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فصل اول

ساخت شابلون رايانه ای 
CTS چاپ اسكرين
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واحد یادگيری 
تهيه شابلون 

رایانه ای اسکرین

1-1- الک كشی شابلون با دستگاه و 
CTS تنظيمات دستگاه

جلسه یکم: الک كشی شابلون و 
CTS تنظيمات دستگاه

ــابلون، دو روش دســتی و خــودکار وجــود دارد.  ــا الک کشــی ش ــاط ب در ارتب
ــد،  ــترس نباش ــی در دس ــک الک کش ــزات اتوماتي ــت تجهي ــن اس ــه ممك ازآنجاک
ــن  ــی ای ــت. از طرف ــای آن اس ــتی و ویژگی ه ــی دس ــوزش الک کش ــر آم ــز ب تمرک
روش نيــز در کتــاب 1-10 موردبحــث قرارگرفتــه اســت. بنابرایــن از پرداختــن بــه آن 
خــودداری می شــود، امــا برخــی نكاتــی کــه فصــل مشــترک ایــن دو روش هســتند 

ــد. ــرار می گيرن ــی  ق ــورد بازگوی ــد، م ــت بيشــتری برخوردارن ــا از اهمي ی

دانش افزایی

مهم ترین موضوعات در ارتباط با الک کشی، عبارت اند از :

 ضخامت الیه امولسيون روی سطح توری- 1-1-1

ــری  ــتگاه های اندازه گي ــه دس ــند ک ــته باش ــه داش ــرم توج ــوزان محت هنرآم
ــنجش  ــوری س ــطح ت ــه س ــبت ب ــت آن را نس ــيون، ضخام ــر امولس ــت قش ضخام

می کننــد. 

در مبحــث ســنجش ضخامــت در چــاپ اســكرین، عمدتــاً ســه بخــش 
: از  عبارت انــد  کــه  اســت  موردتوجــه 

ضخامت توری  ●

ضخامت قشر روی توری ●

ضخامت توری الک کشيده شده )ضخامت توری و الک باهم( ●
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ضخامت سنج توري

ضخامت مش و استنسيل
آنچــه در اندازه گيری هــا اهميــت داشــته و الزم اســت موردتوجــه باشــد، 

ــت.  ــيل( اس ــوری )استنس ــاس روی ت ــاده حس ــر م ــت قش ضخام

ــر  ــوارد زی ــه م ــت ب ــر، الزم اس ــای موردنظ ــری بخش ه ــد اندازه گي در فرآین
توجــه شــود :

از دستگاه های الكترونيكی )ابزار دقيق( ویژه این کار استفاده شود. ●

ــتی  ● ــته )دارای الک( بایس ــی بس ــم نواح ــدون الک( و ه ــاز )ب ــی ب ــم نواح ه
شــوند. اندازه گيــری 

ــوری  ● ــف ت ــای مختل ــار در بخش ه ــا 5 ب ــه بایســتی ت ــن دو ناحي ــدام از ای هرک
ــوند. ــری ش اندازه گي

امولســيون/  ● ضخامــت  مقــدار  انجام شــده،  اندازه گيری هــای  ميانگيــن 
استنســيل یــا همــان قشــر الک روی ســطح تــوری خواهــد بــود.

شــده اند  ● برنامه دهــی  و  طراحــی  به گونــه ای  اندازه گيــری  دســتگاه های 
ــر چــاپ، فقــط بایســتی دفعــات ســنجش را انجــام دهــد. بقيــه کار،  کــه کارب
ــه ســطح  ــه دســت آوردن ضخامــت قشــر الک نســبت ب ازجملــه محاســبات ب
ــود  ــف را خ ــای مختل ــن از اندازه گيری ه ــبه ميانگي ــن، محاس ــوری و همچني ت
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RZ اندازه گيري ميزان

ــد. ــام می ده ــی انج ــيار باالی ــت بس ــا دق ــتگاه ب دس

ــوری  ● ــر امولســيون روی ســطح ت ــت قش ــزان ضخام ــا مي ــاط ب ــه در ارتب این ک
ــزان از  ــان مي ــنجش هم ــان و س ــاً بي ــدف دقيق ــد، ه ــان آم ــه مي ــت ب صحب
ــت. ــر اس ــوری افزون ت ــطح ت ــه از س ــد ک ــيون می باش ــه امولس ــت الی ضخام

دستگاه های اندازه گيری، ضخامت امولسيون نسبت به سطح توری خام را سنجش می کنند.

ــی از - 1-1-2 ــور تخصص ــه به ط ــيون ک ــطح امولس ــواری س ــزان ناهم مي
حــروف RZ بــرای آن اســتفاده می شــود :

ــم )ســوزن( آن  ــن صــورت اســت کــه قل ــه ای ــزار ســنجش RZ ب عملكــرد اب
روی ســطح امولســيون خشک شــده کشــيده می شــود )تقریبــاً 1 ســانتی متر( 
ــن  ــن و نازک تری ــدازه ضخيمتری ــی از ان ــودکار، ميانگين ــور خ ــتگاه به ط ــگاه دس آن
بخش هــای قشــر امولســيون را محاســبه کــرده و در نمایشــگر خــود نشــان می دهــد.

: RZ چند نكته در فرآیند اندازه گيری

ــت  ● ــيون اس ــر امولس ــه قش ــوط ب ــد،  RZمرب ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــا امولســيون پوشــش  ــًا ب ــه کام ــی ک ــر بخش های و ســنجش بایســتی ب

ميزان RZ نامناسب

ميزان RZ مناسب
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ــود. ــام ش ــده اند انج داده ش

سنجش باید از سمت چاپ توری )Print Side( انجام شود. ●

بــرای بــه دســت آوردن عــدد نهایــی قابل اعتمادتــر، الزم اســت ســنجش  ●
در ســه ناحيــه متفــاوت انجــام شــود.

مقادیــر کمتــر RZ بيانگــر ناهمــواری کمتــر در قشــر امولســيون اســت  ●
و برعكــس.

شيوه تدریس 

ــه  ــه پرداختــن ب ــرای معرفــی و نشــان دادن مراحــل کار، ناچــار ب ازآنجاکــه ب
تمــام مراحــل هســتيم و بــه دليــل گســتردگی در ابــزار و ماشــين آالت، عمــًا امــكان 
تهيــه و در اختيــار داشــتن تمــام آن هــا ميســر نيســت، ناگزیــر بایســتی از روش هــای 

جایگزیــن بــا بيشــترین بهــره وری اســتفاده کــرد.

آنچــه به عنــوان راهــكار پشــتيبان بایســتی در چنيــن شــرایطی مدنظــر قــرار 
ــای  ــن روش ه ــت یافت ــی جه ــت ذهن ــوان خاقي ــری از ت ــتفاده حداکث ــم، اس دهي
ــه  ــت ک ــدان جاس ــا ب ــوع ت ــن موض ــت ای ــت. اهمي ــام کار اس ــرای انج ــن ب جایگزی
بایســتی بــه روش هــای مختلــف آموزشــی بــرای غلبــه بــر شــرایط این چنيــن، آگاه 
ــت  ــرایط محدودی ــد در ش ــه می توان ــد ک ــيار مفي ــای بس ــی ازاین روش ه ــود. یك ب
ــن  ــه ای ــرد، روش حــل مســئله اســت. ب ــرار گي ــتفاده ق ــع، مورداس ــات و مناب امكان
منظــور در اینجــا مناســب اســت کــه هنرآمــوزان محتــرم بــا ایــن تكنيــک آموزشــی 

آشــنا شــوند.

مسئله چيست ؟

شكاف / فاصله ميان وضع مطلوب و وضع موجود.

مشكل چيست؟ کار انجام نشده. 

وضع مطلوب کدام است؟ کار انجام شده. 

ــی  ــر منطق ــد تفك ــئله فرآین ــل مس ــئله : روش ح ــل مس ــك ح  تكني
ــكات،  ــا مش ــی ب ــگام رویاروی ــه هن ــوزد ک ــراد می آم ــه اف ــه ب ــت ک ــی اس و منظم
ــكل  ــل مش ــرای ح ــا را ب ــن آن ه ــرده، بهتری ــتجو ک ــددی را جس ــای متع راه حل ه
ــه، منطقــی،  ــد آگاهان ــک فراین ــه  این ترتيــب حــل مســئله ی ــد. ب )مســئله( برگزینن
تــاش بــر و هدفمنــد اســت تــا بتــوان از وضــع موجــود خــاص شــده و بــه وضــع 

ــيد. ــوب رس مطل
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حــل مســئله عبــارت اســت از فراینــد شــناختی- رفتــاری کــه توســط خــود 
ــر  ــای مؤث ــک آن راه حل ه ــا کم ــد ب ــعی می کن ــرد س ــود و ف ــت می ش ــرد هدای ف
ــن  ــه ای ــد. البت ــدا کن ــش پي ــره خوی ــی روزم ــائل زندگ ــرای مس ــازگارانه ای ب ــا س ی
ــرای  ــردی ب ــاش ف ــرو آن، ت ــا مشــكات و پي ــردی ب ــر مواجــه ف ــف مبتنــی ب تعری
یافتــن راهــكار مناســب اســت. در شــرایطی کــه مســئله بــرای مجموعــه ای از افــراد، 
ــا گروهــی  ــی مشــكل موجــود، مســئله جمــع ی ــه عبارت عموميــت داشــته باشــد، ب
ــار از  ــراد باشــد، بدیهــی اســت فرآینــد شــناختی – رفتــاری موردنظــر، ایــن ب از اف

ــود. ســوی اعضــای آن مجموعــه مــورد واکنــش خواهــد ب

ــيار  ــای( بس ــازات )قابليت ه ــد، امتي ــن فرآین ــداد ای ــه برون ــت ک ــكی نيس ش
ــت  ــه حال ــرا نســبت ب ــد داشــت. زی ــردی خواه ــای ف ــه تاش ه بيشــتری نســبت ب
ــورد  ــتر م ــات، بيش ــر و جزیي ــی، کمت ــدام گروه ــا اق ــر ی ــای تفك ــردی، ضعف ه ف
وارســی و تحليــل قــرار می گيرنــد. در ایــن شــرایط بدیهــی اســت کــه راهــكار حــل 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی، بهره ورت ــه جمع ــی از اندیش ــئله ناش مس

ــک امتحــان ســخت  ــل ی ــک مشــكل بيرونی)مث ــد ناشــی از ی مســئله می توان
ــه  ــات گرفت ــرد نش ــا از درون ف ــده( و ی ــتأصل کنن ــوار و مس ــرایط کاری دش ــا ش ی

ــدات شــخصی(. ــا، تعه ــداف، نيازه باشــد)مثل اه

حل مسئله ماهرانه، مستلزم استفاده از نردبانی است كه پله های آن 
عبارت اند از : تعریف مسئله ، توليد راه حل ، ارزیابی راه حل ها و 

انتخاب راه حل.
ویژگی های مسئله ها :

کلــی  دســته  چهــار  بــه  می تــوان  ویژگی هایشــان  ازنظــر  را  مســئله ها 
: از  عبارت انــد  کــه  کــرد  تقســيم بندی 

مسئله های ساده / دشوار

مسئله های خوش ساختار / بد ساختار

مسئله های  آشنا / ناآشنا

مسئله های ابداعی / غير ابداعی

پرسش

ــان  ــم هنرجوی ــل و فه ــت، عكس العم ــا دق ــوزان ب ــود هنرآم ــه می ش توصي
دربــاره ایــن موضــوع را مــورد تحليــل قــرارداده و بــا طــرح پرســش های ثانویــه 
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)ناشــی از فهــم هنرجویــان( ذهــن ایشــان را بــه چالــش و تفكــر بيشــتر وادارنــد.

ازجمله سؤاالت ممكن عبارت اند از این که :

اگــر درک مطلــب هنرجویــان از ضخامــت قشــر امولســيون در حــد مناســبی 
ــا  ــش ی ــای افزای ــه راه کاره ــه ب ــرد ک ــرح ک ــؤال را مط ــن س ــوان ای ــت، می ت اس

ــر ســطح تــوری بيندیشــند. کاهــش قشــر امولســيون ب

ایــن فعاليــت فكــری، می توانــد در قالــب گروه هــای کاســی کــه هنرآمــوز 
از قبــل در کاس تعریــف کــرده اســت انجــام پذیــرد.

ــر و  ــا، تفك ــه تاش ه ــه نتيج ــد ک ــروه بخواه ــر گ ــده ه ــوز از نماین هنرآم
ــد. ــه ده ــته و ارائ ــت نوش ــک ليس ــروه را در ی ــای گ ــای اعض همفكری ه

فعاليت كالسی

ــون الک  ــي، پيرام ــاب درس ــه 12 کت ــی صفح ــت کاس ــام فعالي ــرای انج ب
ــک مشابه ســازی،  ــد در ی ــوزان می توانن ــب آن، هنرآم ــا و معای کشــی دســتی و مزای
هنرجویــان را بــه تفاوت هــای ميــان انجــام برخــی امــوری کــه امــروزه، مكانيســم های 
دســتی و اتوماتيــک آن هــا وجــود دارد، توجــه دهنــد. ازجملــه ایــن مكانيســم ها کــه 
ــد  ــا الک کشــی را داشــته باشــند، عبارت ان ــف مشــابهت های الزم ب از جهــات مختل

از ماشــين های ظرف شــویی.

بــه شستشــوی  نســبت  تفاوت هایــی  ماشــين های ظرف شــویی چــه  در 
ــود دارد؟ ــت وج ــا دس ــروف ب ظ

ــزرگ  ــتوران ب ــک رس ــم در ی ــا را بخواهي ــن تفاوت ه ــه ای ــد ک ــور کني تص
ــم. ــی کني بررس

اکنــون رســم دو جــدول دو ســتونی کــه یــک ســتون بــه مزایــا و یــک ســتون 
بــه معایــب اختصــاص دارد را بــه هنرجویــان پيشــنهاد دهيــد و از آن هــا بخواهيــد 
کــه ابتــدا جــداول را بــرای فرآینــد ظرف شــویی دســتی و اتومــات پــر کننــد، ســپس 
منطبــق بــا آن هــا جــداول مربــوط بــه الک کشــی دســتی و اتومــات را کامــل کننــد.

از هنرجویــان ســؤال شــود کــه آیــا الزامــاً نقطــه مقابــل تمــام قوت هــا، بــرای 
حالــت دیگــر، نقطــه ضعــف خواهــد بــود؟



15

معایبمزایا

الک کشی اتومات

معایبمزایا

ظرف شوی اتومات

بحث كالسی

ــی قشــر  ــار غيریكنواخت ــون آث ــرای انجــام بحــث کاســی صفحــه 12 پيرام ب
ــتفاده  ــن اس ــرم ضم ــوزان محت ــه هنرآم ــوری، ضــرورت دارد ک ــر روی ت حســاس ب
ــتفاده از  ــژه اس ــش به وی ــن بخ ــه دوم ای ــث جلس ــب الزم از مباح ــت مطال و برداش
تصاویــر درج شــده در بخــش نمونه هــای آموزشــی، بــه یــک نكتــه مهــم در ارتبــاط 
بــا عوامــل مؤثــر بــر ضخامــت و ميــزان یكنواختــی قشــر امولســيون بــر ســطح تــوری 

توجــه کامــل داشــته باشــند.

ــر  ــاد تكــرار الک کشــی ب ــر بســيار زی ایــن موضــوع مهــم عبــارت اســت از اث
ــی  ــر یكنواخت ــزان غي ــوع مي ــده.در موض ــک نش ــر الک خش ــا ب ــده ی الک خشک ش

قشــر امولســيون )استنســيل(.

ــرای آن دســته از هنرآموزآن کــه در ســایر فرآیندهــای چاپــی  ایــن موضــوع ب
ــل تفســير و تحليــل اســت.  ــادی قاب ــا حــد زی ــد، ت نيــز تبحــر و دانــش کافــی دارن
به عنوان مثــال در فرآینــد چــاپ افســت، موضــوع بســيار چالشــی ميــزان فرونشســت 
مرکب هــا در یــک فرآینــد چــاپ چندرنــگ متوالــی و اثرپذیــری آن از ميــزان خشــک 
ــدر  ــه هرچق ــی ک ــن معن ــه ای ــود دارد. ب ــواره وج ــگ پيشــين، هم ــاپ رن ــودن چ ب
ــونده،  ــاپ ش ــدی چ ــب بع ــود، مرک ــک ش ــتر خش ــده بيش ــر چاپ ش ــب بيش ت مرک
ــر  ــه مقادی ــا را ب ــن م ــل بيشــتری در فرونشســت روی آن خواهــد داشــت. و ای تمای

ــاند. ــد رس ــا( خواه ــوم Trapping )نشــت مرکب ه بيشــتر مفه

ــود.  ــه همــان وضــع خواهــد ب ــاً ب ــز، شــرایط دقيق در موضــوع الک کشــی ني
ــت  ــی خشک شــده باشــد، ضخام ــرار الک کشــی، الک قبل ــش از تك ــر پي ــی اگ یعن
الک بعــدی، بيشــتر خواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن، ميــزان صافــی ســطح الک نهایــی 

)استنســيل( نيــز رشــد خواهــد داشــت.
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امــا نكتــه بســيار مهــم دیگــر، اثــر ایــن فرآیندهــا بــر کيفيــت ظهــور شــابلون 
اســت.

ــت  ــر وضعي ــری ب ــه اث ــک، چ ــه خش ــس ب ــورت خي ــی به ص ــرار الک کش  تك
ــد داشــت؟ ــور شــابلون خواه ظه

در بخــش دوم، توضيــح داده شــده کــه برخــی از انــواع الک، نســبت بــه ایــن 
موضــوع، عملكــرد مناســب و رضایت بخــش نخواهنــد داشــت. مشــكل ایــن عملكــرد 
نامطلــوب در مرحلــه ظهــور پدیــدار می شــود کــه کار ظهــور را بــا دشــواری مواجــه 
ــا  ــه خشــک را بایســتی ب می کنــد. بنابرایــن تكــرار الک کشــی در حالــت خيــس ب

دقــت نظــر و آگاهــی کافــی از رفتــار الک، انجــام داد.  

ــار  ــه در اختي ــه ک ــی مربوط ــم آموزش ــوع، از فيل ــن موض ــا ای ــاط ب در ارتب
بگيریــد. کمــک  قرارداده شــده  هنرآمــوزان 

فعاليت پژوهشی 

در فعاليــت پژوهشــی صفحــه 20 کــه بــه موضــوع دو حالــت افقــي یــا عمــودي 
ــه  ــد پرداخت ــس جام ــه آب و واک ــان پای ــتم جوهرافش ــرح در دو سيس ــت ط نگاش

ــه تقســيم کــرد: ــه دو مرحل ــوان ب ــن فعاليــت را می ت اســت، انجــام ای

از روش حــل مســئله بــا تكنيک بــارش فكــری اســتفاده کنيــد. 	. 
ــرایط  ــرده و ش ــيم ک ــره تقس ــد نف ــای چن ــه گروه ه ــان را ب هنرجوی
ایــن روش حــل مســئله را مهيــا کنيــد. الزم اســت، هنرآمــوزان، تمــام 
مــوارد مربــوط بــه تكنيک بــارش فكــری را بــه ایشــان گوشــزد کــرده 

ــد. ــد نماین ــا را تأکي ــت آن ه و رعای

ــت، ب.  ــرح اس ــل مط ــوان روش بدی ــتر به عن ــه بيش ــه دوم ک  در مرحل
ــخ های  ــه پاس ــدی ک ــان، در ح ــر هنرجوی ــداد فك ــطح برون ــر س اگ
ــد از  ــوزان می توانن ــند نبود،هنرآم ــته باش ــر داش ــی را درب قابل توجه

ــد : ــتفاده کنن ــر اس ــكار زی راه

ــد  ــب کني ــوار نص ــا دی ــه ی ــر روی تخت ــز ب ــوای تمي ــرگ مق ــک ب ــدا ی ابت
)مراقبــت شــود کــه در صــورت واگــذاری کار بــه هنرجویــان، نصــب مقــوا، 
آســيبی بــه دیــوار یــا تختــه وارد نيــاورد( ســپس دو مــاده )مرکــب( رنگــی 
کــه یكــی به شــدت رقيق شــده و دیگــری از غلظــت باالیــی )در حــد 
ــان  ــار هنرجوی ــد را در اختي ــوردار باش ــی( برخ ــت ورق ــاپ افس ــب چ مرک
ــای رنگــی،  ــدام از ماده ه ــا هرک ــا ب ــرارداده و از ایشــان خواســته شــود ت ق
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ــا  ــک طــرح را بنویســند ی ــا ی ــه ی ــک جمل ــوای نصب شــده، ی ــر روی مق ب
بكشــند.

به طــور مشــخصی، حاصــل نوشــتن بــا مــاده رقيــق، از کيفيــت پایيــن ناشــی 
از شــره کــردن و عــدم ثبــات مــاده بــر روی مقــوا برخــوردار خواهــد بــود.

ــی  ــاده رنگ ــان )م ــا جوهرافش ــت ب ــاوت نگاش ــود، تف ــاهده می ش ــه مش آنچ
ــود. ــد ب ــظ( خواه ــی غلي ــاده رنگ ــد )م ــس جام ــق( و واک رقي

فعاليت كالسی 

ــم از  ــا پخــش فيل فعاليــت کاســی صفحــه 26 کتــاب درســي را می توانيــد ب
یــک دســتگاه  CTS انجــام دهيــد.

در ایــن خصــوص الزم اســت کــه پيــش از پخــش فيلــم، ذهــن هنرجویــان را 
بــرای دیــدن بــا دقــت فيلــم متمرکــز کنيــد.

ــه  ــان خواســته شــود ک ــم، از هنرجوی ــاز پخــش فيل ــر اســت پيــش از آغ بهت
ــا  ــده و آن ه ــاب درج ش ــه در کت ــی ک ــت کاس ــه فعالي ــوط ب ــدول مرب ــار ج یک ب
ــم  ــگاه فيل ــد. آن ــرار دهن ــی ق ــد، موردبررس ــر کنن ــی آن را پ ــای خال ــتی جاه بایس
ــم از ایشــان خواســته شــود کــه جــدول را کامــل  ــان فيل پخش شــده و پــس از پای

ــد. کنن

ممكــن اســت کــه برخــی هنرجویــان درخواســت تكــرار پخــش فيلــم را داشــته 
باشــند؛ از دیــدگاه آموزشــی، ایــن کار ایــرادی نــدارد، امــا موضــوع ایجــاد تمرکــز کــه 
ــت الزم  ــا دق ــان، ب ــه هنرجوی ــد ک ــه آن اشــاره شــد، کمــک می کن ــر ب کمــی باالت
ــی  ــدت آموزش ــداف بلندم ــود از اه ــز، خ ــاد تمرک ــن ایج ــد. ای ــال کنن ــم را دنب فيل
ــز  ــوان آن را ني ــی، می ت ــای کاس ــه فعاليت ه ــام این گون ــال انج ــه در خ ــت ک اس

تمریــن کــرد. 
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خودارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم RZ را به طور عملی درک کرده ام

عوامل مؤثر بر ضخامت استنسيل را می شناسم

مزایا و معایب الک کشی اتومات را یاد گرفته ام

مراحل آماده سازی الک کش اتومات را یاد گرفته ام

اجزای اصلی الک کش اتومات را می شناسم

فرآیند سنجش ضخامت امولسيون را یاد گرفته ام

فرآیند سنجش ميزان ناهمواري امولسيون را یاد گرفته ام

معنی واژه های تخصصی را آموخته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه اول

ارزشيابی توسط هنرآموز

خيربلیمؤلفه های ارزشيابی

مفهوم RZ را به طور عملی درک کرده  است

عوامل مؤثر بر ضخامت استنسيل را می شناسد

مزایا و معایب الک کشی اتومات را یاد گرفته است

مراحل آماده سازی الک کش اتومات را یاد گرفته است

اجزای اصلی الک کش اتومات را می شناسد

فرآیند سنجش ضخامت امولسيون را یاد گرفته است

فرآیند سنجش ميزان ناهمواري امولسيون را یاد گرفته است

معنی واژه های تخصصی را آموخته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.

  * به ازای هر 5 )بلی( در مؤلفه های ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تهيه شابلون 

رایانه ای اسکرین
جلسه دوم - انتقال طرح، ظهور 

شابلون، كنترل انتقال طرح و شابلون

1-2- انتقال طرح، ظهور شابلون، 
كنترل انتقال طرح و شابلون 

موارد زیر را با انجام آزمایش های واقعی به هنرجویان منتقل کنيد.

شــابلون حســاس و خشــک شــده، دوبــاره رطوبــت موجــود در محيــط را  ●
جــذب مــی کنــد.

ــان  ● ــن زم ــاه تری بعــد از خشــک کــردن شــابلون حســاس شــده، در کوت
ــد. ــال طــرح را انجــام دهي ــه انتق ممكــن، مرحل

اگــر شــرایطی وجــود دارد کــه ناچــارا انتقــال طــرح بــه شــابلون حســاس  ●
و خشــک شــده را بــرای مــدت بيــش از یــک ســاعت تاخيــر بياندازیــد، 

حتمــا دوبــاره آن را خشــک کنيــد.

ــوب در  ● ــوای مرط ــش از 6% محت ــود بي ــه وج ــد ک ــت بداني ــوب اس خ
ــال  ــا اخت ــی را ب ــت و نورده ــه نگاش ــرآوری آن در مرحل ــيون، ف امولس
ــا  ــت نگاشــت ی ــا کيفي ــچ ارتباطــی ب ــن موضــوع، هي ــد. ای مواجــه ميكن

ــدارد. ــی ن نورده

فعاليت عملي 

ــوری حســاس و خشــک  ــه ت ــت ب ــرای نشــان دادن واقعيــت بازگشــت رطوب ب
ــه تناســب  ــا تقســيم وظایــف ب ــان و ب ــر را در حضــور هنرجوی شــده، کار عملــی زی

ــوان و عاقــه ایشــان انجــام دهيــد. ت

در ایــن بــاره هنرآمــوزان مــی تواننــد انجــام کارهایــی کــه در تــوان هنرجویــان 
ــه خودشــان واگــذار کــرده و در  ــا کمتریــن خطــا انجــام مــی شــود را ب هســت و ب
خــال انجــام کارهــا، خــود نظــارت دقيــق داشــته و راهنمایــی هــای الزم بــرای هــر 

کــدام از کارهــا را یــادآوری نمایــد.

یک طرح/تصویر با ظرافت و تناليته مناسب انتخاب کنيد.	. 
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دو شــابلون بــا ویژگــی هــای یكســان آمــاده کــرده و مراحــل زیــر را انجــام ب. 
: دهيد 

ــر روی فریــم )قــاب( یــک شــابلون عبــارت "بــدون تاخيــر" و بــر روی  ● ب
فریــم دیگــری عبــارت "بــا تاخيــر" را بنویســيد تــا در مراحــل کار تداخــل 

یــا اشــتباهی صــورت نگيــرد.

ــک  ● ــل خش ــور کام ــه ط ــرده و ب ــاس ک ــر" را حس ــدون تاخي ــابلون "ب ش
ــد.  کني

بافاصلــه انتقــال را انجــام داده، ســایر مراحــل تهيــه شــابلون را تــا پایــان  ●
انجــام دهيــد. شــابلون آمــاده شــده را تــا پایــان کار شــابلون دوم در جــای 

ــداری کنيد. مناســب نگه

اکنون شابلون "با تاخير" را حساس کرده و خشک کنيد. ●

اگــر دســتگاه رطوبــت ســنج تــوری را در اختيــار داریــد، رطوبــت تــوری  ●
پــس از خشــک شــدن و  در ســایر مراحــل را ســنجش و یادداشــت کنيــد.

ــه مراحلــی کــه انجــام مــی دهيــد  ● ــوط ب در هــر مرحلــه توضيحــات مرب
ــد. را بگویي

از فهــم کامــل موضــوع توســط هنرجویــان مطميــن شــوید. به ایــن منظور  ●
از هنرجــو بخواهيــد کــه بــه طــور مشــخص فهــم خــودش از مراحــل کار و 

همچنيــن از توضيحــات شــما را بــرای کاس بازگــو کنــد.

ــوان گفتگــو و مباحثــه، از اهــداف اساســی آمــوزش و  )از آنجــا کــه تقویــت ت
ــا  ــه هایشــان از کاره ــان یافت ــه بحــث و بي ــان ب ــرورش اســت، کشــاندن هنرجوی پ
ــای کار گروهــی و  ــت ه ــری در رشــد قابلي ــم، کمــک بســيار موث و توضيحــات معل

ــود.( ــی ایشــان خواهــد ب گفتمان

تــوری را کامــا خشــک کــرده و بــرای مــدت 2 ســاعت در محيطــی کــه  ●
رطوبــت مناســبی دارد قــرار دهيــد.

دوباره رطوبت توری را اندازه گيری و یادداشت کنيد. ●

اکنون کار انتقال طرح را انجام دهيد. ●

کيفيت انتقال طرح ها را بررسی و مقایسه کنيد. ●

نتایج را بنویسيد. ●



21

از شابلونها، نمونه چاپ تهيه کنيد. ●

کيفيت چاپ دو شابلون را بررسی و مقایسه کنيد. ●

نتایج را بنویسيد ●

دانش افزایی 

رویه كشی در الک زنی :

رویــه کشــی در الک زنــی فرآینــدي اســت کــه طــی آن یــک الیــه امولســيون، 
بــه طــور یــک پارچــه بــر روی تــوری الک کشــی شــده اعمــال مــی شــود تــا ميــزان 
RZ بــه گونــه ای کــه ضخامــت استنســيل در کمتریــن مقــدار ممكــن قــرار گيــرد، 

کاهــش یابــد.

ــن صــورت اســت کــه بعــد از انجــام الک کشــی  ــه ای ــه کشــی ب فرآینــد روی
شــابلون و خشــک شــدن کامــل آن، بــا اســتفاده از یــک الک کــش بــا لبــه نــازک 
)تيــز( الیــه بســيار نازکــی از امولســيون بــر روی الک قبلــی از ســمت چــاپ کشــيده 
مــی شــود. ایــن کار باعــث مــی شــود کــه بــی نظمــی هــای ســطح امولســيون، تــا 
حــد زیــادی پــر شــده و بــه دنبــال آن ميــزان RZ نيــز بــه کمتریــن مقــدار خــود 

خواهــد رســيد و ســطح امولســيون صــاف تــر خواهــد شــد. 

البتــه رویــه کشــی الک را مــی تــوان بــرای هــر دو طــرف شــابلون انجــام داد 
کــه بایســتی بعــد از رویــه کشــی هــر طــرف، الک را خشــک کــرد. نكتــه مهــم در 
ــژه برخــی امولســيون  ــه وی ــا، ب ــه برخــی امولســيون ه ــن اســت ک ــه ای ــن زمين ای
هــای فتوپليمــری )SBQ( در ایــن زمينــه واکنــش ضعيــف دارنــد. بــه ایــن صــورت 
کــه ممكــن اســت در فرآینــد پوشــش – خشــک کــردن، پوشــش - خشــک کــردن، 
خشــک شــدن پياپــی ایــن امولســيون هــا باعــث شــود کــه شستشــو و پــاک شــدن 
ــوع  ــن ن ــار ای ــوان رفت ــی ت ــه دو روش م ــود. ب ــوار ش ــر دش ــه تصوی ــا از ناحي آنه
امولســيون هــا را شناســایی کــرد. اول ایــن کــه از توليــد کننــده آن ســوال شــود؛ دوم 
ایــن کــه مقــداری از امولســيون را بــه طــور مناســب بــا رویــه کشــی، آزمایــش کــرد.

رویه کشي استنسيل
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: )Capilary film( استفاده از فيلمهای كپيالري

فيلم هــای کپيــاری نيــز ماننــد الک کشــی مســتقيم، تحــت تأثيــر چندیــن 
ــد از :  ــه عبارت ان ــه هســتند ک مؤلف

- ضخامت فيلم کپياری
- برند/نوع فيلم

- تكنيک / روش اعمال فيلم بر توری
- شماره توری

- مشخصه نخ توری

ــت  ــود، ضخام ــال می ش ــاری روی آن اعم ــم کپي ــه فيل ــوری ک ــک ت ــرای ی ب
ــا  ــود. ام ــد ب ــر خواه ــتفاده، متغي ــم مورداس ــت فيل ــب باضخام ــيل، متناس استنس
بســياری از اپراتورهــا بــه  اشــتباه فكــر می کننــد کــه ضخامــت استنســيل و ضخامــت 
فيلــم برابــر هســتند. هنــگام اعمــال فيلــم کپيــاری روی تــوری، در واقــع بخشــی از 

ــوری جــذب می شــود.  ــه داخــل ت ــم ب فيل

ــرای  ــم ب ــدف مه ــن، ه ــدار RZ پایي ــا مق ــازک ب ــيل ن ــک استنس ــوالً ی معم
ــت  ــر ضخام ــل( اســت. اگ ــات کام ــا جزیي ــت )ب ــاپ باکيفي ــک چ ــه ی دســت یابی ب
استنســيل زیــاد باشــد، انتقــال مناســب مرکــب از شــابلون بــه ســطح چــاپ شــونده 
ــدن )پيوســت(  ــه دليــل باقــی مان ــر ب دچــار اختــال خواهــد شــد؛ جزیيــات تصوی
مرکــب بــه دیواره هــای استنســيل، منتقــل نخواهنــد شــد؛ و احتمــال دفرمــه شــدن 

ــد. ــش می یاب ــر افزای تصوی

در مقابــل، مقــدار RZ پایيــن، بــه معنــی ســطح صاف تــر استنســيل خواهــد 
ــای  ــب از کناره ه ــراوش مرک ــوذ و ت ــع از نف ــه مان ــر )ک ــی واش ــد نوع ــود و مانن ب

ــد. ــل می کن ــود( عم ــونده می ش ــاپ ش ــطح چ ــه س ــيل ب استنس

فيلم کپياري به جاي امولسيون روي توري
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سطح صاف استنسيل، مانند واشر عمل می كند.

نمونه های آموزشی 

ــر  ــا ب ــار آن ه ــی و آث ــون الک کش ــای گوناگ ــی از حالت ه ــای مختلف  نمونه ه
ســه مؤلفــه کيفيــت تــرام، ضخامــت قشــر حســاس )استنســيل( و ميــزان RZ در 
ــتفاده  ــان اس ــر هنرجوی ــم کامل ت ــرای فه ــا ب ــده اند. از آن ه ــان داده ش ــه نش ادام
کنيــد. تصاویــر بزرگنمایــی شــده از نواحــی : A -تــرام نمونــه چــاپ ، B-خطــوط 2 

ــته  ــر،C- نوش ميلی مت

2-3

رویه کشي2طرفبدون رویه کشيرویه کشی1طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

Aنمونه چاپ با امولسيون نوع »فتوپليمر دیازو«

2-2

2-1
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2-3

بدون روپوشیروپوشی1طرف

الک کشی

روپوشی2طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

B

2-2

2-1
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2-3

روپوشی2طرفبدون روپوشیروپوشی1طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

C

2-2

2-1
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2-3

روپوشی2طرفبدون روپوشیروپوشی1طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

A

2-2

2-1

"SBQ نمونه چاپ با امولسيون نوع "فتوپليمر
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2-3

روپوشی2طرفبدون روپوشیروپوشی1طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

B

2-2

2-1
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2-3

روپوشی2طرفبدون روپوشیروپوشی1طرف

ی
اسکوییج

پ
ت چا

سم

C

2-2

2-1
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نمونه چاپ با انتقال طرح توسط فيلم های کپياری مختلف

LPI85  ناحيه ترامه 53% با کيفيت چاپ
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نمونه چاپ با انتقال طرح توسط فيلم های کپياری مختلف

خطوط و فاصله های 2 ميلی متر
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نمونه چاپ با انتقال طرح توسط فيلم های کپياری مختلف

خطوط و فاصله های 2 ميلی متر



32

فعاليت كالسي 

فعاليــت بــرای اســتخراج معنــی فارســی – تخصصــی واژه هــای نمــودار مراحل 
ســنجش فرآینــد چــاپ اســكرین را بــا هماهنگــی و تــوان ســنجی از هنرجویــان، بــه 
عنــوان تكليــف درســی از آنهــا بخواهيــد. البتــه اســتفاده از ســایر واژه هــا و عبــارات 

موجــود در متــن درس هــم بــه ایــن مجموعــه اضافــه مــی شــود.

وازه انگليسیمعنی فارسیوازه انگليسیمعنی فارسی

Stretching Meshتوری کشیStretchکش آمدن

tensionکششExposeنور دهی

Tensiometerکشش سنجExposureدستگاه نوردهی

temperatureدماDevelopmentآماده کننده

Mesh countشماره/چشمه توریHumidityرطوبت

Mesh counterشمارشگر چشمه توریHygrometerرطوبت سنج

استنسيل )الک روی 
Mesh thicknessضخامت توریStencil توری(

Thread Diameterمشخصات نخthicknessضخامت

Flatness of frameميزان تخت بودن قابStencil thicknessضخامت استنسيل

Slip gaugesانحراف/پيچش سنجroughnessناهمواری

Weight of frameوزن قابStencil roughnessناهمواری استنسيل

Electronic scalesمقياس های الكترونيکRz meterناهمواری سنج

Exposure اندازه گير نوردهی
calculation

Thermometerدما سنج

Degreasing meshچربی گيری توریExposure levelسطح/ميزان نوردهی

Drying meshخشک کردن توریIntegratorدستگاه نور سنج

Coating meshالک کشی توریImage qualityکيفيت تصویر

خشک کردن توری Image sizeاندازه تصویر
حساس شده

 Drying coated
mesh

قاعده الكترونيک )قواعد Dot lossالغری ترام
دیجيتال(

Electronic rule

Specialised دنسيتومتر مخصوصDot gainچاقی ترام
densitometer
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

اهميت انتقال بافاصله طرح به شابلون را یاد گرفته ام

اندازه گيري رطوبت توري را آموخته ام

ویژگي هاي فيلم کپياري را یاد گرفته ام

کار با فيلم کپياري را انجام مي دهم

تفاوت کيفيت کار با فيلم کپياري و امولسيون را یاد گرفته ام

دليل رویه کشی در الک کشی را درک کرده ام

رویه کشی را انجام می دهم

معنی واژه های تخصصی را آموخته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه دوم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

اهميت انتقال بافاصله طرح به شابلون را مي داند

اندازه گيري رطوبت توري را آموخته است

ویژگي هاي فيلم کپياري را یاد گرفته است

کار با فيلم کپياري را انجام مي دهد

تفاوت کيفيت کار با فيلم کپياري و امولسيون را یاد گرفته است

دليل رویه کشی در الک کشی را درک کرده است

رویه کشی را انجام می دهد

معنی واژه های تخصصی را آموخته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.

* به ازای هر 5 )بلی( در مؤلفه های ارزشيابی 1/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

الک کشی شابلون 1
با دستگاه

گيره های شابلون در دستگاه را آماده کرده است

شابلون را به طور ایمن در دستگاه می  گذارد

گيره های شابلون را می بندد

شابلون محكم و در جایگاه مناسب نصب شده

متناسب با سطح شابلون الک ریخته است

در ریختن الک، نظافت را رعایت کرده است

سرعت الک کشی را مناسب تنظيم کرده است

دفعات الک کشی را مناسب تنظيم کرده است

فشار الک کشی را مناسب تنظيم کرده است

گيره های دستگاه را درست باز کرده است

شابلون را به طور ایمن از دستگاه خارج کرده است

الک کشی با کيفيت مناسب و پاکيزه انجام شده

تنظيمات دستگاه 2
CTS

محل قرارگيری کليدهای اصلی دستگاه را می داند

قبل از روشن کردن، دستگاه را کنترل عمومی می کند

انتقال طرح با 3
CTS دستگاه

دستگاه را برای گذاشتن شابلون آماده می کند

شابلون را به طور ایمن در دستگاه می گذارد

مكانيزم واحد نگاشت را کنترل می کند

حجم و کيفيت مواد نگاشت را کنترل می کند

شابلون را به طور ایمن از دستگاه خارج می کند
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

ظهور )شستشوی( 4
شابلون

محل شستشو را آماده کرده است

ابزار شستشو را کنترل و آماده کرده است

جهت شابلون برای شستشو درست است

شستشو را به روش درست انجام می دهد

شستشوی دو طرف شابلون را انجام می دهد

کنترل انتقال طرح 5
و شابلون

کشش و پيوند توری روی شابلون را کنترل کرده است

قسمت های باز و بسته شابلون را از روی طرح کنترل 
می کند

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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نمونه 1:

ــن  ــا کســب باالتری ــد ب ــد، هنرجــو می توان ــر می بيني همانطــور کــه در جــدول ارزشــيابی زی
ســطح نمــره )3 نمــره( در ســه مــورد از مراحــل کار )در صــورت موفقيــت در ســایر مراحــل 
و در شایســتگی ایمنــی و بهداشــت( بــه ســقف نمــره در واحــد یادگيــری )نمــره 15( دســت 

یابــد. 
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نمونه 2:

در صورتــی کــه هنرجــو بتوانــد از 5 نمــره مســتمر نيــز ســقف آن را بــه دســت آورد. نمــره 
واحــد یادگيــری او 20 خواهــد شــد.  
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فصل دوم

ترکيب کردن مرکب 
چاپ توري و چاپ 
بالشتكي
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واحد یادگيری 
تركيب مركب 

اسکرین 

 2-1- انتخاب نوع مركب با توجه به سطح چاپی 

جلسه سوم: انتخاب نوع مركب با توجه 
به سطح چاپی )پودری یا مایع(

در ایــن جلســه ابتــدا هنرآمــوز یكــی از مزیــت هــای اصلــی چــاپ اســكرین که 
تنــوع ســطح چاپــی مــی باشــد را بيــان کــرده و توضيــح مــی دهــد کــه ایــن روش 
چاپــی نســبت بــه ســایر روش هــا از نظــر جنــس دارای ســطح زیــر چاپــی متنوع تــر 
مــی باشــد. هنرآمــوز لــزوم تناســب بيــن مرکــب و ســطح چاپــی و خســاراتی کــه 

عــدم ایــن تناســب مــی توانــد بــه بــار آوردرا بــرای هنرجویــان تشــریح کنــد.

دانش افزایي 

ــدار 	.  ــاوی مق ــا ح ــب ه ــن مرک ــي : ای ــذي مقوای ــطوح کاغ ــاي س مرکبه
زیــادی از مــواد افزودنــی ماننــد پــودر گــچ بودنــد و علــی رغــم ضخامــت 
ــلولزی  ــای س ــب ه ــا مرک ــروزه ب ــتند و ام ــنی داش ــطح خش ــم، س ک
ــر تبخيــر خشــک مــی  ــا در اث ــن مرکــب هــا تمام جایگزیــن شــدند . ای
شــوند. و دو نــوع آنهــا مرکــب هــای ســلولزی بــا پایــه ی نيتــرو ســلولز 
و مرکــب بــا پایــه ی ایتــل هيدروکســی ایتــل ســلولز مــی باشــند . ایــن 

ــا مناســب اســت. ــا جهــت چــاپ روی بيشــتر کاغذه مرکــب ه

مرکــب فویــل : یــک فرمــول مشــخص بــرای ســاخت مرکــب فویــل بــه ب. 
شــرح زیــر مــی باشــد :

پيگمنت کروم   رنگ زرد کم رنگ                                %20 

تيل سلولز                                                              %15 

دیوکتيل فتاليت                                                       %5

پروپلين گليكول متيل اتر                                           %25

دی پروپيلن گليكول متيل اتر                                      %5

هيدروکربور آروماتيک                                              %30 
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اســتفاده از حــال هيدروکربــور آروماتيــک ســبب مــی شــود کــه قيمــت  تمــام 
شــده مرکــب پایيــن آمــده و توليــد آن از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه باشــد . 

مرکــب ســطوح فلــزي : فرمــول مرکــب قرمــز فلــزی بــا مقاومــت دربرابــر ت. 
نــور و مانــدگاری بــاال بــه شــرح زیــر مــی باشــد .

پيگمنت قرمز 122                                               %6

کربنات کلسيم                                                     %24

روغن آلكليد                                                        %50

خشک کننده                                                       %4

%16                                                 White sprite

ــه کار  ــدی ب ــن آلكي ــه روغ ــه ب ــا توج ــد ب ــده را بای ــک کنن ــات خش محتوی
گرفتــه شــده در نظــر گرفــت . امــا معمــوال اســتفاده از منگنــز و کلســيم همــراه بــا 

ــی باشــد . ــول م ــد معم ــی بلن ــای روغن آلكيده

ــا  ــاب ب ــی لع ــا نوع ــش و ی ــاپ دارای پوش ــت چ ــزی جه ــطوح فل ــوال س معم
زمينــه ی رنگــی مــی باشــند کــه مرکــب اســكرین بــر روی ایــن الیــه مــی نشــيند 
. جهــت یــک چــاپ بــا کيفيــت الزم اســت کــه ســه الیــه ی چســبندگی الزم را بــه 

یكدیگــر داشــته باشــد .

ــر روی 	.  ــه ب ــز ک ــب قرم ــک مرک ــول ی ــتيكي : فرم ــب ســطوح پاس مرک
آکریليــک و پــی وی ســی بــه کار مــی رود و در مقابــل نــور مقــاوم بــوده 
و بــرای محيــط هــای بيرونــی مناســب اســت بــه شــرح زیــر مــی باشــد .

پيگمنت کوئيناکریيدون                                                    %10

ایتل متاکریات کوپليمر                                                    %25

وی نيل کوپليمر زرین                                                       %7

متيل پروپوکسل استات                                                    %20

هيدروکربن آروماتيک                                                       %20

سيكلو هگزانون                                                                %7

سيليكون آنتی فوم                                                          %10
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نكتــه : در بــازار، مرکــب هــای ســلولزی اســكرین بــه نــام مرکــب چــاپ پوســتر 
. معروفند 

كارعملی 

هنرآمــوز از هنرجــو بخواهــد صفحــه 37 کتــاب درســي را بــا توجــه بــه مــوارد 
زیــر، انجــام دهــد.

از ميــان مرکــب هــای موجــود در کارگاه مرکــب مناســب )پلــی اتيلــن یــا  ●
PVC( را انتخــاب نمایــد.

هنرجــو بــا اســتفاده از کاردک مقــدار کمــی از رنــگ هــای انتخــاب شــده  ●
را در گوشــه ای از فولدرهــا آزمایــش مــي کننــد.

هنرجــو پــس از گذشــت مــدت زمــان الزم جهــت خشــک شــدن، تناســب  ●
مرکــب بــا ســطح چاپــی را از نظــر ميــزان چســبندگی بررســی کنــد

هنرجــو جهــت پــی بــردن بــه تناســب بيــن خاصيــت پاســتيک کنندگی  ●
مرکــب و ســطح چاپــی فولدرهــا در انــدازه هــای کوچــک خــم مــی کنــد 

و نتيجــه مــی گيــرد کــه مرکــب تــرک بــر مــي دارد یــا خيــر؟

شيوه تدریس 

در ایــن مبحــث هنرآمــوز ابتــدا بــه نقــش مــواد پاســتيكی و پلــی مــری در 
صنعــت پرداختــه و نمونــه هــای رایجــی ماننــد ظــروف پاســتيكی ، لولــه هــای پــی 
وی ســی ، آکریليــک هــا و ... را مثــال زده و از هنرجویــان مــی خواهــد کــه نمونــه 
هــای دیگــر از مــواد پاســتيكی، فلــزي، پارچــه و فویلهــاي فلــزی کــه در صنعــت 
و یــا زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرنــد را نــام ببرنــد. بعــد از جمــع 
بنــدی نظــرات هنرجویــان، هنرآمــوز بــا مطــرح کــردن ایــن ســئوال کــه آیــا ســاختار 
ترکيبــی مــواد نــام بــرده یكســان اســت؟ بــه وجــود زیــر الیــه هــا و ترکيــب هــای 
متفــاوت در ســطوح پاســتيكی پرداختــه و بــه اهميــت ایــن ترکيــب هــا در انتخــاب 

نــوع و ســاختار مرکــب توضيــح مــی دهــد.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

ضخامت مناسب مرکب براي انواع سطوح چاپی را تشخيص مي دهم

روش ایجاد ضخامت مناسب مرکب بر سطح چاپي را یاد گرفته ام

مرکب مناسب برای هر سطح را انتخاب مي کنم

تاثير ویژگي هاي مرکب بر سطوح چاپی مختلف را یاد گرفته ام

مرکب را بر سطح چاپي آزمایش مي کنم

زمان خشک شدن مرکب بر سطح چاپی را تشخيص مي دهم

عوامل محيطي اثر گذار بر خشک شدن مرکب را می شناسم

آزمایش های مرکب براي تحليل تناسب مرکب و سطح چاپي را انجام مي دهم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه سوم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

ضخامت مناسب مرکب براي انواع سطوح چاپی را تشخيص مي دهد

روش ایجاد ضخامت مناسب مرکب بر سطح چاپي را یاد گرفته است

مرکب مناسب برای هر سطح را انتخاب مي کند

تاثير ویژگي هاي مرکب بر سطوح چاپی مختلف را یاد گرفته است

مرکب را بر سطح چاپي آزمایش مي کند

زمان خشک شدن مرکب بر سطح چاپی را تشخيص مي دهد

عوامل محيطي اثر گذار بر خشک شدن مرکب را می شناسد

آزمایش های مرکب براي تحليل تناسب مرکب و سطح چاپي را انجام مي دهد

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تركيب مركب 

اسکرین 

2-2- برداشت حجم مركب با توجه
 به تيراژ و سطح چاپی 

جلسه چهارم : برداشت حجم مركب با 
توجه به تيراژ و سطح چاپی

هنرآمــوز بــا طــرح ایــن پرســش کــه بــرای یــک ســطح چاپــی مشــخص ماننــد 
)کاغــذ، چــوب ، پارچــه و ....( بــا تيــراژ و تعــداد مشــخص چــه مقــدار مرکــب نيــاز 
ــم تدریــس ایــن جلســه را شــروع و پــس از دریافــت پاســخها، آنهــا را دســته  داری
ــر در ميــزان مصــرف  بنــدي کــرده و نتيجــه مــي گيردکــه مهــم تریــن عامــل موث

مرکــب، مــش تــوري مــي باشــد.

دانش افزایی

ســياليت مرکــب، کشــش ســطحی، پوشــش دهــی، نــوع حــال. از ویژگيهــای 
مرکــب هســتند کــه در ميــزان مصــرف آن درچــاپ اســكرین نقــش اساســی دارنــد. 
هــم چنيــن نــوع ســطح زیــر چــاپ ، نــوع طــرح، مــش تــوری، از مــواردی هســتند 
ــاالی  ــه هزینــه ی ب ــا توجــه ب کــه ميــزان مصــرف مرکــب را تعييــن مــی کننــد. ب

مرکــب چاپــی محاســبه ميــزان مصــرف آن از اهميــت باالیــی برخــوردار اســت.

بــه طــور معمــول جهــت ده هــزار عــدد کارچاپــی اســكرین بــرروی یــک ســطح 
پاســتيكی A4 بــا طــرح مرکــب خــور متوســط 1000 گــرم مرکــب مصــرف مــي 

 . د شو

فعاليت عملي )1(

ســاخت رنــگ PVC جهــت چــاپ 1000 عــدد پاســتيک بــه ابعــاد 25×35 
ســانتي متــرو ابعــاد چــاپ 30×21 ســانتي متــر

هنرآموز از هنرجویان بخواهد که : 

ظرف مخصوص ساختن مرکب را آماده کند ●

ــه  ● ــردارد و ب ــا اســتفاده از کاردک از قوطــي مرکــب PVC مرکــب را ب ب
ــد. ــزان 100 گــرم وزن کن مي
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كار عملی)2(

ــزان 100 گــرم مرکــب اورینــت جهــت چــاپ لوگــو هنرســتان   برداشــت مي
ــوش کارگاهــی  ــرروی 30 عــدد روپ ب

ظرف مخصوص مرکب اورینت را آماده می کند ●

بــا اســتفاده از کاردک از قوطــي مرکــب اورینــت مرکــب را برداشــته و بــه  ●
ميــزان 100 گــرم وزن کنــد.

نكتــه : جهــت نمونــه گيــری بــا مرکــب اورینــت بایــد از تــوری بامــش درشــت 
ــودن  ــه علــت درشــت ب ــر از 100( اســتفاده کــرد در غيــر ایــن صــورت ب )پائيــن ت

رنگدانــه هــای مرکــب اورینــت، چشــمه هــای تــوری بســته مــي شــود.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

ضخامت مناسب مرکب براي انواع سطوح چاپی را تشخيص مي دهم

ميزان مصرف مرکب روي سطوح مختلف را تشخيص مي دهم

برداشتن درست مرکب از قوطي مرکب را انجام مي دهم

نقش ویسكوزیته در ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته ام

اثر سرعت حرکت اسكوئيچی بر ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته ام

تأثير اندازه )شماره( مش توری بر مصرف مرکب را یاد گرفته ام

رابطه ميزان مصرف مرکب با فشار و سرعت اسكویيجي و ویسكوزیته مرکب را یاد 
گرفته ام

اثر شكل هندسي لبه اسكوئيچی بر ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته ام.

اثر بافت سطوح مختلف بر ميزان جذب مرکب را یاد گرفته ام.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه چهارم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

ضخامت مناسب مرکب براي انواع سطوح چاپی را تشخيص مي دهد

ميزان مصرف مرکب روي سطوح مختلف را تشخيص مي دهد

برداشتن درست مرکب از قوطي مرکب را انجام مي دهد

نقش ویسكوزیته در ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته است

اثر سرعت حرکت اسكوئيچی بر ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته است

تاثير اندازه )شماره( مش توری بر مصرف مرکب را یاد گرفته است

رابطه ميزان مصرف مرکب با فشار و سرعت اسكویيجي و ویسكوزیته مرکب را یاد 
گرفته است

اثر شكل هندسي لبه اسكوئيچی بر ميزان مصرف مرکب را یاد گرفته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تركيب مركب 

اسکرین 

 جلسه پنجم : انتخاب و استفاده
 مکمل های مركب و تركيب )ساخت( 

مركب

2-3- انتخاب و استفاده مکمل ها 
مركب و تركيب )ساخت( مركب 

 هنرآمــوز بــا ایــن پرســش کــه آیــا مرکبهــای ســطوح مختلــف دارای 
ــي  ــح م ــرده و توضي ــاز ک ــای یكســانی هســتند درس را آغ ــا و حــال ه مكمــل ه
ــوده و  ــه نم ــاال تهي ــا ویســكوزیته ب ــب را ب ــازنده مرک ــای س ــه ه ــه کارخان ــد ک ده

ــود. ــب نم ــوص آن ترکي ــای مخص ــا حاله ــب را ب ــتي مرک ــتفاده، بایس ــراي اس ب

حــال هــا مــوادی هســتند کــه بــا وارنيــش مرکــب ترکيــب شــده وپيگمنــت 
هــا را در خــود نگــه مــی دارنــد، بــر مبنــای اینكــه مرکــب هــا چــه پایــه و ســاختاری 

دارنــد مكمــل هــای آنهــا متفــاوت مــی باشــد.

دانش افزایي

ــه  ــن ک ــن ای ــاردر اســت ضم ــن ریت ــی اتيل ــای PVC و پل ــب ه حــال مرک
بــرای ســاخت و آمــاده ســازی آنهــا جهــت چــاپ، بنزیــن هــم مــی توانــد بــكار رود. 

امــا ریتــاردر ترکيــب ســاخت مرکــب را بهتــر انجــام مــی دهــد. 

مرکــب هــای پاســتی ســول حــال مخصــوص بــه خــود را داشــته و معمــوال 
در بنزیــن بــه ســختی حــل شــده و ترکيــب مناســبی نمــی دهــد.

 مرکــب هــای روغنــی را بــا انــواع تينــر ترکيــب کــرده و آمــاده چــاپ
 می کننــد. ماننــد مرکــب TPR کــه در شــرایط متفــاوت محيطــی بایــد بــا تينرهــای 
ــرای شــرایط محيطــی ســرد  مخصــوص )ماننــدTWO TV( ترکيــب کــرد کــه ب

بــكار مــی رود.

نكتــه: درصورتــی کــه مرکــب بــا حالــی غيــر از حــال متناســب خــود مخلوط 
شــود، رنــگ دانــه هــا بــه جــای اینكــه در حــال پخــش شــوند، جمــع شــده و بــه 

صــورت گلولــه گلولــه در مــی آینــد.

پرسش 

ــه ســوالهاي زیــر پاســخ داده و در ایــن راســتا  از هنرجویــان خواســته شــود ب
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بحــث شــود.

مهمترین عامل محيطی مؤثر بر تغيير حال مورد استفاده چيست؟

آیا رنگ دانه ها در اثر تغيير دما تغيير می کنند؟

آیا وارنيش مرکب نسبت به شرایط محيطی تغيير می کند؟

كارعملی 
فعاليت كارعملی )1( 

هنرآمــوز از هنرجویــان بخواهــد کــه بــر اســاس جــدول ارائــه شــده در صفحــه 
49 کتــا ب مرکــب پيگمنــت ســاخته بــا اســتفاده از شــابلون نــام خــود را بــر روی 
تــی شــرت چــاپ کننــد .ابتــدا هنرآمــوز اوليــن تــی شــرت را چــاپ کــرده و بعــد از 

هنرجویــان بخواهــد کــه کار را ادامــه دهنــد . 

ظرف ساخت رنگ و وسيله همزن را آماده کند.

خمير پيگمنت رابه انداز ه فرمول داده شده درظرف  بریزد.

 سایر مواد ارائه شده در فرمول را اضافه کرده  و بطور کامل هم بزند. 

نكتــه : در صورتــی کــه از خميــر پيگمنــت و وارنيــش آمــاده شــده آن اســتفاده  
می کنيــد آنهــا را بــه ميــزان گفتــه شــده در فرمــول در ظــرف ریختــه و هــم بزنيــد.

ایمنی

ــا چشــمانتان  ــه صــورت و ی ــواد ب ــان هــم زدن مواظــب باشــيد کــه م  در زم
پاشــيده نشــود .

درزمــان  چــاپ کــردن  بــرای جلوگيــری از استنشــاق حــال هــای مرکــب از 
ماســک اســتفاده کنيــد .

فعاليت كار عملی )2( 

ــده و  ــاخته ش ــت س ــا پيگمن ــب ه ــتفاده از مرک ــا اس ــوز ب ــدا هنرآم در ابت
شــابلون های پرچــم یــک رنــگ از پرچــم جمهــوری اســامی ایــران را چــاپ کــرده 

ــد . ــل کنن ــه کار را تكمي ــد ک ــان بخواه و از هنرجوی

ميز کار را آماده کرده وچسب ميز بزند . 

پارچه را بصورت کاما صاف به ميز بچسباند.
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شابلون رنگ اول را بر روی ميز تنظيم می کند.

رنگ اول را به ميزان الزم  در شابلون بریزد.

با اسكوئيجی مناسب رنگ اول را چاپ کند.

رنگ های دیگر را به ترتيب ذکر شده چاپ کنند.
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خودارزیابی توسط هنرجو
بليخيرمؤلفه های خودارزیابی

انواع حال های مرکب چاپ اسكرین را می شناسم.

اثرات دمای محيط را برروی حال های مرکب اسكرین یاد گرفته ام.

مقدار مناسب حال جهت ساخت مرکب را یاد گرفته ام.

اثر نامتناسب بودن حال و مرکب را می شناسم.

می توانم حال را با مرکب ترکيب کنم.

موارد ایمنی در ساخت مرکب چاپ اسكرین را یاد گرفته ام.

مواد تشكيل دهنده مرکب پيگمنت را یاد گرفته ام.

می توانم مرکب پيگمنت بسازم.

انواع حال های مرکب چاپ اسكرین را می شناسم.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه پنجم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع حال های مرکب چاپ اسكرین را می شناسد

اثرات دمای محيط را برروی حال های مرکب اسكرین یاد گرفته است

مقدار مناسب حال جهت ساخت مرکب را یاد گرفته است

اثر نامتناسب بودن حال و مرکب را می شناسد

مي تواند حال را با مرکب ترکيب کند

موارد ایمنی در ساخت مرکب چاپ اسكرین را یاد گرفته است

مواد تشكيل دهنده مرکب پيگمنت را یاد گرفته است

می تواند مرکب پيگمنت بسازد

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تركيب مركب چاپ 

بالشتکی 

جلسه ششم : انتخاب رنگ با توجه به سطح 
چاپی )جنس، حرارت پذیری، كاربرد(

2-4- انتخاب رنگ با توجه به سطح چاپی 
)جنس، حرارت پذیری، كاربرد( 

ــت  ــروري اس ــونده، ض ــاپ ش ــطح چ ــا س ــب ب ــگ متناس ــاب رن ــراي انتخ ب
ــد: ــح دهن ــر را توضي ــوارد زی ــوزان، م هنرآم

جنــس چــاپ شــونده ) پلــی وینيــل کلرایــد – پلــی کربنــات – پلــی یورتــان 
ــاظ  ــطح از لح ــناخت س ــن و .....( ش ــی پروپيل ــه – پل ــف – شيش ــزات مختل – فل
چســبندگی و کشــش ســطحی، انــواع مرکــب هــا، مقاومــت مرکــب در برابــر خــش و 
خــراش و عوامــل فيزیكــی وشــيميایی ، غلظــت و نــوع حــال مصرفــی در مرکب هــا، 
روش خشــک شــدن مرکــب ، افزودنــی هــای مرکــب ، روش مخلــوط کــردن مرکــب 

فعاليت  عملی 

ــی مثــل  ــا کمــک و راهنمایــی هنرآمــوز خــود یــک ســطح چاپ ــان ب هنرجوی
خــودکار را انتخــاب کــرده و بــا چــاپ پــد یــک عبــارت بــه تعــداد هنرجویــان روی 
خوکارهاچــاپ کننــد . پــس از چــاپ هنــر آمــوز محتــرم دربــاره  ميــزان چســبندگی 
ــورد  ــراش را م ــر خ ــب در براب ــت مرک ــب ، مقاوم ــاب مرک ــب ، انتخ ــت مرک ، غلظ
ــا را  ــج حاصــل از برداشــتهای آنه ــرار داده و نتای ــان ق ــر جوی ــل هن بررســی و تحلي

ــد . ــان ثبــت کن ــه ارزشــيابی هنرجوی ــازات الزم را در برگ بررســی و امتي

 نکات ایمنی 

در هنگام کار با مرکب،از ماسک و دستكش مخصوص استفاده شود.  ●

پس از کار با مرکب حتما درب قوطی مرکب را محكم ببندید. ●

ــری از  ● ــه تين ــای پای ــب ه ــا بخصــوص مرک ــب ه ــا مرک ــگام کار ب در هن
ــود . ــتفاده ش ــب اس ــه مناس تهوی

از روشــن کــردن آتــش در نزدیــک مرکــب هــا بخصــوص  مرکــب هــای  ●
پایــه تينــری و پایــه بنزینــی خــود داری شــود .
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خودارزیابی توسط هنرجو
بليخيرمؤلفه های خودارزیابی

با  انواع سطوح چاپ شونده آشنایی دارم

انواع مرکب های مورد مصرف در چاپ پد را می شناسم

نحوه آزمایش مقاومت مرکب در برابر خراش و سایش را یاد گرفته ام

نحوه آماده سازی سطوح چاپ شونده  قبل از چاپ را یاد گرفته ام 

نحوه خشک شدن مرکب روی سطوح چاپ شونده را یاد گرفته ام 

روش های آزمایش کشش سطحی سطوح  چاپ شونده را یاد گرفته ام 

ميزان اضافه کردن تينر به مرکب ها را یاد گرفته ام  

غلظت یا ویسكوزیته مرکب را مي فهمم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه ششم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

با  انواع سطوح چاپ شونده آشنایی دارد

انواع مرکب های مورد مصرف در چاپ پد را می شناسد

نحوه آزمایش مقاومت مرکب در برابر خراش و سایش را یاد گرفته است

نحوه آماده سازی سطوح چاپ شونده  قبل از چاپ را یاد گرفته است 

نحوه خشک شدن مرکب روی سطوح چاپ شونده را یاد گرفته است 

روشهای آزمایش کشش سطحی سطوح  چاپ شونده را یاد گرفته است 

ميزان اضافه کردن تينر به مرکب ها را یاد گرفته است 

غلظت یا ویسكوزیته مرکب را مي فهمد

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تركيب مركب چاپ 

بالشتکی 

جلسه هفتم : برداشت حجم مركب با توجه 
به تيراژ- سطح چاپی و سيستم چاپ

 )باز - بسته(

2-5- برداشت حجم رنگ با توجه به تيراژ
- سطح چاپی و سيستم چاپ )باز - بسته(

ــب  ــه کشــی ، کاپ مرک ــرای انجــام تيغ ــد، ب ــاي چــاپ پ در برخــی دســتگاه ه
ــت  ــب ثاب ــا کاپ مرک ــدل ه ــایر م ــد . درس ــی کن ــت م ــه حرک ــطح کليش  روی س
مــی مانــد و کليشــه زیــر آن حرکــت مــی کنــد. در هــردو حالــت ، نتيجــه نهایــی ایــن 
اســت کــه ســطح کليشــه بــا تيغــه تميــز مــی شــود و مرکــب فقــط درناحيــه فــرو رفته 
باقــی مــی مانــد بعــد از آن ، تمــام مراحــل ماننــد سيســتم باز مــی باشــد . با ایــن وجود، 
سيســتم هــای بــاز مشــكات خاصــی بــرای مبتدیــان در بــر دارنــد کــه مهمتریــن آنهــا 
معضــل هميشــگی غلظــت مرکب اســت. به خاطر داشــته باشــيد کــه دليل اصلــی انجام 
شــدن چــاپ پــد، تبخيرســریع تينــر اســت. در سيســتم بــاز، اگــر محيــط کنترل نشــده 
باشــد مشــكات زیــادی بوجــود مــی آیــد . زیــرا تغييــر دمــاو رطوبــت بــر مرکــب هــای 
مخلــوط شــده اثــر مــی گــذارد. بــرای حــل ایــن مشــكل و نيــز ســاده کــردن چــاپ پــد 
در کارهــای ســریع، کاپ بســته ایجــاد شــد . از آنجــا کــه درسيســتم های بســته ، مرکب 
در مجــاورت مســتقيم هــوا قــرار نــدارد معمــوال کنتــرل بهتــری بــر فرایند چــاپ صورت 
مــی گيــرد. در ایــن سيســتم مــواردی همچــون تبخيــر حــال، تاثيــر دمــا و رطوبــت ، و 
آلودگــی ناشــی از هــوا کاهــش مــی یابنــد و اپراتورها نيز زمــان کمتری را صرف شــكایت 
از بــو و تميــز کــردن مرکــب هــای چســبناک مــی کننــد . همچنيــن سيســتم هــای 
 بســته غالبــا اجــزای کمتــری داشــته و نيــاز بــه مرکــب کمتــری دارنــد ، ایــن امــر باعث 

می شود که تميز کردن و  تغيير رنگ یا پليت با سرعت بيشتری  انجام شود.

اشــكاالت سيســتم بســته معمــوال از ایــن موضــوع نشــات مــی گيــرد کــه کاپ 
احتيــاج بــه یــک مــكان بــرای توقــف دارد . در یــک مرکــب دان بــاز ، تيغــه نيــاز بــه 
فضــای زیــادی نــدارد . ولــی وقتــی یــک کاپ از روی تصویــر کنــار مــی رود، بایــد 
جایــی بــرای توقــف داشــته باشــد . از ایــن رو انــدازه پليــت مــورد نيــاز بــرای یــک 

تصویرخــاص، دو برابــر مــی شــود.

دانش افزایی :

ــدارد .  ــا هــوا را ن در سيســتم بســته چــاپ پــد مرکــب در تمــاس مســتقيم ب
در ایــن سيســتم مرکــب در داخــل یــک محفظــه" سربســته " قــرار مــی گيــرد کــه 
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معمــوال بــه آن کاپ مرکــب مــی گوینــد .

بــه طــور کلــي کاپ بســته نســبت بــه سيســتم بــاز رواج بيشــتري دارد. بــاور 
ــاز، قدیمــي و  ــاي ب ــه سيســتم ه ــن اســت ک ــر ای ــد ب ــاالن چــاپ پ بســياري از فع
داراي مشــكل هســتند. امــا واقعيــت ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن دو سيســتم 

مزایــا و معایــب خــود را دارنــد.

روش تدریس 

اســتفاده از فيلــم هــای آموزشــی و یــا انيميشــن بــرای آمــوزش فراینــد چــاپ 
پــد ) بــاز و بســته (

استفاده از روش های تعاملی ) گفتگوی دو طرفه ( با هنرجویان 

پرســش : بــا توجــه بــه سيســتم بــاز و بســته چــاپ بالشــتكی ، هنــر جویــان بــا 
ذکــر دليــل نظــر خــود را دربــاره انتخــاب سيســتم بــاز یابســته بــه صــورت مكتــوب 
بــه هنــر آمــوز خــود ارائــه دهنــد و هنــر آمــوز پــس از بررســی و تحليــل هنرجویــان 

امتيازهــای الزم را در برگــه ارزشــيابی آنهــا ثبــت نمایــد.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

ميزان ضخامت مرکب روی سطوح چاپی را یاد گرفته ام 

تأثير عمق کليشه در برداشت حجم رنگ را یاد گرفته ام 

آکاهی بر نقش ترام و زاویه ترام در وضوح پذیری و عمق حكاکی دارم 

انواع کليشه و انواع پد را می شناسم و نقش آنها را در برداشت رنگ یاد گرفته ام

نقش وکيوم و عدم کنتاکت صحيح در عمق حكاکی و تاثير آن در حجم رنگ را یاد 
گرفته ام 

با نحوه قرار گيری و رعایت جهت فيلم روی کليشه آشنایی دارم

با نقش مواد افزودنی در برداشت و انتقال مرکب روی پد آشنایی دارم 

با مرکب های چاپ پد و خصوصيات هر یک از آنها آشنایی دارم 

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه هفتم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

ميزان ضخامت مرکب روی سطوح چاپی را یاد گرفته است 

تأثير عمق کليشه در برداشت حجم رنگ را یاد گرفته است 

آکاهی بر نقش ترام و زاویه ترام در وضوح پذیری و عمق حكاکی دارد

انواع کليشه و انواع پد را می شناسم و نقش آنها را در برداشت رنگ یاد گرفته است

نقش وکيوم و عدم کنتاکت صحيح در عمق حكاکی و تاثير آن در حجم رنگ را یاد 
گرفته است 

با نحوه قرار گيری و رعایت جهت فيلم روی کليشه آشنایی دارد

با نقش مواد افزودنی در برداشت و انتقال مرکب روی پد آشنایی دارد

با مرکب های چاپ پد و خصوصيات هر یک از آنها آشنایی دارد 

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تركيب مركب 

اسکرین 

2-۶- انتخاب مکمل های مركب و برداشت آن و 
تركيب )ساخت( نمونه رنگ

جلسه هشتم : انتخاب مکمل های مركب و 
برداشت آن و تركيب )ساخت( نمونه رنگ

انــواع مكمــل هــا و نقــش آنهــا در مرکــب ، انــواع حــال هــا ، انــواع رزیــن هــا، 
کاتاليزورهــا و نقــش هریــک از آنهــا بــه هنرجویــان آمــوزش داده شــود بــه عنــوان 
مثــال بــرای بــاال بــردن کيفيــت انعطــاف پذیــری مرکــب بایــد از مــواد افزودنــی و 
مكمــل هــا در مرکــب اســتفاده شــود . اگــر از حــال هــای زود فــرار اســتفاده شــود 

مرکــب چســبندگی زیــادی پيــدا مــی کنــد.

2-۶-1- تركيب رنگ مركب

ــر روی  درســت کــردن رنــگ روی ســطوح مختلــف و تاثيــر ســطوح چاپــی ب
رنــگ ) رنــگ ســبز یــا نارنجــی را روی کاغــذ کاهــی ، گاســه ، شيشــه ، پاســتيک 
، فلــز ، و ....( چــاپ کنيــد و تاثيــرات ســطوح را بــا هنــر جویــان بررســی و تحليــل 

کنيــد. 

روش تدریس :

ــوزش کمــک  ● ــر آم ــدگان مرکــب در ام ــد کنن ــات تولي اســتفاده از اطاع
ــان دارد. ــر هنرجوی ــری بهت ــایانی در یادگي ش

اســتفاده از ســوال در ایــن زمينــه و تحقيــق دربــاره نقــش مكمــل هــای  ●
مــی توانــد ایجــاد انگيــزه در هنــر جــو نمایــد.

استفاده از اطلس رنگ و درصدهای آن. ●

پرسش :  چه عواملی در سریع خشک شدن مرکب تاثير دارد؟

نکات ایمنی : 

ــک و  ــا از ماس ــارد حتم ــا ریت ــر ی ــل تين ــا مث ــتفاده از حاله ــگام اس در هن
ــود. ــتفاده ش ــتكش اس دس
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ــش نگهــداری  ــی دور از آت ــا محكــم بســته شــود و در جای هميشــه در حاله
شــود 

نام حالها و مواد مكمل حتما روی قوطی یا ظرف آنها نوشته شود.

ــه  ــی از تهوی ــواد افزدون ــا و م ــا حاله ــب ب ــردن مرک ــوط ک ــگام مخل در هن
ــود. ــتفاده ش ــب اس مناس
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع تينرهای مورد مصرف در چاپ پد را می شناسم  

مفهوم کاتاليزور را یاد گرفته ام 

انواع موادی که در کاتاليزورها استفاده می شوند را یاد گرفته ام 

علت استفاده از کاتاليزور در مرکب را یاد گرفته ام 

نام مواد افزودنی و نقش مكمل های مرکب را یاد گرفته ام

 به نقش مواد ضد آنتی استاتيک در مرکب آگاهی دارم 

روش صحيح اضافه کردن ریتارد به مرکب را انجام می دهم

مفهوم پليمریزاسيون را یاد گرفته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه هشتم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع تينرهای مورد مصرف در چاپ پد را می شناسد 

مفهوم کاتاليزور را یاد گرفته است

انواع موادی که در کاتاليزورها استفاده می شوند را یاد گرفته است 

علت استفاده از کاتاليزور در مرکب را یاد گرفته است

نام مواد افزودنی و نقش مكمل های مرکب را یاد گرفته است

 به نقش مواد ضد آنتی استاتيک در مرکب آگاهی دارد 

روش صحيح اضافه کردن ریتارد به مرکب را انجام می دهد

مفهوم پليمریزاسيون را یاد گرفته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری :تركيب مركب اسکرین

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

1

برداشت حجم
مشخصی از 

مرکب باتوجه به 
نوع وسطح چاپی

حجم مرکب را درست برداشت کرده است

نوع مرکب را با توجه به سطح چاپی درست انتخاب 
کرده است

با توجه به فام رنگ انواع مرکب را درست انتخاب 
کرده است

شيوه برداشت مرکب درست است

باتوجه به فام رنگ ميزان برداشت هر مرکب درست 
است

در برداشت مرکب نظافت را رعایت کرده است

ترکيب ساخت 2
مرکب

 ظرف ساخت مرکب را درست انتخاب کرده است   

هم زده شدن مرکب ها درست انجام شده است

نظافت در ساخت مرکب رعایت شده است

مرکب مورد نظر ساخته شده است

3
افزودن مكمل 
ها وحال ها به 

مرکب

حال درست انتخاب شده است

ميزان حال اضافه شده به مرکب مناسب است

حال به طور کامل در مرکب حل شده است

غلظت مرکب مناسب است

نظافت در افزودن حال به مرکب رعایت شده است

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری :تركيب كردن مركب چاپ بالشتکي

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

انتخاب رنگ با 1
توجه به سطح 

چاپی

آشنایی با انواع سطوح چاپ شونده دارد

قبل از چاپ ، کشش سطحی کارها را بدرستی 
آزمایش می کند

نحوه اضافه کردن تينر به مرکب را بطور اصولی رعایت 
می کند

شناخت کافی درباره مرکب های چاپ تامپو دارد

نحوه آزمایش مقاومت مرکب در برابر سایش را می 
داند

غلظت مرکب را بدرستی تنظيم می کند

با توجه به سطح چاپی مرکب مناسب انتخاب می کند 

برداشت حجم 2
رنگ با توجه 

به تيراژ ، سطح 
چاپی و سيستم 

باز و بسته

کليشه و پد را با توجه به نوع کار انتخاب می کند

ميزان عمق کليشه را بر اساس  حجم رنگ بطور 
اصولی و صحيح رعایت می کند

بر اساس تيراژ کليشه را انتخاب می کند

بر اساس تيراژ جنس و نوع پد را انتخاب می کند 

کليشه و پد را بدرستی در ماشين نصب می کند

تنظيمات سيستم مرکبدان باز را می داند

تنظيمات سيستم مرکبدان بسته را می داند

انتخاب مكمل 3
های مرکب

کار برد انواع تينرها را می داند
نحوه اضافه کردن تينر به مرکب را به درستی رعایت می کند

نكات ایمنی در هنگام تماس را رنگ و مواد افزودنی را 
رعایت می کند

مفهوم کاتاليزور را می داند

بطور صحيح  مكمل ها و مواد افزودنی به مرکب را 
انتخاب می کند
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری :تركيب كردن مركب چاپ بالشتکي

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

ترکيب رنگ4

رنگ ها را بطور درست با هم ترکيب می کند

شناخت درست روی رنگ های اصلی دارد 

اطاع از رنگ های فرعی دارد

رنگ های پشت پوش را می شناسد

رنگ های شفاف را می شناسد

رنگ های نيمه شفاف را می شناسد

روش استفاده از اطلس رنگ را می داند

در هنگام ترکيب مرکب ها و حال های نكات ایمنی 
را رعایت می کند

نوع مرکب را با توجه به سطح چاپ شونده درست 
انتخاب می کند 

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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فصل سوم

تغذيه و تحويل چاپ 
توري و چاپ بالشتكي
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ اسکرین

3-1- آماده كردن سطوح چاپی جهت تغذیه 

جلسه نهم : آماده كردن سطوح چاپی 
جهت تغذیه

ــان  ــرای انجــام فعاليــت کاســی صفحــه 73 کتــاب درســی، ذهــن هنرجوی ب
ــی  ــئول کپ ــی مس ــا حت ــاراتی ی ــر انتش ــازه دار دفت ــه مغ ــناترین کاری ک ــه آش را ب
ــدازه A4 در  ــه ان ــی ب ــای معمول ــرای انجــام چــاپ روی کاغذه ــر مدرســه ب در دفت

ــد. ــد متوجــه کني ــال( انجــام مــی دهن دســتگاه هــای کپــی )دیجيت

ــونده  ــاپ ش ــن ســطح چ ــاده تری ــازی س ــاده س ــرای آم ــای الزم ب ــت ه فعالي
ــذ : ــی کاغ یعن

مناسب سازی/تبدیل اندازه کاغذها )برش( ●

بر زدن کاغذها ●

گرفتن الكتریسيته ساکن کاغذها ●

از هنرجويان سواالت زير پرسيده شود:

آیــا تاکنــون توجــه کــرده انــد کــه پيــش از تغذیــه کاغذهــا بــه دســتگاه،  ●
چــه کارهایــی انجــام مــی شــوند؟

چرا باید آن کارهای مقدماتی انجام شوند؟ ●

ــای خــاص و  ● ــی ه ــونده دارای ویژگ ــاپ ش ــر روش چــاپ و ســطح چ اگ
ــرای  ــا ب ــاده ســازی آنه ــد آم ــا ممكــن اســت فرآین ــی باشــند، آی مختلف

ــد. ــود؟مثالهایی بياورن ــاوت ش ــز متف ــاپ ني چ

شيوه تدریس  :

موارد زیر را به عنوان برخی راهكارای عينی، مورد توجه قرار دهيد:
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 الزم اســت خــود را ملــزم بدانيــم که دســت بــه هيــچ کار جدیدی 	
در کاس نزنيــم مگــر اینكــه خودمــان قبــًا آن را آزمایــش کــرده 
باشــيم و بدانيــم انجــام آن ميســر اســت. بــا نشــان دادن »چيــزی 
ــی خواهــد  ــم هــم در وقــت صرفه جوی ــًا درســت کرده ای کــه قب
شــد و هــم جایــگاه بلنــد اســتادی و تســلط بــر امــور را در ذهــن 

هنرجویــان بــه دســت می آوریــم.

 قبــل از شــروع درس، مــواد موردنيــاز را امتحان کنيــد. خاطرجمع 	
شــوید کــه آن هــا آمــاده مصــرف هســتند. در غيــر ایــن صــورت، 
ممكــن اســت دقایــق بســياری را )کــه همچــون ســاعت ها 
ــا فقــط در یــک شيشــه  احســاس می شــوند( از دســت بدهيــد ت
را بازکنيــد، کــه در ایــن مــدت، کاس دچــار آشــفتگي شــده و 

ــورد. ــم می خ ــه ه ــم آن ب نظ

 ــد. 	 ــا و ســينی های برچســب دار بچيني ــوازم خــود را در جعبه ه ل
ایــن کار موقعــی ارزش دارد کــه در حــال آمــوزش درســی باشــيد 
ــود  ــث می ش ــرا باع ــد،  زی ــده داری ــرار آن را در آین ــه قصــد تك ک
ــوازم در آینــده الزم  ــرای چيــدن همــان ل وقــت زیــادی را کــه ب

ــد. ــی کني ــت،  صرفه جوی اس

 ــارج 	 ــی )خ ــی و پایان ــای مقدمات ــام کاره ــان را در انج هنرجوی
ــاگردان  ــد ش ــازه دهي ــد. اج ــرکت دهي ــوزش( ش ــد آم از فرآین
در توزیــع وســایل و لــوازم و همچنيــن در تميــز و مرتــب 
ــد.  ــه شــما کمــک کنن ــت،  ب ــان فعالي ــس از پای ــردن کاس پ ک
و هــم  وقــت صرفه جویــی می کنيــد  به این ترتيــب، هــم در 
هنرجویــان می آموزنــد چگونــه از امكانــات خــود مراقبــت کننــد. 
بــرای جمع وجــور کــردن وســایل،  وقــت زیــادی را در نظــر 
بگيریــد؛ ممكــن اســت خيلــی بيشــتر ازآنچــه در مراحــل اوليــه 

ــرد. ــت بگي ــد وق ــر می کردی فك

 ــایل 	 ــه، وس ــرای هم ــی ب ــدازه کاف ــد به ان ــل کني ــان حاص اطمين
داریــد؛ یــا حداقــل بــه آن ميزآن کــه هــردو نفــر بتواننــد بــا یــک 
وســيله کار کننــد. اگــر هنرجویــان عميقــاً درگيــر نشــوند، ممكــن 
اســت کارهایــی از آن هــا ســر بزنــد کــه موردپســند شــما نباشــد.
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 ــه آن هــا 	 ــه تكليــف ب راهنمایی هــای مختصــر و مفيــدی راجــع ب
ــز  ــه نظــر می رســد توجــه و تمرک ــه ب ــی ک ــد. از هنرجویان بدهي
کافــی ندارنــد ســؤاالتی بكنيــد تــا مطمئــن شــوید متوجــه مطلب 
ــود  ــه ســؤاالت شــما مــروری خواهــد ب شــده اند. پاســخ آن هــا ب

بــرای ســایر هنرجویــان.

 ــش 	 ــا آزمای ــت ی ــک فعالي ــی ی ــد. وقت ــاه کني ــات را کوت توضيح
را شــرح می دهيــد.  خيلــی راحــت می شــود آن قــدر وقــت 
صــرف توضيــح راجــع بــه شــيوه ی صحيــح انجــام آن کــرد کــه 
ــود. ــان زده ش ــد، دلش ــان آن بودن ــنه ی امتح ــه تش ــی ک هنرجویان

 ــوخی و 	 ــی، ش ــد. بی نظم ــع کني ــی وض ــاری قاطع ــررات رفت مق
مزه پراکنــی نه تنهــا ازنظــر آموزشــی مخــرب اســت، بلكــه 

ــد. ــز باش ــاک ني ــيار خطرن ــد بس می توان

 ــذ 	 ــرای اخ ــه ب ــد ک ــاد نكني ــان ایج ــن ضــرورت را در هنرجوی ای
نظــر و راهنمایــی شــما صــف بكشــند. بــه هنرجویــان خــود یــاد 
ــده  ــه از عه ــند، و هنگامی ک ــر باش ــود و مبتك ــد متكی به خ بدهي
ــه یكدیگــر  ــا نمی تواننــد چيــزی را بيابنــد، ب کاری برنمی آینــد ی

کمــک کننــد.

 ــول 	 ــد. در ط ــور کني ــار کاس را جمع وج ــت یک ب ــد وق هرچن
فعاليت هــا بــا تمــام کاس صحبــت کنيــد. ممكــن اســت 
ــی از  ــن برخ ــد، بنابرای ــی کار بكن ــرعت متفاوت ــا س ــی ب هرکس
ــا از کاس عقــب  ــد ت ــاز دارن ــن راهنمایی هــا ني ــه ای شــاگردان ب

ــد. نمانن

 کار هنرجویــان را ارزشــيابی کنيــد. در خاتمــه هــر درس عملــی، 	
زمانــی را بــه نــوع ارزشــيابی کار آن هــا تخصيــص دهيــد. ممكــن 
اســت نتوانســته باشــيد بــه کار همــه سرکشــی کنيــد، کــه در آن 
ــد مطمئــن شــوید توجــه خــود را  ــن کار می تواني ــا ای صــورت، ب

ــد.  ــوزی کرده ای ــر دانش آم شــامل ه

 ــزارش کار، 	 ــتن گ ــد. نوش ــتن کني ــه نوش ــزم ب ــان را مل هنرجوی
ــان از درک درســت ایشــان  ــكاری اطمين ــن راه ــه مهم تری ازجمل
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ــه  ــت ک ــاز اس ــک ني ــد. این ی ــام داده ان ــه انج ــت ک از کاری اس
ــوای  ــتن محت ــات نوش ــا و جزئي ــا روش ه ــد ب ــان بتوانن هنرجوی
تخصصــی آشــنا شــوند. اگــر یــاد بگيرنــد کــه خــوب بنویســند، 
ــای  ــرای مشارکتشــان در کاره ــی ب ــه بســيار خوب ــروی محرک ني

ــز ایجادشــده اســت. ــی ني عمل

 از ایجــاد دوقطبی هــای خــوب و ضعيف/بــد در کارگاه دوری کنيــد. 	
بســياری از توانمندی هــا در ســایه توجــه، تشــویق و ایجــاد 
اعتمادبه نفــس در افــراد ایجــاد می شــود. ســرزنش و برتــری 
دادن هنرجویــان توانمنــد بــه آنآن کــه مــا فكــر می کنيــم ناتــوان 
ــد،  ــل نمی کن ــئله را ح ــا مس ــتند، نه تنه ــد هس ــی بی قي ــا حت ی
بلكــه زمينــه تنفــر، مشــغله ذهنــی و چالــش آفرینــی در دوطــرف 

را می گشــاید.

ــق از  ــی دقي ــه گزارش ــه تهي ــزم ب ــان را مل ــه هنرجوی ــود ک ــی ش ــنهاد م پيش
مشاهداتشــان از مراحــل آمــاده ســازی کاغذهــا بــرای قــراردادن در دســتگاه چــاپ 

ــد. ــال کني دیجيت

هنرآمــوزان توجــه کننــد، همانطــور کــه در بخــش آخــر "شــيوه تدریــس" در 
هميــن بخــش هــم تاکيــد شــده اســت، کســب مهــارت گــزارش نویســی تخصصــی 
از اهــداف توانمنــد ســازی هنرجویــان اســت؛ بنابرایــن هنرجویــان را بــه اســتفاده از 
ــه گــزارش نویســی در کتــاب راهنمــای هنرجوتوجــه دهيــد و از  ــوط ب مطالــب مرب
ــر اصــول و مراحــل آن  ــا گــزارش هــای خــود را مبتنــی ب ایشــان خواســته شــود ت

بخــش، تهيــه کــرده و بــه شــما ارائــه دهنــد.

اصول گزارش نویسی فنی :

ــرد  تعریــف : گــزارش نویســی فنــی عبــارت اســت از فرآینــدی کــه در آن، ف
بــا تمرکــز بــر روی یــک موضــوع تخصصــی، مــی اندیشــد، هدفگــذاری مــی کنــد، 
مــی ببينــد و مــی نویســد تــا بتوانــد بــا اســتفاده از مجموعــه ایــن اقدامــات، شــرحی 
ــرای یــک مخاطــب  ســاده و ســالم از آنچــه کــه دیــده و دریافــت کــرده اســت را ب

مشــخص توليــد کنــد.

شاخصهای گزارش نویسی فنی:

شاخصهای گزارش فنی به ساده ترین بيان عبارتند از:
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تعيين موضوع ●

تعيين مخاطب  ●

اندیشيدن ●

هدف گذاری ●

دیدن و شنيدن ●

نوشتن ●

بنابرایــن، هنرجویــان بایســتی ابتــدا موضــوع را در دســت داشــته باشــند کــه 
همــان خواســت هنرآمــوز اســت؛ بایســتی مخاطــب را تعييــن کننــد کــه مجموعــه 
کاس، اعــم از همشــاگردی هــا و هنرآمــوز هســتند؛ بایســتی بياندیشــد کــه چگونــه 
بــه محيــط مــورد نظــر بــرای تهيــه گــزارش برســد، کــه مــی توانــد دفاتــر فنــی، دفتر 
انتشــارات مدرســه و ... باشــد؛ بایســتی هــدف گــذاری کنــد کــه بــه طــور مشــخص، 
ــدن و  ــرای دی ــتی ب ــد؛ بایس ــه کن ــت تهي ــی را الزم اس ــه مطالب ــم و چ ــه حج چ
شــنيدن آنچــه کــه تــا ایــن مرحلــه بــرای او مشــخص شــده اســت اقــدام کنــد و در 
پایــان بایســتی یافتــه هــای مربــوط بــه موضــوع را بــرای مخاطبــان خــاص خــودش 
بــا اندیشــه و بــر اســاس هــدف گــذاری قبلــی کــه ناشــی از دیــدن و شــنيدن او بــوده 

اســت را بــه رشــته تحریــر درآورد. 

ــن  ــز اولي ــن قســمت ني ــاده ســازی ســطح چــاپ شــونده: در ای ــی آم چگونگ
ــده  ــه ش ــازی پرداخت ــن س ــوع ایم ــه موض ــه در آن ب ــم ک ــی را داری ــت کاس فعالي
اســت. در بحــث ایمــن ســازی، هيــچ بعــدی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت؛ هنرجویان 
ــد  ــه طــور کامــل آشــنا شــده و خــو بگيرن ــا ایــن مفهــوم بســيار مهــم ب بایســتی ب
ــازی و ایمــن کار  ــن مســاله، ایمــن س ــن و اولي ــی، مهمتری ــر کار و اقدام ــه در ه ک

کــردن اســت. 

دامنه ایمنی كجاست؟

ــدود  ــانی مح ــروی انس ــت از ني ــه حفاظ ــط ب ــی فق ــوع ایمن ــه موض ــا دامن آی
ــت؟ اس

ــود  ــرایط وج ــياری ش ــت. بس ــی اس ــوال منف ــن س ــخ ای ــع، پاس ــور قط ــه ط ب
دارنــد کــه ایمنــی تجهيــزات از دو جهــت، اگــر از ایمنــی کاربــر آن مهــم تــر نباشــد، 

کــم اهميــت تــر از آن نخواهــد بــود. آن دو جهــت عبارتنــد از ایــن کــه :

تجهيــزات یــا محيــط فيزیكــی از ارزش امنيتــی، سياســی، اقتصــادی یــا  ●
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معنــوی بســيار باالیــی برخوردارنــد.

تجهيــزات یــا محيــط فيزیكــی، حساســيت هــای ایمنــی بســيار گســترده  ●
ــد  ــراد ایجــاد مــی کنن ــداد بســيار بيشــتری از اف ــط و تع ــرای محي ای ب

)نيــروگاه اتمــی، ســدها(.

ــی از  ــيار مهم ــش بس ــه بخ ــكرین ک ــد و اس ــاپ پ ــه در دو روش چ ــا ک از آنج
سفارشــهای چاپــی آنهــا، مربــوط بــه چــاپ روی انــواع قطعــات بــا جنســهای بســيار 
مختلــف اســت، و از یافتــه هــای قســمت اول ایــن بخــش کــه موضــوع آمــاده ســازی 
ــرار داده اســت، ضــروری اســت از همــان  ــورد بررســی ق ســطوح چــاپ شــونده را م
ابتــدا بــرای هنرجویــان روشــن شــود کــه موضــوع آمــاده ســازی ســطح چــاپ شــونده، 
فرآخــور جنــس هــای مختلفــی کــه ممكــن اســت بــرای انجــام چــاپ بــه کارگاه وارد 
ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــی را ب ــر آفرین ــوه خط ــت بالق ــی ظرفي ــات مختلف ــوند، از جه ش
ــده(  ــای برن ــه ه ــی( فيزیكــی )لب ــواد مصرف ــث: شــيميایی )م ــه از حي ــد. از جمل دارن
وزنــی )قطعــات ســنگين( آتــش ســوزی )دســتگاه هــای خشــک کــن و مــواد مصرفی(.

ــت.  ــانی نيس ــروی انس ــت از ني ــرای حفاظ ــط ب ــازی، فق ــن س ــن، ایم بنابرای
دســتگاه، تجهيــزات و مــواد مصرفــی نيــز بایســتی در بيشــترین ميــزان و متناســب 
بــا ســطح نيــاز آنهــا، ایمــن ســازی شــوند. بــه عنــوان مثــال اگــر در جریــان چــاپ 
روی ســرنگ هــا آمپــول، ایمنــی و ضــرورت هــای بهداشــتی کــم اهميــت انگاشــته 
شــوند، مخاطــرات بســيار بــزرگ و گســترده ای بــرای جامعــه ایجــاد خواهــد شــد. 
یــا اگــر شــرایط ایمــن بــرای چــاپ روی ســطوح ظریــف و حساس/شــكننده را فراهــم 
ــرت شــدن کار(  ــی در ســطح چــاپ شــونده )پ ــزان خســارتهای احتمال ــم، مي نكني

افزایــش خواهــد یافــت. 

ــت  ــوزان دق ــي، هنرآم ــاب درس ــه 74 کت ــی صفح ــت کاس ــام فعالي در انج
کننــد کــه ميــان اجــزای هــر ســه ســتون، ارتبــاط منطقــی وجــود دارد و پــر کــردن 

ــه ایــن ویژگــی انجــام شــود. ــا توجــه ب جاهــای خالــی جــدول، بایســتی ب

ــزات و هــم  ــور، هــم تجهي ــول، هــم اپرات ــرای چــاپ روی ســرنگ آمپ ــا ب مث
ســطح چــاپ شــونده، بــا توجــه بــه توضيحاتــی کــه در بــاال داده شــد، بایســتی ایمــن 
ــا چــاپ بشــكه )ویژگــی ســنگينی آن مــورد نظــر  ســازی شــوند. امــا در ارتبــاط ب
اســت( نيــازی بــه ایمــن ســازی ســطح چاپــی نيســت و فقــط اپراتــور و تجهيــزات 
ــار  ــونده، دچ ــاپ ش ــطح چ ــنگينی س ــر س ــا در اث ــوند ت ــازی ش ــن س ــتی ایم بایس

آســيب نشــوند.

ــا هميــن شــيوه انجــام شــود. ابتــدا  پــر کــردن ردیــف ميانــی جــدول نيــز، ب
اجــازه دهيــد کــه هنرجویــان مبتنــی بــر فكــر خودشــان جــدول را تكميــل کننــد؛ 
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شرح ایمن سازی مولفه های ایمن سازی سطح چاپ 
شونده

سطح پاپی تجهيزات اپراتور

استریل و بهداشتی کردن فرآیند چاپ 
که شامل هر سه مولفه می باشد

× ؟ ؟ سرنگ آمپول

؟ ؟ ؟

؟ ؟ ؟ بشكه 220 
ليتری روغن

جدول 1-3

هنرجویان بایستی بياموزند که :
ایمن سازی، فقط برای حفاظت از نيروی انسانی نيست.

ــن  ــی صفحــه 75 مــی رســيم. در ای ــه فعاليــت عمل ــن مبحــث ب ــه ای در ادام
ــدگاری" گذاشــتن  ــر ســتون هــای "نتيجــه نوشــتن" و "نتيجــه مان فعاليــت، در زی
ــوع آن  ــی وق ــه معن ــا – ب ــتون + ی ــر س ــای زی ــه ه ــد × در خان ــت مانن ــک عام ی

ــت اســت. حال

هنرآمــوزان محتــرم توجــه داشــته باشــند کــه در انجــام ایــن فعاليــت، آنچــه 
از اهميــت بســيار زیــادی برخــوردار اســت، پــر کــردن جــدول نتيجــه گيــری )3-4( 
اســت. فــارغ از ایــن کــه جــدول 3-3 چگونــه پــر شــده اســت، اگــر هنرجــو توانســته 
ــار از  ــد، انتظ ــان کن ــتی بي ــه درس ــق آن را ب ــاهدات و منط ــه مش ــه نتيج ــد ک باش

انجــام فعاليــت را بــرآورده کــرده اســت. 

فعاليت كالسی :

جــدول 5-3 کتــاب درســي را بــرای شــما بــه طــور تكميــل شــده قــرار داده و 
اطاعــات کامــل تــری از جنســهای مختلفــی کــه در جــدول آمــده انــد نيــز در ادامــه 

و تحــت عنــوان دانــش افزایــی، ارائــه خواهيــم کــرد.

ــل دارد، جــدول تكميــل شــده  ــد کــه هــر کســی کــه تمای ــا بخواهي ســپس از آنه
خــودش را بــرای ســایرین، تشــریح کنــد. در ایــن فرآینــد، هنرآمــوز نقــش هدایتگــر 
داشــته باشــد و مــی توانــد، بــا ایجــاد ســواالت گوناگــون، فعاليــت و نحــوه پــر کــردن 

جــدول را بــه چالــش بكشــد تــا ذهــن هنرجویــان را فعــال کنــد.
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عامت مورد مصرفنام جنس
اختصاری

بيلبوردهای تبليغاتی و نمایشگاهی - عائم پلی وینيل کلراید
راهنمایی و رانندگی

PVC

PAتسمه های بسته بندی - کاه ایمنی                  پلی آميد

بطری آب – صنایع بسته بندی – بطری روغن پلی اتيلن پرفتاالت
غذایی

PET

PTFEتخته گوشت  - فيكسچر چاپ  - صنایع تزیينیپلی تترافلوراتيلن

آنچــه در ایــن فعاليــت کاســی از اهميــت بيشــتری برخــوردار اســت، یادگيری 
نــام شــيميایی مــواد نيســت، هرچنــد مطلــوب مــا خواهــد بــود، امــا آشــنایی کلــی 
بــا انــواع مــواد و این کــه هنرجویــان بــا ایــن موضــوع آشــنا شــوند کــه مــواد اصلــی 
ــتند،  ــی هس ــای مختلف ــه جنس ه ــا از چ ــراف آن ه ــط اط ــات محي ــروف و قطع ظ

ــد.  ــت می کن کفای

بخش هــای زردرنــگ جــدول 5-3 بــرای آگاهــی و کمــک بــه هنرآمــوزان و در 
ایــن کتــاب کامــل شــده اند تــا در کاس اســتفاده شــوند.

دانش افزایی :

أ .	 )Poly Vinyl Chloride/PVC( ــد PVC  : پلــی وینيــل کلرای
ســومين پاســتيک پرمصــرف دنيــا :

تریــن  ازگســترده  کلرایــد  وینيــل  پلــی 
گــروه  در  شــده  اســتفاده  پليمرهــای 

 . اســت  وینيلــی  پليمرهــای 

PVC  بــه دو صــورت نــرم )همــراه نــرم 
کننــده(  و ســخت وجــود دارد. PVC نــرم را 
در ســفره, پــرده حمــام , انــواع کاغــذ دیــواری 
و نــوع ســخت آن را در اســباب بــازی هــا , در 
ــا,  ــا , مجــاری فاضــاب ه ــه ه و پنجــره, لول

نــاودان هــا و درزگيــر هــا مــی بينيــم.

دمای ذوب )Tm( : برابر 100 تا 260 درجه سانتی گراد
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 دمای انتقال شيشه ای )Tg( : برابر 82 تا 84 درجه سانتی گراد

 ويژگی های اشتعال )روش شناسايی آسان(:

خامــوش  ● از حــذف شــعله  بعــد  و  به ســختی می ســوزد  در شــعله 
. د می شــو

    شعله زرد متمایل به نارنجی دارد. ●

    دود سياه دارد )با تأخير دیده می شود( ●

    در شعله چكه می کند. ●

    بوی هيدروژن کلراید می دهد. ●

أ PA : پلــی آميــد  )Poly amide( : پلــی آميدهــا ترموپاســت هایــی 	.
نيمــه کریســتال )تــا60% کریســتاليتی( هســتند. رنــگ طبيعــی آن هــا به 
ــر  ــًا رنگ پذی ــی کام ــت ول ــيری رنگ اس ــودن ش ــتاليته ب ــت کریس عل
ــود در  ــتند بااین وج ــتعال هس ــل اش ــوادی قاب ــا م ــد ه ــی آمي ــوده. پل ب
گرمــای ثابتــی از  C 0- 30 0C 70 + بــدون مشــكل قابل اســتفاده 
می باشــند. ایــن مــواد قابــل پخــت و اســتریل شــدن بــوده ولــی اســتمرار 
ــول  ــادی محص ــرات ابع ــت و تغيي ــذب رطوب ــث ج ــا باع ــت آن ه در پخ

می شــود.

ــت  ــذب رطوب ــتال ها و ج ــوندگی کریس ــدوده ذوب ش ــی، مح ــی مكانيك ویژگ
ــد  ــش درص ــا افزای ــد. ب ــا می باش ــتالی آن ه ــه کریس ــی از درج ــا تابع ــد ه ــی آمي پل
ــش در  ــدار تن ــدول االســتيكی، مق ــد م ــا مانن ــد ه ــی آمي ــی پل کریســتاليتی، ویژگ
ــل  ــش، و در مقاب نقطــه تســليم، مقاومــت شــيميایی و درجــه ذوب شــوندگی افزای
ازدیــاد طــول، ویژگــی ایزوالســيونی، ضریــب دی الكتریكــی، شــفافيت و تمایــل بــه 

ــد. ــش می یاب ــر در آب  0C 20 کاه ــت پليم ــذب رطوب ج

 نقــاط قــوت پلــی آميدهــا : مقاومــت خــوب در برابــر حال هــا و مــواد نفتــی، 
اســتحكام و چقرمگــی خــوب، ضربه پذیــری، مقاومــت در برابــر ســایيدگی، مقاومــت 

عالــی در برابــر خســتگی و قابليــت انعطاف پذیــری .

ــه گرانی،جــذب  ــوان ب ــاط ضعــف آن می ت ــا : از نق ــی آميده ــاط ضعــف پل  نق
ــاره  ــوی اش ــيدهای ق ــر اس ــت در براب ــتن مقاوم ــن نداش ــاد آب و همچني ــدار زی مق

کــرد.

ــای  ــم، روکش ه ــيلنگ، فيل ــه، ش ــد ورق، لول ــا : در تولي ــی آميده ــرد پل  کارب
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ــه  ــا و مت ــاب پمپ ه ــده، ق ــی، چرخ دن ــر خورندگ ــول در براب ــل و مفت ــاوم کاب مق
ــک  ــته بندی، تان ــمه های بس ــودرو، تس ــای خ ــاب چراغ ه ــن، ق ــاش دوربي ــی، ف برق
و مخــازن روغــن ســوخت، واشــر، فيلتــر روغــن، کاه ایمنــی، طنــاب و بــرس، مــوی 

عروســک و ...

أ .	PolyEthylene Terephethalate/( پلی اتيلن پرفتــاالت :PET
PET (تــا قبــل از ســال PET،1950 به عنــوان یــک فيلــم نيــز معرفــي 
ــازی از  ــع فيلم س ــتفاده در صنای ــراي اس ــود و ب ــده ب ــعه داده ش و توس
قبيــل فيلم هــای ویدئو،اشــعه x ،فيلــم عكاســي و بســته بندی های 
انعطاف پذیــر اســتفاده می شــد. ســپس جهــت اســتفاده در صنایــع 
جهــت  ســپس  و  می شــد  اســتفاده  انعطاف پذیــر  بســته بندی های 
شــكل دهی  روش هــای  به وســيله  بســته بندی  صنایــع  در  اســتفاده 
تزریقــي و اکســتروژن بــا اليــاف شيشــه تقویــت و اصاح شــده و در 
ــيده  ــكل دهی دمشي،کش ــن آوری ش ــط ف ــالPET 1970 توس ــل س اوای
شــد و اوليــن ســاختار مولكولــي ســه بعدی آرایــش یافتــه به طــور ســریع 
جهــت توليــد بطری هــای بــا وزن بســيار کــم ،انعطاف پذیــر بــا اســتحكام 

ــد. ــرداری ش ــاال بهره ب ب

ــر،  ــيميایی زی ــی و ش ــواص فيزیك ــه خ ــه ب ــا توج ــون ptfe ب PTFE : تفل
ــی  ــن  غذای ــيمی و همچني ــت،گاز و پتروش ــع نف ــا در صنای ــن پليمره از کارآمدتری
ــچر،  ــوان فيكس ــز به عن ــكرین ني ــد و اس ــاپ پ ــع چ ــد.در صنای ــيميایی می باش و ش

ــادی دارد. ــيار زی ــرد بس کارب

ــه  ● ــی )دارای تأیيدی ــواد غذای ــا م ــاس ب ــل تم ــودن و قاب ــمی ب ــر س غي
)  FDA

ضریب اصطكاک بسيار پایين  ●

ضد آب و مقاومت در برابر نفوذ  رطوبت ●

● UV خواص دی الكتریک باال طول عمر باال حتی در برابر اشعه

مقاومت در برابر عوامل شيميایی و حال ها  ●

عایــق حرارتــی بســيار مناســب و کاربــرد در دمــای 260 درجــه  ●
د ا نتی گر ســا

قابليت ماشين کاری خوب ●
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غيرقابل اشتعال ●

ــد  ● ــک فراین ــا ی ــبندگی ب ــت چس ــبندگی و قابلي ــر چس ــت در براب مقاوم
خــاص

ضریب اصطكاکی پایين ●

استحكام ضربه ای و کششی باال ●

تطبيق پذیری خوب ●

حفظ و پایداری ابعاد خوب ●

وزن سبک با ساختاری مستحكم ●

ــاال در  ــه ســایر پليمرهــا مقاومــت ب ــن پليمــر نســبت ب ــری ای ــن برت عمده تری
ــری در آن  ــه تغيي ــه هيچ گون ــانتی گراد اســت ک ــا 260 درجــه س ــرارت ت ــل ح مقاب
ــرارت  ــا ح ــد و ت ــظ می کن ــًا حف ــود را کام ــری خ ــكل ظاه ــود و ش ــده نمی ش دی
300 درجــه ســانتی گراد پــس از ســرد شــدن بــه شــكل اوليــه برمی گــردد و نقطــه 

ــد. ــانتی گراد می باش ــه س ــدود 375 درج ذوب آن در ح

*موضــوع بســيار مهــم و گاز خطرنــاک حاصــل از ســوختن تفلــون در دمــای 
ــد به شــدت از  ــاک می باشــد،که بای ــانتی گراد بســيار خطرن ــه س ــش از 400 درج بي

آن پرهيــز کــرد.

ــه  ــن PTFE به صــورت )ورق ميل ــور اتيل ــرا فل ــی تت ــام علمــی پل ــون بان تفل
ــد. ــود می باش ــه( موج لول

محصوالت از جنسPTFE  با حالت هاي مختلف
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چاپ پذیر كردن پلی اتيلن :

ــی  ــت کاس ــام فعالي ــه انج ــک ب ــرای کم ــد ب ــی توانن ــرم م ــوزان محت هنرآم
صفحــه 78 از اطاعــات منــدرج در بخــش دانــش افزایــی کــه در بــاال آمــده اســت 
اســتفاده کننــد. امــا همانطــور کــه مــی دانيــم، از جملــه دالیــل مهــم عــدم چــاپ 
پذیــری ســطوح مختلــف، ناتوانــی ســطح و/یــا مــاده چــاپ شــونده در ایجــاد اتصــال 
پایــدار بــا دیگــری اســت. مادامــی کــه ایــن دو عنصــر مــورد نظــر در فرآینــد چــاپ 
نتواننــد، یكدیگــر را بپذیرنــد، عمــا چــاپ هــم      اتفــاق نخواهــد افتــاد. بنابرایــن، 
ــن  ــود. از مهمتری ــاد ش ــرش ایج ــن پذی ــه ای ــم ک ــاد کني ــرایطی ایج ــت ش الزم اس
روشــهای ایجــاد اتصــال )پذیــرش( در ســطح چــاپ شــونده بــرای دریافــت مرکــب 

حــرارت اســت. 

اعمــال حــرارت ســریع و گــذرا بــر ســطح پلــی اتيلــن، باعــث ایجــاد خلــل و 
فــرج هــای بســيار ریــزی در ســطح آن مــی شــود. ایــن حفــره هــای بســيار ریــز، 
ــداری  ــرای فرونشســت مناســب و ایجــاد اتصــال و در نتيجــه ایجــاد پای ــه را ب زمين

مرکــب بــر ســطح پلــی اتيلــن فراهــم مــی آورنــد.  

فعاليتهای ایمنی :

در صفحــه 82 کتــاب درســی، یــک فعاليــت عملــی پيرامــون موضــوع آتــش 
ســوزی در دســتگاه شــعله )چربــی گيــر(. گنجانــده شــده اســت

ــای  ــی واژه ه ــون برخ ــه همچ ــند ک ــته باش ــت داش ــی دق ــوزان گرام هنرآم
اصطــاح شــده در صنعــت چــاپ، در ایــن حرفــه نيــز واژه چربــی گيــر بــه غلــط برای 
دســتگاه شــعله مســتقيم، مطــرح و فراگيــر شــده اســت . البتــه در کتــاب درســی 
ســعی شــده نــام درســت، یعنــی "دســتگاه چــاپ پذیرکننــده" بــرای آن بيــان شــود. 

از آنجــا کــه نشــر واژگان درســت از تكاليــف حــوزه علــم آمــوزی اســت، ضرورت 
دارد کــه موضــوع عمومــی شــدن ایــن واژه نادرســت بــرای هنرجویــان تشــریح شــود. 
در ادامــه، جــدول کامــل شــده مربــوط بــه فعاليــت عملــی مــورد نظــر )جــدول 3-6 

کتــاب درســي( بــرای بهــره بــرداری هنرآمــوزان درج شــده اســت.
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فعاليت های ایمن سازی ردیف
محيط

فعاليت های مهار 
فعاليت های خاموش کردن آتشآتش

دقت در زمان روشن 1
کردن شعله

دور کردن مواد 
آتش زا

استفاده از سيستم اطفای 
حریق

ایمن بودن محل 2
استفاده از مواد خاموش کننده بستن شير گازکپسول های گاز

مناسب

آماده بودن کپسول های 3
آتش نشانی

قطع جریان برق 
تماس با آتش نشانیو گاز

دانش افزایي :

انــواع کمپرســور بــاد: موضــوع کمپرســورهای بــاد مربــوط بــه فعاليــت کاســی 
ــج  ــت رای ــاد در صنع ــور ب ــوع کمپرس ــه ن ــی س ــورت کل ــه ص ــت. ب ــه 83 اس صفح
ــای فشــار  ــاد پيســتونی ، کمپرســور اســكرو  و کمپرســور ه هســتند، کمپرســور ب
قــوی. در اینجــا بــه معرفــی و کاربــرد هــر یــک از ایــن کمپرســور هــا مــی پردازیــم.

کمپرســور بــاد پيســتونی : بــا حداکثــر فشــار 10 بــار : رایــج تریــن نــوع 	. 
کمپرســور بــاد ، کمپرســور پيســتونی مــی باشــد کــه در اکثــر واحــد های 
توليــدی وصنعتــی اســتفاده مــی شــود. طيــف ایــن کمپرســور هــا وســيع 
مــی باشــد. انــدازه هــای 25 ليتــری و 50 ليتــری جــزو کوچــک تریــن 
نــوع از ایــن کمپرســور هــا مــی باشــند کــه بيشــتر در صنایــع  خدماتــی 
ــی هــای کوچــک مبلمــان  و ...  ــه کوب ماننــد ســاخت دکوراســيون ، روی

کاربــرد دارد.

 هــر قــدر مقــدار مصــرف هــوای فشــرده در محــل کار بيشــتر باشــد ، از 	. 
کمپرســور بــا حجــم بزرگتــری اســتفاده مــی شــود. بــه طــور مثــال بــرای 

کمپرسور پيستوني کوچک
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تاميــن هــوای مــورد نيــاز رنــگ کاری بــا یــک پيســتوله ، یــک کمپرســور 
ــم کار  ــه حج ــی ک ــرد در صورت ــرار گي ــتفاده ق ــورد اس ــری م 350  ليت
افزایــش یابــد و دو پيســتوله همزمــان کار کننــد نيــاز بــه یــک کمپرســور 
ــور  ــدی کمپرس ــار تولي ــر فش ــوال حداکث ــد. معم ــی باش ــری م 700 ليت
هــای پيســتونی بيــن 8 الــی 10 بــار مــی باشــد. فشــار بــاد نيــروی الزم 
ــراي  ــد. معمــوال ب ــی کن ــای پنوماتيكــی را فراهــم م ــرای انجــام کار ه ب
ــادی و  ــادی ،  شــير هــای ب اکثــر کار هــای پنوماتيكــی ) جــک هــای ب
ــداد دســتگاه  ــش تع ــا افزای ــی باشــد. ب ــاز م ــورد ني ... ( فشــار Bar 6 م
هــای مصــرف کننــده هــوا در کارگاه، نيــازی بــه بــاال بــردن فشــار کاری 
کمپرســور نيســت  بلكــه بایــد حجــم ذخيــره و ســرعت پــر کــردن مخــرن 

ذخيــره هــوا را بــاال بــرد.

پروســه فشــرده ســازی کمپرســور بــاد پيســتونی : کمپرســور پيســتونی از ســه 
بخــش اصلــی تشــكيل مــی شــوند. الكتروموتــور ، واحــد هواســاز و مخــزن ذخيــره 
هــوا. واحــد هواســاز کمپرســور بــر اثــر جابجایــی پيســتون هــا در ســيلندر هــوا را از 
محيــط مكــش کــرده و بــه داخــل مخــزن انتقــال مــی دهــد. هــر چقــدر کمپرســور 
بزرگتــر مــی شــود، یــا تعــداد پيســتون هــا افزایــش مــی یابــد ، یــا قطــر پيســتون 
ــی  ــيلندر بيشــتر م ــت پيســتون درون س ــورس حرک ــا ک ــی شــود ی ــر م ــا بزرگت ه
شــود. بــه ایــن ترتيــب در هــر بــار جابجایــی پيســتون درون ســيلندر حجــم هــوای 

بيشــتری ار محيــط مكــش شــده  و بــه داخــل مخــزن فرســتاده مــی شــود.

کمپرســور بــاد اســكرو : زمانــی کــه بــه مصــرف هــوای فشــرده در کارخانه ب. 
ــاد اســكرو  بيشــتر از 1.000 ليتــر در دقيقــه مــی شــود ، از کمپرســور ب
اســتفاده مــی شــود. در کمپرســور اســكرو پروســه فشــرده ســازی بــر اثــر 
چرخــش دو روتــور مارپيچــی و عبــور هــوا از ميــان ایــن دو روتــور صورت 

کمپرسور پيستوني متوسط
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هنــگام  پذیــرد.  مــی 
کمپرســور  ار  اســتفاده 
ماننــد  نيــز  اســكرو 
پيســتونی  کمپرســور 
نيــاز بــه مخــزن ذخيــره 
هــوا مــی باشــد. معمــوال 
قطعــات بــه کار رفتــه در 
ســاختار کمپرســور روی 
درون  و  یــک شاســی  
یــک کاور مونتــاژ مــی 

ــود.  ش

قطعــات اصلــی کمپرســور بــاد 
اســكرو عبارتنــد از : واحــد هواســاز ) 
Air End( ، الكتروموتــور ، رادیاتــور 
ــزن  ــودر( مخ ــوا ) آنل ــير ورود ه ، ش
ــر  ــوا ، فيلت ــن از ه ــده روغ جداکنن
ــرق و سيســتم کنتــرل  ــو ب هــا ، تابل

.PLC

توســط  توليــدی  فشــار 
بــه  معمــوال  اســكرو   کمپرســور 
ــی باشــد.  ــار م ــی 10 ب صــورت 8 ال
بــا  اســكرو  کمپرســور  تفــاوت 

پيســتونی در ميــزان هوادهــی آن اســت . کمپرســور اســكرو حجــم هــوای بيشــتری 
توليــد مــی کنــد. امــا فشــار توليــد آن تقریبــا بــا کمپرســور پيســتونی برابــر اســت. 
ــاد پيســتونی بســيار  ــا صــدای کمپرســور ب صــدای کمپرســور اســكرو در مقایســه ب
کمتــر اســت. کمپرســور اســكرو بــه دليــل ســاختار گــردش روغــن و سيســتم خنــک 
ــد.  ــن باش ــداوم روش ــورت م ــه ص ــد ب ــی توان ــور م ــيله رادیات ــه وس ــده آن ب کنن

ــاد فشــار قــوی : در بعضــی از صنایــع ماننــد توليــد بطــری ج.  کمپرســور ب
هــای آب معدنــی ، بــه هوایــی بــا فشــار حــدود 30 الــی BAR 40  مــورد 
نيــاز اســت. ایــن کمپرســور هــا نيــز ســاختار ســيلندر و پيســتونی دارنــد 
امــا نــوع شــاتون هــا و صفحــه ســوپاپ آنهــا بــه گونــه ای اســت کــه ایــن 
قــدرت را دارنــد کــه هــوا را داخــل مخــزن بــه ایــن فشــار بــاال برســانند. 
ــن 700 – 1.000 و 1.500  ــای بي ــور ه ــن کمپرس ــی ای ــزان هواده مي
ليتــر در دقيقــه مــی باشــد. ایــن کمپرســورها بيشــترین کاربــرد در حــوزه 

روتور کمپرسور اسكرو

کمپرسور اسكرو
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چــاپ روی قطعــات را دارنــد. زیــرا بــه طــور معمــول، چندیــن دســتگاه در 
یــک کارگاه چــاپ مشــغول کار هســتند کــه تراکــم هــوای مصرفــی آنهــا 

در محــدوده 1,500 تــا 2,000 ليتــر در دقيقــه خواهــد بــود.

کمپرسور پيستوني متوسط
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

ایمني حين کار را رعایت مي کنم

از تجهيزات و مواد مراقبت مي کنم

چرایي ننوشتن روي سطوح مختلف را تشخيص مي دهم

توان تشخيص جنس سطوح چاپي مختلف را دارم

کار با کمپرسور باد را یاد گرفته ام

اختاالت ناشي از کمپرسور در جریان چاپ را یاد گرفته ام

تنظيمات دستگاه شعله را انجام مي دهم

زمان انجام کارها را تنظيم و رعایت مي کنم 

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه نهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

ایمني حين کار را رعایت مي کند

از تجهيزات و مواد مراقبت مي کند

چرایي ننوشتن روي سطوح مختلف را تشخيص مي دهد

توان تشخيص جنس سطوح چاپي مختلف را دارد

کار با کمپرسور باد را یاد گرفته است

اختاالت ناشي از کمپرسور در جریان چاپ را یاد گرفته است

تنظيمات دستگاه شعله را انجام مي دهد

زمان انجام کارها را تنظيم و رعایت مي کند 

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ توری 

جلسه دهم : تغذیه سطح چاپ شونده

3-2-  تغذیه سطح چاپ شونده
کارهایي که زمان تغذیه بایستي انجام شوند :

فاصلــه اپراتــور از دســتگاه به گونــه ای باشــد کــه نيــازي بــه حرکــت کل  ●
بــدن بــراي تغذیــه نباشــد.

فاصلــه ســطوح چــاپ شــونده آمــاده بــراي چــاپ، به گونــه ای باشــد کــه  ●
ــا حرکــت دســتان قابل برداشــت باشــند. فقــط ب

ــه  ● ــرعت تغذی ــا س ــای آن، ب ــراي حرکت ه ــتگاه ب ــرد دس ــان عملك زم
ــود. ــب ش متناس

در حالــت تغذیــه اتوماتيــک، ســطوح چــاپ شــونده )قطعــات( بــراي ورود  ●
بــه دســتگاه مرتب ســازی شــوند.

ــه دســتي، از هــر دو دســت به طــور هم زمــان و کامــل اســتفاده  ● در تغذی
. د شو

دانش افزایی

ــونده  ــاپ ش ــطح چ ــه س ــام تغذی ــراي انج ــف ب ــه روش مختل ــی، س به طورکل
ــد از : ــه عبارت ان ــود دارد ک وج

روش دستي ●

روش نيمه اتوماتيک ●

روش اتوماتيک ●

ــت و  ــتفاده از دس ــا اس ــونده ب ــاپ ش ــطوح چ ــه در آن س ــتي : ک روش دس
توســط اپراتورهــا انجــام می شــود. ایــن روش محدودیت هــا و مزایــاي خــاص خــود 
را بــه همــراه دارد. ازجملــه مزایــاي ایــن روش، کــه شــاید بتــوان گفــت عمده تریــن 
ــه  ــوم ک ــن مفه ــه ای ــي اســت. ب ــع مال ــی در مناب ــد، صرفه جوی ــز باش ــت آن ني مزی
هزینــه خریــد دســتگاه های بــا اتوماســيون بــاال کــه بتواننــد کار تغذیــه را اتوماتيــک 



83

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــدار قابل توجه ــه مق ــد، ب ــام دهن انج

ــای آن  ــتر از مزیت ه ــب بيش ــتي به مرات ــب روش دس ــا معای ــص ی ــا نواق ام
اســت. برخــي از ایــن محدودیت هــا عبارت انــد از :

کاهش قابل توجه سرعت چاپ ●

کاهش کيفيت و دقت چاپ ●

افزایش ضایعات ●

افزایش هزینه های نيروي انساني ●

افزایش احتمال وقوع حواد	 ●

ــک  ــه ای از روش دســتي و روش اتوماتي ــك : حــد ميان ــه اتوماتي روش نيم
ــه آن دو روش  ــد ميان ــه ح ــب ک ــن ترتي ــه همي ــت، ب ــوان گف ــاید بت ــه ش ــت ک اس

ــا حــدودي برخــوردار اســت. ــز ت ــا ني ــب آن ه ــا و معای اســت، از مزای

روش اتوماتيــك : روش اتوماتيــک بــا توســعه علــوم کاربــردي در حوزه هــای 
ــک و  ــر، الكتروني ــک، کامپيوت ــي مكاني ــوم مهندس ــه در عل ــوم ازجمل ــف عل مختل
ــه ای  ــوده اســت. به گون ــعه ب ــاهد توس ــی ش ــور روزافزون ــک( به ط ــک )رباتي مكاتروني
کــه امــروزه شــاهد پيشــرفته ترین تجهيــزات بــراي تغذیــه ســطوح چاپــي مختلــف 
ــتگاه های  ــروزه در دس ــاپ، ام ــه و چ ــتگاه های چــاپ هســتيم. ســرعت تغذی در دس
ــار در ســاعت و بســته بــه روش چــاپ و نــوع ســطح  ــه نزدیــک 20,000 ب ورقــي ب
چــاپ شــونده بــه مقادیــري بيشــتر از آن رســيده اســت. ایــن درحالــي اســت کــه 
ــه  ــای آن( ب ــایر محدودیت ه ــه درروش دســتي )جــداي از س ــكان تغذی ــر ام حداکث

ــار خواهــد رســيد. حــدود 10,000 ب

نکات ایمني :

در فرآیند تغذیه، مراقبت کامل از دست ها انجام شود.

ایمني خود و تجهيزات را فداي سرعت کار نكنيد.

دربرداشتن سطح چاپ شونده دقت الزم را به عمل آورید.

در تغذیــه بــه داخــل دســتگاه های مجهــز بــه UV مراقبت هــای الزم را انجــام 
دهید.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

فاصله مناسب از دستگاه را در هنگام تغذیه رعایت مي کنم

از هر دو دست به شكل کامل استفاده مي کنم

زمانبندي تغذیه را با حرکت دستگاه، هماهنگ مي کنم

فاصله سطوح آماده تغذیه تا دستگاه را تنظيم مي کنم

سطوح آماده چاپ را مرتب سازي مي کنم

ایمني کار را رعایت مي کنم

سرعت انجام کارم در  تغذیه سطح چاپي مطلوب است

تفاوت روش هاي تغذیه را یاد گرفته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه دهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

فاصله مناسب از دستگاه را در هنگام تغذیه رعایت مي کند

از هر دو دست به شكل کامل استفاده مي کند

زمانبندي تغذیه را با حرکت دستگاه، هماهنگ مي کند

فاصله سطوح آماده تغذیه تا دستگاه را تنظيم مي کند

سطوح آماده چاپ را مرتب سازي مي کند

ایمني کار را رعایت ميكند 

سرعت انجام کار تغذیه مطلوب است

تفاوت روش هاي تغذیه را یاد گرفته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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 : 1نمونه 
مي توان ديد كه با وجود شايستگي كامل در يك مرحله   ، اين فصل  4واحد شماره   جدول ارزشيابي تشريح روش نمره دهي در  در 

شماره   مي تواند نهنرجو كاري،  ست آورد. در واحد يادگيري  نيز مي بينيم كه فقط در حد انتظار كار كردن، به  5نمره كامل را به د
 از نمره مستمر است. 2شايستگي در واحد يادگيري را فراهم نخواهد كرد و تنها راه چاره، كسب نمره حداقل تنهايي نصاب كسب 

 
 : 2نمونه 

لت   كاري، اگر         يديگر در حا با سههه مرحله  كه در واحدهاي  مرحله را بيش از حد انتظار نمره دهيم،     2از نمره دهي، مي بينيم 
نيز اين استباط ايجاد مي شود كه اگر    5اظ نمره مستمر( حاصل مي شود. در جدول واحد    )بدون لح 15بيشترين مقدار يعني نمره  

بدهيم، فارغ از فراتر از حد انتظار بودن در دو مرحله ديگر، هنرجو در شرايط كسب شايستگي نيست و تنها نمره       1يك مرحله را 
 ب شايستگي قرار دهد.براي كس 12مستمر خواهد توانست وي را در شرايط كسب نمره الزم يعني 

تعداد واحد 
2يادگيري

4تعداد مراحل:3تعداد مراحل:
نمرهحداقل نمره مرحله كارنمرهحداقل نمره مرحله كار

11آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه23آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
23تنظيم کردن واحد تغذیه و تحویل13تغذیه سطح چاپ شونده

22نصب و تنظيم اوليه فيکسچر22برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه
23تنظيم بخش خروجی دستگاه

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 
زیست محيطی

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 22
زیست محيطی

22

22ميانگين مراحل23ميانگين مراحل
32

15.010.0

10.0

نمره شايستگي از 3 نمره شايستگي از 3 
نمره مستمر )از 5(نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد يادگيري از 20نمره  واحد يادگيري از 20

پودمان 3: تغذيه و تحويل چاپ توري و چاپ بالشتکي
واحد يادگيري5: تغذيه و تحويل چاپ پدواحد يادگيري4: تغذيه و تحويل چاپ اسکرين

تعداد واحد 
2يادگيري

4تعداد مراحل:3تعداد مراحل:
نمرهحداقل نمره مرحله كارنمرهحداقل نمره مرحله كار

11آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه23آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
22تنظيم کردن واحد تغذیه و تحویل12تغذیه سطح چاپ شونده

22نصب و تنظيم اوليه فيکسچر22برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه
22تنظيم بخش خروجی دستگاه

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 
زیست محيطی

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 22
زیست محيطی

22

22ميانگين مراحل22ميانگين مراحل
22

10.010.0

10.0

نمره شايستگي از 3 نمره شايستگي از 3 
نمره مستمر )از 5(نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد يادگيري از 20نمره  واحد يادگيري از 20

پودمان 3: تغذيه و تحويل چاپ توري و چاپ بالشتکي
واحد يادگيري5: تغذيه و تحويل چاپ پدواحد يادگيري4: تغذيه و تحويل چاپ اسکرين
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ اسکرین

3-3- برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه

جلسه یازدهم : برداشتن سطح چاپ شده 
از دستگاه

ــه،  ــد تغذی ــد فرآین ــز، مانن ــتگاه ني ــردن ســطح چاپ شــده از دس ــارج ک در خ
ســه روش وجــود دارد :

روش دستي ●

روش نيمه اتوماتيک ●

روش اتوماتيک ●

از  برخــي  در  شــونده  چــاپ  ســطح  برداشــتن  بــراي  اتوماتيــک،  روش 
ــت  ــن حال ــه ای ــه البت ــات وجــود دارد ک دســتگاه های چــاپ، مكانيســمی شــبيه رب
بيشــتر بــراي جابجایــي قطعــات بــزرگ و ســنگين یــا قطعاتــي کــه حالــت ویــژه ای 

ــود. ــتفاده می ش ــود، اس ــت ش ــد رعای ــا بای ــاره آن ه درب

ــای خــارج  ــف روش ه ــواع مختل ــه ان ــكان دسترســي ب ــدم ام ــه ع ــا توجــه ب ب
ــت  ــتان الزم اس ــوزش در هنرس ــد آم ــتگاه، در فرآین ــي از دس ــطح چاپ ــردن س ک
ــد.   ــتفاده کنن ــور اس ــن منظ ــراي ای ــي ب ــای آموزش ــرم از فيلم ه ــوزان محت هنرآم

نگهداري سطوح چاپي خاص بعد از چاپ :

ــد  ــي مانن ــي خاص ــكل های هندس ــه ش ــتند ک ــي هس ــطوح چاپ ــي از س برخ
اســتوانه و ... دارنــد کــه بعــد از انجــام عمــل چــاپ، نمی تــوان آن هــا را بــه صورتــی 
کــه قبــل از چــاپ روي یكدیگــر قــرار داشــتند، رهــا کــرد. زیــرا امــكان چســبيدن 
مرکــب آن هــا بــه یكدیگــر و صدمــه دیــدن کيفيــت چاپشــان وجــود دارد. بنابرایــن 

متناســب شــكل آن هــا بایســتي تجهيــزات خــاص نگهدارنــد طراحــي شــود. 
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

فاصله مناسب از دستگاه را در هنگام خارج کردن سطح چاپي رعایت مي کنم

از هر دو دست به شكل کامل استفاده مي کنم

زمانبندي برداشتن سطح چاپ شده را با حرکت دستگاه، هماهنگ مي کنم

فاصله محل جمع آوري سطوح چاپ شده تا دستگاه را تنظيم مي کنم

در زمان خارج کردن سطح چاپي، کيفيت چاپ را حفظ مي کنم

ایمني کار را رعایت مي کنم

سرعت انجام کارم در  برداشتن سطح چاپي مطلوب است

تفاوت روش هاي برداشتن سطح چاپي از دستگاه را یاد گرفته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه یازدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

فاصله مناسب از دستگاه را در هنگام خارج کردن سطح چاپي رعایت مي کند

از هر دو دست به شكل کامل استفاده مي کند

زمانبندي برداشتن سطح چاپ شده را با حرکت دستگاه، هماهنگ مي کند

فاصله محل جمع آوري سطوح چاپ شده تا دستگاه را تنظيم مي کند

در زمان خارج کردن سطح چاپي، کيفيت چاپ را حفظ مي کند

ایمني کار را رعایت مي کند

سرعت انجام کارش در  برداشتن سطح چاپي مطلوب است

تفاوت روش هاي برداشتن سطح چاپي از دستگاه را یاد گرفته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

3-4- آماده سازی سطوح چاپی جهت تغذیه

جلسه دوازدهم : آماده كردن سطوح 
چاپي جهت تغذیه

 )Wettablity چاپ پذیري )قابليت خيسي یا تر شوندگي

بــا نشــان دادن تصاویــري از قطــرات آب، قــرار 
گرفتــن ســنجاقک روي ســطح آب در مــورد نيــروي 
ــي  ــد مولكول ــودن پيون ــي ب ــش ســطحي و قطب کش

مــواد صحبــت کنيــد. 

ــا  ــطحي ي ــرژي س ــزان ان ــخيص مي تش
چــاپ پذيــري : بــا ماژیــک تســتر انــرژي ســطحي 
چنــد قطعــه و ظــرف پاســتيكي، فلــزي و شيشــه ای 

را بــه هنرآمــوزان نشــان دهيــد.

موارد ایمني

نحــوه صحيــح بيــرون کشــيدن تيغــه کاتــر را بــه هنرجویــان آمــوزش دهيــد 
و ایــن نكتــه را بــه آنــان گوشــزد کنيــد کــه پــس از اتمــام کار حتمــاً تيغــه کاتــر را 

داخــل غــاف آن هدایــت کننــد.

ــدم  ــاره ع ــد و درب ــادآوری کني ــي را ی ــكات ایمن ــا ن ــتفاده از کرون ــگام اس هن
ــد:  ــت کني ــان صحب ــا هنرجوی ــا ب ــت آن ه رعای

جلوگيري از شوک الكتریكي به دليل اعمال ولتاژ بيش ازحد. 

UV عدم خيره شدن به فرآیند کرونا به دليل نشر نور

هنگام کار دستگاه دست خود را داخل دستگاه نبرند.

آچار و ابزار را داخل و روی دستگاه رها نكنند.

مواد و روغن ها را روی سطح زمين نریزند.
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فعاليت عملي

ــای 4  ــه گروه ه ــان را ب ــرده ، هنرجوی ــاب ک ــف را انتخ ــطح مختل ــد س چن
نفــري تقســيم کنيــد تــا ميــزان کشــش ســطحي یــا چســبندگي مرکــب ســطوح را 

ــد. ــه دهن ــي ارائ ــورت کتب ــه را به ص ــد. و نتيج ــری کنن اندازه گي

شيوه تدریس

ــف و تناســب  ــه ســطوح مختل ــا توجــه ب ــف آماده ســازی را ب روش هــای مختل
ــد.  ــان کني ــا بي ــای آن ه ــدام و محدودیت ه هرک

Flame Treatment شعله زني -

Plasma Treatment پالسما -

Corona Discharge Treatment کرونا -

applying a liquid primer آماده سازی به روش شيميايي -

نکات زیست محيطی

ــونده  ــه نش ــياء تجزی ــردن اش ــا ک ــت محيطی، ره ــای زیس ــي از آلودگی ه یك
ــه  ــه ب ــراي ارائ ــات، ب ــن جمــع آوری ضایع ــد ســطوح پاســتيكي اســت، بنابرای مانن

ــود. ــد انجــام ش ــت بای ــز بازیاف مراک

ــرژي باعــث آلودگــی زیســت محيطی می شــوند  بعضــي از روش هــای توليــد ان
ــورد  ــرف بی م ــري از مص ــن جلوگي ــيلي، بنابرای ــوخت فس ــا س ــا ب ــد نيروگاه ه مانن

انــرژي وظيفــه شــرعي و ملــي هــر شــخصي اســت.

فعاليت عملي

چنــد ســطح مختلــف را انتخــاب کــرده، هنرجویــان را بــه گروه هــای 4 نفــري 
ــه را  ــد و نتيج ــخص کنن ــا را مش ــازی آن ه ــای آماده س ــا روش ه ــد ت ــيم کني تقس

ــد. ــه دهن ــي ارائ ــورت کتب به ص
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علت آماده سازی سطوح چاپی را یاد گرفته ام

آماده سازی به روش شعله زنی را یاد گرفته ام

آماده سازی به روش پاسما را یاد گرفته ام

آماده سازی به روش کرونا را یاد گرفته ام

آماده سازی به روش شيميایی را یاد گرفته ام

هنگام استفاده از روش شعله زنی نكات ایمنی را رعایت می کنم.

هنگام استفاده از روش کرونا نكات ایمنی را رعایت می کنم.

توجهات زیست محيطی را یاد گرفته ام.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه دوازدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

علت آماده سازی سطوح چاپی را یاد گرفته است

آماده سازی به روش شعله زنی را یاد گرفته است

آماده سازی به روش پاسما را یاد گرفته است

آماده سازی به روش کرونا را یاد گرفته است

آماده سازی به روش شيميایی را یاد گرفته است

هنگام استفاده از روش شعله زنی نكات ایمنی را رعایت می کند.

هنگام استفاده از روش کرونا نكات ایمنی را رعایت می کند.

توجهات زیست محيطی را یاد گرفته است.

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ توری 

جلسه سيزدهم : تنظيم كردن واحد تغذیه 
و تحویل

3-5-  تنظيم كردن واحد تغذیه و تحویل

ــودکار  ــودکار و تمام خ ــتي، نيمه خ ــای دس ــه روش ه ــي ب ــطوح چاپ ــه س تغذی
ــد. ــح دهي ــر( را توضي ــا کانوای )تســمه نقاله ی

بــا نمایــش فيلــم، روش هــای مختلــف تغذیــه هنرجویــان )روش هــای دســتی، 
ــد.  ــا آشــنا کني ــن روش ه ــا ای ــان را ب نيمه خــودکار و تمام خــودکار( هنرجوی

ميز کار: انواع ميزهای کار را شرح دهيد.

موارد ایمني

ــت درروش  ــدن دس ــه ندی ــردي و صدم ــامتي ف ــي و س ــول ایمن ــت اص رعای
ــتي. ــه دس تغذی

حداقل دورریز و قراردادن قطعه چاپي بدون آسيب زدن به آن ها

جلوگيري از مصرف بی مورد انرژي 

استفاده از سيستم تهویه مطبوع مناسب

جلوگيري از آتش سوزی

فعاليت عملي

هنرجویــان را بــه گروه هــای 4 نفــري تقســيم کنيــد. بــا انتخــاب چنــد قطعــه 
مختلــف روش تغذیــه دســتی را تمریــن کننــد.

دانش افزایی

ميزهــای چرخــش یــا روتــاری می تواننــد الكترونيكــی، پنوماتيكــی یــا موتــور 
ــت کار  ــی دق ــر ول ــا گران ت ــی آن ه ــتپر و الكترونيك ــور اس ــوع موت ــند. ن ــتپر باش اس
باالتــری دارنــد. بــا توجــه به انــدازه آن هــا می توانــد چنــد فيكســچر بــر روی آن هــا 
ــاي  ــد. ميزه ــم دارن ــه ای ه ــش 180 درج ــت چرخ ــن قابلي ــرد. همچني ــب ک نص

ــوند. ــاخته می ش ــودي س ــي و عم ــي افق ــوع کل ــي در دو ن چرخش
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در شــکل زیــر )روش تغذیــه خــودکار ( ارتفــاع قیــف تغذیــه پاییــن آمــده و 
کاربــر در حــال بارگــذاری قطعــات چاپــی اســت، پــس ازآن قیــف بــاال مــی رود و 
عمــل تغذیــه خــودکار انجــام می شــود. )شــكل 62-3 کتــاب درســی صفحــه 121(

مسير حرکت 
قيف تغذیه
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

روش تغذیه دستی را یاد گرفته ام.

روش تغذیه نيمه خودکار را یاد گرفته ام.

روش تغذیه خودکار را یاد گرفته ام.

می توانم نكات ایمنی را رعایت می کنم.

دستی را می توانم تغذیه انجام دهم.

تغذیه نيمه خودکار می توانم را انجام دهم.

انواع ميز کار را می شناسم.

انواع روش های تغذیه را می توانم نام ببرم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه سيزدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

روش تغذیه دستی را یاد گرفته است.

روش تغذیه نيمه خودکار را می داند.

روش تغذیه خودکار را یاد گرفته است.

می توانم نكات ایمنی را رعایت می کند.

دستی را می توانم تغذیه انجام دهد.

تغذیه نيمه خودکار می توانم را انجام دهد.

انواع ميز کار را می شناسد.

انواع روشهای تغذیه را می تواند نام ببرد.

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

3-۶- نصب و تنظيم فيکسچر

جلسه چهاردهم : نصب و تنظيم اوليه 
فيکسچر

انــواع محصوالتــي و قطعاتــي کــه بــه روش بالشــتكي چــاپ می شــوند 
عبارت انــد از: صنایــع خودروســازی، صنایــع بهداشــتي و آرایشــي، وســایل خانگــي، 
توليــدات پزشــكي و ایمنــي، محصــوالت تبليغاتــي، لوازم التحریــر، اســباب بازی 
ســازي و ... بــراي هرکــدام از قطعــات چــاپ شــونده فــوق بــا توجــه بــه شــكل قطعــه 
و جنــس آن نيــاز بــه فيكســچر مناســب آن قطعــه داریــم. فيكســچر بایــد به گونــه ای 
ــی و ســریع انجــام  ــه به راحت ــذاري و برداشــتن قطع ــه عمــل بارگ ســاخته شــود ک
شــود و قطعــه در هنــگام تمــاس و فشــار پــد هيچ گونــه حرکــت و لغزشــي نداشــته 

ــه وارد نشــود. ــه قطع ــن آســيبي ب ــن کوچک تری باشــد همچني

ــاخت  ــای س ــد. روش ه ــح دهي ــچرها توضي ــتفاده از فيكس ــزوم اس ــاره ل درب
فيكســچرها را توضيــح دهيد.بــا نمایــش دادن تصاویــر انــواع قطعــات چاپــی مختلــف 
ــان  ــا برایش ــاره آن ه ــان درب ــه هنرجوی ــدام ب ــوص هرک ــچر مخص ــراه فيكس ــه هم ب

ــباب بازی و ..... ــودرو، اس ــات خ ــی، قطع ــک کاه ایمن ــد ی ــد. مانن ــت کني صحب

موارد ایمني

اصــول ایمنــي و ســامتي فــردي را رعایــت کننــد و صدمــه دیــدن انگشــتان 
دســت جلوگيــری کننــد.

فعاليت عملي

هنرجویــان را بــه گروه هــای 4 نفــري تقســيم کنيــد و فيكســچر یــک خــودکار 
را از جنــس چــوب بســازید.

وسایل موردنياز:

ــای 4  ــبک و مته ه ــل س ــانتی متر، دری ــاد 20 *5*4 س ــی در ابع ــه چوب تخت
ــقی –  ــار قاش ــانتی متری – مغ ــزی 30 س ــش فل ــط ک ــری – خ ،6 و 10 ميلی مت
ــی  ــذ ســمباده 1200- چكــش 100 گرم ــرد چــوب – کاغ ــا نيم گ ــرد ی ســوهان گ

ــی – گيــره روميــزی دســته چوب
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

کاربرد و علت استفاده از فيكسچر را یاد گرفته ام

جهت مناسب قراردادن فيكسچر را یاد گرفته ام.

می توانم یک فيكسچر ساده برای چاپ یک خودکار را بسازم.

برای ساخت یک فيكسچر نكات ایمنی را رعایت کنم.

نكات ایمنی را می توانم رعایت کنم.

انواع روش های ساخت فيكسچر را می توانم نام ببرم.

یک فيكسچر را می توانم روی ميز کار نصب کنم.

یک فيكسچر استوانه ای را می توانم بسازم.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه چهاردهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

کاربرد و علت استفاده از فيكسچر را یاد گرفته است

جهت مناسب قراردادن فيكسچر را یاد گرفته است

توانایی ساخت یک فيكسچر ساده برای چاپ یک خودکار را دارد.

برای ساخت یک فيكسچر نكات ایمنی را یاد گرفته است.

نكات ایمنی را می توانم رعایت می کند.

انواع روش های ساخت فيكسچر را می تواند نام ببرد.

توانایی نصب یک فيكسچر را روی ميز کار دارد.

توانایی ساخت یک فيكسچر استوانه ای را دارد.

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

جلسه پانزدهم : تنظيم بخش خروجي 
دستگاه

3-7- تنظيم بخش خروجی دستگاه
تحویــل ســطوح چاپــي بــه روش هــای تحویــل دســتي، نيمه خــودکار و 

تمام خــودکار )تســمه نقاله یــا کانوایــر( تحویــل را توضيــح دهيــد.

ــای دســتی،  ــل ســطوح )روش ه ــف تحوی ــای مختل ــم، روش ه ــش فيل ــا نمای ب
ــد.  ــنا کني ــا آش ــن روش ه ــا ای ــان را ب ــودکار( هنرجوی ــودکار و تمام خ نيمه خ

موارد ایمني

ــت  ــدن دس ــه دی ــد و صدم ــت کنن ــردي را رعای ــامتي ف ــي و س ــول ایمن اص
ــد. ــری کنن ــتي جلوگي ــل دس درروش تحوی

ــدون  ــی را ب ــه چاپ ــند. قطع ــته باش ــز داش ــل دورری ــا حداق ــز ی ــدم دورری ع
ــد. ــرار دهن ــل ق ــمت تحوی ــا در قس ــه آن ه ــيب زدن ب آس

دانش افزایی

در بســياري از کارهــاي چــاپ بالشــتكي نيــازي بــه خشــک کن مرکــب نيســت 
و براثــر تبخيــر ســریع حــال )تينــر( الیــه مرکــب بــر ســطح قطعــه می چســبد. ایــن 
ــات  ــداد و حجــم قطع ــد و چنانچــه تع ــز می چين ــس از چــاپ روي مي ــات را پ قطع
ــن قفســه ها  ــوارد ای ــه در برخــي از م ــاد باشــد از قفســه اســتفاده می شــود. البت زی
مجهــز بــه سيســتم هــم رفتــي هــواي گــرم هســتند. در برخــي از مــوارد نيــاز بــه 
ــتفاده از  ــد از: اس ــب عبارت ان ــک کن مرک ــواع خش ــم. ان ــب داری ــک کن مرک خش

ــز(، هــواي گــرم ــور UV )فرابنفــش(، IR )مادون قرم اشــعه ن
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

روش تحویل دستی را یاد گرفته ام.

روش تحویل نيمه خودکار را یاد گرفته ام.

روش تحویل خودکار را یاد گرفته ام.

نكات ایمنی را رعایت می کنم.

تحویل دستی را می توانم انجام دهم.

تحویل نيمه خودکار را می توانم انجام دهم.

انواع روش های تحویل را می توانم نام ببرم.

روش های خشک شدن مرکب در چاپ بالشتكی را  یاد گرفته ام.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه پانزدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

روش تحویل دستی را یاد گرفته است.

روش تحویل نيمه خودکار را یاد گرفته است.

روش تحویل خودکار را یاد گرفته است.

نكات ایمنی را رعایت می کند.

تحویل دستی را می تواند انجام دهد.

تحویل نيمه خودکار را می تواند انجام دهد.

انواع روش های تحویل را می تواند نام ببرد.

روش های خشک شدن مرکب در چاپ بالشتكی را  یاد گرفته است.

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 



100

چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : تغذیه و تحویل چاپ  اسکرین

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

آماده کردن 1
سطوح چاپی 
جهت تغذیه

محيط اطراف دستگاه را برای قرار دادن سطوح چاپ شونده 
آماده کرده است

سطوح چاپ شونده را به طور درست به کنار دستگاه منتقل 
می کند

سطوح چاپ شونده را مرتب کرده است

فاصله انبارش سطوح چاپ شونده تا دستگاه را درست تنظيم 
کرده است

در فرایند جابجایی ها از ابزار مناسب استفاده می کند

در جابجایی سطوح چاپ شونده ایمنی و دقت دارد

بسته بندی با پوشش سطوح چاپی را باز کرده است

چربی گيری از سطح را انجام داده است 

چاپ پذیر کردن با کرونا را انجام می دهد

اتصاالت رگوالتور و دستگاه شعله را درست انجام داده است

ميزان هوا و گاز شعله را تنظيم کرده است

ایمنی گاز با گاز و شعله را رعایت می کند

تغذیه سطح چاپ 2
شونده

تغذیه را با زمانبندی مناسب دستگاه انجام می دهد

هنگام تغذیه، ایمنی را رعایت می کند

هنگام تغذیه، بدن را در حالت مناسب قرار می دهد 

برداشتن سطح 3
چاپ شده از 

دستگاه

محيط را برای انبارش سطوح چاپ شده آماده کرده است

سطح چاپ شده را به طور ایمن از دستگاه خارج می کند

سرعت برداشتن با سرعت کار دستگاه متناسب است

پس از چاپ، سطوح را به طور مناسب از دستگاه 
خارج می کند

از تجهيزات کاری و ایمنی استفاده می کند
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : تغذیه تحویل چاپ بالشتکی

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

1
آماده کردن 
سطوح چاپی 
جهت تغذیه

ميزان انرژي سطحي قطعه چاپي را اندازه گيري کرده 

سطوح چاپي را مرتب کرده است

روش آماده سازی را درست انتخاب کرده است

سطح چاپي را به طور ایمن آماده سازي کرده است

هنگام آماده سازي موارد ایمني را رعایت کرده است

2

تنظيم کردن واحد 
تغذیه و تحویل

ميز تغذیه را ثابت کرده است

پيچهای ميز تغذیه را به ميزان مناسب سفت کرده 
است 

ميز تغذیه را قفل کرده است

فاصله سطح چاپی تا ميز تغذیه مناسب است

3

4

تنظيم ایستگا ه 
های شاتل

تنظيم بخش 
خروجي دستگاه

فيكسچر را درست انتخاب کرده است

جهت اتصال فيكسچر را درست انتخاب کرده است

جای نصب فيكسچر با طرح چاپی کليشه مطابقت 
دارد

پيچهای فيكسچر را به ميزان مناسب سفت کرده است

سرعت بخش خروجی با سرعت دستگاه متناسب است

قطعات چاپ شده بدون آسيب در مخزن خروجی قرار 
می گيرند

مرکب قطعات چاپ شده در هنگام خروج آسيب نمی 
رسد

موارد ایمني را در سيستم خروجی رعایت کرده می 
کند

در چيدمان قطعات چاپ شده، نظم را رعایت می کند

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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جدول ارزشيابي نهايي فصل )پودمان(
 

سوم
 

  
رشته تحصيلي: چاپ

 
  

  
  

  
ش چاپ توري و بالشتكي

س: توليد به رو
در

 
  

  
نام و نام خانوادگي:

 
  

  
  

  
ش آموزي:

كد دان
 

  

پودمان 
3

: تغذيه و تحويل چاپ توري و چاپ بالشتكي
 

تعداد واحد 
يادگيري

 
2 

  

واحد يادگيري
4

: تغذيه و تحويل چاپ
 

اسكرين
 

تعداد 
مراحل:

 
3 

  
واحد يادگيري

5
: تغذيه و تحويل چاپ پد

 
تعداد 

مراحل:
 

4 
  

  

مرحله كار
 

حداقل نمره 
 

نمره
 

  
  

مرحله كار
 

حداقل نمره 
 

نمره
 

  

آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
 

2 
  

آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
 

1 
  

تغذیه سطح چاپ شونده
 

1 
  

تنظيم کردن واحد تغذیه و تحویل
 

2 
  

برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه
 

2 
  

نصب و تنظيم اوليه فيکسچر
 

2 
  

  
  

  
ش خروجی دستگاه

تنظيم بخ
 

2 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 
زیست محيطی

 
2 

  
ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 

زیست محيطی
 

2 
  

ميانگين مراحل
 

2 
0 

ميانگين مراحل
 

2 
0 

نمره شايستگي از 
3  

0 
نمره شايستگي از 

3  
0 

نمره مستمر )از 
5) 

  
نمره مستمر )از 

5) 
  

نمره  واحد يادگيري از 
20

 
0.0 

نمره  واحد يادگيري از 
20

 
0.0 

  
  

0.0 
 

زمانی هنرجو شایستگی را کسب می نماید که 
2 

نمره از 
3 

نمره واحد یادگيري را اخذ نماید. شرط قبولی هر پودمان حداقل 
12 

است.
 

  
 

س 
نمره کلی در

)ميانگين نمرات پودمان ها( زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کليه کارها شایستگی را کسب نماید.
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 : 1نمونه 
مي توان ديد كه با وجود شايستگي كامل در يك مرحله   ، اين فصل  4واحد شماره   جدول ارزشيابي تشريح روش نمره دهي در  در 

شماره   مي تواند نهنرجو كاري،  ست آورد. در واحد يادگيري  نيز مي بينيم كه فقط در حد انتظار كار كردن، به  5نمره كامل را به د
 از نمره مستمر است. 2شايستگي در واحد يادگيري را فراهم نخواهد كرد و تنها راه چاره، كسب نمره حداقل تنهايي نصاب كسب 

 
 : 2نمونه 

لت   كاري، اگر         يديگر در حا با سههه مرحله  كه در واحدهاي  مرحله را بيش از حد انتظار نمره دهيم،     2از نمره دهي، مي بينيم 
نيز اين استباط ايجاد مي شود كه اگر    5اظ نمره مستمر( حاصل مي شود. در جدول واحد    )بدون لح 15بيشترين مقدار يعني نمره  

بدهيم، فارغ از فراتر از حد انتظار بودن در دو مرحله ديگر، هنرجو در شرايط كسب شايستگي نيست و تنها نمره       1يك مرحله را 
 ب شايستگي قرار دهد.براي كس 12مستمر خواهد توانست وي را در شرايط كسب نمره الزم يعني 

تعداد واحد 
2يادگيري

4تعداد مراحل:3تعداد مراحل:
نمرهحداقل نمره مرحله كارنمرهحداقل نمره مرحله كار

11آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه23آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
23تنظيم کردن واحد تغذیه و تحویل13تغذیه سطح چاپ شونده

22نصب و تنظيم اوليه فيکسچر22برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه
23تنظيم بخش خروجی دستگاه

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 
زیست محيطی

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 22
زیست محيطی

22

22ميانگين مراحل23ميانگين مراحل
32

15.010.0

10.0

نمره شايستگي از 3 نمره شايستگي از 3 
نمره مستمر )از 5(نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد يادگيري از 20نمره  واحد يادگيري از 20

پودمان 3: تغذيه و تحويل چاپ توري و چاپ بالشتکي
واحد يادگيري5: تغذيه و تحويل چاپ پدواحد يادگيري4: تغذيه و تحويل چاپ اسکرين

تعداد واحد 
2يادگيري

4تعداد مراحل:3تعداد مراحل:
نمرهحداقل نمره مرحله كارنمرهحداقل نمره مرحله كار

11آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه23آماده کردن سطوح چاپی جهت تغذیه
22تنظيم کردن واحد تغذیه و تحویل12تغذیه سطح چاپ شونده

22نصب و تنظيم اوليه فيکسچر22برداشتن سطح چاپ شده از دستگاه
22تنظيم بخش خروجی دستگاه

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 
زیست محيطی

ایمنی بهداشت/شایستگی غير فنی/توجهات 22
زیست محيطی

22

22ميانگين مراحل22ميانگين مراحل
22

10.010.0

10.0

نمره شايستگي از 3 نمره شايستگي از 3 
نمره مستمر )از 5(نمره مستمر )از 5(

نمره  واحد يادگيري از 20نمره  واحد يادگيري از 20

پودمان 3: تغذيه و تحويل چاپ توري و چاپ بالشتکي
واحد يادگيري5: تغذيه و تحويل چاپ پدواحد يادگيري4: تغذيه و تحويل چاپ اسکرين
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فصل چهارم

بستن شابلون چاپ 
توري و کليشه چاپ 
بالشتكي
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ اسکرین

4-1- تنظيم فاصله بازوهای گيرنده شابلون

جلسه شانزدهم : تنظيم فاصله بازوهای 
گيرنده شابلون

درباره تنظيم شابلون و بازوهای گيرنده شابلون توضيح داده شود :

انواع بازوهای گيرنده ازلحاظ شكل و ازلحاظ جنس  ●

روش های بستن شابلون به بازوهای دستگاه اسكرین ●

ــواع شــابلون و بازوهــای  ● نحــوه تنظيــم نشــان و ســنجاق ) گونيــا ( در ان
گيرنــده 

شيوه تدریس 

بــرای درک بیشــتر هنرجویــان بهتــر اســت هنرآمــوز از فیلم هــای آموزشــی ســازندگان 
دســتگاه اســکرین اســتفاده كنــد و هنرجویــان را ملــزم بــه عمــل ، طبــق ســفارش ســازنده 
ــان شــرایط الزم  ــات هنرجوی ــا اســتفاده از اطالعــات و تجربی ــن ب ــد. همچنی دســتگاه ها كن
بــرای انجــام مراحــل را توســط خــود آن هــا فراهــم كنــد . بــا ایــن اقــدام توانایــی هنرجویــان 

بیشــتر شــده و نوعــی بازآمــوزی انجــام می شــود.

هنرآمــوز می توانــد بــرای مقایســه بهتــر دســتگاه های تمام اتوماتیــک ، نیمــه 
اتوماتیــک و دســتی از فیلم هــای آموزشــی و كارگاه هــای خــارج از هنرســتان نیــز اســتفاده 
ــت  ــده را یادداش ــات پیش آم ــکات و اتفاق ــام ن ــد تم ــان بخواه ــوز از هنرجوی ــد . هنرآم كن
نمــوده و به صــورت گزارش نویســی در یــک فعالیــت كالســی و تحلیلــی بــه تشــریح آن هــا 

ــد. ــت كن ــه ارزشــیابی ایشــان ثب ــا را در برگ ــره آن ه ــوز نم ــان هنرآم ــد و در پای بپردازن

فعاليــت 1 : هنرجویــان در قالــب گروه هــای 2یــا 3 نفــری اقــدام بــه بســتن شــابلون 
در دســتگاه اســکرین نماینــد و تنظیمــات بازوهــای نگهدارنــده شــابلون را بــا نظــارت هنرآموز 

خــود انجــام دهنــد .

فعاليــت 2 : هنرجویــان در قالــب گروه هــای 2یــا 3 نفــری پــس از بســتن صحیــح 
شــابلون در بازوهــای نگهدارنــده اقــدام بــه چــاپ 2 رنــگ یــا 4 رنــگ كننــد و عمــل انطبــاق 
ــا نظــارت هنرآمــوز و در مرحلــه  رنگ هــا را روی كار مشــاهده و تنظیمــات آن را در ابتــدا ب
ــه  ــود را ب ــاپ خ ــه چ ــد . و نتیج ــام دهن ــرادی انج ــورت انف ــارت به ص ــدون نظ ــرفته ب پیش
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ــازات الزم را در برگــه  ــد . و هنرآمــوز هــم پــس از بررســی، امتی ــه دهن هنرآمــوز خــود ارائ
ارزشــیابی آن هــا ثبــت نمایــد.

دانش افزایی

ــا  ــد ب ــک می توان ــر اتوماتي ــابلون گي ــه ش ــز ب ــتگاه های مجه ــتفاده از دس اس
ــا  ــا را  ب ــوردن رنگ ه ــم خ ــاق و روی ه ــزان انطب ــددی مي ــای ع ــتفاده از داده ه اس
ســرعت و دقــت بيشــتری انجــام دهــد ایــن دســتگاه ها مجهــز بــه صفحــه وکيــوم 
ــاپ  ــی چ ــی توانای ــيار باالی ــت بس ــرعت و کيفي ــا س ــگ ب ــورت چندرن ــوده و به ص ب

ــد .  ــای رنگــی رادارن کاره

ــا دســتگاه های نیمــه اتوماتیــک و تمام اتوماتیــک  ــی : در حیــن كار ب ــكات ايمن ن
در هنــگام بــاال و پاییــن رفتــن شــابلون هنرجویــان بایــد مواظــب دســت های خــود باشــند .

ــی از ماســک اســتفاده  ــه بنزین ــا پای ــری ی ــه تین ــگام اســتفاده از رنگ هــای پای در هن
شــود . تهویــه مناســب و مطلــوب بــرای ایــن رنگ هــا بســیار ضــروری می باشــد . همچنیــن 

از روشــن كــردن كبریــت یــا فنــدک خــودداری شــود. 
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع بازوهای نگهدارنده شابلون را می شناسم

تنظيمات دستگاه های اسكرین را یاد گرفته ام

تنظيمات عرضی و طولی دستگاه اسكرین را یاد گرفته ام

تكنيک های بستن شابلون به بازوهای دستگاه اسكرین را یاد گرفته ام

با نشان و سنجاق یا گونيای کار آشنایی دارم

استفاده از شابلون مناسب را در دستگاه اسكرین رعایت می کنم

ميزان فشار مناسب پيچ های تنظيم به شابلون را یاد گرفته ام

فاصله شابلون با سطح کار را رعایت می کنم 

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه شانزدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع بازوهای نگهدارنده شابلون را می شناسد

تنظيمات دستگاه های اسكرین را یاد گرفته است

تنظيمات عرضی و طولی دستگاه اسكرین را یاد گرفته است

تكنيک های بستن شابلون به بازوهای دستگاه اسكرین را یاد گرفته است

با نشان و سنجاق یا گونيای کار آشنایی دارد

استفاده از شابلون مناسب را در دستگاه اسكرین رعایت می کند

ميزان فشار مناسب پيچ های تنظيم به شابلون را یاد گرفته است

فاصله شابلون با سطح کار را رعایت می کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ اسکرین 

جلسه هفدهم : تنظيم چپ و راست و عقب 
و جلو شابلون

4-2- تنظيم چپ و راست و عقب و جلو شابلون
ــردن شــابلون  ــا ک ــم گوني ــكات تنظي ــن ن در چــاپ اســكرین یكــی از مهم تری
ــی را  ــک کار چاپ ــان ی ــر هنرجوی ــرای درک بهت ــد ب ــوز می توان ــد. هنرآم می باش
ــا کــردن شــابلون و  ــدون گوني ــد .ابتــدا ب ــگ آمــاده نمای ــا4 رن ــگ ی به صــورت 2 رن
ــا روش اســكرین چــاپ کنــد و  ــا پارچــه ب ســطح کار، 4 رنــگ را روی یــک مقــوا ی
نتيجــه چــاپ را بــه هنرجویــان نشــان دهــد و نظــر آن هــا را در رابطــه بــا آن جویــا 
شــود . ســپس همــان کار را بــا گونيــا کــردن شــابلون و ســطح کار به صــورت 4رنــگ 
انجــام دهــد و دوبــاره نتيجــه کار چاپ شــده را بــه هنرجویــان نشــان دهــد و نظــرات 
آن هــا را جویــا شــود . ایــن کار ســبب می شــود هنرجویــان بــا مفهــوم گونيــا کــردن 
ــر درک  ــا را بهت ــوردن رنگ ه ــم خ ــاق و روی ه ــل انطب ــوند و عم ــنا ش ــا آش کاره
ــا ماشــين های  ــم ب ــم به صــورت دســتی و ه ــد ه ــن کار می توان ــن ای ــد. همچني کن

اتوماتيــک انجــام شــود.

ــرای  ــكرین ب ــاپ اس ــای چ ــد از کارگاه ه ــی و بازدی ــای آموزش ــش فيلم ه نمای
ــود.  ــه می ش ــش توصي ــن بخ ــوزش ای ــعه آم توس

فعاليت عملی :

ــه بســتن شــابلون در  ــدام ب ــری اق ــا 3 نف ــای 2ی ــب گروه ه ــان در قال هنرجوی
دســتگاه چــاپ اســكرین کننــد. بــرای ایــن کار بهتــر اســت یــک کار چاپــی 4 رنــگ 
را انتخــاب کــرده و روش صحيــح گونيــا کــردن دســتگاه چــاپ و روی هــم خــوردن 

ــد. ــا را انجــام دهن درســت رنگ ه

ــه دهنــد . هنرآمــوز محتــرم  ــه هنرآمــوز خــود ارائ پــس از چــاپ نتيجــه را ب
ــان را ازلحــاظ گونيــا شــدن و روی هــم خــوردن کنتــرل  تک تــک کارهــای هنرجوی
کنــد و پــس از بررســی ، امتيــازات الزم را روی برگــه ارزشــيابی آن هــا لحــاظ نمایــد.

نکات ایمنی :

در هنگام کار بارنگ ها از ماسک استفاده شود. ●

از تهویه مناسب در کارگاه استفاده شود. ●
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ــن  ● ــی از روش ــه بنزین ــا پای ــری ی ــه تين ــای پای ــگام کار بارنگ ه در هن
ــود. ــودداری ش ــوی خ ــر نح ــه ه ــش ب ــردن آت ک

در هنگام کار با ماشين آالت مواظب دستان خود باشيد . ●

ــای آن  ● ــودن لبه ه ــاف ب ــاً از ص ــابلون ها حتم ــتفاده از ش ــگام اس در هن
ــوید .  ــن ش مطمئ

برای کارهای رنگی از کاف های چوبی استفاده نشود . ●

مواظــب باشــيد در هنــگام حمــل شــابلون ها بــه آن هــا ضربــه وارد نشــود  ●
.

از شابلون های تاب دار استفاده نكنيد. ●
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

نحوه گونيا کردن کار با روش دستی چاپ دستی اسكرین را یاد گرفته ام

با نحوه گونيا کردن ميز کار ماشين آالت نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک آشنا هستم

نحوه تنظيم گونيای سطح چاپ شونده در دستگاه اسكرین را یاد گرفته ام  

تنظيم فشار اسكویيجی روی شابلون را به طور صحيح انجام می دهم

نحوه قراردادن شابلون در بازوهای نگهدارنده را یاد گرفته ام

تنظيم فاصله جدایش را به طور صحيح انجام می دهم

 نحوه تنظيم شروع و پایان راکل در ماشين آالت اتوماتيک را یاد گرفته ام

طرز بستن شابلون ، اسكویيجی و رنگ پخش کن را در دستگاه اسكرین یاد گرفته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه هفدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

نحوه گونيا کردن کار با روش دستی چاپ دستی اسكرین را یاد گرفته است

با نحوه گونيا کردن ميز کار ماشين آالت نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک آشنا است

نحوه تنظيم گونيای سطح چاپ شونده در دستگاه اسكرین را یاد گرفته است  

تنظيم فشار اسكویيجی روی شابلون را به طور صحيح انجام می دهد

نحوه قراردادن شابلون در بازوهای نگهدارنده را یاد گرفته است

تنظيم فاصله جدایش را به طور صحيح انجام می دهد

 نحوه تنظيم شروع و پایان راکل در ماشين آالت اتوماتيک را یاد گرفته است

طرز بستن شابلون ، اسكویيجی و رنگ پخش کن را در دستگاه اسكرین یاد گرفته 
است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند
* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 

چاپ اسکرین

4-3- تنظيم فاصله شابلون به سطح چاپی 

جلسه هجدهم : تنظيم فاصله شابلون به 
سطح چاپی

بــرای فهــم بهتــر هنرجویــان جهــت تنظيــم فاصلــه شــابلون بــه ســطح چاپــی 
ــونده  ــاپ ش ــطح چ ــک س ــده را روی ی ــابلون آماده ش ــک ش ــد ی ــوز می توان هنرآم
مثــل پاســتيک بــدون در نظــر گرفتــن فاصلــه جدایــش انجــام دهــد و مشــكات 
ــه  ــوان ب ــن مشــكات می ت ــه ای ــان نشــان دهــد. ازجمل ــه هنرجوی آن را در عمــل ب
کثيــف شــدن کارهــا ، چســبيدن تــوری بــه ســطح پاســتيک و پخــش شــدن رنــگ 
اشــاره کــرد. ســپس همــان کار را بــا همــان شــابلون چــاپ کنــد . ایــن بــار فاصلــه 
ــتی  ــورت دس ــوا به ص ــا مق ــش ( ب ــه جدای ــدازه کار را )فاصل ــبت به ان ــب نس مناس

ــه هنرجویــان نشــان دهــد. انجــام دهــد و کيفيــت چــاپ و تميــزی کار را ب

دانش افزایی :

بــرای جلوگيــري از حرکــت و جابجایــی ســطوح چاپــی در اثــر ایجــاد 
الكتریســيته ســاکن و همچنيــن جلوگيــری از چســبيدن احتمالــی آن هــا بــه ســطح 
زیریــن شــابلون ،کــه در اثــر عبــور رنــگ از فضاهــای نگاتيــو شــابلون ایجــاد می شــود 
ــی  ــه کار کم ــابلون و صفح ــطح ش ــن س ــاپ ، بي ــام چ ــل انج ــم در مراح ، می تواني
ــی   ــن منظــور  یــک راه ســاده و عمل ــه جدایــش (  بدی ــه ایجــاد کنيــم ) فاصل فاصل
ــد اســتفاده از چنــد قطعــه مقــوای نســبتاً ضخيــم باشــد ، کــه آن هــا را  آن می توان
ــس  ــب پاتك ــا چس ــف ب ــمت های مختل ــاع کادر ، در قس ــابلون روی اض ــر ش در زی
ــا نوارچســب کاغــذی چســباند . ایــن مقواهــا هنــگام پایيــن آوردن شــابلون روی  ی
ــرار  ــطح کار ق ــی روی س ــه معين ــابلون بافاصل ــا ش ــوند ت ــث می ش ــطح کار  باع س
ــه روی ســطح کار جلوگيــری کنــد . بنابرایــن  گيــرد، و از تمــاس ســطح شــابلون ب
ــا ایجــاد اختــاف ســطح بيــن شــابلون و ســطح کار در اثــر حرکــت اســكویيجی،  ب
ــود  ــل می ش ــر منتق ــه دیگ ــک نقطه به نقط ــوری از ی ــطح ت ــرعت روی س ــگ به س رن
و بافاصلــه ســطح تــوری  در پشــت اســكویيجی بــه حالــت اوليــه خــود برمی گــردد 
ــگام  ــوری هن ــطح ت ــاکن در س ــيته س ــن الكتریس ــن رفت ــث از بي ــن کار باع . ای
چاپ شــده و از چســبيدن تــوری بــر روی ســطح چــاپ شــونده جلوگيــری می کنــد 
ــی  ــی از عوامل ــزش همگ ــدار خي ــش و مق ــه جدای ــش ، فاصل ــت کش ــه کيفي . البت
هســتند کــه ســبب تســهيل فراینــد جــدا و بلنــد شــدن شــابلون از روی ســطح چــاپ 
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ــود. ــابلون می ش ــكویيجی از ش ــور اس ــد از عب ــه بع ــونده بافاصل ش

ــازه  ــا ســطح ت ــان ب ــور اســكویيجی ، شــابلون همچن ــد از عب ــه بع درصورتی ک
چاپ شــده در تمــاس باشــد باعــث جابجایــی در ســطح چــاپ شــونده و کثيفــی کار 

می شــود.

نکتــه : وجــود فاصلــه جدایــش ضــروری می باشــد و بایــد حتی االمــکان در كمتریــن 
فاصلــه تنظیــم شــود . بــرای مثــال بــرای شــابلون A3   فاصلــه جدایــش 1 تــا 3 میلی متــر و 

بــرای شــابلون A0  فاصلــه جدایــش 3 تــا 5 میلی متــر در نظــر گرفتــه شــود.

ــت در  ــدم دق ــروز ع ــزش ســبب ب ــش و خي ــه جدای ــش بيش ازحــد فاصل افزای
ــود. ــونده می ش ــاپ ش ــرح ، روی ســطح چ ــق ط تطاب

ــاد  ــی کار ، ایج ــث کثيف ــزش باع ــش و خي ــه جدای ــد فاصل ــش بيش ازح کاه
ــود. ــابلون می ش ــطح ش ــه س ــبيدن کار ب ــاکن و چس ــيته س الكتریس
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم جدایش و خيزش را یاد گرفته ام

نحوه ایجاد فاصله جدایش و خيزش را یاد گرفته ام

 از اثرات منفی افزایش بيش ازحد فاصله جدایش و خيزش اطاع دارم

 از اثرات منفی کاهش بيش ازحد فاصله جدایش و خيزش اطاع دارم

ميزان اندازه فاصله جدایش و خيزش برای کارهای مختلف را یاد گرفته ام

عوامل مهم در بلند شدن شابلون از روی سطح چاپ شونده را یاد گرفته ام

فاصله جدایش در چاپ دستی اسكرین را یاد گرفته ام

علت عدم فاصله جدایش در چاپ پارچه را یاد گرفته ام

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه هجدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

مفهوم جدایش و خيزش را یاد گرفته است

نحوه ایجاد فاصله جدایش و خيزش را یاد گرفته است

 از اثرات منفی افزایش بيش ازحد فاصله جدایش و خيزش اطاع دارد

 از اثرات منفی کاهش بيش ازحد فاصله جدایش و خيزش اطاع دارد

ميزان اندازه فاصله جدایش و خيزش برای کارهای مختلف را یاد گرفته است

عوامل مهم در بلند شدن شابلون از روی سطح چاپ شونده را یاد گرفته است

فاصله جدایش در چاپ دستی اسكرین را یاد گرفته است

علت عدم فاصله جدایش در چاپ پارچه را یاد گرفته است

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

جلسه نوزدهم : بستن كليشه روي ميز

4-4- بستن كليشه روی ميز

شيوه تدریس

ــاز را  ــدان ب ــز درروش مرکب ــه( روی مي ــاپ )کليش ــرم چ ــتن ف ــل بس مراح
ــد. ــوزش دهي ــان آم ــه هنرجوی ــی ب ــورت عمل به ص

مراحــل بــاز کــردن فــرم چــاپ درروش مرکبــدان بــاز را به صــورت عملــی بــه 
هنرجویــان آمــوزش دهيــد.

موارد ایمني

هنــگام بســتن پيــچ و مهرهــا از ســفت کــردن بيش ازحــد آن هــا پرهيــز کننــد 
ــه آلودگــی و مرکــب خشک شــده باشــند.  ــاري از هرگون ــز و ع ــد تمي ــات بای - قطع

بــرای بســتن کليشــه و کاپ از دســتكش اســتفاده کننــد.

دانش افزایی

مزایــاي روش بــاز: اســتفاده بيشــتر از فضــاي کليشــه بــراي چــاپ )ایــن فضــا 
درروش بســته بــه علــت وجــود کاپ مرکــب محدودتــر اســت(. قــدت مانــور بيشــتر 
ــگام  ــته هن ــگ )درروش بس ــداد رن ــه( و تع ــاپ )کليش ــت چ ــدازه پلي ــبت به ان نس
کنــار رفتــن کاپ از روي طــرح کليشــه بــه فضایــي بيشــتري نيــاز داریــم( قابليــت 
ــه ها  ــي از کليش ــه کاپ در بعض ــبت ب ــد نس ــر بلي ــي( داکت ــه کش ــزکاری )تيغ تمي

قيمــت ارزان تــر

فعاليت عملي

ــا قســمت های مختلــف  ــه گروه هــای 4 نفــره تقســيم کنيــد ت ــان را ب هنرجوی
سيســتم بــاز را نصــب کننــد. ســپس گــروه دیگــری قســمت های مختلــف سيســتم 

بــاز را بــاز کننــد.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان باز را می شناسم.

مراحل بستن فرم چاپ درروش مرکبدان باز را یاد گرفته ام.

می توانم اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان باز را نصب کنم.

مراحل باز کردن فرم چاپ درروش مرکبدان باز را یاد گرفته ام.

می توانم کليشه چاپ را درروش مرکبدان باز، بازکنم.

مزایای روش باز نسبت به روش بسته را یاد گرفته ام.

نكات ایمنی را یاد گرفته ام.

می توانم نكات ایمنی را رعایت کنم.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه نوزدهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان باز را می شناسد.

مراحل بستن فرم چاپ درروش مرکبدان باز را یاد گرفته است

می توانم اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان باز را نصب کند

مراحل باز کردن فرم چاپ درروش مرکبدان باز را یاد گرفته است

می توانم کليشه چاپ را درروش مرکبدان باز، باز کند

مزایای روش باز نسبت به روش بسته را یاد گرفته است

نكات ایمنی را یاد گرفته است

می توانم نكات ایمنی را رعایت کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

جمع
* به ازای بلی بودن 3 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

جلسه بيستم : بستن كليشه همراه
 كاپ روي ميز

4-5- بستن كليشه همراه كاپ روی ميز

شيوه تدریس

ــاز کــردن کليشــه روی ميــز درروش مرکبــدان بســته را به صــورت  بســتن و ب
عملــی بــه هنرجویــان آمــوزش دهيــد.

نکات زیست محيطی

و  آزاد شــدن حال هــا  و  تبخيــر  آلودگی هــای زیســت محيطی،  از  یكــي 
ــد از  ــن بای ــن اســت، بنابرای ــط را و زمي ــواد شــيميایي در محي ســرایت مرکــب و م

ــود.  ــري ش ــی جلوگي آلودگ

بــرای تميــزکاری و پــاک کــردن مرکــب از ریختــن حــال روی زمين و وســایل 
خــودداری کننــد و فقــط پارچــه نظافــت و یــا اســفنج را بــه حــال آغشــته کنند.

دانش افزایی

ــب  ــودن مرک ــوس ب ــه محب ــه ب ــا توج ــن روش ب ــته: در ای ــاي روش بس مزای
ــا لحظــه چــاپ ثابــت  حــال مرکــب تبخيــر نمی شــود درنتيجــه ویســكوزیته آن ت
می مانــد. آلودگــی هــوا کمتــر- ناراحتــي و مزاحمــت کمتــر ناشــي از بــوي مرکــب و 
حــال- کنتــرل بهتــر شــرایط مرکب-ســرویس و تميــزکاری و تغييــر رنــگ ســریع تر

ــد  ــی ) همانن ــه کش ــل تيغ ــای کاپ عم ــا لبه ه ــگ ی ــته رین ــتم بس در سيس
ــای کاپ  ــل لبه ه ــن دلي ــه همي ــد، ب ــام می ده ــاز( را انج ــد درروش ب ــر بلي داکت
بســيار حســاس اســت و چنانچــه صدمــه ببينــد عمــل تيغــه کشــی یــا پــاک کــردن 
ــریع تر  ــایش س ــه آوردن و فرس ــال زمين ــده و احتم ــه ش ــكل مواج ــا مش ــب ب مرک

ــود دارد. کليشــه وج

کاپ آهنربای پيرامونیکاپ آهنربای مرکزی

تميز کردن راحت تر - ضعف: تيغه کشی 
ضعيف تر

تيغه کشی مطمئن تر و بهتر – ضعف: تميز 
کردن سخت تر
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- پــس از بســتن کاپ و پيــش از انجــام چــاپ پيــچ هواگيــری آن را آزاد کنيــد تــا 
بــه درون مخــزن مرکــب جریــان پيــدا کنــد.

- بيش از 80 % ظرفيت کاپ، مرکب داخل آن نریزید.

مخزن مرکب

رینگ یا حلقه داکتر بليد
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان بسته را می شناسم.

مراحل بستن فرم چاپ درروش مرکبدان بسته را یاد گرفته ام.

می توانم اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان بسته را نصب کنم.

مراحل باز کردن فرم چاپ درروش مرکبدان بسته را یاد گرفته ام.

می توانم کليشه چاپ را درروش مرکبدان بسته، بازکنم.

مزایای روش بسته نسبت به روش باز را یاد گرفته ام.

نكات ایمنی را یاد گرفته ام.

می توانم نكات ایمنی را رعایت کنم.

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيستم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان بسته را می شناسد

مراحل بستن فرم چاپ درروش مرکبدان بسته را یاد گرفته است

می تواند اجزای سيستم مرکب دهی روش مرکبدان بسته را نصب کند.

مراحل باز کردن فرم چاپ درروش مرکبدان بسته را یاد گرفته است

می تواند کليشه چاپ را درروش مرکبدان بسته، بازکند.

مزایای روش بسته نسبت به روش باز را یاد گرفته است.

نكات ایمنی را یاد گرفته است.

می توانم نكات ایمنی را رعایت کند.

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

4-۶- تنظيم داكتر بليد روی كليشه

جلسه بيست و یکم : تنظيم داكتر بليد بر 
روی كليشه

شيوه تدریس

داکتــر بليــد را در دو سيســتم بــاز و بســته را به صــورت عينــی بــه هنرجویــان 
نشــان دهيــد.

بــاز و بســته کــردن داکتــر بليــد و گيــره آن را به صــورت عملــی بــه هنرجویــان 
ــوزش دهيد. آم

ــه  ــگام تيغ ــه هن ــد ک ــم کني ــه ای تنظي ــد را به گون ــر بلي ــه داکت ــار و زاوی فش
ــه  کشــی مرکــب را از ســطح غيــر چاپــی کليشــه به خوبــی برداشــته و همچنيــن ب

ســطح کليشــه آســيب نرســاند.

موارد ایمني

هنــگام بســتن پيــچ و مهرهــا از ســفت کــردن بيش ازحــد آن هــا پرهيــز کننــد 
ــامتي  ــي و س ــول ایمن ــت اص ــد -رعای ــی دوري کنن ــتاب و بی دقت ــه، ش -از عجل
فــردي رعایــت کننــد - بــه انگشــتان دســت و قطعــات دســتگاه صدمــه وارد نكننــد- 

بــه لبــه داکتــر بليــد آســيب نزننــد.

فعاليت عملي

ــد را درون  ــر بلي ــد و داکت ــري تقســيم کني ــای 4 نف ــه گروه ه ــان را ب هنرجوی
تيغــه نصــب کننــد و ســپس گــروه بعــدی آن را بــاز کننــد. 
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

کاربرد و علت استفاده از داکتر بليد را یاد گرفته ام

می دانم داکتر بليد دارای انواع مختلفی است.

می توانم داکتر بليد را در تيغه گير نصب کنم. 

می دانم کدام قطعه درروش بسته نقش داکتر بليد را به عهده دارد.

نحوه تنظيم داکتر بليد را یاد گرفته ام.

می توانم داکتر بليد را تنظيم کنم.

نكات ایمنی را یاد گرفته ام.

کار برگ ارزشيابی  نمره مستمر جلسه بيست و یكم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

کاربرد و علت استفاده از داکتر بليد را یاد گرفته است

می داند داکتر بليد دارای انواع مختلفی است.

می تواند داکتر بليد را در تيغه گير نصب کند. 

می داند کدام قطعه درروش بسته نقش داکتر بليد را به عهده دارد.

نحوه تنظيم داکتر بليد را یاد گرفته است.

می تواند داکتر بليد را تنظيم کند.

نكات ایمنی را یاد گرفته است.

می تواند نكات ایمنی را رعایت کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
تغذیه و تحویل 
چاپ بالشتکی

4-7- قفل كردن تنظيمات دستگاه

جلسه بيست و دوم : قفل كردن تنظيمات 
دستگاه

ــفت  ــای س ــه، پيچ ه ــز کليش ــز مي ــچ ترم ــردن گل پي ــزوم قفل ک ــورد ل در م
ــاپ  ــتگاه چ ــمت های دس ــزا و قس ــایر اج ــچر و س ــز کار و فيكس ــردن کاپ، مي ک
ــردن  ــدم قفل ک ــی از ع ــب ناش ــرات و عواق ــان را از خط ــد و هنرجوی ــح دهي توضي

ــد. ــات آگاه کني ــح تنظيم صحي

درباره علت استفاده از بالشتک و جنس آن به هنرجویان توضيح دهيد 

موارد ایمني

هنگام بستن پيچ و مهرها از سفت کردن بيش ازحد آن ها پرهيز کنند 

هنــگام قفل کــردن تنظيمــات از عــدم گيرکــردن و برخــورد بالشــتک بــا کاپ 
و یــا لبــه کليشــه مطمئــن شــوید. 

نکته 

دســتگاه در هنــگام کار نبایــد لــرزش داشــته باشــد و از تــراز بــدون آن مطمئن 
. ید شو

فعاليت عملي

ــک بالشــتک ســاده  ــد و ی ــه گروه هــای 4 نفــري تقســيم کني ــان را ب هنرجوی
بســازند.



122

خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

خطرات و عواقب ناشی از عدم قفل کردن صحيح تنظيمات را یاد گرفته ام.

می توانم تنظيمات را قفل کنم.

کاربرد و علت استفاده از بالشتک را یاد گرفته ام

معيارها انتخاب بالشتک را یاد گرفته ام.

مراحل ساخت بالشتک را یاد گرفته ام. 

عاملی که باعث تفاوت ميزان شور بالشتک ها می شود را یاد گرفته ام.

نكات ایمنی را یاد گرفته ام.

می توانم نكات ایمنی را رعایت کنم.

نمره  ) هر مورد بلي 0/25 نمره(

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و دوم

ارزشيابي توسط هنرآموز
مؤلفه های  ارزشيابي

خطرات و عواقب ناشی از عدم قفل کردن صحيح تنظيمات را یاد گرفته است.

می توانم تنظيمات را قفل کند

کاربرد و علت استفاده از بالشتک را یاد گرفته است

معيارها انتخاب بالشتک را یاد گرفته است

مراحل ساخت بالشتک را یاد گرفته است

عاملی که باعث تفاوت ميزان شور بالشتک ها می شود را یاد گرفته است

نكات ایمنی را یاد گرفته است

می تواند نكات ایمنی را رعایت کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : بستن شابلون توری

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

1

تنظيم فاصله های 
بازوهای گيرنده 

شابلون

انواع شابلون ها را در گيرنده شابلون  می گذارد 

شابلون را به طور صحيح  و اصولی در گيره قرار می 
دهد 

متناسب با نوع کار  شابلونها را گونيا می کند  

بطور صحيح شابلون را باز و بسته می کند

انواع گيرنده های شابلون را می شناسد

تنظيم چپ و 2
راست کردن 

شابلون

نحوه چپ و راست کردن شابلون را بصورت دستی می داند

نحوه چپ و راست کردن شابلون را بصورت ماشينی تنظيم 
می کند

شابلون ها را بدرستی بر اساس کارهای رنگی تنظيم می کند 

سطح چاپ شونده را با توجه به شابلون آماده و تنظيم می 
کند

تنظيمات عرضی و طولی در دستگاه اسكرین را رعایت می 
کند

3

تنظيم فاصله 
شابلون به سطح 

چاپی

فاصله جدایش را نسبت به اندازهای مختلف رعایت می کند

فاصله جدایش را با توجه به کار بدرستی رعایت می کند

اثرات منفی کاهش بيش از حد فاصله جدایش را می داند

اثرات منفی افزایش بيش از حد فاصله جدایش را می داند

فشار کاردک بر روی توری را بدرستی تنظيم می کند

فشار شابلون روی سطح کار را بطور اصولی رعایت می کند

علت عدم فاصله جدایش روی پارچه را می داند

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : بستن كليشه چاپ بالشتکی

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

1

بستن کليشه 
روی ميز

جهت کليشه را درست انتخاب کرده است

پشت کليشه را کاما تميز کرده است

پين های ميز به طورکامل درون پانچ کليشه قرار 
گرفته است

پيچ پين کليشه را به ميزان مناسب سفت کرده است

متناسب با سطح شابلون الک ریخته است

2

بستن کليشه 
همراه با کاپ 

روی ميز

جهت ميز را روی دستگاه درست انتخاب کرده است

کشویی ميز را از جهت صحيح روی پایه قرار داده است

ميز را قفل کرده است

فاصله کاپ را تا لبه انتهایی کليشه تنظيم کرده است

هنگام قراردادن کاپ روی کليشه، مرکب به بيرون کاپ 
سرایت نكرده است

3

4

تنظيم داکتر بليد 
روی کليشه

قفل کردن 
تنظيمات دستگاه

جهت قرارگيری داکتر بليد را درست انتخاب کرده است

تيغه گير را درست در دستگاه نصب کرده است

زاویه داکتر بليد را درست انتخاب کرده است

ميزان فشار داکتر بليد به سطح کليشه مناسب است

هنگام قفل کردن، گل پيچ آسيب ندیده است

تمامی پيچ ها به اندازه مناسب سفت شده اند

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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فصل پنجم

نمونه گيري چاپ توري 
و چاپ بالشتكي
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی
جلسه بيست و سوم : تنظيم ارژینال بر 

سطح چاپی

5-1- تنظيم ارژینال بر سطح چاپ
ــفارش و  ــذاری آن در س ــال و اثرگ ــم ارژین ــت تنظي ــورد اهمي ــوز در م هنرآم
ــش های  ــه پرس ــح داده و در ادام ــی توضي ــای چاپ ــادی کارگاه ه ــود اقتص ــب س کس

ــد : ــان می پرس ــر را از هنرجوی زی

به نظر شما چه عواملي در تنظيم ارژینال بر سطح چاپي مؤثرند؟
جهــت تنظيــم ارژینــال یــک طــرح رنگــي بــر ســطح چاپــي از ارژینــال کــدام 

ــود؟ ــتفاده می ش ــگ اس رن
دانش افزایی 

ــت از  ــوع باف ــت ن ــه عل ــوند ب ــه می ش ــک تهي ــذ کال ــا کاغ ــه ب ــی ک طرح های
ــوردار  ــی برخ ــه ترکيب ــف و ترام ــای ظری ــرای طرح ه ــژه ب ــوب به وی ــت مطل کيفي
نمی باشــند .  امــا طلــق هــای شــفافی کــه بــا اســتفاده از پاترهــا تهيــه می شــوند 
مشــكل جابجایــی را نداشــته ازنظــر بافــت نيــز تــا حــدودی زیــادی مناســب بــوده 

ــد . ــتری را ندارن ــج س ــای ایمي ــيتياس و فيلم ه ــت س ــا کيفي ام

ــا  ــت ناخوان ــه عل ــه جهــت چــاپ افســت تهيه شــده اند ب ــی ک ــه : فيلم های نكت
بــودن امولســيون و خصوصيــات تــرام به هيچ عنــوان جهــت تهيــه ی شــابلون 

ــند . ــب نمی باش ــكرین مناس اس

فعاليت عملی 1

هنرجویــان بــا اســتفاده از لــوپ بافــت کاغــذ کالــک ، فيلــم و طلــق شــفاف را 
ــر ســطح  ــراي تنظيــم هرکــدام از ارژینالهــا ب مشــاهده کــرده و برداشــت خــود را ب

ــد . ــزارش دهن ــوز گ ــه هنرآم ــوب ب ــي به صــورت مكت چاپ

فعاليت عملی 2

ــز  ــر روی مي ــی را ب ــی و ترکيب ــه ، تفكيك ــی – ترام ــای خط ــوز طرح ه هنرآم
ــا  ــایی طرح ه ــس از شناس ــه پ ــد ک ــان بخواه ــرارداده و از هنرجوی ــم ق ــار ه در کن
ــا تنظيــم کــردن رنگ هــای  ازنظــر نــوع ، چگونگــی انطبــاق طرح هــا بــر روی هــم ب

ــا لــوپ کنتــرل کننــد . مختلــف بــر روی یكدیگــر و رجيســتر بــودن آن هــا ب
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

اهميت نمونه گيری را در چاپ اسكرین یاد گرفته ام

عوامل مؤثر در نمونه گيری چاپ اسكرین را می شناسم

انواع طرح های مورداستفاده در چاپ اسكرین را می شناسم

انواع خروجی های مورداستفاده در چاپ اسكرین را می شناسم

تأثيرگذاری خروجی های مختلف را بر کيفيت نمونه گيری یاد گرفته ام

رجيستر بودن خروجی های مختلف را می توانم کنترل کنم

سمت امولسيون )حساس( فيلم را تشخيص می دهم

تنظيم ارژینال بر سطح چاپ شونده را انجام می دهم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و سوم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

اهميت نمونه گيری را در چاپ اسكرین یاد گرفته است

عوامل مؤثر در نمونه گيری چاپ اسكرین را می شناسد

انواع طرح های مورداستفاده در چاپ اسكرین را می شناسد

انواع خروجی های مورداستفاده در چاپ اسكرین را می شناسد

تأثيرگذاری خروجی های مختلف را بر کيفيت نمونه گيری یاد گرفته است

رجيستر بودن خروجی های مختلف را می تواند کنترل کند

سمت امولسيون )حساس( فيلم را تشخيص می دهد

تنظيم ارژینال بر سطح چاپ شونده را انجام می دهد

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند
* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی

جلسه بيست و چهارم : انطباق طرح 
شابلون و ارژینال قرار داده شده بر سطح 

چاپی

5-2- انطباق طرح شابلون با ارژینال
 قرار داده شده بر سطح چاپی 

دانش افزایی 

جهــت گونيــا بــودن طــرح بــر ســطوح چاپــی الزم اســت کــه فاکتورهــای زیــر 
رعایــت شــوند :

تراز بودن ميز کار 

گونيا بودن اضاع شابلون

تنظيم بودن فشار اسكوئيجی

گونيا بسته شدن فيكسچر

در مــورد سيســتم های گــرد زن تناســب حرکــت ســطح چاپــی و قالــب 
گــردزن بــا حرکــت اســكوئيجی و یــا شــابلون بســيار مهــم بــوده و در قــرار گرفتــن 

ــر ســر جــای خــود نقــش اساســی دارد . طــرح ب

هنرآمــوز بــا طــرح ایــن ســؤال و تحــرک ذهنــی هنرجویــان مســئله 
ــان  ــرای هنرجوی الكتریســيته ســاکن را مطــرح و اثرگــذاری آن را در نمونه گيــری ب

 . روشــن می کنــد 

ــود  ــه وج ــطوحی ب ــه س ــتر در چ ــاکن بيش ــيته س ــاد الكتریس ــش : ایج پرس
ــت ؟ ــردن آن چيس ــم ک ــای ک ــد و راه ه می آی

فعاليت عملی 1

هنرآمــوز طــرح لوگــو هنرســتان را بــر روی یــک ســطح تخــت ) چوب ، شيشــه 
، پاســتيک ، کاغــذ ( بــا اســتفاده از خــط کــش و به صــورت گونيــا شــده از بــاال و 

پایيــن و طرفيــن تنظيــم نمــوده و بــا نوارچســب می چســباند.

ــابلون  ــر روی ش ــرح ب ــتای ط ــز کار و در راس ــر روی مي ــر را ب ــطح موردنظ س
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تنظيــم می کنــد.

ــر چــاپ انجــام  ــی کــه انطبــاق کامــل طــرح شــابلون و طــرح ســطح زی زمان
ــت  ــدازه ی ضخام ــوا به ان ــزی و مق ــات فل ــد قطع ــا مانن ــا اســتفاده از ابزاره ــت ب گرف
ســطح زیــر چــاپ در طــول )ســنجاق( و عــرض )نشــان( ســطح زیــر چــاپ بــه شــكل 

ــر چــاپ قرارمی دهــد . ــه ســطح زی کامــًا صــاف و چســبيده ب

ــل  ــدام حداق ــف هرک ــای مختل ــورد طرح ه ــه در م ــد ک ــان بخواهي از هنرجوی
یک بــار ایــن کار را انجــام دهنــد. ســپس انطبــاق طــرح و نشــان ســنجاق را کنتــرل 

و اشــكاالت را بــه هنرجــو گوشــزد کنيــد.

فعاليت عملی 2 

هنرآمــوز در ابتــدا سيســتم تخــت دســتگاه را بازکــرده و سيســتم گــردزن ، را 
ــد . ــب می کن ــای آن نص به ج

طرح را بر روي بطري پاستيكي تنظيم کنيد.

ــردزن،  ــچرهای گ ــا فيكس ــردزن و ی ــتم گ ــای سيس ــتفاده از بلبرینگ ه ــا اس ب
ــد . بطــری پاســتيكی را نصــب کني

در صــورت لــزوم بــا اســتفاده از سيســتم فشــنگی هــوا، ســختی آن را در زمــان 
نمونه گيــری تنظيــم کنيــد .

انطباق طرح شابلون و ارژینال را انجام دهيد.

ــه  ــرده و نقط ــم ک ــر تنظي ــه 2 ميلی مت ــه فاصل ــتگاه را ب ــش دس ــه جدای فاصل
ــد . ــخص کني ــری را مش ــروع نمونه گي ش

هنرآمــوز از هنرجویــان می خواهــد کــه تعویــض سيســتم تخــت و گــرد 
ــد .  ــام  بدهن ــت انج ــام داده اس ــوز انج ــه هنرآم ــه ک ــق آنچ ــتگاه را مطاب دس

فيكسچر گردزن را بر روی دستگاه نصب نمایند . 

ســطح چــاپ شــونده را بــر روی سيســتم نصــب  و ارژینــال را روي آن تنظيــم 
کنــد . 

پــس  از انجــام کار هنرآمــوز فعاليــت انجام شــده را کنتــرل و معایــب کار را بــه 
ــان توضيــح می دهــد .  هنرجوی

ایمنی 
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در هنــگام تعویــض سيســتم تخــت بــه گــرد  مواظــب ســنگينی ميــز باشــيد 
کــه رهــا نشــده و بــه پاهایتــان آســيب نرســاند

ــتم  ــب سيس ــان نص ــكوئيجی و کاردک درزم ــده اس ــتم نگه دارن ــب سيس مواظ
ــک دســتگاه  ــی شــيلنگ های پنوماتي ــث کشــيدگی و پارگ ــه باع ــردزن باشــيد ک گ

نشــده و بــه دســتانتان آســيب نرســاند.

شيوه تدریس

جهــت تدریــس مطالــب ایــن بخــش الزم اســت کــه در ابتــدا هنرآمــوز ســطوح 
مختلــف چاپــی ) تخــت ، گــرد  ، شــكل هندســی ( را در صــورت امــكان بــه کارگاه 
آورده و در مــورد چگونگــی انطبــاق ارژینــال بــا طــرح شــابلون از هنرجویــان ســؤال 
ــف  ــطوح مختل ــم س ــتفاده از فيل ــد ، اس ــل کن ــا را تكمي ــخ های آن ه ــرده و پاس ک
ــه درک  ــادی ب ــک زی ــد کم ــابلون می توان ــرح ش ــا ط ــال ب ــاق ارژین ــش انطب و نمای

هنرجویــان از مفاهيــم ایــن بخــش کنــد .

پرسش 

ــری  ــت نمونه گي ــف جه ــردن ســطوح مختل ــا ک ــرای گوني ــه ب ــی راک روش های
ــد . ــام ببری ــرد ران ــرار می گي ــتفاده ق مورداس

هنرآمــوز پــس از مطــرح کــردن پرســش و دریافــت پاســخ ها می توانــد 
ــاق را  ــي انطب ــام داده و چگونگ ــف، انج ــطوح مختل ــر روي س ــا را ب ــاق نمونه ه انطب

ــد. ــح ده توضي

نكتــه : در بعضــي مــوارد در عكاســي شــابلون، پــردازش نامناســب نــور باعــث 
ــود. ــال ش ــر از ارژین ــي بزرگ ت ــابلون کم ــرح ش ــود، ط می ش
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع سطوح چاپی را ازنظر شكل و ساختار می شناسم

تنظيمات رجيستري چاپ را انجام می دهم

انواع نشان و سنجاق را جهت انطباق طرح  می شناسم

نقش نشان و سنجاق را در انطباق طرح یاد گرفته ام

منظور از فاصله جدایش را در چاپ اسكرین یاد گرفته ام

می توانم فاصله جدایش شابلون و سطح چاپی را تنظيم کنم

منظور از الكتریسيته ساکن در سطوح چاپی را یاد گرفته ام

می توانم سيستم های گرد و تخت ماشين را تعویض کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و چهارم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع سطوح چاپی را ازنظر شكل و ساختار می شناسد

تنظيمات رجيستري چاپ را انجام می دهد

انواع نشان و سنجاق را جهت انطباق طرح  می شناسد

نقش نشان و سنجاق را در انطباق طرح  یاد گرفته است

منظور از فاصله جدایش را در چاپ اسكرین یاد گرفته است

می تواند فاصله جدایش شابلون و سطح چاپی را تنظيم کند

منظور از الكتریسيته ساکن در سطوح چاپی را یاد گرفته است

می تواند سيستم های گرد و تخت ماشين را تعویض کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی
جلسه بيست و پنجم : ثابت كردن فيکسچر

5-3- ثابت كردن فيکسچر 
ــگام  ــاپ هن ــر چ ــطح زی ــل س ــتن کام ــات داش ــت ثب ــدا اهمي ــوز ابت هنرآم
ــه عملكــرد فيكســچرها در ایــن زمينــه پرداختــه و  نمونه گيــری را توضيــح داده و ب
انــواع فيكســچرهای موجــود را بــه هنرجویــان نشــان داده و یــا فيلــم فيكســچرها را 

ــد. ــه را تشــریح کن ــات مربوط ــان نشــان داده و جزیي ــه هنرجوی ب

دانش افزایی

در مــواردی خــاص می تــوان بــا زاویــه دار کــردن فيكســچرهای تخــت از آن هــا 
ــام داد .  ــه انج ــد مرحل ــرد و کار را در چن ــتفاده ک ــرد زن اس ــچر گ ــای فيكس به ج

عكــس ایــن موضــوع نيــز در مــورد سيســتم های گــردزن صــادق اســت .

پرسش

 جهت یک کار چهار رنگ چند فيكسچر به کار می رود ؟

هنرآمــوز بــا طــرح ایــن ســؤال ذهــن هنرجویــان را درگيــر حرکــت فيكســچر 
ــل  ــه عام ــد ک ــح می ده ــان توضي ــخ های هنرجوی ــنيدن پاس ــس از ش ــوده و پ نم
ــام شــاتل کــه جهــت کارهــای چندرنــگ  ــه ن حرکــت فيكســچر وســيله ای اســت ب
ــت  ــر حرک ــه ایســتگاه دیگ ــه و فيكســچر را از ایســتگاهی ب ــتفاده قرارگرفت مورداس

. می دهــد 

ایمنی

در زمــان حرکــت شــاتل ها مواظــب باشــيد کــه دســتانتان در مســير حرکــت 
آن هــا نباشــد .

فعاليت عملي

ــا  ــرف را ب ــوان یک بارمص ــک لي ــچر ی ــد، فيكس ــو می خواه ــوز از هنرج هنرآم
ــد . ــتگاه اســكرین نصــب نمای ــر روی دس ــی ب ــای ت ــتفاده از مهره ه اس

ــب  ● ــر مناس ــچر را ازنظ ــرایط فيكس ــوان ش ــچر در لي ــراردادن فيكس ــا ق ب
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ــد .  ــودن قطــر را بررســی کن ب

شــابلون  آماده شــده جهــت سيســتم  گــرد زن  را در دســتگاه  اســكرین  ●
ببنــدد .

شابلون را ازنظر طولی و عرضی تنظيم کند. ●

فاصله جدایش و نقطه شروع چاپ را تنظيم کند.  ●
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع سطوح چاپی را ازنظر شكل و ساختار می شناسم

تنظيمات رجيستري چاپ را انجام می دهم

انواع نشان و سنجاق را جهت انطباق طرح  می شناسم

نقش نشان و سنجاق را در انطباق طرح یاد گرفته ام

منظور از فاصله جدایش را در چاپ اسكرین یاد گرفته ام

می توانم فاصله جدایش شابلون و سطح چاپی را تنظيم کنم

منظور از الكتریسيته ساکن در سطوح چاپی را یاد گرفته ام

می توانم سيستم های گرد و تخت ماشين را تعویض کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و پنجم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع سطوح چاپی را ازنظر شكل و ساختار می شناسد

تنظيمات رجيستري چاپ را انجام می دهد

انواع نشان و سنجاق را جهت انطباق طرح  می شناسد

نقش نشان و سنجاق را در انطباق طرح  یاد گرفته است

منظور از فاصله جدایش را در چاپ اسكرین یاد گرفته است

می تواند فاصله جدایش شابلون و سطح چاپی را تنظيم کند

منظور از الكتریسيته ساکن در سطوح چاپی را یاد گرفته است

می تواند سيستم های گرد و تخت ماشين را تعویض کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی

5-4- چاپ نمونه وكنترل انطباق آن با ارژینال

جلسه بيست و ششم : چاپ نمونه و كنترل 
انطباق آن با ارژینال

هنرآمــوز بــرای ورود بــه ایــن مبحــث جهــت فعــال کــردن ذهــن هنرجویــان 
ــه  ــرای گرفتــن یــک نمون ــا ایــن ســؤال شــروع می کنــد کــه شــرایط اســتاندارد ب ب

چاپــی در چــاپ اســكرین چيســت ؟

هنرآمــوز پــس از دریافــت پاســخ ها ، پاســخ هایی را کــه مربــوط بــه اســكوئيجی 
و کاردک رنــگ پخش کــن می باشــد دســته بندی کــرده و توضيــح می دهــد 
ــته  ــی داش ــت باالی ــری اهمي ــت نمونه گي ــكوئيجی مناســب جه ــتفاده از اس ــه اس ک
ــده  ــه چاپ ش ــار نمون ــوان انتظ ــود نمی ت ــت نش ــورد رعای ــن م ــط ای ــه فق و چنانچ

ــاال را داشــت. باکيفيــت ب

دانش افزایی

از معروف تریــن برش هــای لبــه یاســكوئيجی بــرش دی و اس به صــورت 
ــز در بعضــی  ــدون اســكوئيجی ني ــری ب ــه تخــت می باشــند . نمونه گي ــز و لب نوک تي
ــودر انگلســتان سيســتم  ــال شــرکت آدلك ــد . به عنوان مث ــر می باش ــوارد امكان پذی م
ــروی فشــار  اســكرین فشــاری ســاخته اســت کــه جهــت چــاپ کاه می باشــد . ني
ــه  الزم جهــت چــاپ توســط دســتگاه و ســطح تــور و شــابلون تأمين شــده اســت. ب
ســبب آن کــه ســطح مــورد چــاپ کوچــک اســت نيــازی بــه اســتفاده از اســكوئيجی 

نمی باشــد . در صــورت گونيــا کــردن امــكان چــاپ چندرنــگ نيــز وجــود دارد .

پرسش

کدام حال در چاپ اسكرین بيشترین تأثير را بر اسكوئيجی دارد؟

هنرآمــوز بــا مطــرح کــردن ایــن ســؤال و شــنيدن پاســخ های مبحــث اهميــت 
ــه  ــكوئيجی را ب ــی اس ــی از خراب ــای ناش ــكوئيجی و هزینه ه ــح اس ــداری صحي نگه
ــكوئيجی کارگاه  ــداری اس ــه نگه ــد ک ــا می خواه ــح داده و از آن ه ــان توضي هنرجوی

دقــت نماینــد .
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فعاليت عملی 

هنرآموز از هنرجویان می خواهد که :

ــده  ● ــری ش ــطوح نمونه گي ــاس س ــر اس ــش 18 ب ــا م ــابلون ب ــه ی ش تهي
ــد. ــه کنن تهي

شابلون را درگيره ميز دستی و یا دستگاه چاپ اسكرین ببندند. ●

تنظيم شابلون بر سطح نمونه گيری شده را انجام دهند. ●

ورني پوشش دهنده را به ميزان الزم آماده کنند. ●

اسكویيجي مناسب را انتخاب کنند. ●

چاپ ورني را انجام دهند. ●

نمونه چاپ شده را با روش مناسب خشک کنند. ●
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

عوامل مؤثر بر نمونه گيری اسكرین را یاد گرفته ام

اسكوئيجی را ازنظر جنس می شناسم

شكل لبه های اسكوئيجی را می توانم تشخيص دهم

کاربرد اسكوئيجی ها را با لبه های مختلف یاد گرفته ام

فاصله لبه اسكوئيجی تا بست دستگاه را تشخيص می دهم

ميزان سرعت مناسب حرکت اسكوئيجی را جهت نمونه گيری یاد گرفته ام

زاویه اسكوئيجی را جهت نمونه گيری و روکش یاد گرفته ام

می توانم نمونه گيری کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و ششم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

عوامل مؤثر بر نمونه گيری اسكرین را یاد گرفته است

اسكوئيجی را ازنظر جنس می شناسد

شكل لبه های اسكوئيجی را می تواند تشخيص دهد

کاربرد اسكوئيجی ها را با لبه های مختلف یاد گرفته است

فاصله لبه اسكوئيجی تا بست دستگاه را تشخيص می دهد

ميزان سرعت مناسب حرکت اسكوئيجی را جهت نمونه گيری یاد گرفته است

زاویه اسكوئيجی را جهت نمونه گيری و روکش یاد گرفته است

می توانم نمونه گيری کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی
جلسه بيست و هفتم : رجيستركردن چاپ 

روی نمونه اوليه

5-5- رجيستركردن چاپ روی نمونه اوليه 

ــا یكدیگــر در  ــا ب ــاق چاپ ه ــا ایجــاد انطب ــا انجــام رجيســتری ی ــاط ب در ارتب
چــاپ پــد به ویــژه در حالتــی کــه نمونــه چاپ شــده از پيــش وجــود نــدارد، مراحــل 
ــا  ــد ب ــوز می توان ــاب درســی مطرح شــده اند و هنرآم انجــام کار به طــور ســاده در کت
ــه، بيشــتر  ــن زمين ــش الزم در ای ــتفاده از دان ــای کاری خــود و اس ــر تجربه ه تكيه ب
امــور و فعاليت هــای هنرجویــان را مدیریــت کــرده و بــه ســرانجام مطلــوب هدایــت 
ــان خواســته  ــرای انجــام فعاليــت کاســی صفحــه 216 کــه از هنرجوی کنــد. امــا ب
اســت جــدول مربوطــه را کامــل کننــد، ضمــن ارائــه جــدول کامــل شــده، مطالــب 

دانشــی و تجربــی الزم در ایــن زمينــه بيــان خواهنــد شــد.

نكتــه ای کــه در اینجــا الزم اســت بــه هنرجویــان گفتــه شــود، اســتفاده بهينــه 
ــت.  ــن اس ــان ممك ــن زم ــام کار در کمتری ــی و انج ــع مصرف ــواد و مناب ــام م از تم
هنرجویــان بایســتی از هم اکنــون به خوبــی بياموزنــد کــه در تمامــی کارهــا و حتــی 
ــته  ــان را داش ــع و زم ــرداری از مناب ــترین بهره ب ــتی بيش ــره، بایس ــی روزم در زندگ

باشــند. 

دانش افزایی

اســتفاده از تينرهــا : تينرهــا ، مایعــات شــيميایی فــّراری هســتند کــه عــاوه 
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــردن رنگ ه ــق ک ــرای رقي ــاً ب ــی، غالب ــت پاک کنندگ ــر خاصي ب

شرح کارردیف
گذاشتن قطعه )سطح چاپ شونده( در فيكسچر1
دستور چاپ2
انجام چاپ اول3
برداشتن قطعه و بررسی چاپ انجام شده4
پاک کردن چاپ 5
انجام تنظيمات الزم در متغيرهای مربوطه6
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ــر بســزایی  ــز تأثي ــگ ني ــواص رن ــود خ ــد در بهب ــات می توانن ــن مایع ــوند . ای می ش
داشــته باشــند . تينرهــا در خــواص کاربــری رنــگ ، زمــان خشــک شــدن الیــه رنــگ 
و خــواص نهایــی رنــگ تشكيل شــده نقــش تعيين کننــده ای دارنــد . انتخــاب درســت 
ــت اســپری ، ســرعت  ــرس خــوری ، قابلي ــت ب ــر ویســكوزیته ، خاصي ــر ب ــک تين ی
خشــک شــدن و بســياری خــواص دیگــر رنــگ تأثيــر می¬گــذارد . خــواص موردنظــر 

در انتخــاب تينــر مناســب عبــارت اســت از :

قدرت حاليت ●

سرعت تبخير ●

نقطه جوش ●

نقطه اشتعال ●

قابليت شعله وری ●

سمّيت ●

ســایر خــواص فيزیكــی و شــيميایی تينرهــا از قبيــل دانســيته ، رنــگ 
ــز از  ــّرار ني ــر ف ــواد غي ــد م ــور و درص ــت ن ــب شكس ــت، ph، ضری ــزان رطوب ، مي
عواملــی هســتند کــه در انتخــاب تينــر مناســب بایــد موردتوجــه قــرار گيرنــد . در 
ــی  ــری و آل ــت پليم ــاً ماهي ــرف عمدت ــورد مص ــای م ــا ، رزینه ــيون رنگ ه فرموالس

ــد. ــوری ندارن ــاختمان بل ــته و س داش

ــوع رزیــن و تينــر و  ــه ن  ایــن مــواد در تينرهــا حل شــده و غلظــت محلــول ب
ــگ انتخــاب  ــا رن ــا می بایســت متناســب ب ــواد بســتگی دارد . تينره ــن م درصــد ای

گردنــد.

انــواع تينــر : تينرهــا بــه چنــد دســته تقســيم بندی می شــوند کــه عبارت انــد 
از :

ــردن  ● ــل ک ــازی و ح ــاده در رقيق س ــت فوق الع ــا حالي ــاید : ب ــر لوس تين
ــي  ــي و اپوکس ــای اتومبيل رنگ ه

تينرهاي فوري : باقابليت رقيق نمودن رنگ های فوري و سلولزی ●

ــای  ● ــازی رنگ ه ــراي رقيق س ــاده ب ــت فوق الع ــا حالي ــوره ای : ب ــر ک تين
کــوره ای 

تينر استخري : براي رقيق نمودن رنگ های استخري  ●
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تينر شستشو : براي شستشو و پاک سازی دستگاه های صنعتي ●

تينــر روغنــی یــا وایــت اســپریت : بــرای رقيــق نمــودن انــواع رنگ هــای  ●
غنی و ر

تينرهاي سفارشي ●

شيوه تدریس :

در ایــن مرحلــه، بــه یكــی دیگــر از تكنيكهــای مناســب بــرای پيشــبرد هــدف 
ــری  ــه پاســخ های بهت ــان را ب ــه روش طــرح ســؤال چالشــی کــه هنرجوی ــوط ب مرب

ــم. ــد، می پردازی ــت کن هدای

ــام  ــه از ن ــزی در کاس : همان طــور ک ــان فكری/مغ ــک طوف اســتفاده از تكني
ــای  ــه راه ه ــه ازجمل ــد ک ــان بایســتی بياموزن ــد، هنرجوی ــز برمی آی ــن تكنيــک ني ای
ــث  ــژه در مباح ــی، به وی ــوم آموزش ــمندان عل ــد دانش ــورد تأکي ــد و م ــيار مفي بس
مربــوط بــه خاقيــت، اســتفاده از هميــن تكنيــک اســت. در ایــن روش، افــراد ملــزم 
ــن، اندیشــه خــود را ســيال کــرده و  هســتند کــه در مســير یافتــن راه کارهــای نوی
ــدون،  ــه و ب ــه ذهنشــان می رســد را بافاصل ــه ب ــزی ک ــر چي ــت، ه ــدون محدودی ب

ــا یادداشــت کننــد. اتــاف زمــان، مطــرح نماینــد ی

در ایــن روش، مادامی کــه ذهــن درگيــر تــراوش اســت، نبایســتی راهكارهــای 
جرقــه زده شــده را مــورد پــردازش دوبــاره و حک واصــاح قــرارداد؛ چــون به محــض 
پرداختــن بــه کيفيــت و چگونگــی راه کارهــای متبــادر شــده بــه ذهــن، گزینه هــای 
بخش هــای  چه بســا  و  شــده  محيــط  فكــری  جرقــه  آن  بــر  محدودکننــده، 

ــد.  ــرار دهن ــن ق ــده گرفت ــرش و نادی ــورد ب ــای آن را م مشكل گش



142

خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

قطعه را به درستی در فيكسچر قرار می دهم

دستور چاپ را به درستی به دستگاه می دهم

سطح چاپ شونده را براي چاپ آزمایشي آماده می کنم

از مواد مناسب براي پاک کردن اثر چاپ استفاده می کنم

انواع تينر را می شناسم

ایمني کار با تينرها را رعایت می کنم

سرعت انجام کارم مطلوب است

دقت الزم را در انجام کار دارم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و هفتم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

قطعه را به درستی در فيكسچر قرار می دهد

دستور چاپ را به درستی به دستگاه می دهد

سطح چاپ شونده را براي چاپ آزمایشي آماده می کند

از مواد مناسب براي پاک کردن اثر چاپ استفاده می کند

انواع تينر را می شناسد

ایمني کار با تينرها را رعایت می کند

سرعت انجام کارم مطلوب است

دقت الزم را در انجام کار دارد

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی
جلسه بيست و هشتم : تنظيم فيکسچر

5-۶- تنظيم كردن فيکسچر 
ــه  ــژه ای از آن ک ــف وی ــچر و تعری ــواع فيكس ــته بندی ان ــابقه دس ــه س هيچ گون
ــا شــرایط اســتفاده در صنعــت چــاپ باشــد از گذشــته وجــود نداشــته  متناســب ب
ــش  ــن بخ ــچر در ای ــواع فيكس ــه ان ــوط ب ــيم بندی های مرب ــه در تقس ــت. آنچ اس
ــد و اســكرین در  ــای پ ــار در حــوزه چاپ ه ــن ب ــرای اولي ــرد، ب ــد ک ــه خواهي مطالع

ــت.  ــده اس ــف و پرداخته ش ــی تعری ــان فارس زب

. در ارتبــاط بــا شــناخت و کاربــرد انــواع فيكســچر )fixture( کار نســبتاً خوبی 
انجام شــده اســت تــا بتــوان در یــک ســاختار قابــل درک، ایــن ابزارهــای پرکاربــرد در 
چــاپ روی قطعــات را در قالــب ســاختار آموزشــی درآورد. در ایــن مســير، بدیهــی 
ــوزان  ــه از هنرآم ــد ک ــته باش ــی داش ــای گوناگون ــده، ایراده ــه کار انجام ش ــت ک اس
محتــرم خواســته می شــود تــا در خــال آموزش هــای خــود، مــوارد اشــكال را بــرای 

انجــام اصاحــات، بــه مؤلــف منتقــل کننــد.

مســئله عمومــی در بخــش انــواع فيكســچر کــه الزم اســت هنرآمــوزان 
ــر،  ــت نظ ــاش، دق ــدری ت ــا ق ــه ب ــت ک ــن اس ــند، ای ــان از آن آگاه باش و هنرجوی
ــكان  ــاز، ام ــاده موردني ــزار س ــردن اب ــم ک ــا فراه ــت و ب ــوان خاقي ــری از ت بهره گي

ســاخت بخــش قابل توجهــی از انــواع فيكســچرها در کارگاه وجــود دارد. 
فعاليت عملی صفحه 222 : نام قطعات در زیر 

آن ها درج شده است. 

1 2 3 4

تسمه نگهدارنده بلبرینگ       پيچ آلن             پایه فيكسچر       پيچ آلن و بلبرینگ
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فعاليت عملی صفحه 222 : نام قطعات در زیر 
آن ها درج شده است. 

1 2 3 4

 پيستون سيلندر فوتک    نگهدارنده سيلندر فوت       سيلندر و مرغک     مرغک)کلگی فوتک و پيچ(

فعاليت عملي : 

ــه  ــوط ب ــی( صفحــه 231 مرب ــرای انجــام تكليــف )فعاليــت عمل ــان ب هنرجوی
ســاخت فيكســچرهای مناســب بــرای چــاپ روی قطعــات نمایــش داده شــده، ابتــدا 

ــوع فيكســچرهای مناســب هرکــدام از قطعــات را تشــخيص دهنــد. بایســتی ن

ــرای هــر ســطح چــاپ  هنرآمــوز می توانــد کار تشــخيص فيكســچر مناســب ب
شــونده )قطعــه( را ميــان هنرجویــان بــه مســابقه بگــذارد.

ــی  ــرح چرای ــا ش ــچر ب ــب ترین فيكس ــن مناس ــابقه : تعيي ــوع مس موض
انتخــاب آن

شرايط مسابقه :

انجام فعاليت در گروه های 3 نفره ●

تعيين جنس فيكسچرهای موردنظر ●

رسم نقشه )شكل( فيكسچرهای موردنظر ●

ارائــه فيكســچرهای موردنظــر بــه هنرآمــوز در برگه هــای A4 )هــر  ●
ــد( ــچر باش ــرح فيكس ــه و ش ــامل نقش ــه ش ــه ک ــک برگ ــچر ی فيكس

برنامــه اجــرای مســابقه : الزم اســت هنرآمــوز، نســبت بــه تعييــن 
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ــًا : ــد. مث ــدام کن ــب اق ــو مناس ــه نح ــابقه، ب ــرای مس ــرای اج ــای الزم ب پارامتره

تعيين زمان مسابقه )مثًا 200 دقيقه( ●

تعيين امتياز برای هر فيكسچر  ●

تعيين کميته امتياز دهندگان ●

تعيين جایزه برندگان  ●

تعيين تعداد برندگان )مثًا گروه های اول و دوم( ●

ازآنجاکــه طبــق فعاليــت عملــي مربوطــه از هنرجویــان خواسته شــده کــه بــراي 
ســاخت فيكســچرها اقــدام کننــد. )بــراي ســاخت فيكســچر هــم نيــاز بــه دانســتن 
ــدي  ــان بایســتي از توانمن ــي هنرجوی ــق از محصــول اســت( از طرف ــای دقي اندازه ه
طراحــي و کشــيدن نقشــه تجهيــزات برخــوردار باشــند، هنرآمــوز می توانــد طراحــي 
نقشــه را بــا توجــه بــه زمان بــر بــودن و نيازمنــد امكانــات ترســيم اســت، بــه منــزل 

یــا جلســه آتــي موکــول کنــد.

فعاليــت عملــي : بــراي انجــام فعاليــت عملــي صفحــه 237 نــام قطعــات زیــر 
آن هــا نوشته شــده اســت.

ميله تنظم بزرگ ناوداني)پایه فيكسچر(

فوتک شاتلميله تنظيم کوچک کوچک

تسمه اتصال به بدنه

شير کنترل جریان باد سرشلنگي هاي باد

قطعه آلومينيومي تنظيم شاتل
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

دسته بندی انواع فيكسچر را یاد گرفته ام

متناسب با سطح چاپ شونده، فيكسچر را تشخيص می دهم

قطعات فيكسچر را می شناسم

ابزار مناسب براي باز کردن و بستن فيكسچر را می شناسم

زمان بندی در تنظيم فيكسچر را رعایت می کنم

ایمني کار را رعایت می کنم

دقت الزم در کار دارم

محكم بودن اتصاالت فيكسچر را کنترل می کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و هشتم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

دسته بندی انواع فيكسچر را یاد گرفته است

متناسب با سطح چاپ شونده، فيكسچر را تشخيص می دهد

قطعات فيكسچر را می شناسد

ابزار مناسب براي باز کردن و بستن فيكسچر را می شناسد

زمان بندی در تنظيم فيكسچر را رعایت می کند

ایمني کار را رعایت می کند

دقت الزم در کار دارد

محكم بودن اتصاالت فيكسچر را کنترل می کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی
جلسه بيست و نهم : تنظيم ایستگاه های 

شاتل

5-7- تنظيم ایستگاه های شاتل 

ــود  ــتكي وج ــاپ بالش ــاتل در چ ــوع ش ــه دو ن ــت ک ــوان گف ــی می ت به طورکل
ــرار  ــتفاده ق ــتگاه مورداس ــک دس ــگ در ی ــای چندرن ــام چاپ ه ــراي انج ــه ب دارد ک

می گيرنــد.

شاتل های پنوماتيک

شاتل های اسكرو 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن اســت ک ــاتل ها ای ــن ش ــا ای ــاط ب ــر در ارتب ــه قابل ذک نكت
تــوان پایيــن شــاتل های پنوماتيــک در انطبــاق چــاپ )رجيســتري( امــروزه به ویــژه 

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــدرت از آن ه ــق. به ن ــاي دقي در کاره

فعاليت عملي :

یادگيــري جزیيــات کار بــا دســتگاه ها و روش هــای بدیــل بــراي رفــع مشــكات 
احتمالــي کــه ممكــن اســت در حيــن کار رخ دهنــد ازجملــه توانمندی هایــی اســت 
کــه هنرجویــان بایســتي در دوران تحصيــل خــود در هنرســتان های فنــي و حرفــه ای 

بياموزند.

ــا دســتگاه ها هســتند،  ــز کــه خــود داراي ســوابق کار ب ــراي هنرآمــوزان عزی ب
ــير  ــات از مس ــياري اوق ــه بس ــت ک ــده اس ــه ثابت ش ــه تجرب ــوم ب ــن مفه ــًا ای عم
ــرد و  ــتگاه ها را حــل ک ــا دس ــاي کار ب ــوان برخــي ایراده ــول هميشــگي نمی ت معم
بایســتي از مســيرهاي جایگزیــن کــه گاهــا ممكــن اســت بــا دشــواری هایی همــراه 

باشــد یــا بــه روش هــای ویــژه ای نيــاز داشــته باشــد، اســتفاده کــرد. 

ــات  ــام تنظيم ــراي انج ــج راه ب ــه پن ــه 238 ب ــم صفح ــكات مه ــش ن در بخ
رجيســتري اشاره شــده اســت کــه عبارت انــد از :

 جابجایی فيكسچر	

 جابجایی ميكرو سویيچ	
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 جابجایی شاتل	

 جابجایی پد	

 جابجایی کليشه	

ــتگاه های  ــت در دس ــن اس ــه ممك ــاز ک ــم موردني ــوع تنظي ــه ن ــه ب ــا توج ب
مختلــف و فراخــور ســفارش های چاپــي )قطعــات( مختلــف، از یــک یــا چنــد روش 
از ميــان روش هــای بــاال اســتفاده شــود، از هنرجویــان خواســته شــود کــه بــا تمرکــز 
بــر روي دســتگاه موجــود و بــا دیــدن و انجــام دادن مراحــل انجــام تنظيمــات هــر 
مــورد، مراحــل کاري کــه انجــام می دهنــد را به طــور مرحله به مرحلــه، ثبــت 

ــه شــما تحویــل دهنــد. کــرده و در قالــب یــک گــزارش ســاده ب

محــدوده جزئياتــي کــه الزم اســت در گــزارش کارشــان بنویســند را بــا توجــه 
ــو  ــر هنرج ــد ه ــن می کني ــما تعيي ــه ش ــد، کاري ک ــه در اختيارداری ــي ک ــه زمان ب
انجــام دهــد و امكاناتــي کــه در دســترس اســت را از مــوارد زیــر برگزیــده و از آن هــا 

بخواهيــد انجــام دهنــد.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع شاتل را می شناسم

انواع شاتل را آماده می کنم

بخش های مهم شاتل اسكرو را تنظيم می کنم

تفاوت شاتل پنوماتيک و اسكرو را یاد گرفته ام

فيكسچر را روي شاتل نصب می کنم

درست بودن اتصاالت فيكسچر و شاتل را کنترل می کنم 

زمان بندی را رعایت می کنم

ایمني کار را رعایت می کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه بيست و نهم

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

انواع شاتل را می شناسد

انواع شاتل را آماده می کند

بخش های مهم شاتل اسكرو را تنظيم می کند

تفاوت شاتل پنوماتيک و اسكرو را یاد گرفته است

فيكسچر را روي شاتل نصب می کند

درست بودن اتصاالت فيكسچر و شاتل را کنترل می کند 

زمان بندی را رعایت می کند

ایمني کار را رعایت می کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل  می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 0/5 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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واحد یادگيری 
نمونه گيری چاپ 

بالشتکی

5-8- چاپ نمونه و كنترل انطباق آن با ارژینال 

جلسه سی ام : چاپ نمونه و كنترل انطباق 
آن با ارژینال

ــش  ــه از پي ــي ک ــا و اقدامات ــام فرآینده ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب ــن مرحل در ای
انجام شــده اســت، هنرآمــوز محتــرم بایســتي پــس از اطمينــان از کامــل و مرتــب 
ــت  ــاده دریاف ــان را آم ــي، هنرجوی ــای ایمن ــان از جنبه ه ــا و اطمين ــودن آن ه ب

ــه نهایــي کنــد.  ــر روي نمون چــاپ نهایــي ب

فعاليت عملي:
ــي آن،  ــه ط ــده ک ــش گنجانده ش ــن بخ ــي در ای ــت عمل ــک فعالي ــا ی تنه
هنرجویــان بایســتي بــا دقــت کامــل و بــكار گيــري تمــام اندوخته هــای پيشــين 
خــود، تــاش کننــد تــا بتواننــد یــک نمونــه مناســب از دســتگاه چــاپ پــد تهيــه 

کننــد.
بــراي آن کــه موضــوع صرفه جویــی در مصــرف مــواد و همچنيــن در زمــان 
انجــام کارهــا، در ذهــن هنرجویــان تثبيــت شــود، ایــن مــوارد را به طــور پيوســته 

بــه ایشــان یــادآوري کنيــد.

نکات ایمني :
انجــام کار بــا دســتگاه ها همــواره مخاطراتــي را بــه همــراه دارد کــه غفلــت 

از آن هــا صدمــات و خســاراتي بــه بــار خواهــد آورد.
چک ليست مراقبت های ویژه را تهيه کرده و آن را مبناي امتيازدهی به 

هنرجو در حين کار قرار دهيد.

مؤلفه ایمنيردیف
وضعيت توجه 

توضيحاتهنرجو
+_

محكم بودن اتصاالت فيكسچر1
محكم بودن اتصال فيكسچر به شاتل2
فيت بودن قطعه در فيكسچر3
رعایت ایمني مواد4
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توجهات زیست محيطی :

ــه و  ــراي گرفتــن نمون ــي فعاليــت چــاپ ب ــه پایان ــد در مرحل هنرآمــوز می توان
انطبــاق آن بــا ارژینــال، بــر مؤلفه هــای محيط زیســتي کارهــا تمرکــز کنــد. بــه ایــن 
ــور  ــند را به ط ــت می باش ــائل محيط زیس ــا مس ــاط ب ــه در ارتب ــي ک ــور مطالب منظ

کامــل بــراي هنرجویــان تشــریح کنيــد.

حال هــا و ترکيبــات مــواد مصرفــي ماننــد مرکب هــا، عمومــاً ســاختار 
شــيميایي دارنــد. انتشــار ایــن مــواد در محيــط، صدمــات مختلفــي بــر محيط زیســت 

ــد. دارن

شيوه تدریس :

ــري  ● ــاوت از دروس نظ ــفه ای متف ــه ای، فلس ــی - حرف ــس دروس فن تدری
و ... دارد. اگــر یــک هنرآمــوز بــا ســطح علمــی بــاال امــا بــدون پشــتوانه 
کار عملــی و درک تجربه هــای بســيار جزئــی و چالش هــای حيــن 
ــا مشــكات  ــدون شــک ب ــن دروس را آمــوزش بدهــد، ب کار، بخواهــد ای
ــری  ــک یادگي ــود را در مح ــن خ ــد. بنابرای ــد ش ــه خواه ــياری مواج بس
ــاز بهــره  ــا روی ب ــع پيوســته آن ب ــرار دهيــد و از مناف ــی پيوســته ق عمل

ــد.  ببری

ــه  ● ــوید ک ــن ش ــی مطمئ ــای عمل ــا کاره ــف ی ــن تكلي ــگام تعيي  در هن
هنرجویــان کامــًا نســبت بــه معيارهــای و ضوابــط آگاهی داشــته باشــند. 
ــر  ــی قابل فهم ت ــه زبان ــی »رســمی« را ب ــط اجرای ــزوم، ضواب در صــورت ل

بــرای هنرجویــان تفســير کنيــد.

ــی  ● ــح کار عمل ــام صحي ــورت انج ــه در ص ــد ک ــل کني ــان حاص اطمين
ــوزان  ــرای هنرآم ــد. ب ــد ش ــل خواه ــاز حاص ــواهد موردني ــر،  ش موردنظ
ــا  ــر برنامه ی ــرای ه ــن اج ــه حي ــوند ک ــه ش ــا متوج ــد ت ــی بزني مثال های

ــند. ــواهدی باش ــه ش ــال چ ــه دنب ــد ب درس بای

در صــورت امــكان، طــوری برنامه ریــزی کنيــد کــه فعاليت هــای  ●
اختيــاری )آنچــه خودشــان ممكــن اســت بــرای انجــام دادن برگزیننــد( 
ــد  ــف می خواهي ــوان تكلي ــما به عن ــه ش ــاری )آنچ ــای اجب و فعاليت ه
ــژه  ــوند. به وی ــش داده ش ــان پوش ــور هم زم ــد( به ط ــام دهن انج
ــان بــرای فعاليت هــای  ــه هنرجوی ــات بيــن آنچ ــعی کنيــد ارتباط س
اختيــاری و فعاليت هــای اجبــاری انجــام می دهنــد،  تقویــت شــود. 
ــی  ــری، زمان ــی – یادگي ــد یادده ــه فرآین ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
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ــای  ــمی و زمينه ه ــری، جس ــوان فك ــان ت ــه مي ــد ک ــد ش ــه خواه بهين
ــنخيت  ــود، س ــذار می ش ــان واگ ــه ایش ــه ب ــی ک ــا تكاليف ــدی ب عاقه من

ــت. ــوزان اس ــر هنرآم ــه، هن ــن رابط ــراری ای ــد. برق ــته باش ــود داش وج

بــه هنرجویــان کمــک کنيــد تــا متوجــه شــوند کــه یــک تكليــف خــاص  ●
ــا  ــه ای آن ه ــه ی حرف ــمت از برنام ــن قس ــه چندی ــد ب ــه می توان چگون
مربــوط شــود. وقــت کافــی صــرف کنيــد و بــه آن هــا نشــان دهيــد کــه 
ــته  ــش از یک رش ــف بي ــای مختل ــد دروس و فعاليت ه ــه می توانن چگون

ــد. ــش ببرن ــان پي ــور هم زم ــی را به ط ــد درس ــا واح ی

 هنرجویــان را تشــویق کنيــد کارهــای خود را بــا مفاد برنامه تصویب شــده  ●
فنــی و حرفــه ای مقایســه کننــد و دامنــه عملكــرد و موفقيت هــای عملــی 
ــا آنچــه از آن هــا انتظــار مــی رود در حيــن انجــام  خــود را در مقایســه ب
کار مشــخص کننــد. اطمينــان حاصــل کنيــد کــه هــر دانش آمــوز یــک 
نســخه از برنامــه ی کامــل درســی خــود را در اختيــار داشــته باشــد، بــه 
ــه در آن و  ــكار رفت ــات ب ــوم واژگان و اصطاح ــد مفه ــک کني ــا کم آن ه

توقعاتــی کــه از آن هــا مــی رود را درک کننــد.

نمونه هایــی از موفقيــت هــر دانش آمــوز در مهارت هــای محــوری را  ●
حيــن اتفــاق، در یادداشــتی کــه نــوع مهــارت و تاریــخ را نشــان می دهــد 
ــت  ــان دادن موفقي ــرای نش ــی ب ــند خوب ــد س ــن می توان ــد. ای ــت کني ثب
ــا و  ــات اولي ــد کاس، جلس ــی مانن ــای عموم ــد. در فرصت ه ــا باش آن ه
مربيــان و ... بــا نشــان دادن راهكارهایــی کــه هنرجویــان بــدون مقدمــه 
قبلــی به کاربرده انــد و منجــر بــه موفقيــت آن هــا در کســب مهارت هــای 

محــوری شــده اســت، آن هــا را بــه تــاش بيشــتر ترغيــب کنيــد.

ــه در  ● ــی ک ــوان کس ــدن به عن ــی ش ــد »معرف ــان بدانن ــی هنرجوی وقت
ــد  ــر می توانن ــی دارد« بهت ــه احساس ــت، چ ــوده اس ــق ب ــود موف کار خ
ــد. ــز کنن ــر متمرک ــت موردنظ ــتای فعالي ــود را در راس ــای خ تاش ه

بــرای تكميــل برنامــه ی تدوین شــده واحدهــای یادگيــری، زمــان را  ●
ــًا پوشــش  ــی را کــه قب ــد مبحث ــر بتواني ــد. اگ ــت کني به درســتی مدیری
ــد  ــر می تواني ــد، هميشــه راحت ت ــان ببری ــه پای ــر ب داده شــده اســت زودت

ــد. ــود بگنجاني ــی خ ــه ی کار کاس ــه را در برنام دروس فوق برنام

ــی را تشــویق  ● هم کاســی ســنجی و بحــث گروهــی ضمــن هــر کار عمل
کنيــد. از هنرجویــان بخواهيــد در اجــرای کار عملــی و بــه روز نگه داشــتن 

جزوه هــای خــود بــه یكدیگــر کمــک کننــد.
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بــا ذهنيــت تدافعــی، نســبت بــه محتــوای رشــته های مختلــف، احســاس  ●
بيگانگــی نكنيــد! هرکســی ممكــن اســت فكــر کنــد کــه مطالــب دیگــری 
وجــود داشــت کــه می توانســت در ایــن برنامــه ی درســی گنجانــده شــود 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــوط ب ــه نامرب ــت ک ــود اس ــی در آن موج ــا مطلب و ی
ــم  ــر می کني ــه فك ــی را ک ــم مطالب ــود، می تواني ــس خ ــن تدری در حي
ــاد  ــه ی ــل را ب ــن اص ــی ای ــم ول ــس کني ــدند تدری ــده می ش ــد گنجان بای
ــواهدی  ــد ش ــان بتوانن ــد هنرجوی ــان روز بای ــه در پای ــيم ک ــته باش داش
ــا محتــوای کامــل برنامــه ی تدوین شــده بــرای آن هــا  ارائــه دهنــد کــه ب

انطبــاق داشــته باشــد.
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خودارزیابی توسط هنرجو
خيربلیمؤلفه های خودارزیابی

مفهوم ارژینال را یاد گرفته ام

با دستگاه های چاپ پد می توانم کارکنم

بخش های مختلف دستگاه های چاپ پد را می شناسم

تنظيمات شاتل و فيكسچر را انجام می دهم

دستور چاپ را به درستی به دستگاه می دهم

کيفيت و رجيستري چاپ را کنترل و اصاح می کنم

زمان بندی را رعایت می کنم

ایمني کار را رعایت می کنم

کار برگ ارزشيابی نمره مستمر جلسه سی ام

ارزشيابي توسط هنرآموز
خيربلیمؤلفه های  ارزشيابي

مفهوم ارژینال را یاد گرفته است

با دستگاه های چاپ پد می توانم کارکند

بخش های مختلف دستگاه های چاپ پد را می شناسد

تنظيمات شاتل و فيكسچر را انجام می دهد

دستور چاپ را به درستی به دستگاه می دهد

کيفيت و رجيستري چاپ را کنترل و اصاح می کند

زمان بندی را رعایت می کند

ایمني کار را رعایت می کند

اخاق حرفه ای را رعایت می کند

در کار گروهی مؤثر عمل می کند

* به ازای بلی بودن 4 مؤلفه ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری :نمونه گيری چاپ اسکرین

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

1

2

تنظيم ارژینال بر 
سطح چاپی

رانطباق طرح  
شابلون وارژینال 
قرار داده شده بر 

سطح چاپی 

ارژینال را درست اندازه گيری کرده است

محل ارژینال بر سطح چاپی را درست مشخص کرده 
است

جهت اتصال ارژینال بر سطح چاپی را درست انجام 
داده است

ميز دستگاه را جهت انطباق درست تنظيم کرده است

جهت شابلون را به منظور انطباق با ارژینال درست 
قرار داده است

طرح شابلون را با ارژینال منطبق کرده است

 فيكسچر رابرمبنای سطح زیر چاپ انتخاب کرده استتنظيم فيكسچر3

 فيكسچر رادر محل مناسب ميز قرار داده است

جهت قرار گرفتن فيكسچر با  سطح زیرچاپ  وطرح 
چاپی مناطبق است

فيكسچر درجای خود ثابت است

4
چاپ نمونه 

وکنترل انطبا ق 
آن با ارژینا ل

فاصله ی خيزش را درست تنظيم کرده است

فاصله ی جدایش را درست تنظيم کرده است

اسكوئيجی را درست انتخاب کرده است

زاویه اسكوذیجی را درست تنظيم کرده است

ميزان فشار اسكوئيجی بر روی شابلون مناسب است

ميزان فشار کاردک رنگ پخش کن مناسب است 

محل ریختن مرکب در شابلون را درست انتخاب کرده 
است

نقطه شروع حرکت اسكوئيجی را درست تنظيم کرده 
است
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری :نمونه گيری چاپ اسکرین

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

4
چاپ نمونه 

وکنترل انطبا ق 
آن با ارژینا ل

نقطه شروع حرکت اسكوئيجی را درست تنظيم کرده 
است

نقطه پایان حرکت اسكوئيجی را درست تنظيم کرده 
است

ميزان فشار هوای دستگاه را درست تنظيم کرده است

سرعت حرکت اسكوئيجی را درست تنظيم کرده است

طرح را به درستی بر روی سطح چاپی نمونه گيری 
کرده است

نظافت را در نمونه گيری سطح چاپی رعایت کرده 
است

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : نمونه گيری چاپ پد

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

ریجستر کردن 1
چاپ روی نمونه 

اوليه

از ابزار اندازه گيری مانند خط کش و کوليس به درستی 
استفاده می کند

سطح چاپ شونده را به درستی در فيكسچر قرار می دهد

نوار چسب را به درستی روی قطعه کشيده است 

تنظيم رجيستری را با دقت مناسب انجام داده است 

سرعت تنظيم ریجستری مناسب است

فشار چاپ مناسب است

مواد پاک کننده را درست انتخاب کرده است

رنگ را تنظيم کرده است

قدرت چسبندگی نوار چسب را تنظيم کرده است

فيكسچر مناسب را تشخيص داده استتنظيم فيكسچر2

اتصال فيكسچر را بدون خطا  انجام داده است 

فيكسچر را به درستی روی ميز دستگاه نصب کرده است

پيچ های اتصال محكم هستند

فيكسچر را از نظر ارتفاع تنظيم کرده است

فيكسچر را از نظر جانبی و عقب - جو تنظيم کرده 

تنظيم 3
ایستگاه های شاتل

اتصاالت شاتل را شناسایی کرده و باز و بست آنها را انجام 
می دهد

شاتل را روی ميز دستگاه نصب کرده است

پيچ های اتصال شاتل به ميز محكم هستند

ميزان باد فوتک را تنظيم کرده است

زاویه دمش فوتک را تنظيم کرده است 

ارتفاع شاتل را تنظيم کرده است 

ميكروسوئيچ و اتصاالت آن را تنظيم کرده است
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چک ليست ارزشيابی شایستگی

واحد یادگيری : نمونه گيری چاپ پد

شاخص عملكردنام فعاليتردیف
چگونگی انجام

×

4

چاپ نمونه و 
کنترل انطباق آن 

با ارژینال

زمان حرکت شاتل برای چاپ تنظيم شده است

زمان توقف در ایستگاه های چاپ تنظيم شده اند

مدت توقف شاتل تنظيم شده است

مرکب دهی تنظيم شده است

چاپ را انجام می دهد

کنترل چاپ را به درستی انجام می دهد

توجه: هنرآموزان برای نمره دهی جدول ارزشيابی نهایی فصل )پودمان( از چگونگی 
انجام شاخص های عملكرد این چک ليست استفاده کنيد.
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نمونه 1:

ــتگی  ــا در شایس ــل کاری ی ــی از مراح ــر در یك ــه اگ ــند ک ــان آگاه باش ــت هنرجوی الزم اس
ــب  ــكان کس ــوند. ام ــره الزم نش ــل نم ــب حداق ــه کس ــق ب ــد موف ــی نتوانن ــت و ایمن بهداش

ــت.  ــد داش ــری را نخواهن ــد یادگي ــتگی در آن واح شایس
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نمونه 2:

در صــورت کســب حداقــل نمــرات در مراحــل کاری و کســب حداقــل نمــره در بحــث ایمنی و بهداشــت، 
تنهــا عاملــی کــه بــه کســب شایســتگی کمــک خواهــد کــرد. نمــره مســتمر اســت کــه در جــدول واحــد 
یادگيــری 8 نمایــان اســت. امــا در صــورت بيــش از حــد انتظــار بــودن  در تمــام مراحــل کاری، اگــر 
هنرجــو نتوانــد در بحــث ایمنــی و بهداشــت، حداقــل الزم را کســب نكنــد، حتــی اگــر نمــره مســتمر را 
کامــل بــه دســت آورد، نــه تنهــا امــكان موفــق در واحــد یادگيــری را نمی یابــد بكلــه نمــره شایســتگی 
ــه بایســتی 12  ــر ک ــای جــدول زی ــف انته ــرده اســت. )ردی ــز کســب نك ــی 12 را ني ــان یعن کل پودم
باشــد، امــا مشــكل در نمــره واحــد یادگيــری  9 نمــره پودمــان /فصــل را دچــار اختــال کــرده اســت(
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