـ5(. به طور مثال:
TWـWـ120ـ40ـPA

PA جنس نایلونی )پلی آمید(
120 شمارۀ توری )مش(

40 قطر نخ
White رنگ سفید W

TW بافت جناغی
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آیا تاکنون پارچه ای را بر روی یک چارچوب کشیده اند؟ در زمان انجام این عمل به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

5ـ5ـ توری کشی

پس از انتخاب توری و قاب مناســب، کشــش توری و 
اتصال آن به قاب باید با رعایت نکات الزم و دقت صورت 
گیرد. توری کشــی مناســب یک کالف در ثابت ماندن 
اندازۀ استنســیل، دوام شابلون، انتقال یکنواخت مرکب 
و امکان کنترل درصد )میزان( ســیری رنگ مؤثر است. 
منظور از توری کشی مناسب همیشه کشش زیاد توری 
نبوده و در مواردی همچون چاپ روی ســطوح ناصاف و 

شیب دار نباید توری زیاد کشیده شود.

به طور کلی توری کشی وقتی مناسب است که:
کشش توری در تمام نقاط یکسان باشد.

میزان کشش بر مبنای مقاومت توری در برابر پارگی 
تنظیم شده باشد.

در هنگام چاپ با رد شــدن اسکوئیجی از یک نقطۀ 
شابلون، توری تحت تأثیر کشش از سطح زیر چاپ جدا 

گردد.

جدول3ـ5ـمشخصاتتوری

وزن توری
g/m2

ضخامت توری 
µ

µ رنگ توریبافتقطر نخcm جنسشماره توری

2649311:1W12031ـW PWPA

2649311:1Y12031ـY PWPA

3455341:1W12034ـW PWPA

3455341:1Y12034ـY PWPA

4463401:1W12040ـW PWPA

4463401:1Y12040ـY PWPA

2641271:1Y15027ـY PWPA

3249311:1W15031ـW PWPA

3249311:1Y15031ـY PWPA

4255341:1W15034ـW PWPA

4255341:1Y15034ـY PWPA

4262342:1W15034ـW TWPA

4262342:1Y15034ـY TWPA
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ب(کشــشمکانیکی:توری کشــی مکانیکی به دو صورت انجام 
می گیرد:

قابهایکششــی: در این روش توری درون گیره هــای قاب باید به 
صورتی قرار گیرد که تار و پود توری موازی اضالع قاب باشــد. سپس 
قفل گیره های قاب را بسته و با چرخش گیره ها در یک جهت و همین 
مقدار کشــش در جهت مخالف توری کشیده می شود. این کشش باید 
تا جایی ادامه پیدا کند که مقدار کشــش تار و پودها یکسان و کشش 
الزم به دست آید. استفاده از قاب های کششی این مزیت را دارد که در 
هر زمان احســاس گردد که توری شل شده است امکان باز کردن قفل 
ریل ها و کشش مجدد وجود دارد. از طرف دیگر نیازی به چسب جهت 

اتصال توری به قاب وجود ندارد.
در قاب های دوار روتاری اسکرین نیز کشش توری توسط گرداننده های 

ریل های خود قاب صورت می گیرد )شکل 23ـ5(.

الف(توریکشیدســتی:توری را به اندازه ای برش می زنیم که از 
محیــط بیرونی قاب حداقل 5 ســانتی متر بزرگ تر باشــد. پس از آن 
توری را به صورتی روی قاب تنظیم می کنیم که تارهای توری با دیوارۀ 
طولی کالف همســو باشــد. پس از کش و صاف کردن لبه ها، توری را 
به یکی از اضالع بزرگ کالف با چســب با منگنه متصل می کنیم. پس 
از کشــش الزم طرف مقابل را هم به قاب متصل می کنیم )باید توجه 
داشــت که گوشۀ کالف در این مرحله نباید توری کشی شوند.( پس از 
توری کشــی دو طرف طولی کالف جهت های باال و پایین کالف را نیز 
به ترتیب گفته شده توری کشی می کنیم. در انتها گوشه های اضالع را 
کشیده و توری کشی را کامل می کنیم. قابل توجه است که چنانچه در 
توری کشی دستی از گیره مکانیکی اســتفاده شود، توری کشی بهتر، 

سریع تر و راحت تر انجام می گیرد )شکل 22ـ5(.

شکل22ـ5ـگیرهتوریکشی

شکل23ـ5ـتوریکشیقابهایخود
 007کششی

 

 مناسب است که  : وقتیبه طور کلی توری کشی  
 . کشش توری در تمام نقاط یکسان باشد 
 پارگی تنظیم شده باشد . میزان کشش بر مبنای مقاومت توری در برابر 
  در هنگام چاپ با رد شدن اسکوئیجی از یک نقطه ی شابلون ، توری تحت تأثیر کشش از سطح زیر چاپ

 جدا گردد . 
سانتی متر  5توری را به اندازه ای برش می زنیم که از محیط بیرونی قاب حداقل توری کشی دستی :  -الف

روی قاب تنظیم می کنیم که تارهای توری با دیواره ی طولی کالف  بزرگ تر باشد . پس از آن توری را بصورتی
همسو باشد . پس از کشش و صاف کردن لبه ها ، توری را به یکی از اضالع بزرگ کالف با چسب یا منگنه 

باید توجه داشت که گوشه  )متصل می کنیم . پس از کشش الزم طرف مقابل را هم به قاب متصل می کنیم .
ن مرحله نباید توری کشی شوند . ( پس از توری کشی دو طرف طولی کالف جهت های باال و ی کالف در ای

پایین کالف را نیز به ترتیب گفته شده توری کشی می کنیم . در انتها گوشه های اضالع را کشیده و توری 
تفاده شود، کشی را کامل می کنیم . قابل توجه است که چنانچه در توری کشی  دستی از گیره مکانیکی اس

  5-20.شکل ریع تر و راحت تر انجام می گیردتوری کشی بهتر ، س
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  گیره توری کشی 5-20شکل                
 توری کشی مکانیکی به دو صورت انجام می گیرد : کشش مکانیکی :-ب 

تار و پود توری  کششی : در این روش توری درون گیره های قاب باید به صورتی قرار گیرد کهقاب های  -
موازی اضالع قاب باشد . سپس قفل گیره های قاب را بسته و با چرخش گیره ها در یک جهت و همین 
مقدار کشش در جهت مخالف توری کشیده می شود . این کشش باید تا جایی ادامه پیدا کند که مقدار 

شی این مزیت را دارد که در کشش تار و پودها یکسان و کشش الزم بدست آید . استفاده از قاب های کش
هرزمان احساس گردد که توری شل شده است امکان باز کردن قفل ریل ها و کشش مجدد وجود دارد . از 

 طرف دیگر نیازی به چسب جهت اتصال توری به قاب وجود ندارد .
 
 

توریکشــیمکانیکی:در توری کشی های مکانیکی قاب شابلون 
از توری کش جدا بوده و حرکت گیره های کشــش دهنده ی توری با 
نیروی دســت و بر مبنای چرخ دنده یا با استفاده از موتور محرکه می 
باشد . در تعدادی از توری کش های مکانیکی ابزارهای گیرنده ی توری 
ثابت در اطراف قاب بوده و در دسته دیگر گیره ها در یاتاقان قرار داشته 
و در امتداد اضالع قاب متحرک می باشند . این تحرک در هنگام توری 
کشی فشــار کمتری بر توری وارد کرده و احتمال صدمه دیدن آن را 
کاهش می دهد . هر کدام از توری کش های مکانیکی که به کارگرفته 
شــود در ابتدا باید تار توری کشیده شود و کشش پود در مراحل بعد 

شکل24ـ5ـتوریکشمکانیکیانجام گیرد )شکل 24ـ5(.
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میزانکششتوریها: میزان کشش توری های مختلف 
بســتگی به میزان و نوع مواد مصرفی در تولید آنها دارد. 
مقاومــت به پارگی در توری های نایلونی و پلی اســتری 
بســیار نزدیک به هم بوده اما مقاومت کششــی آن دو 
متفاوت می باشد. توری های پلی استری مقاومت کششی 
بیشــتری نســبت به توری های نایلونی دارند. ضخامت 
نخ های  توری عامل مؤثر دیگر در مقاومت کششی آنها و 
مقاومت به پارگی می باشد. هرقدر ضخامت نخ ها بیشتر 
و سطح مقطع آنها افزایش یابد بر این مقاومت نیز افزوده 

می گردد. به عنوان مثال اگر جنس دو نخ یکســان بوده 
اما ضخامت یکی ســه برابر دیگری باشد مقاومت پارگی 
و کششــی نخ مذکور نه برابر دیگری خواهد بود. هرچه 
توری از مش باالتری برخوردار باشد نخ های مورد استفاده 
باریک تر بوده در نتیجه توری باید تحت کشش کمتری 
قرار گیرد. توری های با شــمارۀ پایین و الیاف ضخیم را 
می توان تحت کشش بیشتری قرار داد اما هرقدر شمارۀ 

توری پایین تر باشد میزان کشیدگی آن کمتر است.

شکل25ـ5ـتوریکشپنوماتیکیوگیرۀتوریکشیبه
همراهمانیفیلد

پ(توریکشیپنوماتیکی:سیستم های پنوماتیکی شامل یک سری گیره های بادی با فک هایی با اندازه های معین 
است که نیروی کشش آنها با استفاده از هوای فشرده توسط کمپرسور هوا تأمین می گردد. فک ها محکم بسته شده 

و توری را نگه می دارند.
گیره ها عمود بر اضالع قاب و در امتداد طول پروفیل های قاب قرار می گیرند. تعداد گیره ها بســتگی به طول اضالع 
شــابلون و اندازۀ گیره ها دارد. اســتفاده از گیره های بادی در توری کشی در صورتی که به شکل صحیح انجام گیرد 

می تواند مزایای زیر را داشته باشد شکل 25ـ5.
کمترین ضایعات توری را نسبت به دیگر روش های توری کشی دارد.

ایجاد کشش یکسان در همۀ نقاط شابلون
کوتاه کردن زمان توری کشی

کار کرد آسان
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ـ5ـمیزانکششالزمجهتانواعتوری جدول4

پایداریشابلون: در صورتی که کشش توری اصولی و 
صحیح انجام شده باشــد و جنس توری پلی استر باشد 
معموالً کششی که در زمان توری کشی ایجاد شده است 
در طول زمان کار با شابلون ثابت مانده و تغییر نمی کند. 
در اثر عواملی همچون ضعیف بودن قاب، کم بودن زمان 

انتظار توری جهت چسب زنی و کم و زیاد شدن بیش از 
حد دمای محیط توری های کشیده شده بر روی شابلون 
دچار افت کشــش می گردند. معموالً کاهشــی معادل 
20ـ10 درصد کشــش اولیه در طول زمان )24 ساعت( 

مشاهده می شود.

نوعجنس
کششپذیریتوریشمارۀشناساییتوری

درصد
مقدارکششتوری

N/cm2برحسب
تلرانسمقدار

N-کشش

توری نایلونی

18ـ10
51 ـ21
77ـ54
95ـ81

200ـ100

3
3/5
4

4/5
6ـ5

SـTـHD
16 17 18
15 16 17
14 15 16
12 13 14
10 11 12

2N
2N
2N
2N
2N

توری پلی استر 
تکی

18ـ10
36ـ21
81 ـ40
195ـ90

1
1

1/5
/ 2/5ـ2

20 21 22
19 20 21
17 18 19
14 16 17

1N
1N
1N
1N

توری پلی استر 
چندتایی

140ـ175/9ـ215/8ـ6
105ـ140/11ـ125/10ـ10
85ـ110/14ـ100/12ـ12

211Nـ319

100ـ197/14ـ 200/8ـ7
201Nـ 802/58 ـ100/20ـ16

120ـ130/14ـ240/12ـ6
171Nـ 802/515 ـ100/20ـ16

توری فلزی
73ـ 48
90ـ77

185ـ 95

0/75
0/75

1

21
19
17

1N
1N
1N
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اندازهگیریکششتوری: با استفاده از کشش سنج های دســتگاه های توری کشی می توان میزان کشش توری ها 
را بر مبنای N/cm2 تعیین کرد. همچنین کشــش سنج های دستی مجزایی وجود دارد که به صورت مکانیکی و یا 
الکترونیکی میزان کشش توری را تعیین می کنند. این کشش سنج ها دارای زبانۀ حساسی می باشند که با تماس بر 
سطح توری میزان کشش آن را تعیین می کنند. میزان کشش الزم تور ی ها در شناسنامۀ توری ذکر می گردد )شکل 

26ـ5(.

6ـ5ـ اتصال توری به کالف

پس از اطمینان از کشــش مناسب توری الزم است که توری به اضالع کالف کاماًل متصل شود. این اتصال در مورد 
کالف های چوبی با استفاده از منگنه و چسب و در مورد کالف های فلزی با استفاده از چسب صورت می گیرد.

چسب باید در مدت زمان استفاده از شابلون توری را نسبت به قاب در حالت کشش استاندارد نگه داشته و نسبت به 
حالل ها و مواد شیمیایی نیز مقاوم باشد. هنگام چسبانیدن توری به قاب باید سطح قاب کاماًل مسطح بوده و تماس 
کاملی بین توری و سطح قاب برقرار شود. چسبیده شدن لبه های قاب به توری جهت جلوگیری از نفوذ حالل بسیار 

ضروری می باشد.

شکل26ـ5کششسنجتوری

چسبهایشابلون: چسب های دو جز ئی از چسب های 
بســیار مقاوم در برابر حالل ها بوده و از ترکیب دو ماده 
)چسب، سخت کننده( ســاخته می شوند. رعایت نسبت 
میــزان ترکیب آنها ضروری بــوده و برروی خصوصیات 
چســبندگی و سخت شــوندگی آنها تأثیر می گذارد. با 
توجه به اینکه بالفاصله بعد از ترکیب نمودن چســب و 
ســخت کننده واکنش شیمیایی شروع می گردد، باید به 

میزان تهیۀ چسب و زمان مصرف آن دقت کرد.

چســب های تک جزیی از جمله این چسب ها می توان 
چسب های ماورای بنفش )UV( را نام برد. این چسب ها 
در صــورت قرار گرفتــن در معرض نورمــاورای بنفش 

سریع تر از چسب های دو جز ئی سخت می گردند.

 این میزان جهت توری های فلزی می تواند بهN/cm 2 40 برسد. جهت اندازه گیری دقیق باید کشش چندین نقطه 
از توری را اندازه گیری کرد. در ضمن نباید کشش ســنج را بر روی توری کشــید بلکه باید آن را از نقطه ای به نقطۀ 

دیگر جابه جا کرد.
اندازۀ کشش توری در شابلون های معمولی حداقل 14 نیوتن بر سانتی متر و در شابلون های بزرگ حداقل 18 ـ 17 

نیوتن بر سانتی متر باید باشد تا در مراحل بعدی شابلون دچار مشکل نگردد.
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فعالیِت 
کارعملیکارگاهی

1ـتوریرابرمبنایاستانداردهایبیانشدهبهمنظورتوریکشیقابساختهشدهدرکارعملی
قبلبرشبزنید.

2ـسطحقابساختهشدهراباچسبشابلونچسببزنید.
3ـتوریرابهوسیلۀدستگاهتوریکشوبراساساستانداردهایالزمکششدهید.

4ـتوریکشیدهشدهرابارعایتنکاتالزمبهقاببچسبانید.
5ـاضافاتتوریچسبیدهشدهبهقابرابرشزدهوتوریکشیراکاملکنید.

توجهات زیست محیطی

خســارت زیست محیطی چیست؟ بسیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب، آلودگی زمین و خسارت زیستی 
می شوند، جزء خسارت زیست محیطی محسوب می شوند.

یکی از موارد بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک، استفاده از مواد سازگار با محیط زیست می باشد. در 
مورد توری کشــی استفاده از توری های برگشت پذیر به چرخه طبیعت و  چسب های سازگار با محیط زیست بسیار 
مؤثر خواهد بود. به نظر شما کدام توری ها به چرخه طبیعت باز می گردند؟ با توجه به موارد ذکر شده چه نوع چسبی 

را جهت اتصال توری به کالف پیشنهاد می کنید؟

نکاِت ایمنی
زمانبستنگیرههایدستگاهتوریکشیمواظبانگشتانتانباشیدکهدرزیرگیرهقرارنگیرند.

هنگامچسبزدنقابحتماًازماسکاستفادهکنید.

ابزارموردنیاز

 توضیحاتتعداد کاربرد ابزار، وسیله، مواد

مکانیکی یا پنوماتیکییک عددتوری کشیدستگاه توری کش

با مش استاندارد1 مترتوری کشی قابتوری

یک جز ئی یا دو جز ئییک قوطیاتصال توری به قابچسب توری کشی
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کدام یک از کارهای زیر را تاکنون تجربه کرده اید؟
رنگ کردن یک صفحۀ آهنی برای جلوگیری از زنگ زدگی

چسباندن دو قطعه به یکدیگر
لکه گیری نقاشی منزل مسکونی

چاپ کردن قطعات صنعتی
به نظر شما قبل از انجام کارهای مذکور چه کارهای مقدماتی را باید انجام دهیم؟

ارزشیابی  تکوینی

شرایطعملکرد)ابزار،مواد،مراحلکار
استاندارد)شاخصها،داوری،نتایجممکنتجهیزات،زمان،مکانو...(

نمرهنمرهدهی(

کارگاه استاندارد شابلون سازی اسکرینتوری کشی
الک کش، توری کش، قید شابلون

آماده سازی باالتر از 
3انتظار

رعایت کشش الزم براساس آماده سازی قابل قبول
2استاندارد توری کشی

آماده سازی غیرقابل 
قبول

عدم رعایت استانداردهای 
1توری کشی

مسئولیت پذیری و مدیریت موادشایستگی های غیرفنی 
2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در کشش توریایمنی و بهداشت

توجهات زیست 
محیطی 

مدیریت مواد دور ریختنی استفاده از مواد 
سازگار با محیط زیست

1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

کشیدن توری بر روی قاب با توجه به نگرش
استاندارد های الزم

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله آماده سازی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار
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7ـ5ـ آماده سازی توری

بسیاری از نواقص کارها نتیجۀ اشکال در عملیات آماده سازی آنهاست. هزینۀ انجام آماده سازی صحیح بسیار کمتر از 
هزینۀ تکرار همان کارها است. این موضوع در مورد توری شابلون چاپ نیز کاماًل صادق است و هزینۀ انجام کارهای 
آماده سازی نسبت به هزینۀ خواب دستگاه و از بین رفتن استنسیل توری بسیار کمتر است. توری های الیاف مصنوعی 
آمادگی جذب الکتریسیتۀ ساکن به ویژه در محیطی که رطوبت نسبی آن پایین است را دارند. همچنین توری ها بر 
اثر گرد و غبار و چربی موجود در هوا و تماس دست با گذشت زمان آلوده می شوند. بنابراین الزم است قبل از انتقال 

استنسیل به توری عمل آماده سازی با استفاده از مواد مناسب انجام شود.

ب(آمادهسازیشــیمیایی: به آماده سازی توری با 
استفاده از مایعات چربی گیر آماده کردن شیمیایی گفته 
می شود. در این روش چربی های موجود بر روی نخ های 
توری در مادۀ شــیمیایی حل و از ســطح توری حذف 
می گــردد. محلول های چربی گیر معموالً کارآیی الزم را 
داشته و در مورد شــابلون های مستقیم استفاده از آنها 
کافی اســت، در مورد فیلم های امولسیونی محلول های 
به کار رفته شــده عالوه بر خاصیت چربی زدایی باید به 
ســطح توری خاصیت خیس شــوندگی یکنواخت نیز 
بدهد. زیرا در زمان انتقال فیلم ها به توری پوشش دهی 
و چسبندگی امولسیون به توری بر پایۀ همین خاصیت 
)رطوبت یکنواخت توری( صورت می گیرد. محلول های 
مخصوص امولسیون غیرمستقیم )فیلم هایی با ضخامت 
5ـ4 میکــرون( عــالوه بر چربی گیــری و رطوبت دهی 
خاصیت زبر کردن مکانیکی را نیز دارا می باشند )شکل 

28ـ5(.

روش های آماده سازی توری عبارت اند از: 
الف(آماده سازیمکانیکی: نخ های مصنوعی )نایلون 
و پلی استر( که در ســاخت توری ها به کار می رود دارای 
ســطح صاف و صیقلی می باشــند. به منظــور افزایش 
چسبندگی آنها به  امولسیون )الک حساس( الزم است 
با استفاده از خمیرهای ساینده سطح توری زبر و ناصاف 
شود. با توجه به اینکه چربی های توری به این روش کاماًل 
برطرف نمی گردد، الزم اســت که آماده سازی شیمیایی 

شکل27ـ5ـآمادهسازیمکانیکینیز بر روی این توری ها انجام شود )شکل 27ـ5(.

شکل28ـ5ـآمادهسازیشیمیایی
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کاربن ها چگونه نوشته ها را تکثیر می کنند؟
کاغذهای خود کپی در زمان استفاده چگونه عمل می کنند؟

پلی کپی های قدیمی چگونه سؤاالت امتحانی را تکثیر می کردند؟
هنرمندان در گذشته چگونه طرح های هنری خود را تکثیر می کردند؟

دستگاه های تکثیر امروزی چگونه کار می کنند؟
نقش مسترها در دستگاه های تکثیر امروزی چیست؟

با توجه به سؤاالت مطرح شده هنرجویان عزیز درک شما از شابلون چیست؟

سؤال
باتوجهبهمطالبذکرشدهدرموردآمادهسازیسطحآیااستفادهازموادشویندۀخانگیبهاین

منظورمطلوباست؟توضیحدهید.

با توجه به مطالب گفته شده می توان چنین گفت که شابلون فرم چاپی است که امکان عبور رنگ را تحت شرایط و 
ضوابط معین به قسمت هایی از طرح می دهد و به قسمت هایی نمی دهد. به عبارت دیگر با توجه به طرح بخش هایی 

از منفذهای توری باز و بخش های دیگر بسته است.

سؤال
باتوجهبهشکلشماره29ـ5درشابلونهایمثبتومنفیوضعیتمنافذتوریچگونهاست؟

روشهایساختشابلون)استنسیل(:

آیا می دانید که:

شکل29ـ5ـنقاطمثبتومنفیتوری

027 
 

 با توجه به سئواالت مطرح شده هنرجویان عزیز درک شما از شابلون چیست ؟ -
 

 ؟منفی وضعیت منافذ توری چگونه استدر شابلون های مثبت و  5-29باتوجه به شکل شماره سئوال:

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط مثبت و منفی توری 5-29 شکل

چنین گفت که شابلون فرم چاپی است که امکان عبور رنگ را تحت با توجه به مطالب گفته شده می توان 
شرایط و ضوابط معین به قسمت هایی از طرح می دهد و به قسمت هایی نمی دهد . به عبارت دیگر با توجه 

 به طرح بخش هایی از منفذهای توری باز و بخش های دیگر بسته است .

 ساخت شابلون -9-5

 و روش صورت می گیرد :به طور کلی ساخت شابلون به د

شابلون هایی هستند که برای طرح های شابلون های برشی  شابلون های برشی ) غیر مستقیم ( :ساخت  -الف
 بسیار ساده و بدون خطوط ظریف مورد استفاده قرار می گیرند . 

 مراحل ساخت این شابلون به شرح زیر می باشد :

 آماده سازی شابلون  -0
 نازک ، روی مواد پوششی و یا روی مواد پرکننده غذهای اایجاد طرح روی ک -2
 چسباندن کاغذهای نازک ، مواد پوششی و مواد پرکننده به توری شابلون  -3
 برش طرح چسبانده شده به توری  -4

استفاده از شابلون برشی جهت چاپ طرح های ساده و تیراژ پایین به اوج خود رسید .  0871در دهه ی 
 با استفاده از فیلم پوزتیو لیتوگرافی ساخته می شوند رایج شدند . امروزه شابلون های مستقیم که
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8ـ5ـ روش های  تولید شابلون

به طور کلی ساخت شابلون به دو روش صورت می گیرد:
الف(تولیدشابلونهایبرشی)غیرمستقیم(: شابلون های برشی شابلون هایی هستند که برای طرح های بسیار 

ساده و بدون خطوط ظریف مورد استفاده قرار می گیرند.
روش ساخت این شابلون به شرح زیر می باشد:

1 آماده سازی شابلون
2 ایجاد طرح روی کاغذهای نازک، روی مواد پوششی و یا روی مواد پرکننده

3 چسباندن کاغذهای نازک، مواد پوششی و مواد پرکننده به توری شابلون
4 برش طرح چسبانده شده به توری

در دهۀ 1970 اســتفاده از شــابلون برشــی جهت چاپ طرح های ســاده و تیراژ پایین به اوج خود رسید. امروزه 
شابلون های مستقیم که با استفاده از فیلم پوزیتیو لیتوگرافی ساخته می شوند رایج شدند.

آیا می دانید که:

عکاس های قدیمی چگونه عکس می گرفتند؟
آیا به روش تهیۀ عکس های سیاه و سفیدی که در منزلتان وجود دارد فکر کرده اید؟

بزرگ و یا کوچک کردن این عکس ها چگونه صورت می گیرد؟
نور چه نقشی در تهیۀ این عکس ها دارد؟
آیا اسالید را از نزدیک مشاهده کرده اید؟

اسالیدها چگونه ساخته می شوند؟

ب(تولیدشابلونهایعکاسی)مستقیم(: شابلون های عکاسی شابلون هایی هستند که با استفاده از یک الیه 
امولسیون حساس، شابلون را برای انتقال طرح آماده می کنند.

روش تولید به شرح زیر است:
1 آماده سازی شابلون

2 حساس کردن )الک کشی(
3 انتقال طرح به وسیلۀ نوردهی روی شابلون

4 ظهور شابلون
امولسیون حساس ترکیبی از کلوئیدها و مواد حساس است.

کلوئیدها مواد حساس را در خود نگه داشته و این امکان را می دهند که ماده حساس تا زمان استفاده حساسیت خود 
را نسبت به نور حفظ نماید. از مهم ترین مواد کلوئیدی در گذشته می توان ژالتین را نام برد.

امروزه از پلی وینیل الکل )PVA( و پلی وینیل استات )PVAC( به جای ژالتین استفاده می شود.
مواد حســاس در گذشــته از خانوادۀ نمک های بی کرومات بوده و این مواد پس از مخلوط شدن با مواد کلوئیدی در 

مقابل نور حساس می شوند.



142

لیتوگرافی و کلیشه سازی

نمک های بی کرومات به سه دسته تقسیم می شوند:
بی کرومات آمونیوم
بی کرومات پتاسیم
بی کرومات سدیم

از نظــر میزان حساســیت به نور بی کرومــات آمونیوم 
حساسیت بیشتری نسبت به بی کرومات پتاسیم و سدیم 
دارد و در امولســیون ها بیشتر به کار گرفته می شود. در 
آب قابــل حل بوده و به رنگ نارنجی می باشــد. در اثر 

نوردهی به پایداری رسیده و سخت می شود.
امروزه به دلیل رعایت مسائل زیست محیطی استفاده از 
بی کرومات ها بســیار کم شده است و به جای آنها از مواد 
آلی دی آزو و یا پلیمرهای نوری به عنوان حساس کننده 

در تهیۀ شــابلون اسکرین استفاده می شود. شابلون های 
حساس شده با اســتفاده از دی آزو و یا پلیمرهای نوری 
را می توان قبل از نوردهی به مدت طوالنی تری نســبت 
به شابلون های حساس شده با بی کرومات ها بدون آنکه 

حساسیت آنها آسیب ببیند نگهداری کرد.
الک SBQ )ترکیبــات نــوع چهارم اســتیل بازونیوم( 
نوعی از مواد حساس فتوپلیمر که جهت حساس کردن 
شابلون های مستقیم به کار می رود در زمان تولید حساس 
به نور بوده و جهت الک کشــی آماده است. این الک در 
حال حاضر نسبت به الک های بی کرومات و مواد دی آزو 
برتر بوده و مزایایی از جمله ماندگاری بیشــتر )بیش از 
یک سال( و نیاز به  نور کمتر در هنگام عکاسی را  دارد.

نکته
الکهایحساسشدهبامواددیآزوحداکثر7ـ4هفتهپسازترکیبشدنبایدبهمصرفبرسند
اماپلیمرهاینوریچنانچهدرشرایطخوبنگهداریشوندبیشازیکسالقابلاستفادهخواهند
بود.گرماودرجهحرارتمحیطدوعاملمؤثردرفسادوازبینرفتنحساسیتامولسیونهابعداز
مخلوطشدنمادۀحساسمیباشد.موادکلوئیدیومادۀحساسراقبلازمخلوطشدنبهخوبی
میتواندردمای25ـ17درجۀسانتیگرادنگهدارینمود،ازطرفدیگرموادکلوئیدیرابایداز

یخزدگیمحافظتنموداماموادحساسدرمقابلیخزدگیمقاومبودهوآسیبنمیبینند.

مادۀحساسفتوامولسیونموئینهیافیلمحساس: 
مادۀ فتوامولسیون جدیدترین نوع امولسیون های مستقیم 
هســتند که جامد بوده و به صورت ورق های نازک الک 
بــر روی الیه ای از پلی اســتر در اندازه ها و ضخامت های 

مختلف تولید می شوند.
با توجه به اینکه این فیلم ها دارای امولســیون حساس 
خشک شــده می باشــند باید در جای خشک و خنک 
نگهداری شــوند و در زمان مصرف بــه تاریخ تولید آنها 

توجه کرد.
ساختامولسیون: در صورتی که از مادۀ حساس آماده 
شده در زمان تولید استفاده نمی کنیم الزم است که مادۀ 
حساس را به مواد کلوئیدی اضافه نکنیم در صورتی که 
مادۀ حســاس به صورت پودر جامد و یا مایع غلیظ باشد 
الزم است که با اضافه کردن آب، آن را محلول کرده پس 

از اطمینان از محلول شدن آن را به مواد کلوئیدی اضافه 
نمــوده و به هم می زنیم. در مــورد میزان مخلوط مادۀ 
کلوئیدی و مادۀ حســاس باید به توصیۀ شرکت سازنده 
توجه نمود. بهتر اســت امولســیون چند ساعت قبل از 
مصرف و یا در روز قبل ساخته شود تا حباب های هوایی 
که موقع به هم زدن مخلوط امولســیون شــدند از آنها 

خارج گردد.
شکل29ـ5ـحبابهایایجادشدهدرالکدرزمانساخت

آیا تا به حال سطحی را رنگ آمیزی کرده اید؟
آیا سطحی را پوشش داده اید؟

جهت پوشش دهی کامل چند بار کار را تکرار کرده اید؟
آیا مدت زمانی را صبر کرده اید تا پوشش اول خشک و  

دوباره پوشش دهی را تکرار کنید؟
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پوششدهیشابلون:
شابلونی که مراحل آماده سازی آن انجام و کاماًل خشک 
شــده است را در یک فضای با نور طبیعی ضعیف و یا با 
المپ زرد رنگ با وات پایین و بدون گرد و غبار به صورت 
دستی یا ماشینی با استفاده از الک حساس پوشش دهی 

می کنیم.

مراحلپوششدهیشابلون:
1 پوشش دهی سمت چاپ

2 پوشش دهی سمت مرکب دان
جهت پوشش دهی توری شابلون را در پایه نگهدارنده قرار 
داده و با اســتفاده ا ز فک های پایه آن را ثابت می کنیم. 
شابلون باید به شکلی در پایه ثابت شود که سمت چاپ 

آن به طرف بیرون باشد.
در ابتدا ســمت چاپ را پوشــش دهی می کنیم سپس 
فک های پایه را باز کرده و شــابلون را به شکلی در پایه 

ثابت می کنیم که سمت پا روی آن به طرف بیرون باشد 
و الک را بر سمت پارو اعمال می کنیم و در پایان مجدداً 
شــابلون را باز کرده و طــوری در پایه محکم می کنیم 
که ســمت چاپ شابلون بیرون باشد و یک الیه پوشش 
اضافی را بر سمت چاپ اعمال می کنیم. باید توجه نمود 
که جهت چاپ با کیفیت همیشــه ضخامت الیه سمت 

چاپ شابلون کمی بیشتر از سمت پارو باشد.
جهت ایجاد ضخامت بیشتر در سمت چاپ شابلون الزم 
اســت که پوشــش دهی به صورت تر روی تر انجام شود 

)شکل های 32ـ5 و 33ـ5(.

شکل31ـ5ـالککشیدستی

الف(پوشــشدهیدستی: ایجاد پوشــش یکنواخت بر روی توری جهت ایجاد یک شابلون مناسب بسیار مهم 
می باشــد. ضخامت الک شــابلون بستگی به نوع و شــمارۀ توری، ویســکوزینۀ الک، درصد ذرات جامد الک، نوع 
الک کشی و سرعت آن، زاویۀ الک کش، مقدار امولسیون در الک کش و تعداد دفعات الک کشی دارد )شکل 30ـ5(.

شکل32ـ5ـپوششدهیسمتمرکبدانشکل33ـ5ـپوششدهیسمتچاپ

شکل30ـ5ـحبابهایایجادشدهدرالکدرزمانساخت
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استفاده  ماشــینی: )الککشی( پوششدهی ب(
از دســتگاه الک کشــی امکان ایجاد یک ضخامت الک 
یکسان را در شابلون های متعدد ممکن می سازد. این کار 
با برنامه ای که به ماشین الک زنی داده می شود و تعداد 
دفعات الک کشــی در هر سمت و میزان فشار الک کش 
را معین می کنــد، امکان پذیر می گردد. از طرف دیگر با 
ماشــین الک زنی امکان پوشش دهی همزمان دو طرف 
شابلون وجود دارد. پوشش دهی همزمان  دو طرف توری 

موجب اســتحکام بیشتر شابلون می شود. اما باید به این 
هم توجه کرد که تجمع الک در ســمتی از شابلون که 
اســکویجی حرکت می کند موجب کاهش ظرافت کار و 
درجــۀ تفکیک نقاط گردیده و افت کیفیت کار چاپی را 

باعث می شود.

ج(پوششدهییافیلمحســاس: ابتدا شابلون آماده شــده را به صورت عمودی قرار داده و با آب سرد خیس 
می کنیم سپس دوطرف سطح توری را به محلول نفوذدهنده آغشته می کنیم بعد از گذشت 30 تا 60 ثانیه طرفین 

توری را با آب سرد می شوییم.
فیلم حســاس را در صورت لزوم به اندازه توری شــابلون برش زده و به شــکلی لوله می کنیم که الیه امولسیون به 
طرف خارج قرار گیرد جهت اتصال فیلم به توری ابتدا 2 سانتی متر از فیلم را باز کرده و صاف و یکنواخت به توری 
بچسبانید سپس بقیۀ رول فیلم را باز کرده و به سطح توری بچسبانید. خاصیت موئینگی فیلم باعث جذب رطوبت 
و اتصال کامل فیلم به توری می گردد. این امولسیون ها تا تیراژهای هزار تا، بسیار مناسب بوده و کیفیت مطلوبی را 

ارائه می دهد.

شکل34ـ5ـرطوبتسنجشابلون
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ابتداشابلون آماده شده رابصورت عمودی قرار داده وبا آّب سرد خیس پوشش دهی با فیلم حساس :  -ج
 61تا 31گذشت می کنیم سپس دو طرف سطح توری رابه محلول نفوذ دهنده آغشته میکنیم بعد از 

 شوییم. ثانیه طرفین توری راباآب سرد می

را درصورت لزوم به اندازه توری شابلون برش زده وبه شکلی لوله می کنیم که الیه امولسیون به  حساس فیلم
سانتیمترازفیلم راباز کرده وصاف ویکنواخت به توری  2طرف خارج قرار گیردجهت اتصال فیلم به توری ابتدا

وئینگی فیلم باعث جذب بچسبانیدسپس بقیه ی رول فیلم را باز کرده و به سطح توری بچسبانید . خاصیت م
رطوبت و اتصال کامل فیلم به توری می گردد .این امولسیون ها تا تیراژهای هزارتا بسیار مناسب بوده و 

 کیفیت مطلوبی را ارائه می دهد

 خشک کردن شابلون : -

بعد از مرحله ی پوشش دهی توری شابلون توسط الک حساس به صورت دستی یا ماشینی الزم است که الک 
این موضوع کمتر از پوشش دهی شابلون نیست . به این به صورت صحیح کامالً خشک گردد. اهمیت  پوششی

منظور الزم است که شابلون را به صورت افقی و به شکلی که سمت مرکب دان شابلون رو به باال باشد در 
د . دا رارسانتی گراد ق درجه ی 21 – 31خشک کن و یا در محیطی عاری از گرد و غبار و نور سفید در دمای 

درجه ی سانتی گراد می باشد . وجود رطوبت در  25 – 31ئن جهت خشک کردن شابلون حداکثر دمای مطم
امولسیون حساسیت ان را به نور کم کرده و سخت شدن آن را مشکل می سازد . در این مورد جهت اطمینان 

ک و آمادگی شابلون برای نور دادن را نشان می توان از رطوبت سنج شابلون استفاده کرد که خشک بودن ال
 5-33شکل می دهد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رطوبت سنج شابلون5-33 شکل 

خشککردنشابلون:
بعد از مرحلۀ پوشــش دهی توری شــابلون توسط الک 
حســاس به صورت دستی یا ماشینی الزم است که الک 
پوششــی به صورت صحیح کاماًل خشک گردد. اهمیت 
این موضوع کمتر از پوشش دهی شابلون نیست. به این 
منظور الزم است که شابلون را به صورت افقی و به شکلی 
که سمت مرکب دان شابلون رو به باال باشد در خشک کن 
و یا در محیطی عادی از گرد و غبار و نور سفید در دمای 
30ـ20 درجۀ سانتی گراد قرار داد. حداکثر دمای مطمئن 
جهت خشک کردن شــابلون 30ـ25 درجۀ سانتی گراد 
می باشد. وجود رطوبت در امولسیون حساسیت آن را به 
نور کم کرده و ســخت شدن آن را مشکل می سازد. در 
این مورد جهت اطمینان می توان از رطوبت سنج شابلون 
استفاده کرد که خشــک بودن الک و آمادگی شابلون 

برای نور دادن را نشان می دهد )شکل 34ـ5(.
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عواملاثرگذاردرضخامتامولسیون: در ضخامت امولسیون عوامل 
زیادی اثرگذار می باشند. از مهم ترین این عوامل عبارت اند از:

شمارۀ توری
بافت توری

شرایط خشک شدن امولسیون
منظور از ضخامت امولســیون ضخامت الکی است که در سمت چاپ 
شــابلون قرار دارد. جهت اندازه گیــری آن باید ضخامت توری همراه با 

الک را اندازه گیری و سپس ضخامت توری را از آن کسر نمود.
ضخامت امولســیون در ســمت چاپ شــابلون تقریباً 20ـ10 درصد 
ضخامت توری می باشد. جهت چاپ ترامه با ایجاد نازک ترین ضخامت 
پوششــی الک که 4 تا 8 میکرون است می توان کم ترین حجم مرکب 
 )UV( موردنیاز را انتقال داد. در صورتی که از مرکب های ماورای بنفش
جهت چاپ استفاده می کنیم ضخامت الیۀ امولسیون سمت چاپ نباید 
بیشتر از 5 میکرون باشد. با استفاده از ضخامت سنج TQM می توان 

ضخامت امولسیون شابلون را اندازه گیری کرد شکل 35ـ5(.

زبریسطحشابلون:جهت انجام چاپ با کیفیت قابل قبول به خصوص در طرح های گرافیکی بسیار ظریف و ترامه 
الزم اســت که فاصلۀ میان باالترین و پایین ترین نقطۀ سطح شابلون الک کشی شده یا به عبارت دیگر درجۀ زبری 
ســطح شابلون در حد مطلوبی باشد. چنانچه درجۀ زبری سطح شــابلون بین 5 تا 10 میکرون باشد می توان چاپ 

مطلوبی را انتظار داشت.

درجۀ زبری ســطح شــابلون را به RZ نمایش می دهند. با استفاده از 
دستگاه زبری ســنج می توان زبری )Roughnes( سطح شابلون را به 
ســادگی اندازه گیری کرد. فقط در زمان استفاده باید میلۀ اندازه گیری 
دســتگاه نسبت به توری تحت زاویۀ 22/5 درجه بر سطح شابلون قرار 
گیرد. قابل توجه اســت که همواره باید درجــۀ زبری از ضخامت الیۀ 
امولسیون کمتر باشــد. در صورتی که سطح شابلون کاماًل صاف باشد 

دستگاه عدد صفر را نشان خواهد داد. )شکل 36ـ5(.
در شــابلون هایی که درجۀ RZ آنها از حد معمول بیشتر است ناصافی 
سطح شــابلون از تماس کامل فیلم  و امولسیون جلوگیری کرده و در 
موقع عکاسی احتمال نفوذ نور به زیر نقاط پوشیده وجود داشته و سبب 

می شود که کناره های طرح دندانه دار شود.

شکل35ـ5ـضخامتسنج

شکل36ـ5ـزبریسنجسطحشابلون

033 
 

می باشند . از مهم عوامل زیادی اثر گذار درضخامت  امولسیون عوامل اثرگذار در ضخامت امولسیون :  -
 از:عبارتند ترین این عوامل

 شماره ی توری 
 بافت توری 
  امولسیونشرایط خشک شدن 

ابلون قرار دارد . جهت اندازه گیری آن ن ضخامت الکی است که در سمت چاپ شمنظور از ضخامت امولسیو
 آن کسر نمود . دازه گیری و سپس ضخامت توری را ازباید ضخامت توری همراه با الک را ان

درصد ضخامت توری می باشد . جهت چاپ ترامه  01 – 21مولسیون در سمت چاپ شابلون تقریباً ضخامت ا
میکرون است می توان کم ترین حجم مرکب مورد نیاز را  9تا  4با ایجاد نازک ترین ضخامت پوششی الک که 

( جهت چاپ استفاده می کنیم ضخامت الیه ی  UVانتقال داد . در صورتی که از مرکب های ماورای بنفش ) 
می توان ضخامت  TQMمیکرون باشد . با استفاده از ضخامت سنج  5شتر از امولسیون سمت چاپ نباید بی

 5-34شکل  مولسیون شابلون را اندازه گیری کرد .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضخامت سنج 5-34شکل 

جهت انجام چاپ با کیفیت قابل قبول به خصوص در طرح های گرافیکی بسیار  زبری سطح شابلون : -
میان باالترین و پایین ترین نقطه ی سطح شابلون الک کشی ظریف و ترامه الزم است که فاصله ی 

شده یا به عبارت دیگر درجه ی زبری سطح شابلون در حد مطلوبی باشد . چنانچه درجه ی زبری 
 میکرون باشد می توان چاپ مطلوبی را انتظار داشت . 01تا  5سطح شابلون بین 

) زبریا استفاده از دستگاه زبری سنج می توان نمایش می دهند . ب RZدرجه ی زبری سطح شابلون را به 
Roughnes  سطح شابلون را به سادگی اندازه گیری کرد . فقط در زمان استفاده باید میله ی اندازه گیری )

درجه بر سطح شابلون قرار گیرد . قابل توجه است که همواره باید  5/22ی  دستگاه نسبت به توری تحت زاویه

034 
 

الیه ی امولسیون کمتر باشد . در صورتی که سطح شابلون کامالً صاف باشد دستگاه  درجه ی زبری از ضخامت
 عدد صفر را نشان خواهد داد .

آن ها از حد معمول بیشتر است نا صافی سطح شابلون از تماس کامل فیلم  RZدر شابلون هایی که درجه ی 
پوزتیو و امولسیون جلوگیری کرده و در موقع عکاسی احتمال نفوذ نور به زیر نقاط پوشیده وجود داشته و 

 35-5شکل سبب می شود که کناره های طرح دندانه دار شود .  

 

 

 

 

 

 

زبری سنج سطح شابلون5-35کلش

به نوردهی فیلم مثبت بر روی شابلون حساس شده ، عکاسی شابلون گفته می : عکاسی شابلون ) نوردهی ( -
شود . بدیهی است که به منظور نوردهی شابلون باید فیلم مثبت مورد نظر را که امولسیون آن ناخواناست به 

که امولسیون فیلم با امولسیون سمت چاپ شابلون  همراه شابلون در دستگاه قید کپی به شکلی قرار گیرد
کامالً در تماس باشد . به این منظور از سیستم وکیوم  دستگاه قید کپی جهت خارج ساختن هوای بین الیه 

امولسیون فیلم وتماس کامل این دو استفاده می شود . پس از اطمینان از وکیوم لون وی امولسیون شاب
ام می کنیم . نور بر الیه ی امولسیون شابلون اثر گذاشته و محل های نور دیده کامل به نوردهی شابلون اقد

را سخت می کند ، میزان سخت شدن الک بستگی به شدت نور ، مدت زمان نوردهی ، نوع و میزان 
 حساسیت الک دارد .

نوردهی  به عنوان یک اصل اساسی به هر میزان شدت نور افزایش یابد زمان شدت و مدت زمان نوردهی : -
کمتر می شود . از طرف دیگر به منظور یکنواخت و یکسان بودن تابش نور به تمام سطح شابلون هر چه 

صله استفاده نمود . فا یمنبع نور قویترمساحت شابلون بزرگتر باشد باید شدت تابش نور افزایش یابد و یا از 
فاصله ی  .ناسب نوردهی می باشد دیگری در تعیین مدت زمان م مؤثری منبع نور تا شابلون فاکتور 

 استاندارد مسافتی است که منبع نور بتواند نور یکنواخت را به تمام سطح شابلون بتاباند . اگر فاصله ی منبع
تا شابلون کم باشد ، شدت نور در مرکز شابلون زیاد و در کناره ها شدت نور بسیار کم خواهد بود که  نور
 مرکز و کم نور دیدن کناره ها خواهد شد . دیدن کل ساز بوده و باعث زیاد نورمش

فاصله ی منبع نور تا سطح شابلون باید به اندازه ی قطر داخلی قاب باشد و تحت هیچ شرایطی زاویه ی مخروط نور 
 . ر شوددرجه ی سانتی گراد بیشت 61یده شده به شابلون نباید از بتا



146

لیتوگرافی و کلیشه سازی

عکاسیشابلون)نوردهی(: به نوردهی فیلم مثبت )پوزیتیو( بر روی شابلون حساس شده، عکاسی شابلون گفته 
می شود. بدیهی است که به منظور نوردهی شابلون باید فیلم مثبت موردنظر را که امولسیون آن ناخواناست به همراه 
شابلون در دستگاه قید کپی به شکلی قرار گیرد که امولسیون فیلم با امولسیون سمت چاپ شابلون کاماًل در تماس 
باشــد. به این منظور از سیســتم وکیوم  دستگاه قید کپی جهت خارج ساختن هوای بین الیۀ امولسیون شابلون و 
امولســیون فیلم و تماس کامل این دو استفاده می شــود. پس از اطمینان از وکیوم کامل به نوردهی شابلون اقدام 
می کنیم. نور بر الیۀ امولسیون شابلون اثر گذاشته و محل های نور دیده را سخت می کند. میزان سخت شدن الک 

بستگی به شدت نور، مدت زمان نوردهی، نوع و میزان حساسیت الک دارد )شکل 37ـ5(.
جهت نوردهی شــابلون می توان از میز نورمعمولی ، قیدکپی شابلون با منبع لوله های نوری و قید کپی با منبع نور 

uv استفاده کرد.

شدتومدتزماننوردهی:به عنوان یک اصل اساسی 
به هر میزان شدت نور را افزایش یابد زمان نوردهی کمتر 
می شــود. از طرف دیگر به منظور یکنواخت و یکســان 
بودن تابش نور به تمام ســطح شابلون هرچه مساحت 
شــابلون بزرگ تر باشد باید شدت تابش نور افزایش یابد 
و یــا از منبع نور قوی تری اســتفاده نمود. فاصلۀ منبع 
نور تا شابلون فاکتور مؤثر دیگری در تعیین مدت زمان 
مناسب نوردهی می باشد. فاصلۀ استاندارد مسافتی است 
که منبع نور بتواند نور یکنواخت را به تمام سطح شابلون 
بتاباند. اگر فاصلۀ منبع نور تا شــابلون کم باشد، شدت 
نور در مرکز شــابلون زیاد و در کناره ها شدت نور بسیار 
کم خواهد بود که مشکل ساز بوده و باعث زیاد نور دیدن 

مرکز و کم نور دیدن کناره ها خواهد شد.
فاصلۀ منبع نور تا سطح شابلون باید به اندازۀ قطر داخلی 
قاب باشد و تحت هیچ شرایطی زاویۀ مخروط نور تابیده 
شده به شابلون نباید از 60 درجۀ سانتی گراد بیشتر شود.
به طور کلــی عوامل متعــددی از جمله طــرح چاپی، 
ضخامت الک، قدرت منبع نوردهی، رنگ توری، فاصلۀ 
منبــع نوردهی، حساســیت الک، نوع منبــع نوردهی 
)لوله های نــوری یا نور uv( و .... در مدت زمان نوردهی 
مؤثر می باشــند، بنابراین تعیین مدت زمان نوردهی با 
یک دستگاه مشخص با ثابت درنظر گرفتن همۀ عوامل 
مذکور از روش نوردهی مرحله ای با اســتفاده از نور سنج 

انجام خواهد گرفت.

بحث کالسی
درموردظهورهاییکهدرحوزۀصنعتچاپانجاممیگیردبحثکنید.

شکل37ـ5ـنوردهیشابلون
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ظهورشابلون:بالفاصله پس از نوردهی شابلون باید با اســتفاده از آب 40ـ30 درجۀ سانتی گراد نسبت به ظهور 
شــابلون اقدام کرد. تأخیر در ظهور شابلون باعث می شود که امولسیون حساس که نور نخورده به مرور زمان تغییر 
کرده و مشــکالتی را در لبه های طرح ایجاد خواهد شــد. باید دقت نمود که ســرعت، فاصلۀ پاشش در تمام سطح 
شابلون یکسان بوده و تمام سطح شابلون شسته شود. زیرا رعایت نکردن موارد مذکور باعث ناصافی سطح شابلون و 
افت کیفیت چاپ خواهد شد. بهترین روش ظهور شابلون استفاده از سینک ظهور و دستگاه واتر جت می باشد زیرا 
عالوه بر کنترل و چگونگی ظهور در نتیجه وجود لوله های توری و با پاشش یکسان آب بر سطح شابلون در مصرف 

آب نیز صرفه جویی می گردد.
هنگام ظهور شــابلون امولسیون های نور نخورده به علت سست بودن در آب حل شده و در نتیجه چشمه های توری 

در نقاطی که طرح چاپی وجود دارد باز خواهد شد )شکل 38ـ5(.

پس از ظهور شابلون باید با استفاده از یک مکنده، آب های روی شابلون را گرفت، مشکالتی برای شابلون در هنگام 
ظهور به وجود می آید که می تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

اگر در مرحلۀ ظهور تمام امولسیون از روی توری پاک شود مدت زمان نوردهی بسیار کم بوده و یا الک فاسد شده 
و حساسیت خود را از دست داده است.

چنانچه در زمان ظهور امولســیون از روی توری حالت شل شدن به خود بگیرد، زمان نوردهی کافی نبوده و باید 
بر آن افزوده شود.

اگر خطوط ریز به آسانی ظاهر نشود مقدار نوردهی زیاد بوده است.
اگر بعضی از قســمت های شابلون ظاهر نشــود امکان نور خوردن و یا حرارت دیدن بیش از حد شابلون در زمان 

خشک شدن وجود دارد.
اگرتمام مناطق شابلون در مرحلۀ ظهور باز نشود علت می تواند عوامل زیر باشد.

الف( درجۀ حساسیت امولسیون بسیار زیاد است و باید به آن مواد کلوئیدی اضافه گردد.
ب( شابلون پیش از نور دادن در معرض نور قرار گرفته است.

پ( شابلون پس از الک کشی بیش از 24 ساعت باقی مانده است.
ت( شدت و زمان نوردهی زیاد بوده است.

036 
 

  اگر در مرحله ی ظهور تمام امولسیون از روی توری پاک شود مدت زمان نوردهی بسیار کم بوده و یا الک
 شده و حساسیت خود را از دست داده است . فاسد

  زمان نوردهی کافی نبوده و د ، توری حالت شل شدن به خود بگیرچنانچه در زمان ظهور امولسیون از روی
 باید بر آن افزوده شود .

 . اگر خطوط ریز به آسانی ظاهر نشود مقدار نوردهی زیاد بوده است 
  اگر بعضی از قسمت های شابلون ظاهر نشود امکان نور خوردن ویا حرارت دیدن بیش از حد شابلون شابلون

 در زمان خشک شدن وجود دارد .
 در مرحله ی ظهور باز نشود علت می تواند عوامل زیر باشد : اگر تمام مناطق شابلون 

 الف : درجه ی حساسیت امولسیون بسیار زیاد است و باید به آن مواد کلوئیدی  اضافه گردد .
 ب : شابلون پیش از نور دادن در معرض نور قرار گرفته است .

 پ : شابلون در زمان خشک شدن بیش از حد حرارت دیده است .

 .ساعت باقی مانده است  24لون پس از الک کشی بیش از شاب: ت

 ث : شدت و زمان نوردهی زیاد بوده است .

 

 

 

  

 

 

 

 

 ظهور شابلون 5-37شکل

 

 

 

 

 

شکل38ـ5ـظهورشابلون
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ارزشیابی  تکوینی

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

نمرهنمره دهی(

الک کشی شابلون 
عکاس شابلون

کارگاه استاندارد شابلون سازی 
اسکرین

الک کش، قید کپی شابلون

3آماده سازی باالتر از انتظار

الک کشی مناسبآماده سازی قابل قبول
2عکاسی استاندارد

عدم رعایت استانداردهای آماده سازی غیرقابل قبول
1الک کشی و عکاسی

شایستگی های 
مسئولیت پذیری و مدیریت موادغیرفنی 

2توجه به همه مواردقابل قبول

دستکش، لباس کار، دقت در ایمنی و بهداشت
پوشش دهی و عکاسی شابلون

توجهات زیست 
مدیریت مواد دورریختنی استفاده از محیطی 

مواد سازگار با محیط زیست
1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول

پوشش دهی شابلون و عکاسی آننگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله پوشش دهی و عکاسی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

سختکردنشابلون:در بسیاری از چاپ ها به خصوص چاپ هایی با تیراژ باال و مرکب های پایۀ آب الزم است که 
از الک هایی جهت ســخت کردن امولسیون شابلون استفاده کرد. جهت اعمال سخت کننده شابلون را به حالت افقی 
قرار داده و سخت کننده را در دو طرف آن با استفاده از یک پاروی نمدی می زنیم. نقاطی از طرح را که سخت کننده 
پوشانده با استفاده از هوا خارج می کنیم. این عمل را باید قبل از پایداری نهایی شابلون انجام داد تا سخت کننده به 
درون الک نفوذ نماید. به منظور اطمینان از نفوذ سخت کننده باید شابلون را به مدت یک ساعت در دمای 50 درجۀ 

سانتی گراد قرار داد.
دورگیریورتوششابلون:در زمان الک کشی شابلون ممکن است کناره دیواره های الک نخورده باقی مانده باشد 
و در زمان چاپ ایجاد زمینه نماید و یا بعضی از نقاط شابلون به صورت ناخواسته پوشش خود را از دست داده باشند 
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فعالیِت 
کارعملیکارگاهی

1ـباترکیبمادۀکلوئیدیوحساسامولسیونبسازید.
2ـشابلونآمادهشدهدرمرحلۀقبلراالککشیکنید.

3ـشابلونالککشیشدهراپسازاطمینانازخشکشدنعکاسیکنید.
4ـشابلونعکاسیشدهراظاهرکنید.

5ـوضعیتشابلونظاهرشدهراازنظرمیزانزبری،ضخامتالکوشرایطظهورمشخصکنید.

نکاِت ایمنی
درزمانپوششدهیشابلون،حتماًازدستکشوماسکاستفادهکنید.

درزماننوردهیبههیچوجهدرمعرضنورUVقرارنگیرید.
درزمانظهورشابلونباواترجتحتماًمراقبخطربرقگرفتگیباشید.

ابزارموردنیاز

به منظور جلوگیری از هر گونه اشــکال در موقع چاپ با استفاده از همان الک حساس نقاط مذکور را پوشش داده و 
شابلون را دورگیری و رتوش می کنیم )شکل 39ـ5(.

توضیحاتتعدادکاربردابزار،وسیله،مواد

با لوله های نوری یا نور UVیک عددنوردهیدستگاه قید کپی

مجهز به واترجتیک عددظاهر کردن شابلون دستگاه ظهور شابلون

در اندازه های متفاوتدو عدد در اندازه های متفاوتپوشش دهی شابلونالک کش

یک جزئی یا دو جزئییک قوطیمادۀ پوشش دهیالک حساس

شکل39ـ5ـدورگیریورتوششابلون
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توجهات زیست محیطی
خســارت زیست محیطی چیست؟ بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب، آلودگی زمین و خسارت زیستی 

می شوند، جزء خسارت زیست محیطی محسوب می شوند.
مواد حساس یکی از مواد شیمیایی آلوده کنندۀ خاک و آب می باشند بنابراین به منظور رعایت توجهات زیست محیطی 

باید در حداقل مقدار ممکن و از نوع سازگار با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.
به نظر شــما ســازگارترین مادۀ حساس شابلون چیســت؟ چه راه هایی را جهت حداقل مصرف کردن آن به منظور 

جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی پیشنهاد می کنید.

شکل40ـ5ـچسبزدنشابلون

چسبزدنشابلون:در پایان کار ســاخت شابلون پس از عمل دورگیری و خشک شدن آن به منظور جلوگیری 
از نفوذ مرکب بین دیواره کالف و توری الزم اســت با اســتفاده از چسب های سلولزی )آب چسب( و با چسب های 
پلی آمیدی دور تا دور قاب شــابلون به صورتی که بخشــی از دیواره داخلی کالف نیز پوشــش داده شود چسب زده 
شود. جهت استفاده از آب چسب باید با استفاده از یک اسفنج خیس سطح زیر محل قرار گرفتن چسب را مرطوب 
کنیم. این محل قاب و مقداری از توری مجاور آن را شامل می شود. پس از برش چسب به اندازه الزم، آن را از طرف 
چســب دار مرطوب می کنیم و با دقت در جای خود می چسبانیم. در این مورد باید اطمینان حاصل کرد که چسب 

زوایای کنار اضالع قاب شابلون را پوشش داده و از نفوذ مرکب به زیر توری جلوگیری می کند.
با به پایان رسیدن این مرحله شابلون ساخته شده آماده جهت انجام کار چاپ می باشد )شکل 40ـ5(.

قشــرزداییازشابلون: به منظور استفاده مجدد از شابلون های چاپی الزم اســت که پس از انجام کار چاپ الیه 
پوششی به همراه رنگ استفاده شده کاماًل از سطح شابلون پاک شود و توری شابلون کاماًل تمیز گردیده و آماده انجام 
مراحل بعد شود. در ابتدا باید همه مرکب موجود در  توری با حالل مربوطه کاماًل پاک گردد و تا زمانی  که رنگ کاماًل 
حذف نگردیده نباید از آب و محلول های پاک کننده الک اســتفاده کرد. پس از اطمینان از تمیز شــدن کامل رنگ 
سطح توری را به مدت 5 تا 10 دقیقه آغشته به محلول هیپوکلریت سدیم و یا محلول کلر 60 درجه با آب می کنیم 
این امر باعث شل شدن قشر الک حساس درون منفذهای توری گردیده و سپس با استفاده از فشار آب سرد دستگاه 

واتر جت سطح توری را شست  و شو داده تا کاماًل تمیز گردد و آماده انجام مراحل بعدی گردد )شکل 41ـ5(.
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شکل41ـ5ـقشرزداییازشابلون

بحث کالسی
بهنظرشماکاربرددستگاهواترجتوآبسردچهتأثیریدرحذفکردنقشرسختشدهشابلون

دارد؟

فعالیِت 
کارعملیکارگاهی

1ـشابلونظاهرشدهوخشکشدهدرمرحلۀقبلرابازبینیورتوشکنید.
2ـشابلونرتوششدهرادورگیریکنید.

3ـدیوارههایکالفشابلوندورگیریشدهراپسازخشکشدنکاملچسببزنید.
4ـشابلونراپسازاستفادهقشرزداییکنید.

نکاِت ایمنی
درزمانرتوشوقشرزداییشابلونحتماًازماسکودستکشاستفادهکنید.

درزمانقشرزداییازشابلوندرصورتاستفادهازواترجتمراقبخطربرقگرفتگیباشید.

ابزارموردنیاز

توضیحاتتعدادکاربردابزار،وسیله،مواد

با نور UV یا لوله های نورییک عددجهت دورگیریکاردک

مجهز به واتر جتیک حلقهچسب زدن دیوارۀ کالفآب چسب

در اندازه های متفاوتیک قوطیرتوش کردن و دورگیری شابلونالک

یک جزئی یا دو جزئییک قوطیپاک کردن سطح شابلونمواد قشرزا
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ارزشیابی  تکوینی

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها، داوری، نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

رتوش و دورگیری 
شابلون

کارگاه استاندارد شابلون سازی 
اسکرین

الک، چسب و مواد قشرزا

3آماده سازی باالتر از انتظار

2رتوش و دورگیری استانداردآماده سازی قابل قبول

عدم رعایت استانداردهای رتوش، آماده سازی غیرقابل قبول
دورگیری و قشرزدایی

1

شایستگی های 
غیرفنی 

مسئولیت پذیری و مدیریت مواد

2توجه به همه مواردقابل قبول
ماسک، لباس کار، دقت در رتوش و ایمنی و بهداشت

دورگیری

توجهات زیست 
محیطی 

مدیریت مواد دور ریختنی استفاده از 
مواد سازگار با محیط زیست

1توجه به ایمنی و بهداشتغیرقابل قبول
قشرزدایی از شابلوننگرش

معیارشایستگیانجامکار:
کسب حداقل نمره 2 از مرحله دورگیری، رتوش و قشرزدایی

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین نمره 2 از مراحل کار

توجهات زیست محیطی
خســارت زیست محیطی چیست؟ بســیاری از موارد جدی که موجب آلودگی آب، آلودگی زمین و خسارت زیستی 

می شوند، جزء خسارت زیست محیطی محسوب می شوند.
موادی که در مرحلۀ قشــرزدایی از شــابلون جدا می شوند به عنوان پســماندهای خطرناک محسوب گردیده و اگر 

به صورت اصولی دفن نشوند باعث آلودگی زیست محیطی می گردند.
به نظر شما بهترین راه دفع پسماندهای قشرزدایی شابلون چیست؟
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ارزشیابیشایستگیتهیهشابلونسنتیاسکرین

شرحکار:
1ـ انتخاب شابلون و میزان کشش با توجه به طرح 2ـ کشش مناسب توری بر روی کالف 3ـ چربی زدایی و حساس کردن شابلون 4ـ انتقال 

طرح بر روی شابلون و نوردهی 5ـ  ظهور شابلون 6ـ  روتوش طرح

استانداردعملکرد:
ساخت شابلون اسکرین با توجه به نوع دستگاه چاپ، طرح و سطح چاپی 

شاخصها:
1ـ بررسی میزان کشش و نوع توری بر روی کالف 2ـ بررسی چربی زدایی از شابلون 3ـ بررسی الیه حساس بر روی شابلون 4ـ بررسی طرح 

منتقل شده و نور دهی سطح حساس شده 5ـ بررسی شابلون تولید شده و نهایی

شرایطانجامکاروابزاروتجهیزات:

شرایط: درمحیط پیش از چاپـ  نور یکنواخت 6000 درجه کلوینـ  تهویه استاندارد

ابزاروتجهیزات:    
1ـ کالف 2ـ توری 3ـ دستگاه توری کش 4ـ ماده حساس 5ـ  میز نور 6ـ  دستگاه واترجت 7ـ ماده چربی زدا

معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2انتخاب قاب شابلون از نظر جنس ابعاد و نوع چاپ1
2توری کشی2
2چربی زدایی و حساس کردن شابلون3
2انتقال طرح )استنسیل( به شابلون4
2ظهور شابلون5
1روتوش، دورگیری6

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیست
2محیطیونگرش:

*میانگیننمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



154

لیتوگرافی و کلیشه سازی

منابعومآخذ

1- decotechnology Grouping. Technical Bulletin. Teca-Print
2- Accessories Range of Cliche
3- Accessories Flat Exposure Unit
4- Pdsconsalting.co.uk
5- WWW.tampoprint.de
6- Pad printing Technical Guidebook, Kaverman, John
7- Handbook of Print Media, Springer, prof.Dr-Ing. Habil. Helmut Kipphan
8- Mostering Digital Printing- Second edition, Harold Jonhnson

9ـ راهنمای فنی چاپ پد مترجم: مهدی حسن جانی
10ـ منابع اطالعاتی شرکت کداک )سازندۀ پلیت ستر(

11ـ اصول فنی ساخت شابلون تخت برای چاپ سیلک، تألیف: آندره. ام. پی اسکنر ـ ترجمه و اقتباس: مهندس 
سید ابراهیم سبط از انتشارات بدرقه جاویدان

و  داود شایسته خصلت، حسن آخشیجان  افشار،  قاسمی  مؤلفان محمدحسین  کارگاه چاپ:  و  تکنولوژی  12ـ 
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