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کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته 
آموزشی تلقی می شوند. این بسته را سایر اجزا مانند: فیلم و نرم افزار و... کامل می کنند. کتاب 
راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام 
به روش چاپ  تولید  براساس کتاب درسی  این کتاب  آموزشی طراحی و تدوین شده است. 

افست پایه یازدهم رشته تحصیلی چاپ تنظیم شده و دارای پودمان های زیر می باشد.
1ـ تغذیه، تحویل، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

2ـ رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ
3ـ نمونه گیری چاپ افست ورقی

4ـ تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ افست رول
5 ـ تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ دیجیتال

هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:
1ـ در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در 
اجرا، فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و 

تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
شایستگی  بر  مبتنی  ارزشیابی  براساس  افست  چاپ  روش  به  تولید  درس  در  ارزشیابی  2ـ 
است، این درس شامل 5 پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت 
می گیرد. همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک 

نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
پیشرفت  ارزشیابی  استانداردهای  جداول  با  مطابق  درس  این  پودمان های  از  ارزشیابی  3ـ 
تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب های درسی فنی     و     حرفه ای و کاردانش سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.
4ـ زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می شود که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 

مقدمه



12 را کسب نماید. در این صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس 
در کارنامۀ تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.

5 ـ ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 
پایان  تا  دلیلی  هر  به  هنرجو  چنانچه  و  می شود  انجام  هنرستان،  هر  برنامه ریزی  با  است 
خرداد    ماه ماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال 

نماید. شایستگی شرکت  بر  مبتنی  ارزشیابی  در  مجدد  ارزشیابی  برای  تحصیلی 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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پودمان 1

تغذیه تحویل،  بستن الستیک وپلیت چاپ افست ورقی
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جلسه اولـ  آماده سازي سطح چاپ شونده خارج از دستگاه

      روش تدريس

آماده سازي سطح چاپ شونده  كه در دستگاه هاي چاپ افست عموماً انواع كاغذ و 
مقوا هستند، از كارهايي است كه اگر به درستي انجام نشود، امكان برخورداري از 

يك فرايند چاپ پيوسته و كيفيت خوب چاپ را از بين مي برد.

هنرآموز محترم به منظور يادآوری و ايجاد انگيزه تفكر و پرسش در هنرجويان ابتدا 
با اين توضيحات درس را آغاز كنيد كه كاغذ به عنوان سطح چاپ شونده با استفاده 
از مواد گوناگون و متفاوتي ساخته مي شود. برخي از اين مواد عبارت اند از: چوب، 

مواد سلولزي، سنگ و....
ويژگي هاي كاغذ به دست آمده از هر كدام از اين مواد، در ارتباط با كيفيت چاپي 
كه بر روي آنها انجام مي شود، متفاوت است. اين تفاوت از چند مؤلفه اصلي ناشي 

مي شود كه عبارت اند از:
 ميزان سفيدي

 ميزان تراكم الياف
 ضخامت

 پوشش سطحي
 ميزان شفافيت / كدري

توصيه مي شود كه هنرآموزان، اثر هر كدام از ويژگي هاي گفته شده بر كيفيت چاپ 
را براي هنرجويان با تحليل آن بيان كنند.

تبديل  كاغذ  به خمير  تركيب شونده، مخلوط شده،  مواد  با ساير  اوليه،  ماده خام 
توری  روی  بر  شيميايی،  مواد  افزودن  از  بعد  آمده  به دست  خمير  مي شود. 
متحرک نقاله پهن مي شود و بعد از جدا شدن شيرآبه آن توسط نوردها آبگيری و 

خشك شده، به رول كاغذ تبديل مي شود و 
سپس توسط دستگاه برش به صورت ورق 
بسته بندی مي شوند.  و  آمده  در   )sheet(
نام اين بسته ها، بند است. بند ها برحسب 
متفاوت  تعداد  به  چاپی  سطح  ضخامت 
منتقل  چاپخانه  به  و  شده  بسته بندی 
برچسب )لیبل( بند کاغذمي شوند. ضخامت، تعداد برگ، راه كاغذ، 

واحد 
تغذيه تحويل چاپ افست ورقييادگیری 
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

برای هنرجويان توضيح داده شود كه تيغه برش هنگام برش دادن كاغذ، نيرويی 
را بر لبه كاغذ وارد مي كند كه موجب چسبيدن لبه كاغذ ها به يكديگر مي شود 
بريده  برشكار سطوح  ادامه  در  باشد(.  برش كند  تيغ  هنگامی كه  )مخصوصاً 
شده را به صورت نامنظم بر روی پالت های چوبی تخليه مي كند. برخي اوقات 
اين كاغذها به علت نداشتن رطوبت محيطی مناسب و سرما دارای الكتريسيته 
بايد سطح چاپ شونده  دستگاه چاپ  در  پايدار  تغذيه  برای  مي شوند.  ساكن 
الكتريسيته  و  يافته  كاهش  كاغذ ها  بين  تا چسبندگی  هوادهی شود  )كاغذ( 
ساكن آن دفع شود تا برگه ها در زمان چيدن يا تغذيه، بتوانند به راحتی روی 

يكديگر حركت كنند.

و ابعاد سطح چاپ شونده بر روی ليبل بند نوشته مي شوند. پالت بندهای كاغذ 
در واحد برش برحسب ابعاد سفارش، برش داده مي شود. خوب است در ادامه 
اين سؤال را مطرح كنيد: چرا سطح چاپ شونده نياز به آماده سازی در خارج 

از دستگاه چاپ دارد؟

ضرورت دارد در ارتباط با الکتریسیته ساکن توضیحات زیر را برای هنرجویان 
ارائه کنید.

کاغذ  روی  ساکن  بارالکتریکی  ساکن:  )الکتریسیته(  بارالکتریکی 
چسبیدن  باعث  که  است  مشکالتی  از  )Electrostatic Charge Paper( یکی 
صفحات کاغذ به یکدیگر است. دلیل این مسئله ایجاد بار الکتریسیته ساکن در 
سطح کاغذهاست. با بروز این مشکل قسمت تغذیه ماشین چاپ چند ورق کاغذ 
می شود.  آپارات  توقف  موجب  که  برمي دارد  پالت  روی  از  هم زمان  به صورت  را 
)بار  الکترون  کم شدن  یا  منفی(  )بار  الکترون  تجمع  نتیجه  الکتریسیته ساکن 
مثبت( در سطح باالیي یک جسم مانند کاغذ است. این اتفاق زمانی که رطوبت 

کم هوا کاهش یابد تشدید مي شود. 
 شرایط مطلوب نگهداري کاغذ:

 میزان رطوبت کاغذ باید بین 55 تا 65 درصد باشد.
 میزان رطوبت نسبی برای نگهداری کاغذ حدوداً باید بین 50 تا 55 درصد و 

دمای مناسب نیز در بازه 23 تا 26 درجه سانتی گراد باشد. 
قابل  زیر  موارد  شونده  چاپ  سطح  کنترل  برای  که  دهید  توضیح  هنرجو  برای 

توجه مي باشد:
1 صافی سطح چاپی

2 چاپ پذیری کاغذ و مقوا
3 میزان سرعت جذب آب سطحی کاغذ و مقوا

4 ثبات ابعاد سطح بعد از جذب آب
5 میزان سرعت جذب روغن در سطح چاپی
6 مقاومت پوشش سطح در برابر کنده شدن

دانش افزايی
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7 کیفیت تا خوردگی سطح برای جعبه
8 مواد تشکیل دهنده ماشین از جهت آلوده کردن آب ماشین

9 نوع سطح 
10 گراماژ

11 گونیا بودن سطح
12 رنگ سطح چاپی

13 براقیت سطح چاپی
14 ضخامت سطح چاپی

15 نوع وکیفیت سطح چاپی
16 میزان پرز دهی

ph 17 کاغذ 
18 رطوبت کاغذ

19 نحوه نگهداری و حمل و نقل سطح چاپی
20 کیفیت برش لبه سطح چاپی

21 مقاومت در برابر پارگی 
22  ترانس پارنتی کاغذ 

23 راه و بیراه کاغذ

بر زدن کاغذ )هوا دهی(: برای آماده سازی سطح چاپ شونده، باید کاغذ بر زده 
با جدایش کاغذ، عمل هوا دهی برای سازگار کردن سطح چاپ شونده  شود تا 
با شرایط محیطی )دما، رطوبت( چاپخانه و در نهایت کاهش الکتریسیته ساکن 

صورت گیرد.
چیدن و آماده سازي تخته یدک: قبل از آموزش چیدن و آماده سازي یدک 
و  تفاوت  و  آن  انواع  و  یدک  تخته  مورد  در  مختصری  توضیح  باید  ابتدا  کاغذ 

عملکرد آن در دستگاه به هنرجویان داده شود.
ماشین ها  تغذیه  مکانیزم  بر حسب  دو صورت  به  یدک  تخته های  یدک:  تخته 

تقسیم مي شود:
و  مي باشد  صاف  آنها  سطح  که  یدک هایی  تخته   

برای ماشین های قدیمي طراحی شده اند 
ماشین های  برای  که  شیار دار  یدک های  تخته   

دارای سیستم تغذیه بدون توقف طراحی شده اند 
  

  تخته یدک شیار دار برای ماشین های

 تغذیه پایدار

تخته یدک ساده
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انتقال تخته کاغذ به بخش تغذیه: در این ماشین ها بعد از بارگذاری تخته یدک 
کاغذ در واحد تغذیه و شروع عملیات چاپ، قبل از اتمام سطوح چاپی با استفاده 
از مکانیزم تغذیه ثانویه آپارات و جا زدن میله های مخصوص در شیار های تخته 
یدک، سطح چاپی را از تخته یدک جدا کرده و تخته کاغذ بعدی را در هنگام 
فرایند چاپ زیر آن بارگذاری کنید. و با فعال کردن سیستم تعویض تغذیه یدکی 
قبلی  سطوح  باقی مانده  با  همراه  جدید  چاپی  سطوح  اصلی  تغذیه  سیستم  به 
ادامه مي دهند سپس  را  توقف  بدون  تغذیه  ماشین عملیات  تخته یدک  توسط 

میله ها را با احتیاط از بین سطوح چاپی خارج کنید.

مراحل بارگذاری تخته یدک )تغذیه پایدار(

مراحل بارگذاری تخته یدک

با انجام مراحل زیر، بر زدن کاغذ را در حضور هنرجویان 
انجام دهید. سپس از آنها بخواهید هر یک از هنرجویان، 
هنرجویان  از  راستا  این  در  دهند.  انجام  را  زدن  بر  کار 
و  کرده  بیان  را  اشکاالت هر یک  که  بخواهید  نیز  دیگر 

چگونگی آن اشکاالت را در کار خود بر طرف کنند.
 تعداد 100 برگ کاغذ )70×50 سانتی متر( را بر روی 

یک میز قرار دهید. 
 لبه های کناری دو طرف کاغذ را به سمت باال حرکت 

دهید.
اشاره  انگشت  و  شست  انگشت  بین  را  کاغذ ها  طرف  دو  کناری  لبه های   

نگهدارید.
 با چرخش مچ ها به سمت خارج از بدن و کمک از سایر انگشت های زیر کاغذ 

دسته کاغذ را به صورت برگ، برگ در آورید.

فعالیت عملی
صفحه 4

بر زدن کاغذ

A

I
B
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پژوهش کنید
صفحه 4

    روش برداشتن کاغذ

فعالیت عملی
صفحه 5

هنرآموز محترم هنگام چیدن کاغذ، نحوۀ درست برداشتن و چیدن کاغذ را با رعایت 
نکات ایمنی به هنرجویان آموزش دهید. 

نکات مهم:
 بیش از حد مجاز )وزن( سطح 

چاپی را بر ندارید.
چاپی  سطح  برداشت  هنگام   
ابتدا دو گوشه آن را به سمت باال 
داده سپس وسط دسته کاغذ را 

خم کنید.

 هنگام قرار دادن سطح چاپی بر روی تخته یدک ستون فقرات خود را عمود بر زمین 
نگهدارید و خم نشوید.

    روش برداشتن کاغذ

نفوذ رطوبت موجود در هوا )55 تا 55 درصد( بین اوراق کاغذ باعث رسانا شدن سطح 
چاپ شونده و انتقال الکتریسیته ساکن به خارج از آن مي شود .
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه اول

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

بسته كاغذ را مي تواند بشمارد.

كاغذ را می تواند بُر بزند.

مزايای بر زدن كاغذ را مي تواند بيان كند.

انواع تخته يدک را مي تواند به كار برد.

عوامل كاهش الكتريسيته ساكن را مورد توجه قرار می دهد.

فاصله جانبی تخته نسبت به خط شاخص را رعايت می كند.

نكات ايمنی در جابه جايي سطح چاپ شونده را رعايت می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت می كند .

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .
  * به ازای هر 5 )بلی( در مؤلفه های ارزشيابی 1 نمره به هنرجو تعلق می گيرد. 

خودارزيابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

بسته كاغذ را مي توانم بشمارم.

كاغذ را می توانم بُر بزنم.

مزايای بر زدن كاغذ را مي توانم بيان كنم.

انواع تخته يدک را مي توانم به كار برم.

تخته يدک كاغذ را مي توانم بارگيری كنم.

عوامل كاهش الكتريسيته ساكن را مورد توجه قرار می دهم.

فاصله جانبی تخته نسبت به خط شاخص را رعايت می كنم.

نكات ايمنی در جابه جايي سطح چاپ شونده را رعايت می كنم.
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جلسه دوم ـ تنظیم واحد تغذيه                                     
فيدر يا واحد تغذيه محلی است كه سطح چاپ شونده در آن بارگذاری مي شود و با 
استفاده از مكانيزم های مختلف اين سطوح به  صورت يك به يك وارد دستگاه مي شوند.

روش تدريس
برای هنرجويان توضيح دهيد كه واحد تغذيه وظيفه اجرای عمليات تغذيه پايدار 
سطح چاپ شونده در ماشين را به عهده دارد و اجزاي واحد تغذيه و كارايی هر 
كدام را به اختصار بيان كنيد. سپس برای هنرجويان توضيح دهيد كه تنظيمات 

واحد تغذيه برحسب ابعاد و ضخامت سطح چاپی بايد صورت گيرد.
هنرآموز محترم در فرايند تغذيه اصطالحاتی كه به كار برده مي شود، قباًل بايد برای 
برای  باشد  از عملكرد واحد داشته  بتواند درک بهتری  تا  هنرجو شرح داده شود 

مثال:
تایم آپارات: در ماشين های چاپ سطوح چاپ شونده با فواصل زمانی منظم و 
متوالی از آپارات به سمت واحد چاپ در حركت هستند. اين سطوح در تايم زمانی 
مشخصی به لب سنجاق مي رسند و تحويل پنجه شناور مي شود. حسگرهای لبه 
سنجاق رجيستر وظيفه كنترل اين پروسه را به عهده دارند. اگرسطح چاپی در تايم 
زمانی مشخص به سنجاق نرسد، عمليات انتقال كاغذ متوقف مي شود. با توجه به 
سرعت باالی ماشين چاپ بين 2 تا 4 برگ در هر ثانيه، سطح چاپ شونده بايد 

رجيستر و تغذيه شود.
تنظيم  براي  باالبر:  تخته  عرضی  تنظیم 
از  بعد  مي توان  كاغذ،  تخته  جانبي  موقعيت 
در  را  آن  دستگاه  از  خارج  كاغذ  يدک  چيدن 
واحد تغذيه بارگيری كرد. سپس به وسيله برگ 
اول روی تخته يدک و خط شاخص آن را تنظيم 

كرد.
متحرک  نشانگر  کناري:  گونیاي  تنظیم 
گونيا های  روی  بر  شده  تعبيه  مدرج  خط كش 
جانبی دارای عالئم R و L مي باشد.كه R همان 

نشان D )درايو/موتور( و L همان O )اپراتور( مي باشد. 

C

mm5

واحد 
تغذيه تحويل چاپ افست ورقييادگیری 
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اصطالحات رایج در عملیات تغذیه:
زود  رسيدن/  )دير  چاپی  سطح  رجيستر شدن  عدم  چاپی:  سطح  ماندن  جا   
گذاشتن(  )جا  ماندن  جا  را  سنجاق  بسته شدن  لحظه  در  سنجاق  به  رسيدن( 

مي گويند. 
 کج آمدن: حركت با زاويه سطح چاپ شونده از آپارات و نرسيدن يك طرف كاغذ 

به سنجاق را مي گويند.
فوتك  توسط  چاپ شونده  سطح  چند  يا  دو  شدن  برداشته  آوردن:  دوتایی 

بلند كننده و انتقال آنها به سينی انتقال را مي گويند.
برای هنرجويان خود در كارگاه هنگام فرايند تغذيه تنظيمات و تغييرات مربوط به 
زير را شرح داده و اتفاقات روی داده را در اثر عدم تنظيم صحيح اجزا طبق جدول 

زير شرح دهيد.

يك برگ كاغذ را روی تخته يدک گذاشته و وسط آن را با خط شاخص تنظيم 
مي كنيم سپس گونيای كناری را با استفاده از نشانگر L به اندازه عرض كاغذ باز 
مي كنيم. كاغذ را به راهنمای گونيا نزديك مي كنيم مي بينيم كاغذ برای مماس 
شدن با گونيا بايد 5 ميلی متر به جهت مخالف خط شاخص برود و اين عمليات 
را نيز با نشانگر R نيز انجام مي دهيم و در نتيجه متوجه مي شويم برای تنظيم 

فاصله 5 ميلی متر برای نشان بايد از نشانگر L وR استفاده كنيم.

فعالیت عملی
صفحه 8

اختالل در عملکرد محل قرار گیری نام اجزا

جا گذاشتن سطح چاپ شونده جلوتر از حد استاندارد پاشنه

دوتايی آوردن سطح چاپ شونده عقب تر از حد استاندارد پاشنه

جا گذاشتن سطح چاپ شونده، كج آوردن سطح چاپ شونده پايين تر از حد استاندارد پاشنه

دوتايی آوردن سطح چاپ شونده باالتر از حد استاندارد پاشنه

جا گذاشتن سطح چاپ شونده جلوتر از حد استاندارد  فنرها، نگهدارنده ها 

جا گذاشتن سطح چاپ شونده، كج آوردن سطح چاپ شونده پايين تر از حد استاندارد فنرها، نگهدارنده ها 

دوتايی آوردن سطح چاپ شونده باالتر از حد استاندارد فنرها، نگهدارنده ها 

دوتايی آوردن سطح چاپ شونده فنرها، نگهدارنده ها  عقب تر از حد استاندارد
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كج آوردن سطح چاپ شونده  عقب و جلو بودن )نسبت به
يكديگر(

فنرهای
نگهدارنده ها

جا گذاشتن سطح چاپ شونده كم و زياد بودن فشار  قرقره های
جلو برنده

كج آوردن سطح چاپ شونده  يكسان نبودن فشار نسبت
به يكديگر

 قرقره های
جلو برنده

جا گذاشتن سطح چاپ شونده  قرقره های كم و زياد بودن فشار
سينی انتقال

جا گذاشتن سطح چاپ شونده  عقب و جلوتر از حد
استاندارد

 قرقره های
سينی انتقال

كج آوردن سطح چاپ شونده  عقب و جلو بودن )فنر ها و
نگهدارده ها نسبت به يكديگر(

 قرقره های
سينی انتقال

عدم رجيستر شدن عالمت نشان  عدم تنظيمات عرضی،
ارتفاع، مكش

صفحه نشان

جا گذاشتن سطح چاپ شونده،كج آوردن سطح چاپ شونده كم بودن حجم باد دمنده ها

دوتايی آوردن سطح چاپ شونده زياد بودن حجم باد دمنده ها

كج آوردن سطح چاپ شونده  عمود نبودن نسبت به سطح
چاپی

 فوتك های
بلندكننده

كج آوردن سطح چاپ شونده  باالتر و پايين تر از حد
استاندارد

 فوتك های
بلندكننده

كج آوردن سطح چاپ شونده  باالتر و پايين تر از حد
استاندارد

 فوتك های
جلو برنده

جا گذاشتن سطح چاپ شونده  كم يا زياد بودن حجم
مكش

 مكش تسمه
انتقال

چروک كردن سطح چاپ شونده سنجاق كج بودن بيش از حد

چروک كردن سطح چاپ شونده  تنظيم نامناسب ارتفاع )كم،
زياد(

سنجاق

جا گذاشتن سطح چاپ شونده،كج آوردن سطح چاپ شونده تنظيم نامناسب سوييچ باال بر تخته يدک

عبور دوتايی سطح چاپ شونده باز بودن بيش از حد  دوتايی بگير
 مكانيكی
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بسته بودن بيش از حد       توقف سيستم تغذيه  دوتايی بگير
 مكانيكی

 سطح چاپی غير استاندارد،                               اختالل در تشخيص
تنظيم نبودن

 دوتايی بگير
الكترونيكی

كثيف بودن سطح آنها                               اختالل در تشخيص حسگرها

كج آوردن سطح چاپ شونده قرينه نبودن  موقعيت
تسمه ها

هنرآموز محترم در حضور هنرجويان يك بار گونيا را برحسب سايز يك سطح چاپی 
از يك سطح  ابعاد ديگری  با  از هنرجويان  بخواهيد هر يك  تنظيم كنيد. سپس 
چاپی اين تنظيمات را انجام دهند. در اين راستا از هنرجويان ديگر نيز بخواهيد كه 
اشكاالت هر يك را بيان كرده و چگونگی رفع آن اشكاالت در كار خود را يادداشت 

كنند.

کناری،  گونیای  باالبر،  تخته  شامل  دستگاه  تغذیه  بخش  دستگاه:  تغذیه  بخش   
جعبه آپارات )پاشنه، مکنده ها، دمنده ها، مویی، فنر نگهدارنده( بخش کنترل کننده ها 
)دوتا بگیر مکانیکی،الکترونیکی،حسگرها، حسگرهای نوری(، سینی انتقال)قرقره ها، 
تسمه سینی( مي باشد که تنظیمات آنها به صورت دستی یا به وسیله تنظیم از طریق 

میز اپراتوری برحسب ابعاد و ضخامت سطح چاپ شونده صورت مي گیرد.
بگیر: طی عملیات تغذیه، کنترل عبور تعداد برگ کاغذ برحسب ضخامت  دوتایي 

کاغذ مي باشد. دوتا بگیرها به دو صورت مکانیکی و الکترونیکی وجود دارند.
نشان: نام دستگاهی در واحد تغذیه است که وظیفه رجیستر عرضی سطح چاپ شونده 
را به عهده دارد.بعد از رجیستر شدن لبه سطح چاپ شونده به وسیله سنجاق، صفحه 
متحرک مک، سیستم نشان سطح چاپ شونده را، به صورت عرض تا رسیدن به راهنما 

نشان حرکت مي دهد.

سنجاق: سنجاق یکی از اجزای واحد تغذیه و ابزار گونیا کردن لبه کار سطح چاپ شونده 
است. وظیفه آن رجیستر کردن و تحویل سطح چاپ شونده به واحد چاپ به طور کاماًل 

موازي با لبه کار پلیت مي باشد.

دانش افزايی
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حسگرها: وظیفه کنترل انطباق کاغذ با سنجاق را به عهده دارند. حسگرهای نوری 
دارای دو وضعیت کاغذ کوچک و کاغذ بزرگ هستند. اپراتور بر حسب عرض کاغذ 

آنها را فعال یا غیرفعال مي کند.
تنظیمات آپارات: یکی از اجزای محرک 
فوتک  مي باشد.  )مکنده(  فوتک  آپارات 
عهده  به  را  مکیدن  کار  نامش  برعکس 
دارد. فوتک در شکل های مختلف طراحی 
انتقال  و  کاغذ  کردن  بلند  وظیفه  و  شده 
آن به جلو را دارد. فوتک های بلند کننده 
کاغذ در ردیف عقب و در مجاورت پاشنه 

دورانی  حرکت  دارند.  جلو برنده  فوتک های  با  مشترکی  تایم  آنها  شده اند.  طراحی 
گاردان آپارات به دو حرکت عمودی)باال برنده( و افقی )جلو برنده( در فوتک ها تبدیل 
فوتک های  مي دهد،  حرکت  باال  سمت  به  را  کاغذ  وقتی  برنده  باال  فوتک  مي شود. 
جلو برنده به سمت عقب حرکت مي کند. وقتی آنها به سمت پایین حرکت مي کنند 
فوتک های  مي روند.  به سمت جلو  کرده،  دریافت  را  کاغذ  که  برنده  فوتک های جلو 

ثابت دارای سطح داخلی استوانه ای شکل تو خالی هستند.               
سوراخ درون فوتک ها داخل میله های راهنماي مکنده آپارات قرار مي گیرد و حرکت 
عمودی رفت و برگشت خود را انجام مي دهد. تغییر دما و رطوبت در محیط چاپخانه 
باعث تغییر حالت در ساختار کاغذ مي شود. این مسئله طراحان ماشین ها را بر آن 
داشت تا فوتک ها را با قدرت مانور بیشتری در جهت های مختلف بسازند.                                                        
جعبه آپارات )کله گی(: این جعبه شامل یک محور مي باشد که مانند میل لنگ طراحی 
شده و نیروی چرخش خود را از دستگاه به وسیله یک گاردن مي گیرد. این محور دارای 

شیار، روتاری ولو )Rotary valve( نام دارد.
پاشنه آپارات: این جزء از آپارات در نوع فلزی و پالستیکی طراحی مي شود و مجهز 

به سنسور تشخیص کاغذ مي باشد. پاشنه دارای دمنده باد نیز مي باشد.
 نشان: این دستگاه دارای یک سنسور تشخیص عبور کاغذ مي باشد که دائمًا نیاز به 
تمیز کردن دارد و همچنین محور چرخنده آن نیز نیاز به روانکاری با اسپری گریس 

دارد.
تنظیم مکش صفحه متحرک نشان:تنظیمات به شرح زیر مي باشد:

 
پمپ های تولید باد دمنده و مکنده: این پمپ ها در کنار دستگاه قرار دارند و نیاز به 
سرویس، گریس کاری، تعویض و تمیز کردن فیلترهای آن مي باشد. این پمپ ها دارای 
شیرهای تنظیم باد و مک دارند و برای هر قسمت از دستگاه طبق کتاب راهنما باید 

تنظیم شوند.

مقدار کیلو پاسکال رنگ ضخامت

تا40- كيلو پاسكال زرد تا ضخامت 0/2ميلی متر

تا80- كيلو پاسكال سبز تا ضخامت 0/6 ميلی متر

تا 100- كيلو پاسكال آبی از 0/6 ميلی متر به باال
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 الستیک مکنده )فوتک(: الستیک فوتک در قطرهای مختلف برحسب ضخامت 
)گراماژ( کاغذ به شرح زیر انتخاب مي شود:

برای کاغذ نازک متوسط قطر بیرونی 35 میلی متر  
برای کاغذ نازک قطر بیرونی 32 میلی متر      

برای کاغذ ضخیم قطر بیرونی 38 میلی متر      
برای فوتک 2 قطر بیرونی 35 میلی متر 

 محور سنجاق ها: با توجه به باال رفتن دقت کار در لیتوگرافی با ورود پلیت ستر و 
مشکالتی مثل چروک کردن کاغذ تمام ماشین ها مجهز به سنجاق برروی واحد چاپ 

مي شوند و سنجاق های واحد تغذیه )رجیستر( حذف مي شوند.
 دوتایی بگیر مکانیکی: این دستگاه دارای یک قرقره مي باشد که بر روی محور 

ابتدای سینی قرار دارد این قرقره به میکرو سوییچ دستگاه متصل مي باشد .
 دوتایی بگیر الکترونیکی: دوتایی بگیر الکترونیکی به دو روش طراحی مي شود. 
آن  روی  را  باید سطح  چاپ شونده،  تعویض سطح  بار  هر  با  آن  در  که  نوری  حسگر 
قرار داد و با فشار دادن کلید تست حسگر ضخامت سطح چاپ شونده را اندازه گیری 
مي کند. در مدل حسگر صوتی با هر بار راه اندازی دستگاه حسگر الیه های چند برگ 

ابتدایی را با فرستادن فرکانس صدا تشخیص مي دهد. 
 قرقره های جلو برنده: این قرقره ها دائمًا باید با ضخامت سطح چاپ شونده تنظیم 
شوند. در صورت عدم تغییر در هنگام تغذیه سطح با ضخامت باال روی سطح چاپی 
اثر قرقره باقی مي ماند و در سطوحی که یک طرف آنها قباًل چاپ شده مشکل انتقال 
مرکب بر روی محور زیر قرقره پیش مي آید. در صورت کاهش ضخامت قرقره تماس 

الزم را با سطح چاپی برای عبور آن ندارد.
 ارتفاع صفحه دستگاه نشان: در صورت باز بودن بیش از اندازه این صفحه سطح 
باال  به سمت  به صورت منحنی  چاپی در هنگام کشش توسط صفحه مکش متحرک 

حرکت مي کند و مشکل عدم رجیستر را ایجاد مي کند.
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فعالیت عملی
)صفحه 12(

فعالیت عملی
)صفحه 12(

کار کالسی
)صفحه 12(

کار کالسی
)صفحه 13(

بحث کالسی
)صفحه 15(

زیاد بودن حجم باد باعث جابه جایي و اشکال در روند انتقال کاغذ )انتقال چندتایی 
کاغذ( مي شود.

از بلندکردن دو یا  علت قرارگیری فنرها و مویی ها در مجاورت مکنده ها جلوگیری 
چند کاغذ توسط آنها مي باشد.

بلند  را  کاغذ  راحتی  به  نمي توانند  فوتک ها  مویی ها  و  فنرها  بودن  جلو  صورت  در 
کنند و کاغذ جا مي ماند و در صورت عقب بودن آنها کاغذ ها دو یا چند تایی برداشته 

مي شوند.

استفاده از یک نوار اضافه باعث مي شود دو تا بگیر مکانیکی برای ضخامت یک برگ 
بیشتر از سطوح عبوری تنظیم شود در نتیجه با انتقال یک برگ بیشتر، توسط دو تایي 

بگیر مکانیکی تشخیص داده مي شود.

آسیب دیدن  و  دستگاه  داخل  به  چاپ شونده  سطح  چند  زمان  هم  عبور  احتمال 
الستیک )جاخوردگی( فراهم مي شود.
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فعالیت عملی
)صفحه 15(

پرسش
)صفحه 15(

کار کالسی
)صفحه 15(

علت استفاده از دو مکانیزم دوتا بگیر، باال بردن درصد ایمنی دستگاه در زمانی است 
که یکی از دوتایي بگیرها به هر دلیلی وظیفه خود را به درستي انجام ندهد.

کنید.  فعال  را  تغذیه  باید سیستم  ابتدا  آنها،  تمیز کردن  و  برای شناسایی حسگرها 
هنگامي که پنجه های شناور باز شد، به وسیله کلید توقف اضطراری ماشین را متوقف 

کنید.

اگر  حسگرها:  بودن  غیر فعال  مشکالت 
غیر فعال   )P(فشار به  مربوط  حسگر 
باشد، در هنگام قطع شدن تغذیه دستگاه 
از  الستیک  سیلندر  فشار  دلیل،  هر  به 
نمي شود.  برداشته  چاپ  سیلندر  روی 
غیر فعال   )F(رجیستر حسگر های  اگر 
که سطح چاپ شونده  در صورتی  باشند 
کج وارد بخش رجیستر و در ادامه واحد 
رجیستری  عدم  به  منجر  شود،  چاپ 
بودن  غیر فعال  در صورت  مي شود.  چاپ 
حسگر دوتا بگیر الکترونیک )D( امکان 
وارد شدن چندتایی سطح چاپ شونده 
و آسیب دیدن الستیک یا دستگاه وجود 

دارد. 
   موقعیت قرارگیری حسگرها
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قرقره های مویی معموالً وظیفه وارد کردن فشار به لبه انتهایی سطح چاپ شونده را 
دارند، ولی قرقره های الستیکی با فشار دائم بر روی تسمه های انتقال، باعث حرکت 

متوالی سطح چاپ شونده به جلو مي شوند. 
ـ موقعیت قرقرها بر روي تسمه )صفحه 17 بحث کالسي دوم(: با قرارگیری قرقره ها 
برروی تسمه، ضمن ثابت کردن سطح چاپ شونده در هنگام حرکت بر روی تسمه، 

قرقره، نیروی چرخش دورانی خود را نیز از تسمه مي گیرد.

بحث کالسی
)صفحه 17(

بحث کالسی
)صفحه 22(

کار کالسی
)صفحه 21(

باز بودن بیش از حد صفحه نشان باعث خم شدن سطح چاپی در کاغذهاي با گراماژ 
ایجاد عدم  نهایتًا  و  از سنجاق  گرفتن  فاصله  و  به سمت عقب  کاغذ  پرش  یا  پایین، 

رجیستري چاپ مي شود. 

در صورت تنظیم نبودن مکش صفحه نشان )کم/ زیاد( عملیات رجیستر شدن عرضی 
سطح چاپ شونده به درستی انجام نمي شود و عالمت نشان برروی کار چاپ نمي شود 

یا دائمًا فاصله آن از لبه کار چاپی تغییر مي کند. 
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خود ارزيابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي
گونيا های جانبی را تنظيم می كنم.

دمنده های پشت و جلو را تنظيم می كنم.

فشار مويی ها و فنر آپارات را تنظيم می كنم.

دوتا بگير مكانيكی برحسب سطح چاپ شونده را تنظيم می كنم.

چگونگی عملكرد دوتا بگير الكترونيكی را می توانم بيان كنم .

سنجاق ها را تنظيم می كنم.

تنظيمات عرضی و ارتفاع صفحه نشان را برحسب سطح چاپی انجام مي دهم.

قرقره های سينی انتقال را تنظيم می كنم.

عملكرد حسگرهای سنجاق را می توانم بيان كنم.

کار برگ ارزشیابی مستمر جلسه دوم

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي
گونيا های جانبی را تنظيم می كند.

دمنده های پشت و جلو را تنظيم می كند.

فشار مويی ها و فنر آپارات را تنظيم می كند.

دوتا بگير مكانيكی برحسب سطح چاپ شونده را تنظيم می كند.

چگونگی عملكرد دوتا بگير الكترونيكی را می تواند بيان كند.

سنجاق ها را تنظيم می كند.

تنظيمات عرضی و ارتفاع صفحه نشان را برحسب سطح چاپی انجام مي دهد.

قرقره های سينی انتقال را تنظيم می كند.

عملكرد حسگرهای سنجاق را می تواند بيان كند.

اخالق حرفه ای را رعايت  می كند .

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .



18

جلسه سومـ  تنظیم واحد تحويل وخشك كن
واحد تحويل )Delivery( بخشي از دستگاه چاپ است كه در آن سطوح چاپ شده 
به صورت منظم بر روی يكديگر جمع آوری مي شوند و خشك كن هم قسمتی از 
دستگاه مي باشد كه وظيفه خشك كردن يا سرعت بخشيدن به عمليات خشك 

شدن مركب چاپ شده برروی سطح چاپ شونده را به عهده دارد.

روش     تدريس
هنرآموز محترم برای هنرجويان توضيح دهيد كه واحد تحويل، محل قرار گرفتن 
با  بايد دارای اجزايی  نهايي سطوح چاپ شده در دستگاه مي باشد. واحد تحويل 
از  بگيرد.  تحويل  منظم  را  متفاوت  سطوح  اين  بتواند  تا  باشد  مختلف  تنظيمات 
مكش  و  باد  از  استفاده  با  مي توان  چگونه  كه  دهند  جواب  بخواهيد  هنرجويان 

كاغذهايی با وزن های متغير را كنترل كرد.
برای هنرجو بيان كنيد كه با توجه به سياليت مركب، امكان پخش شدن مركب و 
انتقال مركب به پشت سطح چاپ شده بعدی در اثر فشار ناشي از وزن آنها وجود 
دارد. برای رفع اين مشكل بايد در كوتاه ترين زمان ممكن از اين اتفاق جلوگيری 

كرد. مكانيزم هاي خشك كن هركدام به نوعی به كمك اپراتور مي آيند. 
برای معرفی خشك كن های اشعه ای ابتدا بايد به مبحث طول موج نور بپردازيد و 
توضيح دهيد كه طول موج مرئی برای چشم انسان 400 نانومتر تا 700 نانومتر 
مي باشد. طول موج نور فرا بنفش)UV( از 10 تا 400 نانومتر و طول موج زير 
قرمز )IR( از 780 نانومتر تا 103    نانومتر مي باشد. در خشك كن هاي دستگاه هاي 
چاپ از اين طول موج ها برحسب جنس مركب برای خشك كردن مركب استفاده 

مي شود. 

واحد 
تغذيه و تحويل چاپ افست ورقييادگیری 
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 واحد تحویل: 
در بخش تحویل سطوح چاپ شونده به وسیله واگن به تخته یدک منتقل مي شوند. 
انتقال قدرت از دستگاه به این واگن ها توسط دو عدد زنجیر که در دو سر هر واگن 
عبور  از روی صفحه خورشیدی  واگن ها  به همراه  زنجیر  دارد صورت مي گیرد.  قرار 
مي کند هنگام عبور از روی این صفحه بلبرینگ باز کننده پنجه واگن از روی یک لنگ 
بر حسب سرعت  ماشین های جدید  لنگ در  این  باز مي شود.  پنجه  و  عبور مي کند 
ماشین تغییر مکان مي دهد. وظیفه این لنگ باز کردن پنجه در موقعیت مناسب براي 
بیشتر  رها سازي و فرود درست سطح چاپ شونده مي باشد. هرقدر سرعت ماشین 
لحظه  در  شونده  چاپ  سطح  وزن  زیرا  شود  رها  تر  عقب  از  باید  چاپی  سطح  باشد 
رها سازی باعث شتاب گرفتن آن مي شود. با توجه به محدودیت حرکت لنگ پنجه باز کن 
و تنوع سطوح چاپ شونده )ابعاد، گراماژ( از دمش انواع دمنده ها روی سطح چاپی 
برای کنترل بهتر فرود استفاده مي شود. ضمن اینکه با توجه به این مطلب که پنجه 

فقط لبه کاغذ را مهار مي کند همیشه 
مي ماند  باالتر  چاپی  سطح  انتهای 
استفاده  با  که  دارد  مهار  به  نیاز  و 
کار  ته  )ساکشن(  مک  قرقره های  از 

کنترل مي شود. 

دسته کن های کناری و پشت: این دسته کن ها باید با توجه به ابعاد و ضخامت سطح 
چاپی دارای فاصله مناسب با آن باشند اگر نه، باعث لوله شدن کار چاپی به سمت باال 

یا عدم دسته شدن کاغذ می شود.
دمنده های میله ای: این دمنده ها نیازمند سرویس و نگهداری مي باشند و در بعضی 

از دستگاه ها در مجاورت سیستم های گاز گیر طراحی مي شوند.
از باال به پایین مستعد  با توجه به مکش هوا  دمش فن های روی کاغذ: این فن ها 

جذب تکه های کاغذ مي باشند که باید دائمًا تمیز شوند. 
مکش قرقره های مکنده: در ماشین های قدیمي این قرقره ها دارای سیستم مکش 
نبودن و فقط با چرخش به عمل انتقال کمک مي کردند. ضمن اینکه در ماشین های 
با بستن )سیم ظرفشویی(  اپراتور ها  گیر  گاز  به عدم وجود سیستم  توجه  قدیمي با 
بر روی آنها الکتریسته ساکن کاغذ را خنثی مي کردند و عمل انتقال و فرود کاغذ را 

بهینه مي کردند.
یا  کلید  چاپی  نمونه  برداشتن  برای  مختلف  دستگاه های  در  نمونه برداری:  روش 
با فعال کردن آنها به وسیله فشار دادن  اپراتور  اهرم هایی در دستگاه تعبیه شده که 
کلید یا حرکت دادن اهرم دسته کن ،  قسمت جلو را باز مي کند و یک تا چند برگ نمونه 

     زنجیر و خورشیدی 

واگن

دانش افزايی
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چاپ شده را از دستگاه خارج مي کند. در جلوی قسمت تحویل راهنما های )شاخک( 
وجود دارد، که با استفاده از مکانیزم پنوماتیک به سمت کاغذ حرکت مي کند و مانع از 
نشست کاغذ بر روی سایر کاغذ ها مي شود. ضمن اینکه دسته کن جلو باز مي شود و 
اپراتور مي تواند ضمن رعایت نکات ایمنی به آرامي چند برگ از نمونه چاپی را در حین 
عملیات چاپ از قسمت تحویل خارج کند و برای کنترل برروی میز اپراتوری قرار دهد. 
ارتفاع تخته تحویل: در دستگاه های قدیمي ارتفاع تخته تحویل کوتاه مي باشد و 
اپراتور باید در فواصل زمانی کوتاه تخته یدک کار چاپی را از دستگاه خارج کند. ولی 
با گذشت زمان با تغییر سیستم تحویل سیلندر به سیلندر تبدیل به سیستم تحویل 
سیلندر به پنجه )واگن( شد. با پنجه های متحرک کاغذ حرکت خود را رو به باال آغاز 

مي کند.

 خشک کن ها: 
خشک کن  مکانیزم،  این  کارشناسان  از  بسیاری  به عقیدۀ  پودری:  خشک کن های 
نمي باشد بلکه فقط وظیفه انتقال پودر بین سطوح چاپ شده را دارد. در واقع کار این 
ذرات فاصله انداختن بین سطوح چاپ شده برای اکسیداسیون بهتر مرکب است. بر 
حسب جنس سطح چاپ شونده و نوع مرکب باید از پودر کربنات کلسیم، نشاسته، 
گیاهی  از  زمینی(به غیر  )برنج، ذرت، سیب  نشاسته  کرد.  استفاده  و....  پودر شکری 
بودن آن و نداشتن مشکل در تنفس اپراتور به دلیل گرما و رطوبت مرکب یا ورنی بعد 

از گذشت زمان جذب آنها مي شود.
انتخاب نوع پودر: بر حسب کار 

پودر سنگین: کربنات کلسیم، پودر سبک: نشاسته )برنج، ذرت،سیب زمینی( )آب 
 دوست و آب گریز(

کربنات کلسیم: معایب: شیمیایی بودن، کریستالی شدن، باعث کاهش عمر پلیت 
مي شود.

فواید: وزن باال و غیر محلول بودن.     
نشاسته: طبیعی، نرم و کروی است، 

معایب بار الکترو استاتیک را مي گیرد.                          
پودر با پایه شکر: معایب: مشکل خشک شدن در خشک کن IR، کلوخه شدن               

پودر مناسبی برای ورنی پایه آب مي باشد. )آب گریز(                                   
به  برق  نیروی  این المپ ها وظیفه تبدیل   :)Infra Red(/IR المپ های زیر قرمز 
تابش الکترومغناطیسی با طول موج بیشتر از طیف مرئی )750 نانومتر تا103    نانومتر( 

را به عهده دارند. این تابش را اشعه فروسرخ، زیر قرمز، مادون قرمز مي نامند.
خشک کن اشعه زیر قرمز IR: این خشک کن ها توسط المپ های IR تولید گرما 
مي کنند این المپ ها با عبور جریان الکتریسته از رشته فلزی در محفظه کوارتزی، 
پرشده از گاز )آرگون( تولید گرما و همین طور اشعه مادون قرمز مي کنند. این اشعه 
مي باشند  باالیی  ایمنی  سیستم  دارای  خشک کن ها  این  مي شود.  جذب  آب  توسط 
مجهز  مي شود.  بسته  المپ  دریچه های  چاپ  در  دستگاه  توقف  هنگام  در  معموالًً  و 
به دمش هوای گرم و سیستم تهویه بسیار قوی مي باشند. ضمن اینکه سنسور های 
کنترل دما در آن باید از نظر سالمت کنترل شوند و همین طور سرویس و نگهداری 

پنجه های انتقال در این قسمت دارای اهمیت بسزایی مي باشد.
المپ های IR در خشک کن های اشعه ای تولید اشعه زیر قرمز مي کنند که تولید گرما 
مي کند. البته برخالف تصور عمومي که این خشک کن مرکب های پایه روغن را خشک 
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نمي کند، ولی تا حدودی ویسکوزیته روغن را پایین مي آورد تا جذب بهتر شود و گرما 
در اکسیداسیون مرکب نیز بی تأثیر نیست. این اشعه برای خشک کردن مرکب های 
پایه آب یا ورنی پایه آب به کار برده مي شود. آب جاذب این اشعه است و در مدت 
کن ها  خشک  این  در  باید  که  مواردی  مي شود.  مرکب  شدن  خشک  باعث  کوتاهی 

کنترل شوند به شرح زیر مي باشد:
1 کنترل دمای المپ های IR برروی سطح چاپ شونده

2 کنترل درجه حرارت محیطی و تنظیم کردن سنسور های درجه حرارت
3 تنظیم زاویه تابش المپ ها در بعضی از المپ ها 

4 کنترل حجم دمش هوای گرم 
امواج نوری است  این اشعه   :)Ultra violet(  UV/اشعه ماوراء بنفش/فرا بنفش
پایین تر از طول موج دید انسان که بر سطح مرکب ها و ورنی های UV تأثیر مي گذارد. 
این اشعه بر روی آغازگر مرکب تأثیر مي گذارد که باعث پلیمریزه شدن مواد ترکیبی، 
شکل گرفتن سریع پیوند های سطح مرکب و در پایان خشک شدن مرکب مي شود. 
جیوه  گاز  مخزن  و  شیشه ای  محفظه  یک  داخل  الکترود  دو  دارای  یووی  المپ های 
مي باشند، که با وارد کردن ولتاژ کافي به الکترودهاي سرد، تخلیه بار الکتریکي اتفاق 
)از دست  به این ترتیب گاز داخل حباب، یونیزه  نور همراه است.  با تولید  و  مي افتد 
دادن الکترون و تبدیل شدن به یون( شده با باال رفتن انرژي داخل حباب، جیوه بخار 
و نور یووي تولید مي شود. با توجه به سمي بودن جیوه و تولید گاز اوزن توسط این 
المپ ها، المپ های ال ای دی یووی وارد بازار شد که با انرژی کمتر قادر به تولید 30 
رول  و  ورقی  افست  ماشین های  در  این خشک کن ها  مي باشند.  بیشتر  تابش  درصد 

قابل نصب مي باشند و فقط بر روی مرکب یووی کاربرد دارند. 
را  در سیستم های یووی، سنسورهایي وجود دارند که مي توانند درصد تابش المپ 

نشان دهند که در المپ های نو 100 درصد مي باشد.

نکته:
همه  چاپ  دستگاه های  در 
کنار  مي توان  را  خشک کن ها 
به  مرکب  نوع  البته  داشت.  هم 
از شرایط  یکی  رفته در چاپ  کار 
مي باشد.  خشک کن  انتخاب 
بنفش  فرا  اشعه ایی  خشک کن 
خشک کن  و  یووی  مرکب  براي 
کردن  خشک  براي  قرمز  مادون 
به کار  آب  پایه  ورنی  یا  مرکب 

مي روند.
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از  یکی  در  پاش  پودر  الکترونیک  تنظیم  مراحل  پودر پاش:  الکترونیک  تنظیم   
مدل های دستگاه چاپ دارای میز کنترل به شرح زیر مي باشد:

صفحه پودرپاش را از منوی اصلی شکل  فعال کنید. در این صورت منوی شکل باز 
مي شود.

یکی از کلید های سه گانه تنظیمات عملکرد پودر پاش در شکل )( را فعال کنید )بنا 
به نیاز(: 

 عملکرد هریک از کلیدهای سه گانه به شرح زیر است:
 فعال شدن پودر پاش با آغاز عملیات چاپ و غیر فعال شدن با قطع عملیات چاپ          

 غیر فعال کردن پودر پاش                   
 فعال کردن دائمي پودر پاش 

دستي:  پاش  پودر  تنظیم 
پاش  پودر  تنظیم  مراحل 

دستي به شرح زیر مي باشد:
برای  را  وضعیت ها  دکمه   -
 LED دهید..  فشار  ثانیه   3
نمایش حالت های حجم پاشش 
چشمک  به  شروع   )LMH(
موقع  این  در  مي کند.  زدن 
کرده  تغییر  دستی  به حالت 

است.

- اگر بخواهیم از حالت دستی به کنترل از راه دور برگردد، کلید را مجدد برای 3 ثانیه 
نگه داشته تا چشمک زدن LED دستگاه متوقف شود در این صورت به حالت کنترل 

از راه دور بر مي گردد.

تنظیم حجم پاشش با استفاده        LED چشمک زن
از ولوم
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با به هم خوردن تنظیم گونیا های جانبی و پشت اوراق چاپ شده به صورت نامنظم بر 
روی یکدیگر تحویل مي شوند.

فعالیت عملی
صفحه 23

کار پژوهشی
صفحه 22

کار پژوهشی
صفحه 24

برای درک بهتر ذهن هنرجو نسبت به اینکه تنظیمات واحد تحویل بر حسب ابعاد و 
وزن صورت مي گیرد باید مثالی از فرود یک هواپیما کاغذی زده شود و مطرح کردن 
این موضوع که ابعاد بال ها نسبت مستقیم با وزن هواپیما هنگام فرود دارد. تا بتوانید 

موضوع تأثیر ابعاد در فرود کاغذ را توضیح دهید. 

  ابعاد سطح چاپ را به دست آورید.

 گونیا های عرضی و طولی را به کمک هنرجویان تنظیم کنید. 

 سرعت ماشین را بر روی 8000 برگ بر ساعت تنظیم کنید.

 تنظیم توان دمنده های باالی قسمت تحویل را بر روی 50 درصد قرار دهید.

 تعداد ده برگ سطح چاپ شونده را چاپ کنید )در حال تماشای فرود کاغذ(.

 با کمک هنرجویان عقب یا جلو رها شدن سطح چاپ شونده را تشخیص دهید.

 به وسیله دستگیره یا کلید تنظیم رهاسازی دستگاه جابه جایي لنگ را اصالح کنید.

 مجدداً ده برگ سطح چاپ شونده را چاپ و کنترل کنید )تا اصالح فرود(.

 توجه هنرجویان را به انتهای سطح چاپ شونده هنگام فرود جلب کنید و با تغییر 

توان مکش به کمک انها کنترل نشست بهتر ته کار را انجام دهید.

کاغذ  آمدن  فرود  یا جلو  افتادن  امکان  دمنده ها  باد  نبودن  تنظیم  در صورت 
دارد. وجود 
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خود ارزيابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

                موقعيت قرارگيری تخته يدک را تنظيم می كنم.

تنظيم فرود كاغذ را انجام مي دهم.

گونيای جانبی و گونيای پشتی را برحسب سطح چاپی تنظيم می كنم.

دمنده های ميله ای را تنظيم می كنم.

كاربرد انواع خشك كن ها را بيان می كنم.

خشك كن های IR و UV را برحسب حجم مركب تنظيم می كنم.

خشك كن پودری را تنظيم می كنم.

نكات ايمنی مرتبط به خشك كن های اشعه ای را رعايت می كنم.

 کاربرگ ارزشیابی مستمرجلسه سوم

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي
موقعيت قرارگيری تخته يدک را تنظيم می كند.

تنظيم فرود كاغذ را انجام مي دهد.
گونيای جانبی و گونيای پشتی را برحسب سطح چاپی تنظيم می كند.

دمنده های ميله ای را تنظيم می كند.
كاربرد انواع خشك كن ها را بيان می كند.

خشك كن های IR و UV را برحسب حجم مركب تنظيم می كند.
خشك كن پودری را تنظيم می كند.

نكات ايمنی مرتبط به خشك كن های اشعه ای را رعايت می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت می كند .

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .
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جلسه چهارمـ  انتخاب نوع الستیك، بررسي و نصب گیره هاي آن

با  كار چاپی  به يك  برای دستيابی  فرايند چاپ  اجزا  مهم ترين  از  يكی  الستيك 
مقاومت  و  كشش  مركب پذيری،  تراكم پذيری،  دارای:  بايد  كه  می باشد.  كيفيت 

كششي مناسب و داراي ويژگي كاهش ضخامت استاندارد باشد.

روش تدريس
ابتدا الستيك را معرفی كنيد و در ادامه به شرح انتخاب الستيك مناسب بپردازيد. 
روش بستن گيره الستيك و نصب آن را بر روی سيلندر ماشين توضيح دهيد. البته 
پرداختن به بحث فشار و مقدار آن و چگونگی ايجاد يك فشار مناسب چاپ نيز در 

بين اين مباحث از اهميت بسزايی برخوردار است.

انتخاب نوع الستیک و بررسی آن: برای شروع بحث الستيك، برای هنرجويان 
توضيح دهيد كه الستيك يكی از عوامل مؤثر در چاپ مي باشد و برای رسيدن به 

يك چاپ مطلوب بايستي الستيك را به شرح زير كنترل كنيم.
كنترل راه و بيراه 

كنترل زبرسازي
كنترل سطح 

كنترل نوع الستيك بر حسب نوع چاپ
تراكم پذيری
سختی سطح

كنترل فشار سيلندر الستيك و پليت
كنترل ضخامت

كيفيت گيره الستيك
كيفيت بستن و كشش مناسب 

واحد 
يادگیری  تغذيه تحويل چاپ افست ورقي

نصب گیره های دو سر الستیک
گیره )قید(: گيره ها وظيفه نگهداری الستيك در قسمت لبه كار و ته كار و ايجاد 
قابليت نصب برروی سيلندر را به عهده دارند. اين قطعات به دوصورت متحرک و 

ثابت برحسب امكانات دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرند.
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برای مهار کردن دقیق و بدون لغزش الستیک بر روي سیلندر که تحت فشار و کشش 
است نیاز به مکانیزمي  است که بتواند نیرو/کشش الزم در زمان بستن توسط اپراتور 
را به صورت مستقیم به الستیک وارد کند. لذا سازندگان گیره هایی فلزی که سبک و 

مقاوم باشند را طراحی و ارائه مي دهند. 
این گیره ها دارای ویژگی های زیر می باشند:

الف( باال بردن سرعت تعویض الستیک در دستگاه
ب( امکان کنترل کشش یکنواخت الستیک

متحرک  گیره های  جایگزین  بودن  مقاوم  و  سبک  به  توجه  با  آلومینیومی،  گیره های 
شده اند و طراحان سیلندرها بر حسب محاسبات خود گیره ویژه ایی را برای ماشین چاپ 

می دهند. ارائه 

1
1

1
24
/5

1
/9

5

      نمونه ای از گیره الستیک

برای بستن گيره های متحرک در دستگاه توصيه مي شود از آچار مخصوص داراي 
آچار  استاندارد  گشتاور  نيروی  تا  شود  استفاده   )Torque meter( گشتاورسنج 

باعث بسته شدن يكنواخت گيره در عرض آن شود.

  بستن گیره الستیک

دانش افزايی
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

 کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه چهارم
خود ارزيابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

ويژگی انواع الستيك را بيان می كنم.

ضخامت الستيك را با ابزار مربوط كنترل می كنم.

ابعاد الستيك را اندازه گيری می كنم.

راه الستيك را كنترل می كنم.

يكنواختی سطح الستيك را كنترل می كنم.

اليه های تشكيل دهنده الستيك را تشخيص می دهم.

خواص فيزيكی الستيك را بيان می كنم.

گيره الستيك را بر روی سيلندر نصب می كنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي
ويژگی انواع الستيك را بيان می كند.

ضخامت الستيك را با ابزار مربوط كنترل می كند.
ابعاد الستيك را اندازه گيری می كند.

راه الستيك را كنترل می كند.
يكنواختی سطح الستيك را كنترل می كند.

اليه های تشكيل دهنده الستيك را تشخيص می دهد.
خواص فيزيكی الستيك را بيان می كند.

گيره الستيك را بر روی سيلندر نصب می كند.
اخالق حرفه ای را رعايت  می كند .
در كار گروهی مؤثر عمل می كند .
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جلسه پنجمـ  نصب الستیك روي سیلندر
در  شونده  چاپ  به سطح  پليت  از  مركب  انتقال  وظيفۀ  چاپ  فرايند  در  الستيك 
شرايط متنوع )سرعت باال و تحت كشش و فشار( را به عهده دارد. الستيك با توجه 
به ابعاد سيلندرماشين بريده و بعد از نصب گيره برروی آن بر روی سيلندر نصب 

می شود.

روش تدريس
هنرآموز محترم توضيح دهيد مراحل نصب در ماشين ها، كمي  متفاوت مي باشد. 
بيراه  و  راه  تشخيص  ابعاد،  كنترل  سطح،  كنترل  ابتدا  بايد  مجموع  در  ولی 
الستيك،  ضخامت  گرفتن  درنظر  با  زيرسازی  محاسبه  گيره،  نصب  الستيك، 
كنترل سطح سيلندر و تميز كردن آن و نصب زيرسازی در گيره صورت گيرد 
و نهايتاً الستيك بر روی سيلندر نصب شود. ضمن اينكه ارتفاع آسوره از سطح 
با مجموع ضخامت الستيك تحت كشش و زيرسازي  برابر  بايد  سيلندر چاپ 

آن باشد.

نکته:
 کشش بیش از حد پیچ گیره باعث پاره شدن الستیک در محل تماس لبه گیره در 

طوالنی مدت و بریدن پیچ ها مي شود.
ترام  ناقص  چاپ  یا  ترام  کیفیت  در  شکل  تغییر  باعث  الستیک  نامناسب  کشش   

مي شود. 

شرایط نگهداري الستیک: یکي از ضخامت هاي استاندارد الستیک های مورد استفاده 
1/95 میلی متر مي باشد. عمر مفید الستیک بنا برکیفیت آن بین 1 تا 3 میلیون تیراژ 
تا  24  درجه باید باشد. در شرایط عادی، دمای نگهداری الستیک بین   20  چاپی 

 سانتی گراد و رطوبت نسبی 50 تا 60 درصد مي باشد. 
مناسب  کشش  میزان  الستیک  سازندگان  معموالًً  الستیک:  بستن  کشش  میزان 
براي بستن الستیک تولیدي خود را در شناسنامه کلي آن درج مي کنند. به عنوان یک 
مثال، در شرایطی که به این اطالعات دسترسي نباشد مقدار نیروی کشش براي بستن 

الستیک بر روي سیلندر با استفاده از آچار ترکمتر، از روش زیر به دست مي آید:
طول چاپ )کاغذ( را منهای 10 درصد آن مي کنید، یا طول چاپ منهای )5 نیوتن/متر( 
که برابر مي شود با عدد کشش آچار ترکمتر )برای مثال طول کاغذ 70 سانتــی متر، 

واحد 
تغذيه تحويل چاپ افست ورقييادگیری 

دانش افزايی
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

آچار باید بر روی عدد 65 نیوتن متر و برای 50 سانتی متر عدد 45 نیوتن متر و برای 
طول 35 سانتی متر 30 نیوتن متر تنظیم مي شود.(

سایز  با  آچارهایی  نصب  قابلیت  )آچار(  ابزار  این   :)Torque meter( ترک  آچار 
گشتاور  نیروی  با  پیچ  کردن  محکم  برای  ابزار  این  از  دارد.  خود  روی  بر  را  مختلف 
بدنه آن صفحه مدرجی طراحی شده که دارای  بر روی  استاندارد استفاده مي شود. 
یک نشانگر مي باشد. با مراجعه به کتاب راهنما هر دستگاهی یا جدول های استاندارد 
پیچ  با  و  آورده  به دست  را  پیچ  بستن  برای  استاندارد  نیروی  مقدار  پیچ ها  گشتاور 
تنظیم آچار نشانگر را بر روی عدد موردنظر قرار مي دهند. این اعداد برحسب نیوتن 
بر متر مشخص شده اند. بعد از تنظیم نیروی گشتاور با استفاده از آچار پیچ را محکم 
مي کنند. بعد از محکم شدن پیچ به مقدار استاندارد آچار خالص مي گردد و نیروی 

بیشتری را بر پیچ وارد نمي کند. 

        آچار ترکمتر

مشکالت ناشي از نامناسب بودن میزان زیرسازي: برای بستن الستيك نياز 
به به كارگيری زيرسازی به مقدار استاندارد برای هر دستگاه مي باشد كه معموالًً با 
استفاده از كتاب راهنما محاسبه يا به دست مي آيد. عدم به كارگيری زيرسازی با 

ضخامت مناسب مشكالتی را به وجود مي آورد 
الف( در صورت زياد بودن مقدار ضخامت زيرسازی مشكالت زير ايجاد مي شود: 

 انتقال زياد مركب
 اشكال در روند انتقال سطح چاپی

 صدمه ديدن الستيك
 رشد ترام ها
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ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي
در بستن الستيك ابزار مورد نياز را استفاده می كند.

گشتاور آچار برای كشش الستيك را تنظيم می كند.
لبه كار و ته كار الستيك و گيره سيلندر الستيك را تشخيص می دهد.

نحوۀ كار با ميكرومتر ساعتی را بيان می كند.
الستيك را در گيره با رعايت راه آن قرار می دهد.

الستيك را روی سيلندر نصب می كند.
ضخامت سطح چاپ شونده و زير سازی را محاسبه می كند.

گيره الستيك را  روی سيلندر نصب می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت  می كند .

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .

ب( درصورت كم بودن ميزان زيرسازي نيز مشكالت زير رخ مي دهند:
 عدم انتقال مركب بهينه به از پليت به الستيك

 چاپ شدن ترام ها به صورت ناقص و برفكی

)Analog( میکرو مترهای ساعتی        

 در ماشين های چند رنگ از يك نوع الستيك استفاده شود.
 سيلندر ها قبل از بستن الستيك كنترل و تميز شوند.

 بهترين حالت برای تعويض الستيك، تعويض همزمان همه الستيك ها مي باشد.
 رنگ الستيك جز مشخصات كيفی آن نمي باشد.

 كشش يكسان برای همه الستيك ها 
رعايت شود.

 نوار رنگی پشت الستيك نشانگر راه 
آن می باشد.

خطوط رنگی نشان دهنده راه الستیک

نکات مهم:
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه پنجم
خود ارزيابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي
در بستن الستيك ابزار مورد نياز را استفاده می كنم.
گشتاور آچار برای كشش الستيك را تنظيم می كنم.

لبه كار و ته كار الستيك و گيره سيلندر الستيك را تشخيص می دهم.
نحوۀ كار با ميكرومتر ساعتی را بيان می كنم.

الستيك را در گيره با رعايت راه آن قرار می دهم.
الستيك را روی سيلندر نصب می كنم.

ضخامت سطح چاپ شونده و زير سازی را محاسبه می كنم.
گيره الستيك را  روی سيلندر نصب می كنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي
در بستن الستيك ابزار مورد نياز را استفاده می كند.

گشتاور آچار برای كشش الستيك را تنظيم می كند.
لبه كار و ته كار الستيك و گيره سيلندر الستيك را تشخيص می دهد.

نحوۀ كار با ميكرومتر ساعتی را بيان می كند.
الستيك را در گيره با رعايت راه آن قرار می دهد.

الستيك را روی سيلندر نصب می كند.
ضخامت سطح چاپ شونده و زير سازی را محاسبه می كند.

گيره الستيك را  روی سيلندر نصب می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت  می كند .

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .
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جلسه ششمـ  نصب پلیت روي سیلندر
تاريخ  توليد و بسته بندی مي شود كه  ابعاد متفاوت  آلومينيوم در  با جنس  پليت 

انقضا آن هنگام خريد از موارد مهم مي باشد. 
پليت ها بر اساس كيفيت توليد، نگاشت پليت، ظهور و عمليات حرارتی بر روی آنها 
مثل  عوامل  دارند. همين طور  متفاوتی  تيراژدهی  قابليت  نسوزاندن(  يا  )سوزاندن 
عدم كنترل محلول ظهور پليت از نظر غلظت و زمان مصرف، به كارگيری خمير غير 
استاندارد SPA برای تميز كردن پليت مي توانند برروی كيفيت و تيراژدهی پليت 
تأثير بگذارند. كيفيت پوشش و نوع پليت از نظر پالريته )نگاتيو، پزتيو( و تلرانس 

ابعاد پليت نيز قبل از نصب بايد كنترل شود.
كار  بايستي چند  اپراتور  پليت،  نصب  مراحل  آغاز  از  پيش  معموالًً  پلیت:  نصب 
كنترلي را انجام دهد كه عبارت اند از: كنترل كيفی پليت، كنترل ابعاد، لبه كار، 
پانچ كردن پليت، كنترل سطح سيلندر و تميز كردن آن، محاسبه زير سازی با در 
نظر گرفتن ضخامت پليت، نصب آسترلون بر روی سيلندر. آنگاه كارهاي نصب را 

آغاز مي شود.

شیوه تدريس
برای هنرجويان توضيح دهيد كه برای ايجاد فشار مناسب بين پليت و الستيك از 
پكينگ های پالستيكی يك طرف چسب كه در برابر فشار مقاوم هستند به عنوان 

زير سازی پليت استفاده شود.

واحد 
تغذيه تحويل چاپ افست ورقييادگیری 

محافظت  براي  پلیت ها  جازدن  و  درآوردن  براي  دقت  رعایت 
از  مراقبت  همچنین  است.  بدن، ضروري  مختلف  بخش هاي  از 

سالمت سطح و لبه هاي پلیت ها.

نکته

بستن لبه کار پلیت
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

 پکینگ )آسترالون(: صفحه هاي زیر سازی در ضخامت های مختلف تولید مي شوند 
که بر روی بدنه آنها ثبت شده است. صفحه پکینگ به صورت یک رو چسب تولید 
مي شود و برای نصب، الیه محافظ چسب آن بایستي جدا شده و قسمت چسب دار آن 
با دقت بسیار بر روی سیلندر پلیت نصب شود. وجود هرگونه آلودگی و چربی عامل 

کاهش چسبندگی آن مي شود.
از این دستگاه براي ایجاد برش رجیستر برروی لبه پلیت استفاده   دستگاه پانچ: 
با مکانیزم پنوماتیک و به وسیله یک جک کار مي کند. تیغه های این  مي شود. غالبًا 
دارای  دستگاه ها  این  عمومًا  مي دهند.  برش  را  آن  پلیت  روی  بر  فشار  با  دستگاه 
حسگر های الکترونیکی مي باشند که با لمس لبه های پلیت چراغ آنها روشن مي شود 
و تا زمانی که هر دو چراغ روشن نشده باشد )که گویای عدم قرارگیری مناسب پلیت 

بر روی رجیستر های پانچ مي باشد( عمل برش انجام نخواهد شد.
 لبه کار پلیت: پلیت دارای مناطق مختلفی است. یکي از مهمترین آنها لبه جلویي 
کار  لبه  تشخیص  برای  شود.  ایجاد  آن  روی  بر  باید  پانچ  که  است  پلیت  کار  لبه  یا 
روش های مختلفی وجود دارد، از آن جمله: خط لبه کار، قرارگیری نشان در سمت لبه 

کار، و ضلع مقابل کالربار )کالربار در لبه انتهایي پلیت درج مي شود(. 
مي باشد.  پیشرفت  درحال  که  است  زیادی  مدت  این سیستم  پلیت:  اتو   سیستم 
در ابتدا فقط سیستم گردش ماشین و قرارگیری گیره های لبه کار و ته کار در محل 
این  در  گیره ها  اتوماتیک  شدن  بسته  امکان  ادامه،  در  شد.  طراحی  آن  در  مناسب 
پیشرفت  به  توجه  با  ولی  بود.  اپراتور  مشارکت  نیازمند  باز  که  گرفت  قرار  سیستم 
فناوري، دخالت اپراتور در جایگزیني پلیت ها به کمترین مقدار ممکن رسید و پلیت 

به صورت کامالً اتوماتیک در دستگاه چاپ بسته مي شود. 
از معایب اتوپلیت مشکالتی است که ممکن است در بستن پلیت های چند بار مصرف 
محلول  با  دائم  تماس  به  توجه  با  سنسور ها  اتوپلیت  سیستم  در  بیاید.  پیش  شده 
برطرف کردن خط و خش های روی  برای  که  مواد شیمیایی  و  رطوبت دهی،حالل ها 
به وسیلۀ  گیره ها  مي باشند.  نگهداری  و  سرویس  نیازمند  مي شوند،  استفاده  پلیت 

اسپری گریس دائمًا باید سرویس شوند. 

و  دهی  رطوبت  و  مرکب  نورد های  دائمي بین  فشار  به خاطر  آسترالون  مقاومت  علت 
فشار الستیک برروی پلیت و در نهایت بر روی آسترلون مي باشد.

کار کالسی
صفحه 41

 درصورت استفاده از نوردهای مرکب دهی برای نگه داشتن پلیت مقدار زیادی مرکب 
بر روی سطح پلیت و در ادامه به نورد آب منقل مي شود 

کار در کالس
صفحه 46

دانش افزايی
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خود ارزيابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

پكينگ را محاسبه و نصب می كنم.

فشار مناسب چاپ را تنظيم می كنم.

با كليد های حركتی دستگاه می توانم كار كنم.

پانچ پليت را از لبه كار تنظيم می كنم.

آسترلون را نصب می كنم.

لبه كار پليت را تشخيص می دهم.

پليت را با سيستم اتوماتيك پليت نصب می كنم.

پليت را به صورت دستی نصب می كنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

پكينگ را محاسبه و نصب می كند.

فشار مناسب چاپ را تنظيم می كند.

با كليد های حركتی دستگاه می تواند كار كند.

پانچ پليت را از لبه كار تنظيم می كند.

آسترلون را نصب می كند.

لبه كار پليت را تشخيص می دهد.

پليت را با سيستم اتوماتيك پليت نصب می كند.

پليت را به صورت دستی نصب می كند.

اخالق حرفه اي را رعايت مي كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه ششم
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی

چک لیست ارزشیابي شایستگي
واحد يادگیري: تغذيه و تحويل چاپ افست ورقی

شاخص عملكردنام مراحلرديف
چگونگي انجام

×

آماده سازي سطح چاپ شونده 1

بر زدن كاغذها

چيدن منظم دسته های كاغذ روی تخته 

رعايت ايمني و دقت در جابه جايي سطوح چاپ سونده

رعايت فاصله جانبی سطح چاپ شونده روی تخته 

رعايت فاصله جانبی تخته نسبت به خط شاخص

تنظيم واحد تغذيه2

تنظيم گونياهای جانبی نسبت به نشان

تنظيم دمنده های پشت و جانبی 

تنظيم فشار مويی ها و فنرهای آپارات

 تعداد مناسب اليه ها درتنظيم دوتايی بگير مكانيكی

استفاده از كاغذ تيراژ در تنظيم دوتا بگير مكانيكی 

 تنظيم دوتايی بگير الكترونيكی 

 تنظيم سنجاق ها بر حسب لبه كار پليت

تنظيم عرضی نشان برحسب ابعاد سطح چاپ شونده

 تنظيم ارتفاع صفحه نشان برحسب ضخامت كاغذ 

تنظيم قرقره های سينی انتقال برحسب عرض كاغذ 

تنظيم موقعيت تسمه ها برحسب طول كاغذ

فعال كردن حسگرهای رجيستر برحسب طول كاغذ 

تنظيم واحد تحويل3

تنظيم موقعيت تخته و فرود كاغذ 

تنظيم گونيای های جانبی طبق عرض كاغذ 

 تنظيم گونيای پشت برحسب طول كاغذ انجام شود 

تنظيم دمنده های ميله ای برحسب گراماژ كاغذ

خشك كن4

 تنظيم خشك كن IR برحسب حجم مركب 

 تنظيم خشك كن. UV برحسب حجم مركب 

شناخت انواع خشك كن

 تنظيم پودرپاش برحسب حجم مركب 
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چک لیست ارزشیابي شایستگي
واحد يادگیري:بستن الستیك و پلیت چاپ افست ورقی

شاخص عملکردنام مراحلردیف
چگونگي انجام

×

انتخاب نوع الستيك و بررسی آن1

شناخت انواع الستيك

كنترل ابزاری ضخامت الستيك

كنترل اندازه )ابعاد( الستيك

كنترل قائم الزاويه بودن الستيك

 كنترل ابزاری يكنواختی ضخامت

كنترل راه الياف الستيك و عدم خراش يا پارگی 

نصب گيره های دو سر الستيك2

بازكردن و تميز كردن پيچ های گيره ها 

قراردادن الستيك درگيره ها با رعايت راه الستيك 

تنظيم گشتاور آچار ترک برای بستن پيچ

سفت كردن پيچ ها 

بستن پيچ های نگهدارنده الستيك روی سيلندر

اندازه گيری تنظيم ضخامت زير سازی پليت

سنجش ضخامت سطح چاپ شونده

نصب الستيك روی سيلندر3

محاسبه و نصب پكينگ

جازدن گيره اول در سيلندر

حركت دادن الستيك 

جازدن گيره دوم در سيلندر

تنظيم گشتاور آچار ترک برای كشش الستيك

اندازه گيری تنظيم ضخامت زير سازی الستيك پليت 

 تنظيم فشار چاپ

نصب پليت روی سيلندر4

تنظيم دستگاه پانچ و پانچ درست لبه های پليت

نصب درست آسترلون سيلندر پليت

رعايت موارد ايمنی در جابه جايي پليت

نصب پليت بر روی سيلندر به صورت دستی

نصب پليت بر روی سيلندر به صورت اتوماتيك
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پودمان 1: تغذیه تحویل ، بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی
جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( اول

ت
س

پ اف
ش چا

س: تولید به رو
پ                                                                                                     در

رشته تحصیلي: چا
ش آموزي:

نام و نام خانوادگي:                                                                                                       کد دان

ت ورقی
س

پ اف
ت چا

ک و پلی
ستن الستی

پودمان1: تغذیه و تحویل ، ب
تعداد واحد یادگیري: 2

ت ورقی                                      تعداد مراحل: 4
س

پ اف
ري1: تغذیه و تحویل چا واحد یادگی

ت ورقی                    تعداد مراحل: 4
س

پ اف
ت چا

ک و پلی
ستن الستی

واحد یادگیري2: ب

مرحله کار
حداقل 
نمره 

نمره
مرحله کار

حداقل 
نمره 

نمره

آماده سازي سطح چاپ شونده در خارج از دستگاه چاپ
1

ك و بررسی آن
انتخاب نوع الستي

1
 

 تنظيم واحد تغذيه
2

ك
ب گيره های دوسر الستي

نص
1

 

تنظيم واحد تحويل
2

ك روی سيلندر
ب الستي

نص
2

 

ك كن ها
تنظيم خش

2
ت روی سيلندر

ب پلي
نص

1
 

 
 

 

 
 

 

ت      محيطي
ت/ شايستگي غيرفني/ توجهات زيس

ايمني بهداش
2

 
ت محيطي

ت/ شايستگي غيرفني/ توجهات زيس
ايمني بهداش

2
 

ميانگين مراحل
2

0
ميانگين مراحل

2
0

ستگي از 3 
نمره شای

0
ستگي از 3 

نمره شای
0

ستمر )از 5(
نمره م

ستمر )از 5(
نمره م

نمره واحد یادگیري از 20
0/0

نمره واحد یادگیري از 20
0/0

 

0/0

ت.
ب مي نمايد كه 2 نمره از 3 نمره واحد يادگيري را اخذ نمايد. شرط قبولي هر پودمان حداقل 12 اس

زماني هنرجو شايستگي را كس
ب نمايد.

س )ميانگين نمرات پودمان ها( زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه كارها شايستگي را كس
نمره كلي در
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پودمان 2
رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ
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جلسه هفتمـ  آماده سازي مكانيزم رطوبت دهي
در چاپ افست از پليت با جنس آلومينيوم استفاده مي شود، که بخش هاي غيرچاپي 
آن جاذب آب و قسمت چاپ دهنده )پليمریزه شده( آن مرکب را جذب مي کند. 
)محلول  آب  آميختگي  درهم  به  تمایل  عدم  از خاصيت  استفاده  با  مكانيزم،  این 
رطوبت دهی( و چربی )مرکب( عمل مي کند. بنابراین براي اجرا و عملياتي شدن 

فرایند چاپ در روش افست، به یك مكانيزم رطوبت رساني نياز است. 

واحد 
یادگيری 

رطوبت دهي و مركب رساني چاپ افست ورقي

با  رطوبت دهی  محلول  که  کنيد  روشن  ابتدا  هنرجویان  برای  محترم  آموز  هنر 
مرکب،  پليت،  سطح  سانتی گراد  درجه   10 تا   8 دماي  با  استاندارد  مؤلفه های 
نورد های آب، نوردهای مرکب و الستيك را خنك مي کند. ضمن اینكه آب در روی 
نوردها، از گرماي ناشي از اصطكاک آنها، در الستيك، از ازدیاد طولی و عرضی آن و 
در مرکب، از روان شدن و پایين آمدن غلظت )ویسكوزیته/گرانروی( و تغيير ماهيت 
نيز کمي خنك مي کند،  آن جلوگيری مي کند. همچنين محيط داخل ماشين را 
که تأثير مثبت برروی چاپ دارد. درجه حرارت باال باعث تبخير بيشتر آب، تغيير 
در ميزان هدایت الكتریكي محلول رطوبت دهی، تبخير سریع الكل، برهم خوردن 

امولسيون و درپی آن باعث زمينه آوردن پليت مي شود.

میزان  سنجش  برای  چاپخانه ها  در  شیشه ای  سنج های  الکل  شیشه ای:  الکل سنج   
الکل مورد استفاده قرار مي گیرند. برای استفاده از این ابزار ابتدا مقداری از محلول 
رطوبت دهی را درون ظرف مخصوص این کار مي ریزید و الکل سنج را با احتیاط درون 
ظرف قرار مي دهید. الزم به ذکر است در هنگام سنجش الکل سطح محلول باید عاری 
از هرگونه کف باشد. بعد از ساکن شدن شیشه عدد مقابل سطح محلول نشانگر درصد 
با  ابتدا  کار  این  برای  ارجاع مي دهید.  زیر  به جدول  را  حجمي الکل مي باشد که آن 
مراجعه به دستورالعمل راهنمای داروی آب، دانسیته )وزن ویژه( آن را به دست آورده 
سپس با در نظر گرفتن درصد ترکیب داروی آب، نزدیک ترین عدد نمایش داده شده 
توسط الکل سنج را در ستون پیدا کنید و در پایین جدول درصد واقعی غلظت الکل 

را به دست آورید.

دانش افزایی

      روش تدریس
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IPA  جدول تعیین غلظت الکل

دنسيته مواد 
افزودنی 

محلول رطوبت 
دهی)1(

درصد - نسبت مواد 
افزودنی محلول 

رطوبت دهی
به درصد IPA غلظت اندازه گيری شده الكل

1/05

23/15/06/88/710/512/414/216/117/919/7

 
32/84/66/48/210/111/913/715/517/319/1

 
42/54/36/07/89/611/413/114/916/718/5

1/10

 
22/64/36/17/99/711/413/215/016/818/6

31/93/65/37/08/810/512/213/915/617/4

41/22/94/56/27/99/511/212/814/516/1

1/15

21/93/65/37/18/810/512/214/015/717/4

30/92/64/25/87/59/110/712/314/015/6

40/01/53/04/66/17/69/210/712/313/8

1/20

21/32/94/66/37/99/611/212/914/616/2

30/01/53/14/66/17/79/210/812/313/8

4-1/30/11/63/04/45/87/28/610/011/4

درصد غلظت 
46810121416182022واقعی الكل

)1( وزن ویژه مواد افزودنی استفاده شده در محلول رطوبت دهی در برگه های دستورالعمل اطالعاتی/ ایمنی همراه 
محصول آورده شده است.

 مکانیزم انتقال محلول رطوبت دهي و آب داخل نوردهای صالیه مرکب: این مجموعه شامل یک پمپ 
و شلنگ هاي رفت و برگشت است که محلول رطوبت دهي را از داخل یخچال به داخل تشتک نورد آب 
ماشین و در بازگشت نیز از تشتک به داخل یخچال هدایت مي کند. پمپ دیگر که آب دارای ضد جرم 
را با دمای معین به داخل نوردها پمپ مي کند و دوباره باز مي گرداند. این مکانیزم دارای دو گیج کنترل 
فشار مي باشد که فشار رفت و برگشت آب را نمایش مي دهند. در صورت کاهش میزان آب نیاز به تزریق 

آب تازه و هواگیری مي باشد. 
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پژوهش کنید
صفحه 53

پژوهش کنید
صفحه 53

در سیستم کنترل و تنظیم میزان الکل )قدیمی( درصد حجمي الکل را اندازه گیری 
مي کردند ولی در نوع جدید به وسیله سنسور تشخیص تبخیر الکل، برحسب فراریت 
الکل درصد آن را با درنظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در این تشخیص، و نشان داده 

مي شود

مکانیزم تشخیص میزان داروی آب در روش الکترونیک 
به این گونه مي باشد: این سیستم مجهز به یک سنسور 
انتهایی  قسمت  روبرو  شکل  مطابق  مي باشد  شیشه ای 
تشکیل  نازکی  بسیار  شیشۀ  از  شیشه ای  محفظه  این 
پتاسیم  محلول  از  محفظه  این  داخل  و  است  شده 
الکترود )سیم نازک( متصل  کلراید پر شده است و دو 
به جریان الکتریکی داخل آن مي باشد با قرارگیری این 
نازک  به  توجه  با  رطوبت دهی  محلول  داخل  سنسور 
اختالف  سنسور  این  انتهای  شیشه  ضخامت  بودن 
پتانسیل محلول خارجی با محلول داخلی بر روی جریان 
الکتریکی بین دو الکترود تأثیر گذاشته و با انتقال این 
تغییر ولتاژ بر روی سیستم محاسبه گر، مقدار )PH( آن 

  اندازه گیری مي شود.
سنسور PH سنج

دارای خط شاخص  استفاده مي شد که   در سیستم های قدیمي  از ظروف مدرجی 
برای پر کردن آب و همین طور خطوط تعیین درصد داروی آب )1 تا 5 درصد( بودند. 
اما در سیستم های جدید سنسور تعیین سطح محلول رطوبت دهی است که با کاهش 
سطح محلول سنسور به شیر برقی ورودی آب یخچال فرمان داده و مسیر ورود آب 
باز مي شود. با عبور آب از دستگاه تزریق دارو مقدار تنظیم شده آب به همراه داروی 

آب وارد تانک یخچال مي شود.

کار کالسی
صفحه 53
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پژوهش کنید
صفحه 54

یک  معموالً  ولی  مي باشد  متفاوت  کمي   کنترل  مکانیزم  مختلف  یخچال های  در 
ابتدا مسیر وظیفه کنترل فشار آب ورودی و ادامه یک شناور وظیفه  فشارسنج در 
تشخیص حجم آب را در مخزن یخچال را به عهده دارند که با کاهش حجم آب شناور 
اجازه ورود آب به یخچال را مي دهد. ضمنًا یک سنسور به شکل عمودی در مخزن 
فرمان  ورودی مسیر  برقی  به شیر  آب  کاهش حجم  با  که  است  تعبیه شده  یخچال 

مي دهد تا با باز شدن آن آب به همراه داروی آب به یخچال اضافه شود.

هنر آموز محترم چهار ظرف مدرج استوانه ایی شکل تهیه کنید در هر چهار ظرف 
کنید  ترکیب  آب  یکسان  مقدار  با  را  الکل  درصد   10 درجه بندی ظروف  به  توجه  با 
دمای آب یکی از ظروف 20 درجه سانتی گراد باشد و دما در 3 ظرف دیگر 10 درجه 
سانتی گراد. در ادامه در 2 ظرف آب با دمای 10 درجه سانتی گراد داروی آب به مقدار 
4 درصد یکی با دانسیته 1/15 و دیگری با دانسیته 1/20 اضافه کنید و سپس درصد 
الکل موجود در این ظروف را با الکل سنج شیشه ایی اندازه گیری کنید و به هنرجویان 
اختالف 10 درصدی الکل و تأثیر عواملی مثل دما و دانسته دارو بر حجم الکل را نشان 

دهید.

دانش افزایی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه هفتم 

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

ابزار های کنترل محلول رطوبت دهی را تشخيص می دهم.

پارامترهای استاندارد محلول رطوبت دهی را تشخيص می دهم.

ميزان الكل محلول رطوبت دهی را می توانم کنترل کنم.

تفاوت مكانيزم الكل سنج در ماشين های مختلف را تشخيص می دهم.

ميزان pH محلول رطوبت دهی را کنترل و تشخيص می دهم. 

ميزان سختی محلول رطوبت دهی را کنترل و تشخيص می دهم.

آماده سازي یخچال را انجام مي دهم.

مكانيزم انتقال آب در نورد های صالیه را تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

ابزار های کنترل محلول رطوبت دهی را تشخيص می دهد.

پارامترهای استاندارد محلول رطوبت دهی را تشخيص می دهد.

ميزان الكل محلول رطوبت دهی را می تواند کنترل کند.

تفاوت مكانيزم الكل سنج در ماشين های مختلف را تشخيص می دهد.

ميزان pH محلول رطوبت دهی را کنترل و تشخيص می دهد.

ميزان سختی محلول رطوبت دهی را کنترل و تشخيص می دهد.

آماده سازي یخچال را انجام مي دهد.

مكانيزم انتقال آب در نورد های صالیه را تشخيص می دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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واحد رطوبت دهي و مركب رساني چاپ افست ورقي
یادگيری 

جلسه هشتمـ  آماده سازي محلول رطوبت دهي  

اگر رطوبت دهي و مرکب دهي در ابتدا و در ادامه فرایند چاپ، به طور مناسب انجام 
نشود، هيچگاه از یك چاپ با کيفيت و پایدار برخوردار نخواهيم شد.

دانش افزایی

زیر  شرح  به  رطوبت دهی  محلول  ساخت  مراحل  رطوبت دهی:  محلول  ساخت   
مي باشد:

1 تهیه ابزارهای اندازه گیری پارامترهای محلول رطوبت دهی.
2 آماده سازي مخزن مدرج بر واحد لیتر.

3  استفاده از آب با سختی استاندار چاپ 
4 استفاده از داروی آب با آگاهی از پایه اسیدی بودن آن )راهنمای استفاده(.

5 مخلوط کردن داروی آب با آب مصرفی به مقداری که با کمترین درصد به محدوده 
PH )4/8 تا 5/2( برسید.

6 اندازه گیری سختی آب بعد از ترکیب )800 تا 1200( میکرو زیمنس.
چاپ  سطح  جنس  حسب  بر  و  رطوبت دهی  مکانیزم  و  دستگاه  مصرف  برحسب   7

شونده هنگام عملیات چاپ الکل اضافه شود.
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دانش افزایی

هنرآموز محترم برای آماده سازي محلول رطوبت دهی ابتدا باید روش درست محاسبه کردن 
محلول رطوبت دهی را  بنویسند. 

محاسبه درست ميزان تركيب محلول رطوبت دهی

 100ميزان مورد نظر

4مواد افزودنی4ميزان مواد افزودنی

IPA 10 ميزان الكلIPA 10الكل

86آب86ميزان آب

100ميزان واقعی100ميزان واقعی

محاسبه نا درست ميزان ترکيب محلول رطوبت دهی

 100ميزان مورد نظر

87/7آب100آب

3/5مواد افزودنی4ميزان مواد افزودنی

IPA 10 ميزان الكلIPA 8/8الكل

100ميزان واقعی114ميزان واقعی

پژوهش کنید
صفحه 59

داروی آب: ماده ای تشکیل شده از اسیدهای ضعیف آلی و معدنی، نمک های کبالت و 
منیزیم، بافر، صمغ، نمک نیترات منیزیم )ضدخوردگی( است که برای کاهش کشش 
 PH تنظیم  و  مرکب  خشک شدن  غیر ترامه،  مناطق  آب پذیری  افزایش  سطحی، 
ارتباط  دارو  بودن  اسیدی  پایه  اینکه  مي رود. ضمن  به کار  پلیت  روی سطح  رطوبت 
مستقیم با درصد مصرف آن دارد زیرا دارویی با PH مساوي 4 نسبت به دارویی با  
لگاریتم غلظت  نمایانگر  مؤلفه  این  زیرا  اسیدی تر مي باشد.  برابر  PH مساوي 5 ده 

یون های هیدروژن مي باشد.

ساخت محلول رطوبت دهی
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اساس درصد مواد مکمل باید به گونه ای باشد که باعث تنظیم PH آب ورودی به سطح 
پلیت، کاهش کشش سطحی آب، تسریع در خشک شدن مرکب و افزایش آب پذیری 

پلیت را به همراه داشته باشد.

بحث کالسی
صفحه60

کار کالسی
صفحه 60

پژوهش کنید
صفحه 61

استفاده از محلول رطوبت رساني اسیدی، باعث کاهش کشش سطحی آب و افزایش 
آب پذیری سطح پلیت مي شود. 

الف( معیار کیفیت الکل شفاف ماندن آن مي باشد و کدر شدن آن نشان از نامناسب 
استفاده  ساده  و  مدرن  روش  دو  از  الکل  کیفیت  میزان  تشخیص  برای  دارد  بودنش 
مي شود. روش مدرن )دستگاهي( آنالیز »کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمي« 
نام دارد. در این روش، الکل مورد نظر را به دستگاه تزریق کرده و با تجزیه اي که در 
دستگاه روي مواد مختلف احتمالي موجود در الکل ایجاد مي شود، مواد و ناخالصي هاي 

درون الکل مشخصي مي شوند.
اما روش بسیار ساده دیگر، استفاده از یک لیوان و مقداري از آبي است که در دستگاه 
پر  سالم  الکل  و  آب  از  مساوی  نسبت  با  را  تمیز  لیوان  یک  مي شود،  مصرف  چاپ 
مي کنیم، پس از 30 تا 45 دقیقه که لیوان محلول بدون حرکت ماند، مایع را کنترل 
کنید. اگر کدري در محلول مشاهده شود، نشان دهنده وجود ناخالصي در الکل است. 
امالح موجود در آب با الکل واکنش نشان داده و به نسبت میزان ناخالصي هاي موجود 

در الکل، میزان کدري نیز بیشتر خواهد بود.

دانش افزایی

معایب استفاده از الکل:
1  از بین رفتن چسبندگی در مرکب

2  از بین رفتن پوشش سطح کاغذ
3  الکل جزو مواد آلی فرار است که باعث آسیب زدن به محیط زیست مي شود.

4   برای سالمتی کسانی که با آن کار مي کنند مضر مي باشد.
5   الکل در آب های سخت باعث رسوب نمک کلسیم موجود در آب شده و نهایتًا 

باعث شیشه شدگی در نوردها و عدم پذیرش مرکب توسط نورد مي شود.
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روش تدریس
سيستم الكالر را برای هنرجویان طبق شكل زیر و مطابق جدول توضيح دهيد.

توضیحاتتعدادجنس نوردنام نورد

این نورد وظيفه رطوبت رسانی به سطح پليت را به عهده دارد.1الستيكیفرم

W این نورد وظيفه تشكيل یك الیه فيلم از محلول رطوبت دهی را هنگام انتقال محلول 1الستيكیمترینگ
رطوبت دهی از نورد منشأ به سایر نوردها را دارد.و قابل تنظيم مي باشد.

 y وظيفه صالیه کردن و تيدیل محلول رطوبت دهی به یك الیه فيلم را به عهده دارد. 1کروم، پالستيكصالیه

Z وظيفه انتقال محلول رطوبت دهی از تشتك به سایر نوردها را به عهده دارد. این 1کروم، سراميكمنشأ
نورد قابليت تنظيم دارد.

X شست وشوی 1پالستيك، الستيكپل، رابط و  بهتر  امولسيون  برای  مرکب  و  آب  نوردهای  بين  رابط  نورد  این 
نوردهای آب هنگام شست وشوی نوردها مي باشد.

W

Z

D A

Y

Y

X

T

6

5

5

5
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 به جز نورد مترینگ و نورد منشأ سایر نوردها با دستگاه کوپل مي باشد.

نکته: 

سرعت چرخش نوردهاي رطوبت دهي: نورد مترینگ و نورد منشأ توسط یک سرور 
موتور سایر نوردها به وسیله چرخ دنده انتقال قدرت با دستگاه کوپل مي باشند.

پرسش
صفحه 63

پژوهش کنید
صفحه 64

دلیل جایگزیني نوردهاي استیل به جاي پارچه اي: هنرآموز محترم برای هنرجویان 
توضیح دهید که کلمه استیل اشتباه است و کلمه الستیکی باید جایگزین آن شود 
به صورت  پارچه ای نمي توانند  نوردهای  این دلیل مي باشد  به  این جایگزینی  و علت 
پایدار و یکنواخت عملیات رطوبت رسانی انجام دهند و در شروع چاپ درصد زیادی 

از محلول رطوبت دهی را به پلیت انتقال مي دهند.
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه هاي خود ارزیابي.

مقدار سختی آب را اندازه گيری مي کنم.

مقدار HP محلول رطوبت دهی را اندازه گيری مي کنم.

مقدار HP محلول رطوبت دهی را تنظيم مي کنم.

محلول رطوبت دهی را آماده سازي مي کنم.

مقدار درصد الكل را اندازه گيری مي کنم.

مقدار دمای مناسب برای چاپ را تنظيم مي کنم.

کيفيت الكل را مي سنجم.

جنس نوردها را تشخيص مي دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه هاي ارزشیابي

مقدار سختی آب را اندازه گيری مي کند.

مقدار HP محلول رطوبت دهی را اندازه گيری مي کند.

مقدار HP محلول رطوبت دهی را تنظيم مي کند.

محلول رطوبت دهی را آماده سازي مي کند.

مقدار درصد الكل را اندازه گيری مي کند.

مقدار دمای مناسب برای چاپ را تنظيم مي کند.

کيفيت الكل را مي سنجد.

جنس نوردها را تشخيص مي دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی جلسه هشتم
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جلسه نهمـ  فيلر كردن و تنظيم نوردها                  

واحد 
یادگيری 

رطوبت دهي و مركب رساني چاپ افست ورقي

در  نياز  مورد  مرکب  تأمين  وظيفۀ  مرکب دهی  مكانيزم 
از  شونده  چاپ  برحسب سطح  پليت  چاپ دهنده  مناطق 
ابتدای راه اندازی دستگاه و در زمان چاپ پایدار تا پایان 

تيراژ چاپی را به عهده دارد.
دسته بندي نوردهای مرکب دهي: تعداد نوردهای انتقال 
مرکب در هر یك از دستگاه های چاپ از نظر ابعاد )قطر و 

عرض( و جنس متفاوت هستند. 

نام نورد  عالمت اختصاری جنس سخنی پهنای فیلر تعداد

فرم )روکار( A الستيكی 30 4 ميلی متر 1

فرم )روکار( B الستيكی 30 4 1

فرم )روکار( C الستيكی 30 4 1

فرم )روکار( D الستيكی 30 3 1

داکت  E الستيكی 30 3 1

رابط )توزیع( F الستيكی 35 4 2

رابط )توزیع( H الستيكی 35 2

رابط )توزیع( S الستيكی 35 1

رابط )توزیع( I مسی/ پالستيكی - 3 1

رابط )توزیع( U مسی/ پالستيكی - 1

رابط )توزیع( K مسی/ پالستيكی - 1

صالیه  M مسی/ پالستيكی - 5 2

صالیه N مسی/ پالستيكی - 5 2

منشأ O استيل/سراميكی - 3 1

نورد رابط L مسی/ پالستيكی - 1

نورد رابط Q مسی/ پالستيكی - 1

W

Z

U

MH
K

O

O

C

D

D

S

L

M

H
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Y
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T
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نام نورد  عالمت اختصاری جنس سخنی پهنای فیلر تعداد

فرم )روکار( A الستيكی 30 4 ميلی متر 1

فرم )روکار( B الستيكی 30 4 1

فرم )روکار( C الستيكی 30 4 1

فرم )روکار( D الستيكی 30 3 1

داکت  E الستيكی 30 3 1

رابط )توزیع( F الستيكی 35 4 2

رابط )توزیع( H الستيكی 35 2

رابط )توزیع( S الستيكی 35 1

رابط )توزیع( I مسی/ پالستيكی - 3 1

رابط )توزیع( U مسی/ پالستيكی - 1

رابط )توزیع( K مسی/ پالستيكی - 1

صالیه  M مسی/ پالستيكی - 5 2

صالیه N مسی/ پالستيكی - 5 2

منشأ O استيل/سراميكی - 3 1

نورد رابط L مسی/ پالستيكی - 1

نورد رابط Q مسی/ پالستيكی - 1

جایگزینی نوردهای الستیکی به جای نوردهای پارچه ای به دلیل جذب و انتقال بیش از 
حد محلول رطوبت دهی نورد پارچه ایی به پلیت در هنگام راه اندازی و تا حدودی در 

هنگام چاپ مي باشد.

پژوهش کنید
صفحه 66

دانش افزایی

کردن  فیلر  فشار  ایجاد  به وسیله  را  نورد  دو  بین  تماس  سطح  تنظیم  کردن:  فیلر 
قطر  برحسب  ماشین  سازندگان  توسط  )باند(  تماس  سطح  این  پهنای  مي گویند. 
نورد، سختی آن، کاربرد نورد تعریف مي شوند. ضمن اینکه تعدادی از نوردها دارای 
استفاده  روش  دو  از  ماشین ها  در  فیلر  تنظیم  مي باشند.  کارخانه  ثابت  تنظیمات 

مي شود: اکسنتریک، عادی
ابزار اندازه گیری فیلر: طلق های شفاف دارای باندهایی با پهنای مختلف برای مقایسه 
ابزار دیجیتالی   )Diginip( باند روی طلق. فیلر/ فشار سنج دیجیتال با  خط مرکب 
است که مجهز به فیلر مي باشد و با قرار گرفتن فیلر آن بین نوردها با بیرون کشیدن 
را  باند خط مرکب(  )پهنای  نورد  با خارج کردن آن توسط  و  نوردها(  بین  )فشار  آن 

نمایش مي دهد. کولیس برای اندازه گیری پهنای باند خط مرکب به کار مي رود.
نورد  ماشین ها  بعضی  در  و  منشأ  نورد  چرخش  سرعت  نوردها:  چرخش  سرعت   
قابلیت  متغییر فرمان پذیر«  به معني»موتور دور  به وسیله یک سرو موتور  مترینگ، 
تنظیم دارند. با توجه به تغییر سرعت دستگاه در هنگام توقف یا در هنگام افزایش 
سطح  روی  بر  رطوبت دهی  محلول  مصرف  تغییر  به  توجه  با  اپراتور،  توسط  سرعت 

پلیت، شرکت های سازنده تنظیماتی را به شرح زیر طراحی کرده اند:

نورد  و  منشأ  نورد  دور  کاهش  یا  افزایش  قابلیت   -1
مترینگ در هنگام توقف عملیات چاپ 

نورد  چرخش  سرعت  تدریجی  افزایش  قابلیت   -2
افزایش  به صورت درصدی برحسب  و مترینگ  منشأ 

سرعت دستگاه

3- قابلیت کاهش لحظه ایی سرعت نورد منشأ یا نورد مترینگ در بازه زمانی کوتاه 
)چند ثانیه( در هنگام راه اندازی چاپ 

به  نیاز  راه اندازی  و  توقف  هنگام  در  )گالسه(  قشردار  سطوح  برروی  چاپ  هنگام 
افزایش دور نورد نمي باشد.

3
40

+2

نکته



52

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

نوردهای مرکب را می توانم دسته بندی کنم.

نوردهای مرکب دهی را از یكدیگر تشخيص می دهم.

جنس نوردهای مرکب دهی را از یكدیگر تشخيص می دهم.

نوردهای مرکب را به طور اصولی فيلر می کنم.

نورد های مرکب اکسنتریك را فيلر می کنم.

نورد های مرکب را به طور عادی فيلر می کنم.

نورد داکتر را فيلر می کنم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

نوردهای مرکب را می تواند دسته بندی کند.

نوردهای مرکب دهی را از یكدیگر تشخيص می دهد.

جنس نوردهای مرکب دهی را از یكدیگر تشخيص می دهد.

نوردهای مرکب را به طور اصولی فيلر می کند.

نورد های مرکب اکسنتریك را فيلر می کند.

نورد های مرکب را به طور عادی فيلر می کند.

نورد داکتر را فيلر می کند.

اخالق حرفه اي را رعایت مي کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه نهم
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پودمان دوم : رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ 

واحد رطوبت دهي و مركب رساني چاپ افست ورقي
یادگيری 

جلسه دهمـ  آماده سازي، تنظيم مركبدان و كاليبراسيون     
از بخش هاي بسيار مهم و حساس در دستگاه هاي چاپ، مكانيزم مرکب دهي است 

که بایستي در زمان بندي هاي مشخصي به طور دقيق تنظيم و آماده کار باشند.

دانش افزایی
هنرآموز محترم روش تنظیم کردن شیرهای مرکبدان به شرح زیر توضیح داده شود:

1- فیکسرهای دستی چپ و راست را فشار دهید و مرکبدان راقفل کنید.    
و فیکسر های هر دو طرف را محکم قفل کنید.    

2-یک تا دو کیلو مرکب به وسیله کاردک )قلم مرکب( داخل مرکبدان 
بریزید.

کلید چرخش نورد منشأ را فشار دهید تا نورد منشأ بچرخد و از کاردک 
دو  در  را  مرکب  سپس  کنید.  استفاده  مرکب  پخش کردن  برای  مرکب 

جهت یکسان پخش کنید.

برای  اپراتوری  میز  از  را  مرکبدان  شیرهای  کلیه  کردن  صفر  کلید   -3
باالنس یکسان همه شیرها فشار دهید. 

4-کلیدهای شیرهای مرکبدان را از میز اپراتوری خاموش کنید.

5-نورد منشأ را با دور تغذیه مرکب 30 به گردش در آورید و شروع به 
تنظیم کردن کنید. تا اندازه ضخامت فیلم مرکب 6 تا 8 میکرون شود. 

A : شیر دستی داخل کاور مرکبدان

  نکته: 
شیرها طبق شکل باز و بسته مي شوند ضمن اینکه محل قرارگیری آنها 

در زیر شیر مرکبدان و داخل کاور مي باشد.
Open Close
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همه  شیر های  شد،  کامل  صفر  حالت  تنظیم  عملیات  که  هنگامی   -6
نباید  یونیت ها را در باالترین حد )100%(  قرار دهید. ستون نمایشگر 

بزند. چشمک 

7- در پایان کاور مرکبدان را ببندید و از قفل بودن فیکسرهای دستی 
آن مطمئن شوید.

دانش افزایی

هنرآموز محترم اجزای یک نورد شور را به شرح زیر برای هنرجویان توضیح دهید.  

1-پیاده و سوار کردن آن در شکل سمت راست نمایش داده شده است.     

A: تیغه                

B: گیره                

C:پیچ سر تخت ماشین6-15×16 

D: مهره نگهدارنده          

E: مخزن جمع آوری)مرکب(  

A

B
C

E

D

كاليبراسيون
اندازه گيری  صحت  و  دقت  تنظيم  و  کنترل  برای  است  عملياتی  کاليبراسيون 
پارامترهای کيفی دستگاه ها برابر استانداردهای تعریف شده که توسط شرکت های 

سازنده ارائه داده مي شوند.
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پودمان دوم : رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ 

روش تدریس

برای هنرجویان توضيح دهيد که هر ابزار اندازه گيری بنا بر دفعات کاربرد، شرایط 
محيطی و مدت زمان استفاده از آن، نياز به معرفی کردن پيش فرض های استاندارد 
ارائه شده توسط شرکت سازنده دارد. که مصرف کننده باید طبق دستورالعمل و 
سيستم  دهد.  انجام  را  نظر  مورد  دستگاه  کاليبراسيون  شرکت  پيشنهادی  زمان 
مدیریت دستگاه معموالً با اندازه گيری پارامتر های ارائه شده توسط شرکت آنها را 
با عدد مشخصي نمایش مي دهد و با تغيير کيفی و کمي  در مؤلفه مورد اندازه گيری 

سيستم آن را به صورت برداری به عدد دیگری تبدیل و نمایش مي دهد.

دانش افزایی

 یکی از ابزارهای اندازه گیری کیفی محلول رطوبت دهی »رسانایی سنج« مي باشد که 
برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در محلول رطوبت به کار مي رود و با عبور جریان 
الکتریکی از محلول رطوبت دهی و اندازه گیری سرعت عبور جریان مقدار کانداکتیویته 
با افزایش مقدار ذرات رسانا در محلول سرعت عبور جریان  آن را نمایش مي دهد و 
آن  کالیبراسیون  محلول  دو  باید  دستگاه  این  کالیبراسیون  برای  مي شود.  بیشتر 
هدایت  و  نمي باشد  )رسانایي(  ناخالصی  هیچ  دارای  محلول ها  از  یکی  کرد.  تهیه  را 
الکتریکی محلول دوم )2760میکرو زیمنس( مي باشد و با قرار دادن دستگاه در هر 
کدام از این محلول ها و ذخیره کردن آن در حافظه سیستم دستگاه کالیبره مي شود 

)این موضوع در منوال شرکت تکنوترانس ذکر شده است(.

1

رسانایی سنج
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

شيرهاي مرکبدان را تنظيم می کنم.

نورد شور را در واحد مرکب رسانی نصب می کنم.

نوردهای مرکب را به شيوه دستی شست وشو می کنم.

نورد های مرکب را با شيوه اتوماتيك شست وشو می کنم.

ابزارهای اندازه گيری دارای کاليبراسيون را از یكدیگر تشخيص می دهم.

زمان مورد نياز برای کاليبراسيون را توضيح می دهم.

کاليبراسيون دستگاه pH سنج را انجام می دهم.

نكات ایمنی شست وشوی نوردها را مي دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

شيرهاي مرکبدان را تنظيم می کند.

نورد شور را در واحد مرکب رسانی نصب می کند.

نوردهای مرکب را به شيوه دستی شست وشو می کند.

نورد های مرکب را با شيوه اتوماتيك شست وشو می کند.

ابزارهای اندازه گيری دارای کاليبراسيون را از یكدیگر تشخيص می دهد.

زمان مورد نياز برای کاليبراسيون را توضيح می دهد.

کاليبراسيون دستگاه pH سنج را انجام می دهد.

نكات ایمنی شست وشوی نوردها را مي داند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دهم



57

پودمان دوم : رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ 

واحد 
یادگيری 

تركيب كردن مركب چاپ افست

جلسه یازدهمـ  دریافت دستور كار و تعيين مركب هاي مورد نياز 
براي ساخت رنگ        

با آوردن تكۀ رنگي بریده شده از سطح چاپي  براي سفارش نمونه رنگ مشتري 
مورد نظرش، یا با آوردن پروف دیجيتال یا با استفاده از کاتالوگ رنگ هاي ترکيبي 
یا اطلس رنگ آن را سفارش مي دهد و اپراتور با استفاده از تجربه و فرمول هاي 
درصد رنگ و به کارگيري سایر مؤلفه هاي مؤثر، نمونه رنگ مورد نظر را تهيه کرده 

یا مي سازد.

روش تدریس

در شروع به مبحث نور و رنگ بپردازید. سپس به این مطلب اشاره کنيد که برای 
توليد رنگ ها بر روی سطوح چاپ شونده از مرکب های مختلف استفاده مي کنيم. 
سپس توضيحاتی پيرامون مرکب و مواد تشكيل دهنده آن برای هنرجویان بدهيد.
برای شروع کار تكه رنگ چاپ شده ای را به کالس بياورید و با تغيير نور کالس، 
تغيير رنگ را برای هنرجویان توضيح دهيد. به این نكته اشاره نيز کنيد که، بينایی 
افراد در تشخيص رنگ با یكدیگر متفاوت است. همه این مطالب حكایت از این 
کد  و  استاندارد  نور  به  رنگ  یك  تشخيص  و  شناخته شدن  برای  که  دارد  نكته 
رنگ نياز مي باشد. ضمن اینكه برای تشخيص آن رنگ یا کد نيز، به اطلس رنگی 
)با کيفيت متغير( نياز مي باشد. با توجه به متفاوت دیده شدن رنگ نمونه چاپی 
نياز به نور استاندارد )Day.Ligth( با شدت 5000 درجه کلوین در محيط های 
کنترل رنگ مي باشد که از برچسب های کنترل دمای نور ميز اپراتوری و کنترل 
نور استاندارد برای تشخيص درست رنگ استفاده مي شود. قابليت چسباندن روی 

پروف یا نمونه کار چاپی را دارد.
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 CMYKکه مرکب های )Process colors( مرکب ها به دو دسته رنگ های فرایندی
تعيين  برای  مي شوند.  تقسيم   )Spot Colors( ساختگی  رنگ های  و  هستند 
مرکب هاي مورد نياز براي ساخت یك رنگ از اطلس رنگ که همان کاتالوگ های 
رنگی هستند استفاده مي شود. این اطلس ها در دو نوع برای مرکب های پروسس 
)CMYK( و اسپات )ساختگی( توسط شرکت های سازندۀ مرکب به صورت مرجع 

بين المللی رنگ ها کد گذاری و طبقه بندی و توليد مي شوند.

تعيين مركب هاي مورد نياز براي ساخت رنگ

انواع مرکب ها 

1- مرکب چاپ افست

2- مرکب چاپ بدون آب

3- مرکب چاپ لتر پرس

4- مرکب فلکسو گرافی

5- مرکب چاپ گراور

6- مرکب اسکرین

7- مرکب چاپ امنیتی 

8- جوهر افشان ها

درصد       مواد تشکیل دهنده مرکب افست ورقی

20رنگ دانۀ آلی

65ورنی نشست سریع )رزین(

5خمیر واکس

3خمیر ضد پشت زن

2خشک کن منگنز و کبالت

5روغن معدنی تقطیر شده

100

دانش افزایی
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پودمان دوم : رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ 

روش تدریس
هنرآموز محترم توضيح دهيد که با توجه به وارد شدن انواع دستگاه های تشخيص 
رنگ و رایانه ها، باز هم مقایسه چشمي توسط افراد ماهر و ساخت رنگ ها توسط 
باال  برای  کسانی که سال هاست در چاپخانه رنگ مي سازند جایگاه خود را دارد. 
بردن قدرت تشخيص هنرجویان قبل از گرایش آنها به ابزارها و تجهيزات مدرن 
باید تشخيص چشمي آنها قوی شود و رنگ را بشناسند. پس دربارۀ رنگ های اصلی 
روی  بر  بيشتر  دقت  با  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  بيشتر صحبت  رنگ ها  تفكيك  و 

رنگ ها، ترکيبات رنگی را بشناسند. 
نمونه های رنگی متفاوتی را به دلخواه به کالس درس آورده و از هنرجویان بخواهيد 
ترکيبات رنگی آن را پيدا کنند و به صورت تقریبی درصد ترکيب رنگ های آن را 
حدس بزنند. یا اینكه ترازوی دقيقی را به کالس درس آورده و روش کار با آن را 
توضيح دهيد. از هنرجویان بخواهيد در گروه های چند نفره مقادیری از مرکب را 
وزن کنند. ضمن اینكه مي توانيد نمونه رنگی را از اطلس رنگ انتخاب کنيد و از 

هنرجویان بخواهيد ترکيبات رنگی آن را پيدا کنند.

فعالیت عملی
صفحه 80

پرسش
صفحه 81

ساخت رنگ ترکیبي و مقایسه فام به دست آمده با رنگ مرجع )ابتداي صفحه قبل از 
مبحث انواع مرکب هاي چاپ(

هر رنگی که با یک مرکب غیر از CMYK چاپ شود یک رنگ SPOT مي باشد. پس 
رنگ های متالیک و طالیی رنگ SPOT مي باشند.

درصد تمام رنگ ها در چاپ ها متفاوت مي باشند مانند درصد رنگ ها در چاپ اسکرین 
و چاپ افست.
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ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

ترکيبات رنگ را از یكدیگر تشخيص می دهد.

انواع چاپ را از یكدیگر تشخيص می دهد.

اطالعات رنگ را از اطلس می تواند به دست بياورد.

رنگ در محيط با نور استاندارد را تشخيص می دهد.

 رنگ پروسس را تشخيص می دهد.

رنگ اسپات را تشخيص می دهد.

رنگ فلورسنت را تشخيص می دهد.

ميزان مصرف رنگ برحسب سطح چاپی را محاسبه می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند.

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

ترکيبات رنگ را از یكدیگر تشخيص می دهم.

انواع چاپ را از یكدیگر تشخيص می دهم.

اطالعات رنگ را از اطلس می توانم به دست بياورم.

رنگ در محيط با نور استاندارد را تشخيص می دهم.

 رنگ پروسس را تشخيص می دهم.

رنگ اسپات را تشخيص می دهم.

رنگ فلورسنت را تشخيص می دهم.

ميزان مصرف رنگ برحسب سطح چاپی را محاسبه می کنم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه یازدهم
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پودمان دوم : رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ 

واحد 
یادگيری 

تركيب كردن مركب چاپ افست

جلسه دوازدهمـ   ساخت مركب تركيبي                                   

برای ساخت مرکب ترکیبی: تهيه ابزار، شناخت و تهيه حجم )وزن( مرکب های 
مورد نياز، آماده سازي مرکب ها، اطمينان از هم خوانی مرکب ها، ترکيب مرکب در 

محيطی با تهویه مناسب و نور کافی مورد نياز مي باشد.

روش تدریس
برای هنرجو، ابزار و وسایل مورد نياز برای ساخت مرکب را به شرح زیر بيان کنيد:

کاردک )نرم(، ظرف مخصوص ساخت رنگ )شيشه یا سطح بدون جذب و دیواره(. 
)حالل(  افزودنی ها  انواع  بلند،  دسته  کاردک  یا  مخلوط کن  باال،  دقت  با  ترازوي 
دستكش، اطلس رنگ شكل، غلتك، مقوا گالسه )سطح چاپ شونده مذکور( برای 

تست و کنترل.
با توجه به اثر رنگ های تيره بر روی رنگ های روشن در هنگام ترکيب مرکب دائماً 
مرکب باقی مانده روی کاردک را با کاردک دیگری تميز کنيد و به ظرف مرکب 

ترکيبی برگردانيد.

دانش افزایی

برای وزن کردن مرکب، ترازو باید دارای دقت یک دهم گرم باشد. ضمن اینکه باید 
سطحی که برای وزن کردن به کار مي رود، پهنای الزم را برای قرار دادن ظرف یا مخزن 

مرکب داشته باشد.

 مراحل ساخت مرکب ترکیبی: براي ساخت مرکب موارد زیر را در نظر بگیرید:

وزن کردن مرکب: برای وزن کردن مرکب از ترازوی دقیق استفاده کنید. اگر حجم 
مرکب )سفارش( مورد نیاز کم باشد، شیشه یا ظرف مخصوص ترکیب مرکب را روی 

ترازو بگذارید. در غیر این صورت هر مرکب را به صورت مجزا وزن کنید.
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ترکیب مرکب: مرکب های وزن شده را بر روی 
سطح مورد نظر یا ظرف مخصوص انتقال دهید و 
با کاردک شروع به همزدن آنها کنید. اگر مرکب 
را بر روی شیشه مخلوط مي کنید در جهت های 
کاردک  با  و  دهید  انجام  را  کار  این  مختلف 
دیگری مرکب های روی کاردک اصلی را بگیرید 

و داخل حجم ترکیبی بریزید.
نکته

همزن  از  مرکب  حجم  بودن  زیاد  صورت  در   
برقی استفاده کنید.

بعد از اطمینان ترکیب کامل مرکب مقدار کمي  
سفارشی  شونده  چاپ  سطح  روی  بر  را  آن  از 
انتقال دهید و به وسیله حرکت رفت و برگشت 
رنگ  فام  تا  کنید  پخش  کاماًل  را  مرکب  غلتک 
آشکار شود و سپس فام رنگ را با نمونه رنگ در 

فضای با نور استاندارد مقایسه کنید.

را  مرکب  انگشت  با  معموالً  در چاپخانه ها  البته 
انگشت  به وسیله  کردن  پخش  با  و  داده  انتقال 

اشاره، فام رنگ را مشخص مي کنند.

با توجه به تأثیر رنگ سطح چاپ شونده بر فام رنگ ممکن است رنگ مورد سفارش 
توسط پروف یا مانیتور با رنگ روی سطح چاپ شونده تفاوت فام داشته باشد که باید 

توسط سفارش دهنده تأیید شود.

شرکت های سازنده برای آنکه در طوالنی مدت سطح مرکب خشک نشود، از روش های 
مختلفی از جمله آغشته کردن سطح مرکب به مواد مخصوص، بسته بندی مرکب در 
شرایط خلع، وکیوم درب مرکب و قرار دادن یک پوشش محافظ روی سطح مرکب 

استفاده مي کنند.

پرسش
83

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

مرکب را در مراحل درست ترکيب می کند.

با ابزارهای ترکيب مرکب کار می کند.

مرکب را وزن می کند.

فام رنگ را تشخيص می دهد.

فضای کار را آماده می کند.

مرکب ساخته شده را کنترل کيفی می کند.

رنگ ها را بر مبنای پوشش آن دسته بندی می کند.

نكات ایمنی ترکيب مرکب را رعایت می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

آشکاری سازی فام رنگ به صورت دستی

نکته
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

مرکب را در مراحل درست ترکيب می کنم.

با ابزارهای ترکيب مرکب کار می کنم.

مرکب را وزن می کنم.

فام رنگ را تشخيص می دهم.

فضای کار را آماده می کنم.

مرکب ساخته شده را کنترل کيفی می کنم.

رنگ ها را بر مبنای پوشش آن دسته بندی می کنم.

نكات ایمنی ترکيب مرکب را رعایت می کنم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

مرکب را در مراحل درست ترکيب می کند.

با ابزارهای ترکيب مرکب کار می کند.

مرکب را وزن می کند.

فام رنگ را تشخيص می دهد.

فضای کار را آماده می کند.

مرکب ساخته شده را کنترل کيفی می کند.

رنگ ها را بر مبنای پوشش آن دسته بندی می کند.

نكات ایمنی ترکيب مرکب را رعایت می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دوازدهم
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واحد 
یادگيری 

تركيب كردن مركب چاپ افست 

 جلسه سيزدهمـ   اضافه كردن افزودني ها به مركب
با به کارگيری افزودنی ها مي توان انتقال مرکب، نشست مرکب بر روی سطح چاپ 
شونده، اشكاالت کيفی و متناسب سازی مرکب با شرایط محيطی را به طور مؤثر و 

مطلوب انجام داد.

روش تدریس 
از مرکب استاندارد جزو ملزومات کار  توضيح دهيد که در صنعت چاپ استفاده 
است و هر گونه تغيير شيميایی در مرکب ممكن است عوارضی به دنبال داشته 
نياز  پرداخت  آنها خواهيم  به  ادامه  در  که  به دالیلی  مواقع  بعضی  در  ولی  باشد. 
بودن ویسكوزیته  باال  تا مشكالتی مثل  تغيير در فرموالسيون مرکب مي باشد  به 
و  مرکب  زدن  پشت  مرکب،  شدن  خشك  دیر  مرکب،  انتقال  در  اشكال  مرکب، 

اشكاالت مرکب بر روی الستيك بر طرف شود.
رنگ های  اینكه  داده شود  توضيح  باید  براي هنرجو  بایستي  که  مواردی  دیگر  از 
مشكی و سایان باید قبل از رنگ های ماژنتا و زرد قرار گيرند. مرکب های با ميزان 
چسبندگی باال باید در ابتدای یونيت های چاپ قرار گيرند. ضمن اینكه محصوالتي 
که در یكی از رنگ ها دارای مصرف مرکب باالیی هستند، باید در انتهای یونيت ها 

قرار گيرد و با اضافه کردن ضد چسب مي توان این مشكالت را بر طرف کرد.

دانش افزایی
 خشک کن: خشک کن برای مرکب یک خشک کننده سطحي و یک اکسیدکننده 
سطح  در  چروک  و  چین  ایجاد  موجب  آن  از  زیاد  استفاده  مي باشد.  قوي  بسیار 
و  افزایش شکنندگي فیلم مرکب مي شود. در صورت عدم تنظیم میزان استفاده از 
فیلم  عمقی  شدن  خشک  از  سطح،  سریع  شدن  خشک  دلیل  به  کبالت  خشک کن 
جلوگیری مي شود. از نفوذ رطوبت هوا به داخل فیلم جلوگیری مي کند. رطوبت هوا 
تأثیر چندانی بر عملکرد خشک کن کبالت نمي گذارد. سرعت پلیمریزاسیون، سختی 
و همچنین براقیت فیلم رنگ را افزایش و شکنندگي آن را کاهش مي دهد. خشک 
شدن مرکب با رنگدانه رنگی با استفاده از 0/5 تا 1 درصد خشک کن حاوی 12 درصد 
کبالت در حدود چهار ساعت زمان مي برد، البته در رنگ مشکی مقدار خشک کن 1 

تا 2 درصد مي باشد.
 ضد چسب: مرکب برای آنکه بتواند به خوبی انتقال یابد و ضمن انتقال به الستیک 
به راحتی از آن جدا شود، باید دارای چسبندگی مناسبی باشد. زیاد بودن چسبندگی 
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دانش افزایی

و اختالل در  براقیت  نوردها، خشک شدن مرکب، کاهش  مشکالتی مثل گرم شدن 
چسب  ضد  به  نیاز  مشکالت  این  حل  برای  دارد.  همراه  به  را  نورد  گردش  سرعت 

مي باشد. 
ضد چسب یکی از پرمصرف ترین افزودنی ها در چاپخانه مي باشد. برای برطرف کردن 
بسیاری از مشکالت به عنوان یک راه حل سریع مي باشد. معموالً کاهش دما باعث 
سفتی مرکب مي شود و این مسئله باعث اشکال در انتقال، کنده شدن سطح چاپی، 
عدم نشست کامل مرکب مي شود. که با افزودن ضد چسب مخصوصًا در سطوح چاپ 

شونده پوشش دار )گالسه( مشکالت برطرف مي شود. 

استفاده بیش از حد از خشک کن باعث نرم شدن مرکب و خشک نشدن مرکز مرکب 
مي شود.

تحقیق کنید
صفحه 85

پرسش
صفحه 85

پژوهش کنید
صفحه 86

ـ کاهش دما ممکن است باعث سفت شدن مرکب برروی الستیک و افزایش چسبندگی 
مرکب آن و جذب الیاف کاغذ شود که با افزایش ضد چسب تا حدودی این مشکل بر 

طرف مي شود ولی مشکل انتقال مرکب در اثر سرما را نمي توان با آن بر طرف کرد.
ـ کاهش دما مي تواند عامل استفاده از ضد چسب باشد؟ )صفحه 86( 

چگونگي جلوگیري از لوله شدن کاغذ با استفاده از ضد چسب.
در کارهای چاپی که مناطق ترامه یا تنپالت در لبه های کاغذ قرار دارد با اضافه کردن 

ضدچسب به مرکب از لوله شدن آن جلوگیری مي شود.

با کاردک مقداری مرکب را بردارید و به سمت مرکبدان سرازیر کنید تا ریزش آن 
شروع شود. در صورتی که مرکب به کندی شروع به سرازیر شدن کرد یا مرکب بریده 
بریده شروع به ریزش کرد مرکب نامناسب و در صورتی که مرکب پیوسته و به راحتی 

سرازیر شد، دارای ویسکوزیته مناسب مي باشد. 
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

انواع افزودنی ها را تشخيص می دهم.

از خشك کن ها در زمان مناسب استفاده می کنم.

از شل کن در زمان مناسب استفاده می کنم.

از ضد چسب در زمان مناسب استفاده می کنم.

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را تشخيص می دهم.

مشكالت انتقال مرکب به نوردها را تشخيص می دهم.

مشكالت مشترک سطح چاپی و انتقال را تشخيص می دهم.

نكات ایمنی را رعایت مي کنم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

انواع افزودنی ها را تشخيص می دهد.

از خشك کن ها در زمان مناسب استفاده می کند.

از شل کن در زمان مناسب استفاده می کند.

از ضد چسب در زمان مناسب استفاده می کند.

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را تشخيص می دهد.

مشكالت انتقال مرکب به نوردها را تشخيص می دهد.

مشكالت مشترک سطح چاپی و انتقال را تشخيص می دهد.

نكات ایمنی را رعایت مي کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسۀ سیزدهم
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واحد 
یادگيری 

تركيب كردن مركب چاپ افست

جلسۀ چهاردهمـ  اشكاالت مركب در فرایند چاپ                                   
مرکب در فرایند چاپ مي تواند سه دسته اشكال به وجود آورد، که شامل مشكل 
برروی سطح چاپ شونده، مشكل در انتقال و مشكل هم پوشانی که در کتاب به 

آنها پرداخته شده است.

روش تدریس

در کنار اشكاالت مرکب نياز مي باشد در مورد مشكالتی که محلول رطوبت دهی 
برروی مرکب به وجود مي آورد نيز توضيحاتی به شرح زیر برای هنرجویان بدهيد:

شدگی  کلسيم  باعث  که  مواردی  در  و  مرکب  چسبندگی  کاهش  باعث  الکل: 
مي شود، موجب عدم جذب مرکب توسط نورد مي شود.

سختی آب: باال بودن هدایت الكتریكی در داروی آب باعث می شود قدرت دفع 
مرکب محلول به حدی برسد که مرکب را از نواحی ترامه پس بزند و چاپ ضعيف 
شود. یا باعث افزایش ميزان امولسيون و همين طور رسوب در یخچال، شيشه شدن 
نوردها، پشت زدن، لجن کردن مرکب، و مشكل خشك شدن کار را به همراه داشته 
باشد. آب سخت در واکنش با اسيد چرب مرکب تشكيل ترکيبات چرب غير حالل 

مي دهد که باعث مشكالتی مثل لجن کردن و مشكل در امولسيون مي شود.
و جذب  کاهش کشش سطحی  باعث  رطوبت دهی  محلول  دمای  بودن  باال  دما: 
مقدار زیادی از محلول در سيستم مرکب دهی و مشكالتی در بحث کيفی و لجن 

کردن مرکب مي شود.
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دانش افزایی

 مکانیزم گردش آب خنک در نوردهای صالیه در کنترل بهتر انتقال مرکب کمک 
شود  کنترل  به درستی  اپراتور  توسط  صورتی که  در  مکانیزم  این  مي کند.  بسیاری 
یا  بودن  شل  مثل  مواردی  در  کند.  برطرف  را  مرکب  مشکالت  از  بسیاری  مي تواند 
چسبنده بودن مرکب مي توان بدون استفاده از افزودنی ها که معموالً اثرات منفی نیز 

برروی فرایند کیفی چاپ دارند مشکالت مرکب را برطرف کرد.

 لوله شدن لبه انتهایی کاغذ چسبندگی بیش از حد مرکب   ) با افزودن ضد چسب  
بر طرف مي شود(/خشک نشدن مرکب )کم بودن خشک کن مرکب به مقدار توصیه 
شده توسط شرکت خشک کن اضافه شود )حدود 1 درصد(، حجم باالی مرکب که با 
کاهش میزان مرکب دهی یا تصحیح حجم مرکب در پیش از چاپ بر طرف مي شود( 
شدن  مي شود(/پودر  طرف  بر  مرکب  تعویض  با  که  مرکب  بودن  )شل  آوردن  زمینه 
مرکب )خشک کن بیش از حد(ریزش مرکب )فلو مرکب بیش از حد است(پرش مرکب 

)روان بودن مرکب که با تعویض مرکب بر طرف مي شود( را مي توان نام برد.

میزان pH: قليایی بودن محلول باعث عدم تعامل آب و مرکب و جذب بيشتر آب 
توسط مرکب مي شود. اسيدی بودن آن نيز باعث دیر خشك شدن مرکب مي شود.

ضمن اینكه تنظيمات نامناسب و غيراستاندارد فشار، رطوبت دهی و مرکب دهی نيز 
در ایجاد این اشكاالت مؤثر مي باشند.

ایجاد  به مقدار کمي رطوبت مي تواند در فرایند مرکب دهی مشكل  دما و  معموالً 
کند. 

اثر آب سخت بر روی مناطق غیر چاپی الستیک
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را تشخيص می دهم.

ویسكوزیته مناسب برای مرکب را تشخيص می دهم. 

مرکب را با کاردک انتقال می دهم.

اشكاالت مرکب را رفع می کنم.

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می شناسم.

پایين بودن مقاومت سایشی را می دانم.

پشت زدن مرکب را می دانم.

عقب ماندن مرکب در مرکبدان را می دانم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسۀ چهاردهم

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را تشخيص می دهد.

ویسكوزیته مناسب برای مرکب را تشخيص می دهد. 

مرکب را با کاردک انتقال می دهد.

اشكاالت مرکب را رفع می کند.

مشكالت مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می شناسد.

پایين بودن مقاومت سایشی را می داند.

پشت زدن مرکب را می داند.

عقب ماندن مرکب در مرکبدان را می داند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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چک لیست ارزشیابي شایستگي

واحد یادگيري : رطوبت دهی و مركب رسانی

شاخص عملكردنام مراحلردیف
چگونگي انجام



آماده سازي مكانيزم 1
رطوبت دهی

کنترل و تشخيص ميزان الكل محلول رطوبت دهی

کنترل و تشخيص ميزان pH محلول رطوبت دهی

کنترل و تشخيص ميزان سختی محلول رطوبت دهی

آماده سازي یخچال

آماده سازي محلول 2
رطوبت دهی

تشخيص مؤلفه های شيميایی محلول رطوبت دهی

آماده سازي محلول رطوبت دهی

 انواع مكانيزم های رطوبت رسانی

جنس نوردهای آب و مرکب 

3
فيلر کردن و 

تنظيم نوردهای 
مرکب دهی

نوردهای مكانيزم مرکب رسانی

تعداد نوردهای دستگاه چاپ

فيلر کردن نورد داکت مرکب

آماده سازي و تنظيم 4
مرکبدان

تنظيم کردن شيرهاي مرکبدان

نصب نورد شور در واحد مرکب رسانی 

شست وشوی دستی نوردهای مرکب

تنظيم و شست وشوی اتوماتيك نورد های مرکب

کاليبراسيون ابزار 5
کار

ابزارهای اندازه گيری دارای کاليبراسيون

زمان مورد نياز برای کاليبراسيون

کاليبراسيون دستگاه pH سنج
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شاخص عملکردنام مراحلردیف
چگونگي انجام



دریافت دستور کار1

تشخيص رنگ پروسس و اسپات

مهارت تشخيص اطالعات رنگ از اطلس

مهارت تشخيص رنگ در محيط با نور استاندارد

محاسبه ميزان مصرف رنگ بر حسب سطح چاپی

2
تعيين مرکب های 
مورد نياز برای 

ساخت رنگ

مهارت تشخيص چشمي ترکيبات رنگ

مهارت تشخيص رنگ های پروسس

 مهارت تشخيص رنگ های اسپات

مهارت تشخيص مرکب فلورسنت بر  روی سطح چاپی

ساخت مرکب 3
ترکيبی

آماده سازي و تشخيص رنگ ها از نظر پوشش

آماده سازي قوطی مرکب 

ترکيب یك نمونه رنگ

4
اضافه کردن 
افزودنی های 

مرکب )اصالح 
مرکب(

مهارت در تشخيص زمان استفاده از خشك کن 

مهارت در تشخيص زمان استفاده از شل کن

مهارت در تشخيص زمان استفاده از ضد چسب

5
برطرف کردن 
خطاهای مرکب

تشخيص مشكل مرکب بر روی سطح چاپ شده

تشخيص مشكل مرکب در انتقال 
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ت دهی و مرک
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 آماده سازي و تنظيم مرکبدان
1
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ب )اصالح مرک

اضافه کردن افزودنی های مرک
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 کاليبراسيون ابزار کار
3
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 برطرف کردن خطاهای مرک

1

ت محيطي
ت/ شایستگي غيرفني/توجهات زیس

ایمني بهداش
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ت محيطي
ت/ شایستگي غيرفني/ توجهات زیس
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پودمان 3

نمونه گیری چاپ افست ورقی  
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جلسۀ پانزدهمـ  آماده كردن دستگاه براي چاپ نمونه

واحد 
نمونه گیری چاپ افست ورقییادگیری 

حسب  بر  مناسب،  ابزارهای  به وسیله  دستگاه  واحدهای  تنظیمات  و  آماده سازي 
پارامترهای کیفی در کوتاه ترین زمان، عامل مؤثر در فرایند نمونه گیری مي باشند. 
زمان ارتباط مستقیم در افزایش تولید و راندمان، کاهش ضایعات و خستگی اپراتور 
دارد. نمونه گیری برای کنترل و جلوگیری از هر گونه اختالف بین چاپ تیراژ با 

نمونه سفارشی صورت مي گیرد.

روش تدریس
برای شروع تدریس نمونه گیری در یك چاپخانه ابتدا مراحل کار را یك بار از ابتدا تا 

انتها توضیح دهید.
مراحل كار نمونه گیري: بعد از دریافت نمونه کار به صورت فایل یا پروف، اپراتور 
تنظیمات  شونده،  چاپ  سطح  گراماژ  و  ضخامت  عرض(،  )طول،  ابعاد  حسب  بر 
سطوح  مقداری  سپس  کنید،  اعمال  را  ماشین  تحویل  و  چاپ  تغذیه،  واحد های 
چاپی باطله را آماده کرده و با در نظر گرفتن اینکه ماشین با چه تعداد سطح چاپی 
به سرعت مورد نظر مي رسد در فواصل معین چند برگ کاغذ سفید قرار دهید و 
بعد از بارگذاری، عملیات چاپ را آغاز کنید تا کاغذ های سفید به داخل دستگاه 
هدایت شود. سپس ماشین را متوقف کنید.کار چاپ شده را با نمونه مطابقت دهید. 
تنظیمات سنجاق ها، عالمت نشان، کالربار و فاصله لبه کار را کنترل کنید. بعد از 
نمونه گیری آغاز کنید، تا کاغذ های باطله چاپ  اعمال تغییرات مورد نیاز مجدداً 
شده و کاغذهای سفید بعدی چاپ شوند. بار دیگر چاپ را متوقف کرده و با کار 
چاپی مطابقت دهید و این کار تا رسیدن به حد مطلوب ادامه پیدا مي کند در این 
فرایند زمان مهم ترین عامل مي باشد. هر قدر سرعت عمل بیشتر باشد، در روند 
تولید و کاهش مواد مصرفی و هزینه ها، تحویل به موقع کار به مشتری و موارد 
بسیاری از جمله خستگی خود اپراتور مؤثر خواهد بود. برای باال بردن سرعت عمل 
در نمونه گیری مواردی از جمله وجود چك لیست و تعریف وظایف برای گروه چاپ 

الزامي  مي باشد.
برای آشنایی هنرجویان با عملکرد شیرهای مرکبدان توضیح دهید که هر کدام از 
این کلیدها تنظیمات اعمال شده را توسط الکتروموتور به یك تیغه در مرکبدان 
انتقال مي دهد. با عقب و جلو رفتن هر تیغه حجم مرکب مقابل آن تیغه، بر روی 
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نورد منشأ تغییر مي کند و توسط نورد داکت انتقال مي یابد. با توجه به اهمیت و 
حساسیت باالی این مکانیزم دائماً باید سرویس و نگهداری شود.

هنرجویان  از  و  كنید  اجرا  دستگاه  یونیت های  از  یکی  در  را  زیر  مراحل 
بخواهید در یونیت های دیگر آن را اجرا كنند: 

کاماًل  را  دوم  کلید  تنظیمات  ادامه  در  کنید  باز  کاماًل  را  اول  کلید  تنظیمات      1
ببندید. به همین ترتیب کلیدها را یکی در میان باز و بسته کنید.

2    تیغه های داخل مرکبدان را با یك پارچه آغشته به حالل، کامال تمیز کرده و 
روغن کاری کنید.

3    تنظیمات کلیدهای بسته را کاماًل باز و کلیدهای باز را کاماًل ببندید.
4    مجدداً تیغه های داخل مرکبدان را با یك پارچه آغشته به حالل کامالً تمیز کرده و 

روغن کاری کنید.
برای هنرجویان توضیح دهید که در سیستم کامپیوتر بعضی از میز ها، برای باال 
رفتن سرعت عمل در رسیدن به نمونه، نرم افزارهایی نصب شده است که اپراتور 
را در رسیدن به رنگ مطلوب و منطبق با نمونه/ ارژینال یاری مي دهد. برای مثال 
مي تواند با استفاده از این نرم افزار، مقادیر شیرهای مرکبدان را از طریق اینترنت 
با  این میزها دارای اسپکتروفتومتر هستند،که  از  ارسال کنند. بعضی  این میز  به 
مي کند.  اعمال  را  مرکبدان  شیرهای  تنظیمات  تغییر  شده،  چاپ  کالربار  اسکن 
تنظیمات  مشتری،  فایل های  به  توجه  با  مي توانند  که  نرم افزارهایی  همین طور 
اعمال  قابلیت  که   )KHS( نرم افزار  یا   .)Prepress( مثل  آورد  به دست  را  شیرها 

مقادیر بر حسب جنس کاغذ را دارا مي باشد.
با  مستقیم  ارتباط  نمونه  چاپ  برای  تغذیه  واحد  تنظیم  تغذیه:  واحد  تنظیم 
آشنایی هنرجویان با ابزار اندازه گیری دارد. قبل از مطرح کردن کلماتی مثل طول، 
را در معرض دید  از سطح چاپ شونده  ابتدا یك برگ  عرض، ضخامت و گراماژ 
هنرجو قرار دهید و طول و عرض و ضخامت آن را نشان دهید. بعد از آموزش از آنها 
بخواهید با ابزار اندازه گیری روش خواندن صحیح و کار کردن درست با میکرومتر را 
انجام دهند. گراماژ نیز با نشان دادن لیبل مشخصات بند سطح چاپی و واحد وزن 
بر سطح توضیحات الزم را ارائه دهید سپس خط کش های مدرج مناطق مختلف 
بخش تغذیه را به هنرجویان نشان داده و روش انتقال ابعاد را بر روی صفحه مدرج 
تشریح کنید. همین طور چگونگی مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به حرکت طولی را 

به وسیله چرخ دنده های مارپیچ یا چرخ دنده شانه ای را شرح دهید. 
توضیح  هنرجو  برای  ابتدا  تدریس  شروع  و  آشنایی  برای  چاپ:  واحد  تنظیم 
دهید که یونیت دستگاه دارای چه اجزایی است. مرکبدان، نوردهای مرکب و آب، 
سیلندر پلیت، سیلندر الستیك، سیلندر چاپ )فشار(، سیلندر ترانسفر و پنجه های 
ادامه  در  دهید.  شرح  آنها  وظایف  همراه  به  را  شونده  چاپ  سطح  انتقال دهنده 
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درباره نقش مهم فشار در عملیات چاپ صحبت کنید، واحد فشار را برسطح برای 
هنرجویان توضیح دهید. درباره اهمیت تنظیمات فشار بین نوردها، فشار نوردها بر 
روی پلیت، فشار بین پلیت و الستیك، فشار الستیك بر روی سیلندر چاپ، فشار 

پنجه ها بر روی سطح چاپ شونده با هنرجویان تبادل نظر کنید.
هنرآموز محترم در ادامه برای تدریس واحد مرکب رسانی توضیح دهید که ابتدا 

باید موارد زیر کنترل شود: 
1    مشخصات پوشش نورد های مرکب

2    کیفیت سطح نورد منشأ مرکب
3    جنس نوردهای انتقال مرکب

4    زبری نوردهای مرکب
5    یکنواختی قطر نورد در طول 

6    کنترل بلبرینگ سر نوردها
7    کنترل فیلر بین نوردها و نوردها با پلیت

)الستیکی(،  نرم  نوردهای  با  را  هنرجویان  ابتدا  محترم  آموز  هنر  نورد:  انواع 
نوردهای سخت )استیل،کروم،مس، تفلون، کائوچو(آشنا کنید و توضیح دهید که 
برای انتقال بهینه مرکب و آب باید هر نورد نرم بر  روی نورد سخت با فشار تعیین 

شده توسط شرکت سازنده قرار گیرد.

دانش افزایی

  بلوک اندازه گیری فیلم مركب: این ابزار به صورت مکعب مي باشد. سطح مورد نظر 
آن دارای دو شیار است كه سطح بلوک را به سه قسمت تقسیم مي كند. دو سطح 
كناری با یکدیگر در یک راستا هستند ولی سطح میانی نسبت به آن دو دارای زاویه 
مي باشد. با كشیدن بلوک بر روی نورد منشأ دو سطح كناری از ابتدا تا انتها بر روی 
نورد منشأ كشیده شده و كاماًل آغشته به مركب مي شود. ولی سطح میانی با توجه به 
زاویه ای كه دارد، ابتدای بلوک در این قسمت به مركب آغشته مي شود ولی با زیاد 
شدن زاویه و دور شدن این سطح در میانه بلوک از نورد منشأ دور شده و بین ارتفاع 
فیلم مركب و سطح میانی فاصله مي افتد. مکانی كه بر روی سطح میانی مركب قطع 

شده است نشان دهنده ارتفاع فیلم مركب مي باشد.
مختلف  علل  به  مواقع  از  بعضی  در  فرم  نوردهای  صالیه:  نورد  كورس  تنظیمات   
)اشکال در پیگمنت مركب( ممکن است سایه ترام مناطق مصور پلیت را به منطقه 
دیگری انتقال داده و سایه آن تصویر را كپی كند. نوردهای صالیه تاحدودی قابلیت 
برای  تنظیم  دو  ابتدا  در  سازنده  شركت های  دارند.  را  مشکل  این  كردن  برطرف 
نوردهای صالیه ابداع كردند: اول تغییر كورس صالیه و دوم نقطه شروع صالیه نسبت 
به پلیت معموالً با افزایش كورس صالیه مشکل را برطرف مي كردند. از موارد دیگری 
با قرار دادن  از تنظیم كورس استفاده مي شود زمانی است كه در یک مركبدان  كه 
یک دیواره )سنگ( مركب دان را تفکیک مي كردند. برای ریختن دو رنگ متفاوت و 
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دانش افزایی

قسمتی از پلیت را با یک رنگ و قسمت دیگر را با رنگ دیگر چاپ مي كنند، كه برای 
جلوگیری از اختالط رنگ ها باید كورس كاماًل بسته شود. با توجه به پیشرفت مباحث 
انتهای كورس صالیه  نقطه  به  علمي چاپ فرضیه ای وجود داشت،كه مربوط مي شود 
)نقطه مركب(. وقتی صالیه به انتهای كورس مي رسد و قصد برگشت مي كند توقفی 
انتقال  با تغییر مکانیزم  ایجاد مي شود. ظاهراً در روند كیفیت چاپ مؤثر مي باشد و 
لحظه ای  بدون توقف  را  برگشت  و  به كارگیری بشقابی حركت رفت  با  قدرت كورس 
ایجاد كردند. ولی در این مکانیزم، كورس ثابت مي باشد. فقط نقطه شروع كورس قابل 
جابه جایي مي باشد. برای از بین بردن سایه نوردهای ضد سایه را به كار گرفتن كه با 

فعال كردن موقت صالیه آنها سایه كار چاپی را از بین مي برند. 

میز كنترل وسیله ارتباطی اپراتور با دستگاه مي باشد و شركت های سازنده دائمًا در 
نهایی،  نمونه  به  رسیدن  سرعت  بردن  باال  برای  میز  این  كردن  مجهز  و  ارتقاء  حال 
همراه با سهولت در كار اپراتوری هستند. این میز دارای سطح مسطحی مي باشد كه 
كار چاپی را روی آن قرار مي دهند و كلیدهای تنظیم شیر مركبدان زیر كار چاپی قرار 
مي گیرند. برای قرار دادن صحیح كار چاپی در موقعیت میز ابتدا باید دید كه دستگاه 
قرار دهید  را شاخص  ...( و حد وسط آن   ،24، دارای چند شیر مركبدان است )30 
سپس سطح چاپی را به صورتی روی میز قرار دهید كه سنجاق وسط آن با شاخص 
شیر مركبدان در یک راستا باشد و در ادامه شیرهای مركبدانی را كه در دو طرف میز 

خارج از سطح چاپی هستند را بر روی عدد صفر تنظیم كنید.

كاركالسی 
صفحه 96

پرسش صفحه 
صفحه 97

بحث كالسی 
صفحه 97

مناسب،  ابزارهای  به وسیله  دستگاه  واحدهای  تنظیمات  دستگاه:  تنظیم  مزایاي 
بر حسب پارامترهای كیفی در كوتاه ترین زمان،باعث افزایش راندمان تولید، كاهش 

ضایعات و كاهش خستگی اپراتور دارد.

تنظیمات دستگاه و  قابلیت دریافت اطالعات دقیق  با  افزار  اتصاالت سخت  ـ واحد 
رنگ باعث باال رفتن كیفیت كارو سرعت عمل در نمونه گیری مي شود.

نوردها،  فیلر  از: شیرهای مركبدان،  یونیت چاپ عبارت اند  تنظیم در  قابل  اجزای  ـ 
پنجه  زیر  فیلر  یکدیگر،  به  نسبت  سیلندرها  فشار  نوردها،  صالیه  زمان  و  كورس 

سیلندر ترانسفر

به  رسیدن  و  نمونه گیری  رفتن سرعت  باال  باعث  نمونه گیري  روند  در  اپراتوري  میز 
چاپ پایدار در كوتاه ترین زمان مي باشد.
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به  باعث مي شود كه تنظیم رنگ ها  نمونه گیري  تنظیم شیرهاي مركبدان در فرایند 
سهولت انجام شود.در زمان دریافت اطالعات رنگی به وسیله سخت افزار تنظیمات به 

درستی انتقال یابد. تیغه های مركبدان و سطح نورد منشأ مركب آسیب نبیند.

بحث كالسی 
صفحه 99

پژوهش كنید 
صفحه 101

مشکالت ناشي از فیلر نبودن توردهاي مركب دهي عبارت اند از: عدم انتقال صحیح 
مركب به مقدار مورد نیاز به پلیت، آسیب دیدگی نوردها و متعلقات آن و در نهایت 
افت كیفی محصول چاپی مي شود.فعالیت عملی صفحه 104: برای تنظیم كورس صالیه 
دستگاه باید از كتاب راهنما ماشین استفاده كرد معموالً در ماشین های قدیمي مطابق 
شکل صفحه 18 یک بازو به چرخ دنده سیلندر متصل مي باشد و سمت دیگر آن به 
كه  مي باشد  پیچ  یک  دارای  سیلندر  سمت  بازوی  مي باشد.  متصل  صالیه  نورد  سر 
مركز  از  دور شدن  با  و  مي كند  پیدا  را  قابلیت حركت عرضی  بازو  آن  كردن  با شل 
سیلندر كورس زیاد شده و با نزدیک شدن به مركز سیلندر كورس كمتر مي شود و در 
ماشین های جدید این عملیات به صورت اتوماتیک از صفحه نمایشگر دستگاه انجام 

مي گیرد.
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پودمان 3: نمونه گیری چاپ افست ورقی

خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه هاي خود ارزیابي

آماده سازي دستگاه را انجام می دهم.

شیرهای مرکبدان را تنظیم می کنم.

واحد تغذیه را تنظیم می کنم.

نوردهای مرکب را فیلر می کنم.

فشار فیلر نوردها را تشخیص می دهم.

مقدار فشار مناسب را بر حسب سطح چاپ شونده محاسبه می کنم.

فشار بین سیلندر الستیك و سیلندر چاپ را تنظیم می کنم.

کورس نورد صالیه را مي توانم انجام دهم.

كاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه پانزدهم

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه هاي ارزشیابي

آماده سازي دستگاه را انجام می دهد.

شیرهای مرکبدان را تنظیم می کند.

واحد تغذیه را تنظیم می کند.

نوردهای مرکب را فیلر می کند.

فشار فیلر نوردها را تشخیص می دهد.

مقدار فشار مناسب را بر حسب سطح چاپ شونده محاسبه می کند.

فشار بین سیلندر الستیك و سیلندر چاپ را تنظیم می کند.

کورس نورد صالیه را مي تواند انجام دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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50 تا 55 درصد رطوبت نسبي چاپخانه

بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد درجه حرارت چاپخانه

5000 كلوین، فلورسنت میزان نور محیط

تهویه مناسب برای دفع مواد مضر موجود در هوای چاپخانه سیستم تهویه

ارتباط غیرمستقیم دستگاه و سطح چاپ شونده با سرما و گرمای تولید 
شده

محل نصب سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی

مناسب  و  مي شود  رطوبت  کاهش  باعث  دما  کاهش  که  دهید  توضیح  ادامه  در 
نبودن این دو پارامتر موجب پیش آمدن مشکالتی مثل عدم تغذیه پایدار سطح 
چاپ شونده، عدم رجیستری، چروک شدن سطح چاپی هنگام عملیات چاپ، دیر 
خشك شدن مرکب سطح چاپی، ... مي شود و با توجه به متفاوت دیده شدن رنگ 
نیاز به نور استاندارد و یکسان در محیط های کنترل رنگ مي باشد.  نمونه چاپی 
از برچسب های شناسایی رنگ جهت کنترل دمای نور میز اپراتوری و کنترل نور 
استاندارد برای تشخیص درست رنگ استفاده مي شود که قابلیت چسباندن روی 
پروف یا نمونه کار چاپی را دارد. در صورت استاندارد نبودن محیط، نوارهای راه راه 

روی آنها نمایان مي شود.

جلسۀ شانزدهمـ  نمونه گیري )چاپ نمونه(

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ افست ورقی

مجموعه عملیاتي که پیش از آغاز چاپ تیراژ برای رسیدن به یك اثر چاپی متناسب 
با ویژگی های مورد نظر سفارش دهنده انجام مي گیرد را نمونه گیری مي گویند. 

برای آشنایی بیشتر هنرجویان به عوامل محیطی چاپخانه و تأثیر آن بر کیفیت 
چاپ پایدار باید ذهن او را بر عوامل محیطی متمرکز کنید. این عوامل را در بدو 

فرایند نمونه گیری برای او تشریح کنید.

روش تدریس
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رجیستری در ماشین های جدید )داراي تنظیمات رجیستري(: بعد از نصب 
پلیت های مربوطه با هنرجویان یك نمونه چاپی بگیرید و به ترتیب زیر به تنظیم 

آن بپردازید. 
1    با ذره بین )لوپ( عالئم سنجاق ها را با دقت نگاه کنید.

2    با هنرجویان پیرامون ترتیب اولویت حرکت هر کدام از سنجاق ها تبادل نظر 
کنید )البته در بعضی از دستگاه ها سنجاق رجیستری یونیت اول ثابت مي باشد(.

3    با توجه به اولویت سنجاق ها را درجهت عمودی و افقی روی یك دیگر منطبق 
کنید.

قبل از شروع كار با مراجعه به كتاب راهنما دستگاه مقدار جابه جایي عالئم رجیستری را 
بر حسب اعداد نمایش شده به دست آورید. در ضمن هنگام تنظیم عرضی حتماً دستگاه 

باید در حال حركت باشد.

تغییر شکل لیبل كنترل نور در زیر نور تنگستن

تغییر شکل لیبل كنترل نور در زیر نور فلورنست

تغییر شکل لیبل كنترل نور در زیر نور روز

نکته
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رجیستری در ماشین های قدیمي  
برای تنظیم افقی ابتدا سیلندر پلیت را در وضعیتی قرار دهید که گیره های لبه کار 

و ته کار در دسترس باشند.
برای باال بردن یکنواخت عالئم رجیستری در هر یونیت با توجه به صفحه مدرج 
کنار گیره لبه کار ابتدا پیچ های تنظیم گیره لبه کار را به مقدار الزم شل کرده 
و سپس پیچ های تنظیم گیره ته کار را بکشید و در آخر مجدداً گیره لبه کار را 

آچارکشی کنید.
برای پایین بردن یکنواخت عالئم رجیستری در هر یونیت با توجه به صفحه مدرج 
به مقدار الزم شل کرده  را  ابتدا پیچ های تنظیم گیره ته کار  کنار گیره ته کار، 
را  گیره ته کار  را بکشید. در آخر مجدداً  لبه کار  و سپس پیچ های تنظیم گیره 

آچارکشی کنید.
برای باال بردن عالئم رجیستری در یك سمت پلیت ابتدا با توجه به صفحه مدرج 
کنار گیره لبه کار مورد نظر پیچ های تنظیم گیره را در سمت مذکور شل کرده، 
مخالف  به سمت  را  گیره  کار،  ته  گیره  کنار  پیچ حرکت عرضی  به وسیله  سپس 
هدایت مي کنید. در ادامه شروع به کشیدن )بستن( پیچ های تنظیم گیره ته کار 

کنید و در آخر مجدداً گیره لبه کار را آچارکشی کنید.

3    بعد از انطباق عالئم سنجاق در وضعیت افقی و عمودی ضمن در نظر گرفتن 
فاصله هر دو سنجاق با لبه کار کجی عالئم را بگیرید.

شکل پایین یك منوی تنظیم رجیستری را نشان مي دهد
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پودمان 3: نمونه گیری چاپ افست ورقی

برای پایین بردن عالئم رجیستری در یك سمت پلیت ابتدا با توجه به صفحه مدرج 
کنار گیره ته کار مورد نظر پیچ های تنظیم گیره را در سمت مذکور شل کرده، 
سپس به وسیله پیچ حرکت عرضی کنار گیره ته کار، گیره را به سمت موافق هدایت 
کنید. در ادامه شروع به کشیدن )بستن( پیچ های تنظیم گیره لبه کار کنید و در 

آخر مجدداً گیره ته کار را آچارکشی کنید.
به  نوبت  و گرفتن چاپ  پلیت  بستن  از  بعد  رجیستري توسط سیلندر پلیت: 
رجیستري مي رسد. در ماشین های جدید از روی میز اپراتور یا از روی پنل اپراتوری 
عالئم قابلیت جابه جایي و تنظیمات الزم را دارند. سیلندرهای پلیت قابلیت حرکت 
عرضی را دارند. با فشار دادن کلید های حرکت چپ و راست سیلندر عالئم سنجاق 
سیلندر  یونیت های دیگر منطبق مي کند. ضمناً  پلیت های  با سایر  را  پلیت  روی 
پلیت قابلیت چرخش در حول محور خود را به باال و پایین دارد، که با فشار دادن 
کلید حرکت به باال و پایین نیز سنجاق ها را جهت انطباق با سایر پلیت ها هدایت 
مي کند. ولی برای گرفتن کجی پلیت مکانیزم گریز از مرکز سیلندر ترانسفر قبل از 
یونیت مورد نظر با عقب گرفتن یا جلو گرفتن سطح چاپ شونده در قسمت مورد 
نظر پلیت امکان باال و پایین بردن عالمت سنجاق را در یك طرف سطح چاپی مهیا 

مي کند که به اصطالح به آن کجی گرفتن مي گویند.

تنظیمات دستگاه بر حسب ابعاد و ضخامت )گراماژ( سطح چاپ شونده و بر حسب 
تنظیمات رنگی ضمائم صورت مي گیرد.

پرسش صفحه 
111

پژوهش كنید 
صفحه 111

در صورتی كه ضخامت و گراماژ باطله هاي مورد استفاده در نمونه گیري با گراماژ سطح 
چاپ شونده متفاوت باشد مشکالت زیر به وجود مي آید.

الف( اشکال در تنظیمات واحد تغذیه و تحویل )تنظیمات مرتبط به ضخامت و گراماژ(
ب( اشکال در انتقال صحیح مركب )ترام( به سطح چاپ شونده

پ( احتمال وارد شدن خسارت به اجزای دستگاه )الستیک(
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

وظایف اپراتوری نمونه گیری را انجام می دهم.

ویژگی های نور استاندارد نمونه گیری را بیان می کنم.

اطالعات برگه سفارش مرتبط به کار چاپی را بررسی می کنم.

تفاوت رجیسترینگ در ماشین های قدیمي  و جدید را تشخیص می دهم.

عالئم کنترل کیفی روی پلیت را تشخیص می دهم.

با ابزار لوپ می توانم کار کنم.

مؤلفه های کنترل سطح چاپ شونده را تشخیص می دهم.

رجیستر کردن کار را انجام می دهم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

وظایف اپراتوری نمونه گیری را انجام می دهد.

ویژگی های نور استاندارد نمونه گیری را بیان می کند.

اطالعات برگه سفارش مرتبط به کار چاپی را بررسی می کند.

تفاوت رجیسترینگ در ماشین های قدیمي  و جدید را تشخیص می دهد.

عالئم کنترل کیفی روی پلیت را تشخیص می دهد.

با ابزار لوپ می تواند کار کند.

مؤلفه های کنترل سطح چاپ شونده را تشخیص می دهد.

رجیستر کردن کار را انجام می دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

كاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه شانزدهم
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جلسۀ هفدهمـ  تأیید نهایي نمونه چاپي

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ افست ورقی

تأیید نهایی نمونه چاپی یعنی کنترل متن، کنترل رنگ، کنترل عالئم رجیستری، 
کنترل خشك شدن کار چاپی و سایر پارامترهای مشخص شده در سفارش و تأیید 
ناظر چاپ یا مشتری که بعد از تأیید مسئول کنترل کیفیت و مشتری، چاپ تیراژ 

آغاز مي شود.

روش تدریس
دارای  مي تواند  چاپی  نمونه  که  کنید  تشریح  هنرجویان  برای  مرحله  این  در 
ویژگی های بسیاری باشد که هر نمونه را از سایر نمونه ها جدا مي کند و نمي توان 
و  سفارش  بر حسب  کنترل  مراحل  کرد.  مشخص  را  ترتیبی  نمونه  کنترل  برای 
نیازهای مشتری بر شمرده مي شود. در ادامه به این مراحل به صورت خالصه اشاره 

مي کنیم:
1       نوع كنترل كیفیت بر حسب سفارش )چشمی، ابزاری(

2     كنترل كلی كار و تعیین اولویت های كیفی:
 کنترل رجیستر شدن رنگ ها بر روی هم، با استفاده از لوپ بر روی تصاویر و 
عالئم  گرفتن  نظر  در  بدون  آنها  اصالح  ترام(.  )گل  رنگ  چند  متن های  ترجیحاً 

رجیستری )با هماهنگی کنترل کیفیت(.
 کنترل و یکدست کردن رنگ نمونه چاپی بر حسب کالربار.

 اصالح مشکالت کیفی باندها اعم از نداشتن رگه، کچلی، عدم هم پوشانی، سایه، 
چسبیدن هر شئ خارجی.

 بستن شیر های مرکبدان همه رنگ ها در مناطقی که ترام ندارند حتی با کم رنگ 
شدن کالربار آن منطقه.

باالترین  که  مناطقی  یا  تنپالت  مناطق  دادن  قرار  مبنا  با  تنظیم خشك کن ها   
حجم رنگ را دارند.

 کنترل عالئم کیفی مستقر در کالربار در مناطق ترامه.
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چاپ،  از  پیش  )مشکالت  سفارشی  نمونه  با  آن  کردن  برابر  و  متن  کنترل   
جاخوردگی الستیك، مشکالت چاپی(.

پودر مصرفی )خشك کن(، کنترل خشك   کنترل حجم مرکب، کنترل حجم 
شدن مرکب و ورنی روی سطح چاپی به وسیله لمس با دست.

 کنترل و وارد کردن تیراژ چاپ با احتساب باطله آن در دستگاه.
 گرفتن تأیید نهایی از ناظر چاپ، مسئول کنترل کیفیت یا مشتری. 

اشکاالت  رفع  جهت  آمادگی  داشتن  برای  پایین  سرعت  با  چاپ  آغاز   
احتمالی)تغییررنگ،مشکالت رطوبت دهی، مشکالت انتقال سطح چاپی در واحد تغذیه 

و تحویل و .....(
 باال بردن سرعت دستگاه تا حد مجاز برای مدیریت زمان.

نور استاندارد یا همان نور روز نوری است كه مشابه نور محیط در زمان تابش خورشید 
مي باشد كه با شبیه سازی آن به وسیله المپ های استاندارد )Day.Ligth(كه با شدت 

نوری )5000 درجه كلوین( برای كنترل كیفی سفارشات چاپی استفاده مي شود.

پژوهش كنید
صفحه112
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پودمان 3: نمونه گیری چاپ افست ورقی

خود ارزیابي توسط هنرجو

مؤلفه هاي خود ارزیابي

انواع کنترل کیفی را بیان می کنم.

اولویت های کنترل کیفی را بیان می کنم. 

اهمیت کنترل چشمي  را بیان می کنم.

خشك شدن سطح چاپی را کنترل می کنم.

حجم پودر را کنترل می کنم.

یکنواختی رنگ را کنترل می کنم.

كاربرگ ارزشیابی مستمر جلسۀ هفدهم

ارزشیابي توسط هنرآموز

مؤلفه هاي ارزشیابي

انواع کنترل کیفی را بیان می کند.

اولویت های کنترل کیفی را بیان می کند. 

اهمیت کنترل چشمي  را بیان می کند.

خشك شدن سطح چاپی را کنترل می کند.

حجم پودر را کنترل می کند.

یکنواختی رنگ را کنترل می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

خیربلی

خیر بلی
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گ ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( سوم
كاربر

ت
س

پ اف
ش چا

س : تولید به رو
پ                                                                                                                                در

رشته تحصیلي: چا
ش آموزی:

نام و نام خانوادگي:                                                                                                                                    كد دان

ت ورقی
س

پ اف
فصل )پودمان( 3: نمونه گیری چا

تعداد واحد یادگیری: 1

ت ورقی
س

پ اف
واحد یادگیری ) 5(   : نمونه گیری چا

تعداد مراحل: 3
 مرحله كار

حداقل نمره
نمره

ت ورقی
سازی دستگاه افس 1ـ آماده 

2
2ـ نمونه گیری )چاپ نمونه(

2
3ـ تأیید نهایی نمونه

1

طي ت محی
ت/شایستگي غیر فني/توجهات زیس

ایمني بهداش
2

میانگین مراحل
2

0
نمره شایستگي از 3

0
نمره مستمر )از 5(

نمره واحد یادگیری از 20
0/0

0/0
ت.

ب مي نماید كه 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیري را اخذ نماید. شرط قبولي هر پودمان حداقل 12 اس
س

ستگي را ك
زماني هنرجو شای

ب نماید.
س

ستگي را ك
ت پودمان ها( زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كلیه كارها شای

س )میانگین نمرا
نمره كلي در
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پودمان 4
تغذیه تحویل و نمونه گیری چاپ افست رول
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جلسه هجدهم ـ بررسی سالمت رول كاغذ و مطابقت آن 
با سفارش كار

واحد 
یادگیری 

تغذیه و تحویل چاپ افست رول

سازنده  شرکت های  می شوند.  تولید  رول  به صورت  ابتدا  در  چاپ شونده  سطوح 
سطوح  تغذیه  قابلیت  که  کردند  دستگاه هایی  تولید  به  شروع  چاپ  ماشین آالت 
چاپی را به همان شکل داشته باشد و ماشین های افست رول در ابعاد و کارایی های 

مختلف وارد بازار شدند.
سطح  ابتدا  در  کار:  سفارش  با  آن  مطابقت  و  کاغذ  رول  سالمت  بررسی 
چاپ شونده رول به وسیله لیفتراک های مخصوص حمل رول به واحد چاپ منتقل 
ابعاد و  از نظر  با کار چاپی  باید مطابق سفارش و متناسب  می شود. سطح چاپی 
گراماژ و تیراژ، سالم تحویل واحد چاپ شود که این کار شامل بررسی سالمت رول 

کاغذ و مطابقت آن با سفارش کار است.

روش تدریس
آماده سازی دستگاه  زمان  تولید، کاهش  بردن سرعت  باال  برای  که  کنید  تشریح 
برای چاپ سطوح متفاوت در ابعاد مختلف به ماشین هایی نیاز می باشد که در این 
راستا کارایی الزم را داشته باشند. مثاًلً برای چاپ محصوالتی با عرض زیاد یا عرض 
خیلی کم  و برای چاپ محصوالتی با تیراژ های بسیار باال و مجالت یا روزنامه ها که 

هر کدام دستگاه هایی با ویژگی های خاص خود را می طلبند.
را  کار  )دانش افزایی(  زیر  به شرح  رول  و خواص  رول  مورد  در  اطالعاتی  ارائه  با 
آغاز کنید و توضیح دهید که، در ماشین های افست رول آماده سازی و راه اندازی 
دستگاه برای چاپ سفارش زمان بر می باشد و بعد از هر توقف تا رسیدن به نمونه 
چاپ پایدار مقادیر قابل توجهی از سطح چاپ شونده باطله می شود. ضمن اینکه 
از  جلوگیری  و  تولید  زمان  کاهش  باعث  تحویل  و  تغذیه  بخش  صحیح  عملکرد 

هزینه ها می شود. 
برای هنرجویان توضیح دهید که در اولین گام باید رول را به محل مناسبی انتقال 

داد که دارای شرایط زیر باشد:
 نزدیک بودن به واحد تغذیه دستگاه رول

 فضای کافی برای لفاف گیری )حداقل 4متر(
 مکان ایمن با سطح مسطح و بدون شیب
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دانش افزایی

 ماشین های چاپ افست رول: معموالًً ماشین های چاپ افست رول به شرح زیر 

دسته بندی می شوند:

)wide web( 1  ماشین های رول عریض

)narrow web( 2 ماشین های رول کم عرض

3 ماشین های فرم پیوسته

سطوح  چاپ  که  دارد  وجود  قابلیت  این  رول،  چاپ  ماشین های  از  برخی  در  نكته: 
چاپ شونده به صورت دو رو انجام شود. همین طور در بعضی از این ماشین ها قابلیت 

جایگزینی سیلندر برای تغییر در طول چاپ وجود دارد. 
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تعیین  )دما، رطوبت( و روش حمل و نقل  لفاف برحسب شرایط محیطی  و مقدار  نوع 
می شود.

فعالیت عملی
صفحه 119

فعالیت پژوهشی
صفحه 119

الف ( با انعطاف دادن کاغذ به وسیله دست در جهت عكس آن می توان ناصافی کاغذ 

را اصالح کرد

ب( ابتدا یک روکش یک طرف چسب را کنده و با دقت بر روی لبه کاغذ اول با دقت 

می چسبانید سپس با کندن روکش سمت دیگر چسب لبه زیرین کاغذ بعد را با دقت 

بر روی آن قرار داده و می چسبانید.
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خود ارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

انواع ماشین های رول را تشخیص می دهم.

بررسی وضعیت ظاهری رول را بیان می کنم.

اطالعات برچسب رول را تشخیص می دهم.

ویژگی های محل مناسب برای باز کردن رول را بیان می کنم.

باز کردن بسته بندی )لفاف( رول کاغذ را می توانم انجام دهم.

با ابزارهای باز کردن رول، می توانم کار کنم.

می توانم مشخصات رول را با نمونه سفارشی بررسی کنم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

انواع ماشین های رول را تشخیص می دهد.

بررسی وضعیت ظاهری رول را بیان می کند.

اطالعات برچسب رول را تشخیص می دهد.

ویژگی های محل مناسب برای باز کردن رول را بیان می کند.

باز کردن بسته بندی )لفاف( رول کاغذ را می تواند انجام دهد.

با ابزارهای باز کردن رول، می تواند کار کند.

می تواند مشخصات رول را با نمونه سفارشی بررسی کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه هجدهم
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جلسه نوزدهمـ  رفع ایرادهای عمومی رول كاغذ

واحد 
یادگیری 

تغذیه و تحویل چاپ افست رول

با توجه به این مطلب که آسیب های روی رول باعث خطا در تشخیص حسگرها 
می شود و امکان متوقف کردن ماشین به وسیله آنها وجود دارد و این آسیب دیدگی ها 
مخصوصاً در واحد تغذیه مستعد پاره شدن در اثر کوچک ترین کشش می باشند 

پس باید تا حد امکان آنها را برطرف کرد.

روش تدریس
برای هنرجویان توضیح دهید که رول ها با توجه به وزن باالیی که دارند در نقل 
و  انتقاالت مستعد جذب هر شئ خارجی بر روی سطح خود هستند و جابه جایی 
غیر استاندارد رول ها معموالً آسیب دیدگی هایی را به همراه دارد که با الیه برداری 

از سطح آن معموالً بر طرف می شود و به شرح بعضی از آنها می پردازیم:
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دانش افزایی

  الكتریسیته ساکن: الكتریسیته ساکن در رول های پالستیكی در هنگام نقل و انتقال، 
سایش، خشكی هوا، سرمای محیط و باز کردن زود هنگام لفاف رول ایجاد می شود و 
برای از بین بردن آن، نگهداری رول در دما و رطوبت مناسب چاپخانه به مدت مناسب، 
استفاده از دستگاه یا ابزار ویژه خنثی کننده الكتریسیته ساکن/ دستگاه آنتی استاتیک 

)گاز گیر( و در نهایت استفاده از دستكش هنگام باز کردن رول توصیه می شود.
 یكی از خواص کاغذ رول فشار پیچیدن رول می باشد که باید در تمام عرض کاغذ 

به طور یكنواخت با واحد نیوتن متر مربع بر گرم مشخص شود.

کار در کالسآثار رطوبت در بدنه رول که منجر به چسبیدن کاغذهای رول به یكدیگر می شود.
صفحه 122

ضربه  جابه جایی  در  که  رول هایی  که،  دهد  آگاهی  هنرجو  به  می خواهد  مطلب  این 
به  منجر  نوسانی  حرکات  تغذیه  هنگام  در می آیند.  بیضی  شكل  به  و  می خورند 
ضربه های ناگهانی و در نتیجه پاره شدن رول می شود که، توقف مكرر ضمن کاهش 
راندمان تولید باعث صدمه دیدن به دستگاه می شود. پس رول بیضی با سرعت کمتر 

و همراه با نوسان باز می شود.

کار در کالس
صفحه122

فعالیت پژوهشی
صفحه122

بارگیری و گونیا کردن رول،  لفاف گیری شده، دقت در  احتیاط رول  با  حرکت دادن 
در چسباندن  باتلر، دقت  در قسمت  رول  ته  برش خوردن  برای  اندازه  دادن  کاهش 

چسب و لیبل هنگام بارگیری رول
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خود ارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

معایب رول را تشخیص می دهم. 

رفع آسیب های روی رول را بیان می کنم.

ابزار های رفع معایب رول را بیان می کنم.

دایره بودن رول را تشخیص می دهم. 

عوامل نوسان در تغذیه رول را بیان می کنم.

نکات ایمنی را رعایت می کنم.

کشش رول را بیان می کنم.

مشکالت ایجاد شده از کشش نامناسب رول را بیان می کنم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

معایب رول را تشخیص می دهد. 

رفع آسیب های روی رول را بیان می کند.

ابزار های رفع معایب رول را بیان می کند.

دایره بودن رول را تشخیص می دهد. 

عوامل نوسان در تغذیه رول را بیان می کند.

نکات ایمنی را رعایت می کند.

کشش رول را بیان می کند.

مشکالت ایجاد شده از کشش نامناسب رول را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمرجلسه نوزدهم
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جلسه بیستمـ  خارج كردن بوبین رول چاپ شده از دستگاه

واحد 
یادگیری 

تغذیه و تحویل چاپ افست رول

روند تغذیه رول کاغذ باعث کاهش قطر رول اولیه می شود. در نهایت قبل از اتمام 
رول / تیراژ سفارش؛ کاغذ به اتمام می رسد، یا به دالیل کیفی نیاز به خارج کردن 
رول می شود و یا مقدار کمی  از کاغذ رول در حد فاصله 100 تا 150 میلی متری 
توپی رول باقی می ماند. که بایستی از دستگاه خارج شود. تا بتوان ضمن جلوگیری 
از توقف ناشی از تمام شدن کاغذ، با پیوند دادن رول کاغذ نو، فرایند چاپ را بدون 

توقف کرد.

برای هنرجویان توضیح دهید که با توجه به تغذیه پایدار یا پیوسته سطح چاپی 
توپی،  بر روی  باقی مانده رول  اندازه  وارد کردن  با  اپراتور  نکاتی،  و ضمن رعایت 
به سنسور های تشخیص دهنده فرمان می دهد با رسیدن رول به این مقدار اندازه 
فرمان برش را صادر کند. اپراتور موظف است تا قبل از پایان رسیدن رول جدید، ته 

رول برش خورده را از ماشین خارج کند و رول جدیدی را بارگیری کند.
مراحل باز کردن رول از روی دستگاه: برای هنرجویان توضیح دهید که بعد از 
تشخیص اتمام رول توسط حسگر، با توجه به پیش فرض تعیین شده توسط اپراتور 
در رول های تغذیه پیوسته، رول در حال اتمام، توسط تیغ برش می خورد و رول 
جدید وارد سیستم می شود. سیستم کشنده ته رول قدیمی آزاد شده و سیستم 
پنوماتیک نگهدارنده شفت ها غیرفعال می شود و ته رول به سمت اپراتور حرکت 

می کند. 
مراحل جداسازی و خارج کردن رول را به شرح زیر برای هنرجویان توضیح دهید.
1  اپراتور رول باز شده را به دور مغزی پیچیده و به وسیله یک برچسب می چسباند. 

)جلوگیری از باز شدن ته رول هنگام جابه جایی(
2 اپراتور ضمن مهار ته رول به وسیله دست به وسیله اهرم های نگهدارنده شفت 

آنها را آزاد می کند.
3  رول را با احتیاط به محل تعیین شده برای نگهداری ته رول ها انتقال می دهید.

روش تدریس
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نگهدارنده  کنار مغزی  باقی مانده رول توسط سنسور:  مقدار   روش تشخیص 
سنسور  و  می چرخند  رول  گردش  با  همراه  که  می باشند  متصل  پروانه هایی  رول 
پروانه  هر  عبور  با  می کند.  رول  محاسبه سرعت  به  آنها شروع  روی  بر  نور  تابش  با 
یک بار عملیات تابش قطع و وصل می شود. با شمارش تعداد این قطع و وصل شدن ها 
مقدار  کاهش  با  را محاسبه می کنند.  رول  الكترونیک، سرعت چرخش  سیستم های 
تعیین شده سنسور  از پیش  افزایش می یابد و طبق محاسبات  رول سرعت چرخش 
با رسیدن سرعت چرخش به سرعت پیش فرض معرفی شده توسط اپراتور می تواند 

ضخامت باقی مانده رول را اندازه گیری کند.
سنسور های تعبیه شده بر روی بازوها و نگهدارنده های رول قابلیت تشخیص باقی مانده 

رول را دارند و اپراتور می تواند تعیین کند که عمل برش زدن در چه زمانی انجام شود.

دانش افزایی
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در فرایند مصرف قرقره نامنظم با توجه به سرعت باال به همراه کشش منجر به ایجاد 
نوسانات  این  کاغذ  رول  در  می شود.  فشار  و  تغییر سرعت  با شوک  همراه  نوسانات 
ضمن ایجاد احتمال پارگی دائمًا مشكل عدم رجیستری را به همراه دارد و حسگرها 

باید دائمًا فرمان جابه جایی به رول را بدهند.

کار در کالس
صفحه124

پژوهش کنید
صفحه124

تحقیق کنید
صفحه124

نوسان و  بیضی در مدادی که شش ضلعی می باشد  مانند حرکت رول  نیز  این مورد 
تنش را بر روی مداد و رول می توان حس کرد که باعث شده مغزی نگهدارنده رول 
به صورت مدور باشد ضمن گردش با سرعت باال کوچک ترین لرزش و نوسان را بر روی 

مكانیزم تغذیه نداشته باشد.

گاها  دفترسازی،  پرینترها،  در  مصرف  مورد  کاغذهای  تهیه  در  باقی مانده  رول های 
به صورت پوشال )باریكه های مورد استفاده در نگهداری میوه( در می آیند.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

مراحل باز کردن رول از دستگاه را بیان می کند.

روش حمل ته رول را بیان می کند.

مشکالتی که باعث خارج کردن زودتر از موعد رول می شود را بیان می کند.

سیستم تغذیه بدون توقف را بیان می کند.

مکانیزم باز کردن بوبین را بیان می کند.

نکات ایمنی در مورد نگهداری ته رول ها را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

خود ارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

مراحل باز کردن رول از دستگاه را بیان می کنم.

روش حمل ته رول را بیان می کنم.

مشکالتی که باعث خارج کردن زودتر از موعد رول می شود را بیان می کنم.

سیستم تغذیه بدون توقف را بیان می کنم.

مکانیزم باز کردن بوبین را بیان می کنم.

نکات ایمنی در مورد نگهداری ته رول ها را بیان می کنم.

کاربرگ ارزشیابی مستمرجلسه بیستم
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جلسه بیست و یكمـ  گذاشتن رول جدید كاغذ در ماشین چاپ

واحد 
یادگیری 

تغذیه و تحویل چاپ افست رول

با توجه به سرعت تغذیه باال در رول، زمان زیادی برای بارگیری رول جدید بعد از 
خارج کردن ته رول قدیمی وجود ندارد. اپراتور ابتدا باید رول بعدی را آماده سازی 

و سپس در دستگاه بارگیری کند.

روش تدریس
سطح  تغذیه  رول،  افست  دستگاه های  در  که  دهید  توضیح  هنرجویان  برای 
باتلر  می گیرد.  صورت   )In feed( فید  این  و  باتلر  مکانیزم  به وسیله  چاپ شونده 
نگهداری  بازو های خود  توسط  تغذیه  را هنگام  رول  است که  از دستگاه  قسمتی 
 :)In feed( می کند و عملیات تعویض رول در این قسمت صورت می گیرد. این فید
باتلر و قبل از واحد چاپ وظیفه رجیسترینگ و تنظیم فشار  از  این قسمت بعد 
کشش رول را قبل از مرحله چاپ به عهده دارد. هر کدام از این قسمت ها دارای 
موتور(  دارای  دستگاه ها  بعضی  )در  بازویی  عدد   2 شامل:  که  می باشند  اجزایی 
رول گیر،  دنسر، فک  نورد  رول،  جابه جایی  بازو، سنسور  کنترل سرعت  ترمز های 
سیستم کنترل رول اّول، سیستم هدایت کاغذ، موتور گرداننده رول به وسیله تسمه، 
و در ادامه واحد این فید )نورد پرزگیر کاغذ نورد دنسر کشش کاغذ، نورد الستیکی، 

حسگر هدایت کاغذ( و..... که به شرح مختصر بعضی از آنها می پردازیم:
را  کاغذ  جابه جایی  و  نگهداری  وظیفه  بازوها  این  رول:  نگهدارنده  بازو های   
به عهده دارند و مجهز به دو دستگیره برای وارد کردن زبانه شفت به داخل مغزی 
رول می باشند که به وسیله سیستم پنوماتیک کار می کند. این بازوها قابلیت حرکت 

حول یک محور برای تعویض رول را دارند.
بازو مستقر می باشند وظیفه  این ترمزها بر روی هر فک   ترمزهای دیسكی: 
کنترل سرعت رول با سرعت دستگاه را دارند و در مواقعی که سرعت گردش رول 
بیشتر از سرعت حرکت آن در دستگاه شود به وسیله فرمان صادر شده شروع به 

گرفتن ترمز به صورت لحظه ای می کند تا سرعت یکسان شود. 
فید  این  قسمت  در  هم  و  تغذیه  قسمت  در  هم  که  نورد  این  دنسر:  نورد   
موجود می باشد در انواع مختلف موجود می باشد که قابلیت تغییر مکان به صورت 
رفت و برگشت یا پاندولی را دارد و وظیفه کنترل کشش کاغذ و جلوگیری از پاره 
شدن رول را به عهده دارد. در مواقعی که تنش یا کشش نامتعارفی بر روند حرکت 

رول وارد می شود نورد دنسر با جابه جایی این نوسان را کنترل می کند.
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 موتور گرداننده رول: در بعضی از دستگاه های 
اتمام  برای یکسان سازی سرعت رول در حال  رول 
یک  از  می باشد  چسباندن  آماده  که  جدید  رول  و 
تسمه متصل به موتور استفاده می شود که در هنگام 
به عهده دارد.  را  تعویض رول، وظیفه گردش رول 
توسط  عملیات  این  دستگاه ها  از  بعضی  در  البته 

موتور های روی بازوها انجام می گیرد.
وظیفه  حسگرها  این  کاغذ:  هدایت  حسگر   
دارند.  عهده  به  را  کاغذ  لبه  کنترل  و  تشخیص 
در صورت جابه جایی رول از مسیر تعیین شده فرمان 

تنظیم کاغذ را صادر می کند. 
 نورد هدایت کاغذ: این نورد قابلیت حرکت عمودی را در دو طرف خود دارد و 
در مواقعی که کاغذ منحرف می شود با فرمان پذیری از حسگر کنترل با باال آمدن 

یک سمت خود کاغذ را به مقدار کافی به سمت مقابل هدایت می کند.
و  ابعاد دستگاه  به مدل دستگاه،  توجه  با  رول  تغذیه  توضیح دهید  برای هنرجو 
روش پیونددهی رول ها متفاوت می باشند. در ماشین های قدیمی برای جابه جایی 
رول باید ماشین متوقف می شد، ولی در ماشین های جدید مراحل پیونددهی بدون 
توقف صورت می گیرد. در دستگاه های جدید دو نگهدارنده حول یک محور دارای 
حرکت می باشند. یک نگهدارنده مشغول تغذیه رول می باشد و نگهدارنده بعدی که 
توسط اپراتور قابلیت جابه جایی دارد در دسترس او برای بارگیری رول جدید قرار 
می گیرد. اپراتور بعد از خارج کردن ته رول قدیمی به روش زیر مراحل بارگیری 

رول جدید را انجام می دهد.
هنرجویان  برای  این گونه  را  کاغذ  اتوماتیک  عبور  یا  کاغذکشی  محترم  هنرآموز 
از امکان خطا در  توضیح دهید که؛ برای کاهش در زمان راه اندازی و جلوگیری 
هنگام عبور و همین طور از بین بردن خطرات احتمال )سقوط( برای عبور دستی 
کاغذ از بین نوردهای مختلف قسمت باتلر و این فید و همین طور عبور آن از بین 
یونیت ها و خشک کن توسط اپراتور، مکانیزم هایی طراحی شده است که با توجه به 

امکانات دستگاه ها به روش های مختلفی این عملیات صورت می گیرد.
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  آماده سازی رول برای ورود به مرحله چاپ:
1 رول جدید را به وسیله مکانیزم انتقال )ریل و واگن( به سمت بازوی دستگاه 

حرکت دهید.
2     به وسیله کلیدهای هدایت بازو شفت ها را در مجاورت مغزی رول قرار می دهید.

3 رول جدید را با چشم با رول در حال مصرف گونیا کنید.
به وسیله  رول  قرارگیری  محل  تشخیص  چراغ های  بودن  خاموش  صورت  در   4
اهرم، شفت ها را داخل مغزی رول هدایت کنید. البته در بعضی از دستگاه ها این 

مرحله به صورت اتوماتیک انجام می شود.
5 کلید فعال سازی پاد )پنوماتیک( را فعال کنید. 

6 به وسیله کلید های جابه جایی رول را به سمت باال حرکت دهید.
7  با کمک دست شروع به چرخاندن رول کرده و تمام سطوح را برای اطمینان 

از سالمت رول کنترل کنید.
8  به وسیله رول بازکن قسمت های آسیب دیده را از سطح رول جدا کنید.

9  لبه کاغذ را در دسترس خود قرار دهید و کلید قفل کن رول را فعال کنید.
10  لبه کاغذ را به صورت عرضی برش بزنید و 

به وسیله چند برچسب مهار کنید.
11  دو ردیف چسب دو طرفه به صورت عرضی 
هم  موازات  به  ماشین  راهنمای  دستور  طبق 
دلیل  به  دستگاه ها  از  بعضی  در  بچسبانید. 
استفاده از تسمه متحرک برای چسباندن رول 
باید در محل اتصال تسمه با رول از چسباندن 

چسب دو طرف در آن موضع خودداری کرد.

با خط کش طبق دستور راهنما ماشین برچسب   12
نقره ای را در محل خود بچسبانید.

رول  اتمام  از  بعد  اتوماتیک  به صورت  دستگاه   13
قدیمی رول بارگیری شده را می چسباند.
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بارگیری پیوسته رول های دیگر  باال بودن سرعت دستگاه رول برای  با توجه به    
سایر رول ها باید برای آماده سازی در راستا و کنار ماشین قرار گیرد.

اعالم  اپراتور  میز  پنل  به وسیله  رول  سنسورها  و  حسگرها  خرابی  هشدار  اعالم 
با نگه داشتن دست می توان از سالمت آن اطمینان حاصل کرد که در  می شود ولی 

هنگام فرایند چاپ توصیه نمی شود.

  سیستم کاغذکشی در دستگاه های چاپ رول:
اولیه در هنگام تغییر سایز رول یا در زمان پاره  در دستگاه رول برای راه اندازی 

شدن رول نیاز به عبور رول از واحد تغذیه تا واحد تحویل می باشد.
در دستگاه های مختلف بر حسب امکانات از روش های زیر استفاده می شود:

الف( روش عبور دادن رول با دست: در این روش اپراتور با توجه به دستورالعمل 
)رول های  می دهد  عبور  مسیر  داخل  از  را  کاغذ  ایمنی  نکات  رعایت  و  دستگاه 

کم عرض(
ب( روش عبور با تسمه )اتوماتیک(: در دستگاه های رول صنعتی به وسیله مهار 

کاغذ توسط تسمه کاغذ تا قبل از خشک کن دستگاه انتقال پیدا می کند.
دارای  صنعتی  رول  دستگاه های  در  )اتوماتیک(:  زنجیر  با  عبور  روش  پ( 
خشک کن از این روش برای عبور کاغذ تا واحد تحویل طبق روش زیر کاغذ عبور 

داده می شود:
اریب  به صورت  که  می باشند  راهنما  الستیکی  نوار  یک  دارای  رول  دستگاه های 
برش داده شده است )مثلث قائم الزاویه(. انتهای این نوار دارای دو صفحه مجهز به 
آهن ربا می باشد که وظیفه نگهداری لبه کاغذ را دارند. نوک این نوار دارای گیره ای 
می باشد که قابلیت بارگیری درون ریل زنجیر یا تسمه را دارد. در بعضی از ماشین ها 
مکانیزم کاغذ کشی فقط در واحد تحویل و ماشین های دارای خشک کن معموالً تا 

فولدر دستگاه ادامه دارد. شکل های زیر مراحل کاغذ کشی را نشان می دهند.

روش عبور با زنجیر

نكته ایمنی

نكته
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این برش ها در  برش مثلثی اریب در کناره ها و گاهی در وسط رول ایجاد می شود. 
کناره های رول به این دلیل هستند که با امتداد چسب دو طرفه تا انتهای کاغذ، ممكن 
است در عملیات چسبیدن کاغذ کناره های چسب با رولی که وظیفه ایجاد فشار برای 
نتیجه  در  پاره شود.  رول  و  کند  پیدا  تماس  دارند،  را  یكدیگر  به  رول  دو  چسبیدن 
چسب نباید تا انتهای رول امتداد پیدا کند و برای باقی نماندن کاغذ بدون چسب و 
در صورتی که دو رول با یكدیگر گونیا نباشند از طرفین کاغذ یا چسب بیرون نزند، 
این برش در طرفین ایجاد می کنند. برش مثلثی وسط به این منظور است که در بعضی 
ماشین ها که گردش رول برای رسیدن سرعت رول جدید به رول قدیمی توسط تسمه 
ایجاد می شود و امكان تماس چسب با تسمه وجود دارد. برای این موضوع آن قسمت 

را چسب نمی زنند و برای راحت برش خوردن برش اریبی نیز ایجاد می کنند.

این  از  بعضی  می شود  استفاده  چسب ها  انواع  از  توقف(:  )بدون  مكانیزم ها  این  در 
چسب ها که لیبل می باشند در وسط دارای شكافی می باشند که این شكاف باید روی 

لبه کاغذ قرار گیرد. در نتیجه لبه کاغذ در چرخش رول با سرعت باال باز نمی شود. 
و  جدا  مقاومتی  کوچک ترین  با  رول  لبه  می شود،  باعث  چسب  برش  اینكه  ضمن 

چسبیده شود. 

با  می دادند.  قرار  رول  محور  درون  را  شفت  ابتدا  قدیمی  توقف  بدون  رول های  در 
خارهای  که  به صورتی  می کردند،  محكم  رول  توپی  درون  را  شفت  باد  از  استفاده 
نگهدارنده رول داخل توپی رول نفوذ می کردند. البته برای بارگیری از باالبر در این 
عملیات استفاده می شد، ضمن اینكه برای چسباندن رول ابتدا با کمک نیروی دست 
رول را به گردش در می آوردند و برحسب تجربه دستور عملیات برش را در زمان الزم 

اجرا می کردند.

کار در کالس
صفحه 128

پژوهش کنید
صفحه 128

پژوهش کنید
صفحه 128

چسب نگهدارنده لبه رول
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خودارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

مراحل آماده سازی رول برای بارگیری را بیان می کنم.

کاربرد باتلر را بیان می کنم.

انواع مکانیزم عبور رول در دستگاه ها را بیان می کنم.

می توانم انتقال رول به وسیله ریل و واگن را انجام دهم.

می توانم آماده سازی رول برای بارگیری را انجام دهم.

عملکرد این فید را بیان می کنم.

می توانم کاغذ کشی به وسیله زنجیر یا تسمه را انجام دهم. 

می توانم رول کاغذ را با انواع چسب بر روی رول بچسبانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

مراحل آماده سازی رول برای بارگیری را بیان می کند.

کاربرد باتلر را بیان می کند.

انواع مکانیزم عبور رول در دستگاه ها را بیان می کند.

می توانم انتقال رول به وسیله ریل و واگن را انجام دهم.

می توانم آماده سازی رول برای بارگیری را انجام دهم.

عملکرد این فید را بیان می کنم.

می توانم کاغذ کشی به وسیله زنجیر یا تسمه را انجام دهم. 

می توانم رول کاغذ را با انواع چسب بر روی رول بچسبانم.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و یكم
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جلسه بیست و دومـ  تنظیم واحد تحویل )فولدر(

واحد 
یادگیری 

تغذیه و تحویل چاپ افست رول

بیشترین تنش، معموالً بین خشک کن تا فولدر می باشد، زیرا سطح چاپ شده بعد 
از عبور از خشک کن به دمای نزدیک 100 درجه سانتی گراد می رسد و همچنین 

کاغذ در خشک کن رطوبت خود را از دست می دهد.

روش تدریس
 )Dryer( برای هنرجویان توضیح دهید که سطح چاپ شده بعد از عبور از خشک کن
دما  زودهنگام  کاهش  نیازمند  شدن،  انعطاف پذیر  و  رطوبت  دوباره  جذب  برای 
می باشد. در بخش خنک کننده )Cooling Unite( از بین نوردهای خنک کننده 
با تعداد 4 عدد و یک نورد الستیکی با دمای حدود 8 تا 12درجه سانتی گراد عبور 

می کند و ضمن کاهش دما رطوبت 
محیط و رطوبت روی این نوردها را 
جذب می کند ضمناً در این نوردها 
بین  سرعت  اختالف  ایجاد  قابلیت 
نورد و سرعت حرکت کاغذ وجود 

دارد. 
دستگاه های  وظیفه  و  وجود  دلیل 
تاکنی در این قسمت را توضیح دهید 

سپس ادامه دهید که اگر محصول چاپی به صورت رول جمع آوری شود مشکالت و 
معایب بسیاری را به دنبال دارد و از هنرجویان بخواهید به بعضی از آنها اشاره کنند 
سپس توضیح دهید واحد تا کنی بدین منظور در قسمت تحویل طراحی شده است که 
با داشتن تنظیمات متفاوت قابلیت تبدیل سطح رول را به انواع فرم های تا خورده در 

قطع متفاوت را داشته باشد.
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الف( دمای اعمال شونده به سطح چاپ شونده به حجم مرکب، جنس سطح چاپ شونده، 
نوع مرکب و سرعت چاپ ارتباط دارد.

ب( اعمال دما به دو سوی سطح چاپ شونده با نزدیک شدن دو سطح فلزی با دمای 
قابل تنظیم به دو سمت کاغذ و دمش هوای گرم به صورت مجزا صورت می گیرد.

کار در کالس
صفحه131

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

سینی )قیف( را تنظیم می کند.

می تواند کیفیت پرفراژ طولی را کنترل کند.

می تواند کیفیت پرفراژ عرضی را کنترل کند.

کیفیت تا در فرم را تشخیص می دهد.

کنترل و تشخیص لبه کار از روی سطح تا شده را بیان می کند.

اجزای قسمت فولدر را تشخیص می دهد.

عملکرد اجزای قسمت فولدر را بیان می کند.

کاربرد خشک کن در دستگاه را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

30 درجه سانتی گراد25 درجه سانتی گراددمای کاغذ قبل از ورود به خشک کن1

130 درجه سانتی گراد100 درجه سانتی گراددمای داخل خشک کن2

100 درجه سانتی گراد95 درجه سانتی گراددمای کاغذ بالفاصله پس از بیرون آمدن از خشک کن3

95 درجه سانتی گراد90 درجه سانتی گراددمای کاغذ در لحظه ورود به سیلندرهای خنک کننده4

12 درجه سانتی گراد8 درجه سانتی گراددمای سیلندرهای خنک کننده5

45 درجه سانتی گراد35 درجه سانتی گراددمای کاغذ پس از بیرون آمدن از خنک کننده ها6

پژوهش کنید
صفحه131
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خودارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خودارزیابی

سینی )قیف( را تنظیم می کنم.

می توانم کیفیت پرفراژ طولی را کنترل کنم.

می توانم کیفیت پرفراژ عرضی را کنترل کنم.

کیفیت تا در فرم را تشخیص می دهم.

کنترل و تشخیص لبه کار از روی سطح تا شده را بیان می کنم.

اجزای قسمت فولدر را تشخیص می دهم.

عملکرد اجزای قسمت فولدر را بیان می کنم.

کاربرد خشک کن در دستگاه را بیان می کنم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و دوم

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

سینی )قیف( را تنظیم می کند.

می تواند کیفیت پرفراژ طولی را کنترل کند.

می تواند کیفیت پرفراژ عرضی را کنترل کند.

کیفیت تا در فرم را تشخیص می دهد.

کنترل و تشخیص لبه کار از روی سطح تا شده را بیان می کند.

اجزای قسمت فولدر را تشخیص می دهد.

عملکرد اجزای قسمت فولدر را بیان می کند.

کاربرد خشک کن در دستگاه را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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نصب  و  شده  چاپ  پلیت های  كردن  باز  ـ  سوم  و  بیست  جلسه 
جدید پلیت های 

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ افست رول

سیستم تعویض پلیت در ماشین های مختلف به صورت دستی و متفاوت می باشد. 
پانچ  انجام می گیرد.  اتوماتیک  به صورت  پلیت  تعویض  ولی در ماشین های جدید 
یا شکاف ایجاد شده بر روی لبه کار پلیت باعث قرارگیری یکسان و منطبق کلیه 

پلیت ها در همه یونیت های ماشین در یک راستا می شود.

ته کار به لبه کار ضروری می باشد.
برای شروع آموزش نصب پلیت جدید ابتدا دلیل وجودی پانچ را توضیح دهید و 
در ادامه بگویید محل پانچ برحسب ابعاد سیلندر و طراحی دستگاه از طرف شرکت 
سازنده برای نگهداری بهتر پلیت به صورت متغیر طراحی می شود. در دستگاه های 
شوند،  بسته  منطبق  یکدیگر  روی  بر  پلیت ها  رجیستری  عالئم  اینکه  برای  رول 
در قسمت لبه کار گیره سیلندر پلیت رجیستر هایی قرار گرفته که پانچ پلیت با 

قرار گرفتن در آنها با سایر پلیت های نصب شده در دستگاه منطبق می شوند.
دارای  که  است  شده  طراحی  آن  به  مختص  پانچ  دستگاه  رول  ماشین  هر  برای 
پانچ های متفاوت و متغیر می باشد. معموالً پانچ ها دارای حسگر های الکترونیکی 

هستند که وضعیت قرارگیری صحیح پلیت را قبل از اقدام به پانچ اعالم می کند.

برای هنرجویان توضیح دهید که معموالً باز کردن پلیت یا در پایان تیراژ کار صورت 
می گیرد و یا اینکه پلیت به دالیل مختلف کیفی نیاز به تعویض پیدا می کند. در 
صورتی که تیراژ چاپ به پایان رسیده باشد، ابتدا باید دستگاه را متوقف و دریچه 
خشک کن را باز کرد و سیستم انتقال قدرت را غیرفعال کرد. بعد از آن رول را به 
سمت واحد تغذیه جمع کرد. برای باز کردن پلیت، غیرفعال کردن سیستم فشار 
چاپ، استفاده از ابزار مناسب و رعایت ایمنی، و دقت در ترتیب باز کردن پلیت از 

روش تدریس
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موافق  پلیت  اینکه  به  توجه  با  که  دهید  توضیح  هنرجو  برای  پلیت ها:  پانچ 
با لبه کار الستیک  عقربه های ساعت می چرخد و لبه کار آن در هر دور گردش 
برخورد دارد، در نتیجه به خاطر اینکه پلیت از جای خود خارج نشود نیاز به زاویه 
کمتری دارد. ته کار پلیت تحت ضربه نمی باشد و الستیک از روی آن عبور می کند. 
به همین دلیل زاویه بزرگ تر را در آنجا قرار می دهند. مجموع این زوایا عدد 180 
را می سازد. از دیگر نکات مهم در خم کردن پلیت ایجاد خم هاللی شکلی است 
که در لبه کار کمک شایانی را  در ثابت کردن پلیت می کند، ضمن اینکه رجیستر 
نیز به راحتی در جای خود قرار می گیرد. برای ایجاد خم بعد از قرار دادن پلیت در 
دستگاه خم کن پین های دستگاه باید داخل پانچ های لبه کار پلیت قرار گیرند و بعد 

عملیات خم کاری توسط اپراتور صورت گیرد.

خم کردن پلیت:
متفاوت  مختلف  ماشین های  در  که  می رسد  خم  به  نوبت  پانچ  عملیات  از  بعد   
باید  می باشد. ولی ایجاد خم در لبه کار پلیت و ته کار پلیت در همه دستگاه ها 

انجام گیرد. 
توضیح دهید برای آنکه پلیت ها نسبت به یکدیگر بر روی سیلندرها رجیستر باشند، 
درون  منطبق  به صورت  پلیت ها  پانچ  برش  ایجاد  با  که  به شاخصی می باشد  نیاز 
رجیسترهای داخل شکاف قرار می گیرند. این ویژگی باعث عدم حرکت و لرزش 
پلیت هنگام فرایند چاپ می باشد. سازندگان دستگاه بر اساس مکانیزم و طراحی 
علمی دستگاه خود رجیسترهای سیلندر و در ادامه دستگاه پانچ خود را طراحی 
باید بر حسب  می کنند. لبه کار پلیت برای قرارگیری داخل شکاف سیلندر پلیت 
زاویه آن خم شود، تا بتواند داخل شکاف قرار گیرد. در صورتی که پلیت ابتدا خم 
شود، قابلیت پانچ دقیق را از دست می دهد. حتی در صورتی که تیراژ کار زیاد باشد، 
پلیت از ناحیه خم و صاف شده خواهد شکست؛ لذا توصیه می شود که پیش از پانچ 

و خم کردن لبه های پلیت، دقت کامل را لحاظ کنید.
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 در صورت دو تكه بودن سیلندر پلیت بعد از مرحله 
باز  به وسیله پلیت  را  آخر، ته کار پلیت دوم سیلندر 
کن آزاد کنید. سیلندر را بچرخانید و لبه کار پلیت را 

به وسیله پلیت باز کن خارج کنید.
 در ماشین های قدیمی پلیت دارای خم نمی باشد 
و پلیت را مانند ماشین های افست ورقی درون گیره 

جا زده و گیره ها را محكم می کنند.
 در صورتی که قصد تعویض یک پلیت در کمترین 
فشار  می توانید  دارید  را  تیراژ  اتمام  از  قبل  زمان 
سیلندر الستیک همان یونیـت را به صورت دستی 
آزاد کنید و بدون جمع کردن کاغذ از داخل ماشین، 
پلیت را با احتیاط و رعایت نكات ایمنی خارج کنید.

 در بعضی از دستگاه ها پلیت ها به صورت اتوماتیک 
باز و بسته می شوند . ضمن اینكه تفاوت عمده در نوع 
ابعاد دستگاه و قطر سیلندر در  به  سیلندرها بسته 
تعداد پلیتی می باشد که بر روی آن بسته می شود. به 
طور مثال در دستگاه مدل کرومومن بر روی سیلندر 

دانش افزایی
برای تعویض پلیت ها، از پلیت باال و ابتدا ته کار و سپس لبه کار پلیت باز شود.

با توجه به مكانیزم گیره سیلندرها، در ماشین های قدیمی، برای باز و بست گیره ها نیاز به 
آچار مخصوص بوده و در ماشین های جدید و دارای مكانیزم خم استفاده از پلیت بازکن 

دارای مكنده استفاده می شود.
زیر  شرح  به  مختلف  ماشین های  در  شده  چاپ  پلیت های  کردن  باز  مراحل   

می باشد:
1  ابتدا از غیرفعال بودن فشار بین سیلندرها مطمئن شوید )در صورت نیاز با چرخاندن 

یا فشار دادن کلید آن را غیرفعال کنید(.
2 با حرکت حلزونی ته کار پلیت را در دسترس خود قرار دهید.

3   به وسیله پلیت باز کن ته کار پلیت را آزاد کنید. )در ماشین های قدیمی به وسیله آچار 
باید گیره باز شود(.

در  پلیت  کار  لبه  تا  درآورید  حرکت  به  را  سیلندر  دست،  توسط  پلیت  مهار  ضمن   4
دسترس قرار گیرد.

5 پلیت را به آرامی از لبه کار خارج کنید. )در ماشین های قدیمی به وسیله آچار گیره 
لبه کار باز می شود(.

نكته
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 ،M ماژنتا با حرف ،C رنگ پلیت )سایان با حرف C.M.Y.K با توجه به حروف انگلیسی
زرد با حرف Y، مشكی با حرف K( مشخص شده است. 

کار در کالس
صفحه 146

پلیت یک برگ پلیت نصب می شود ولی بر روی سیلندر پلیت بیشتر دستگاه های 
چاپ مدل یونیست دو برگ پلیت بر روی سیلندر پلیت بسته می شود. 

 در سیستم رول با توجه به یک پارچه بودن چاپ به ازای هر دور گردش سیلندر 
گیره های  حذف  می ماند.  سفید  شونده  چاپ  سطح  از  مقداری  گیره  عبور  با  پلیت 
نگهدارنده در دستگاه های جدید کاهش ضایعات سطح چاپ شونده را به دنبال دارد 
و مشكالتی مثل عدم رجیستری باعث جایگزینی شكاف و ایجاد خم برای جا زدن 

درون شكاف ها می شود.

 مراحل کامل بستن پلیت:

1 در هنگام نصب پلیت باید سیستم فشار بین الستیک ها فعال باشد تا بعد از نصب، لب 
کار پلیت داخل شكاف پلیت کاماًل برروی سطح سیلندر مماس شود و امكان نصب ته کار 
نیز فراهم شود. در دستگاه هایی که بر روی هر پلیت دو برگ پلیت بسته می شود، بعد 
از نصب ته کار پلیت، لب کار پلیت و در ادامه ته کار پلیت را به همان منوال نصب کنید. 
2  برای شروع عملیات نصب پلیت ها را از باال به پایین بر حسب شماره کنار یونیت قرار دهید.

3  پلیت ها را بر حسب رنگ و شماره در کنار هر یونیت به ترتیب قرار دهید.
4 سیلندر پلیت ر ا تمیز کنید.

5  با حرکت حلزونی سیلندر را حرکت دهید تا شكاف سیلندر )گیره( در مقابل اپراتور 
قرار گیرد.

6  لبه کار پلیت را داخل شكاف قرار داده و پانچ ها را داخل رجیستر ثابت می کنید.
7  ضمن کنترل پلیت با حرکت حلزونی سیلندر را بچرخانید تا شكاف ته کار در دسترس 

قرار گیرد.
8  ته کار پلیت را داخل شكاف سیلندر قرار دهید و با کف دست آن را کاماًل جا بزنید.

از نصب ته  9  در صورتی که بر روی هر سیلندر دو پلیت نصب شود )یونیست(، بعد 
کار پلیت اّول هم زمان لبه کار پلیت دوم را داخل شكاف قرار دهید و در ادامه با حرکت 

سیلندر ته کار پلیت دوم را داخل شكاف سیلندر قرار دهید.

با توجه به اینكه پلیت ها در فرایند چاپ مستهلک شده و 
در هنگام باز کردن، زاویه خم آنها تغییر می کند، استفاده 
دوباره از آنها ممكن است مشكالتی مانند باز شدن پلیت 

هنگام کار یا شكستن پلیت از ناحیه خم به بار آورد.
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مقایسه مقدار خم پلیت به منظور درک فضای غیرمفید پلیت در سطح چاپ شونده 
است. یعنی اندازه لبه کار یا شروع چاپ برابر با مقدار خم پلیت است.

کار در کالس

بحث کالسی
صفحه 155

در  و  کرد  مراجعه   C.M.Y.K عالمت های  به  باید  ابتدا  پلیت ها  رنگ  تشخیص  برای 
را  نظر  مورد  رنگ  ترام ها  زاویه  روی  از  باید  آن  التین  نام  یا  عالمت  نبودن  صورت 

مشخص کرد البته در پلیت های قدیمی آثار رنگ بر روی پلیت باقی می ماند.

بحث کالسی
صفحه 146

بحث کالسی
صفحه 150

کار در کالس
صفحه 146

تحقیق کنید
صفحه 146

عجله در باز کردن و عدم دقت در باز کردن پلیت ممكن است باعث آسیب دیدگی یا 
بریدن دست اپراتور، آسیب دیدگی پلیت و الستیک، سقوط ابزار در دستگاه شود.

پانچ کردن بدون روشن شدن چراغ پانچ منجر به کج پانچ شدن پلیت می شود.

باال رفتن  نتیجه  و در  به یكدیگر  پلیت ها نسبت  باعث رجیستر شدن  پلیت ها  پانچ 
کیفیت نمونه چاپی می شود.

قرار  سیلندر  شكاف  رجیسترها  قرارگیری  محل  در  پلیت  نكنیم،  پانچ  را  پلیت  اگر 
نمی گیرد ضمن اینكه احتمال حرکت و عدم رجیستری در گیره سیلندر پلیت وجود 

دارد.

تحقیق کنید
صفحه 146

رعایت نكات ایمنی باعث تضمین سالمت جسمی اپراتور و جلوگیری از هرگونه آسیب 
به اپراتور، دستگاه، پلیت، الستیک، سطح چاپ شونده می شود که در صورت امكان 
جبران خسارت زمان زیادی صرف می شود که باعث توقف تولید و راندمان دستگاه 

می شود.

فعالیت عملی
صفحه 146

مراحل خارج کردن پلیت های یک محصول )در صفحات گذشته ذکر شده است(
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پرسش
صفحه 150

کار در کالس
صفحه 151

فعالیت عملی
صفحه 152

پرسش
صفحه 152

بمانند،  ثابت  ماشین چاپ  پلیت ها روی سیلندر  اینكه  برای  پانچ:  کاربرد دستگاه 
ضروری است جدای از قرار گرفتن در شیارهای سیلندرها، بر روی آنها محكم شوند 
کار  یا لب  کار  ته  این منظور روی  برای  نكنند.  به طرفین حرکت  فرایند چاپ  تا در 
گرفته  قرار  درون شیار سیلندرها  در  که  زایده ای  با  متناسب  بریدگی هایی  پلیت ها 

است، ایجاد می کنند
در هنگام پانچ پلیت باید لب کار و ته کار پلیت را مشخص کرد. در بیشتر چاپخانه ها، 
لب کار پلیت با عبارت »لب کار« یا با درج شناسنامه مشخصات کار چاپی در مرحله 

پیش از چاپ )لیتوگرافی( مشخص می شود.

ناحیه چاپ دهنده )دارای عالمت لب کار = خط تا است( از تای لب کار، آغاز شده و 
تا تای ته کار ادامه دارد.

برای خم کردن بخش لبه های پلیت راه های متفاوتی وجود دارد ولی می توان بعد از 
مشخص کردن قسمتی که باید خم شود آن را بر روی لبه یک میز قرار داد سپس با 

احتیاط با کمک از دست شروع به خم کردن محل مورد نظر کرد.
نصب چهار عدد پلیت

اگر لبه های پلیت درست پانچ و یا خم نشود پلیت صحیح در محل خود قرار نمی گیرد 
و مشكل عدم رجیستری، احتمال باز شدن پلیت و شكستن پلیت در حال چاپ وجود 

دارد..
نكات مربوط به نصب پلیت: کنترل سطح سیلندرها، کنترل لبه کار و ته کار پلیت و 

رنگ و شماره یونیت،کنترل قرارگیری صحیح پلیت در محل خود.

کار در کالس
صفحه155

فعالیت عملی
صفحه155

برای باال بردن سرعت نصب پلیت ها آنها را از باال به پایین )طبق سیلندر( بر حسب 
رنگ و شماره کنار یونیت قرار دهید.

چیده  دستگاه  کنار  را  پلیت ها  ابتدا  راهنما  کتاب  از  کمک  با  دستگاه  نوع  برحسب 
سپس قرار دادن سیلندر در وضعیت مناسب ابتدا لبه کار پلیت و در ادامه ته کار پلیت 
را در شیار سیلندر جا می زنیم اگر سیلندر دو تكه بود بعد از جا زدن ته کار پلیت لبه 

کار پلیت بعد را نیز می بندیم و در ادامه ته کار پلیت را در شیار خود قرار می دهیم.

بستن جابه جای پلیت در کار چهاررنگ موجب تغییر رنگ ها بر روی کار چاپی می شود 
و نمونه چاپی متفاوت با نمونه سفارش مشتری می شود. 

تحقیق کنید
صفحه155
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ارزشیابی توسط هنرآموز
خیربلیمؤلفه های ارزشیابی

می تواند پلیت های چاپ شده را باز کند.

می تواند پلیت جدید را خم و پانچ کند.

می تواند کار با اتوپلیت را بیان کند.

می تواند خم لبه کار پلیت در رجیستر شکاف را نصب کند.

می تواند پلیت جدید را نصب کند.

می تواند پلیت را هنگام نصب روی سیلندر کنترل کند. 

نکات ایمنی را در هنگام نصب پلیت بیان کند.

رنگ و محل نصب پلیت را تشخیص می دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

خود ارزیابی توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه های خود ارزیابی

می توانم پلیت های چاپ شده را باز کنم.

می توانم پلیت جدید را خم و پانچ کنم.

می توانم کار با اتوپلیت را بیان کنم.

می توانم خم لبه کار پلیت در رجیستر شکاف را نصب کنم.

می توانم پلیت جدید را نصب کنم.

می توانم پلیت را هنگام نصب روی سیلندر کنترل کنم. 

نکات ایمنی را در هنگام نصب پلیت بیان می کنم.

رنگ و محل نصب پلیت را تشخیص می دهم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و سوم
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جلسه بیست و چهارمـ  شست وشوي الستیك و سیلندرها

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ افست رول

توقف  پلیت، هنگام  تعویض  از  بعد  نمونه گیری،  تیراژ،  اتمام  از  بعد  الستیک ها: 
دستگاه )به علت تجمع مرکب بر روی آنها( باید شسته شوند.

هنگام شست وشو از لباس مناسب استفاده کنید )بدون آستین(.
پارچه شست وشو را به دقت جمع کرده و محكم در دست خود نگهدارید.

از حالل های گیاهی استفاده کنید.

استفاده از بنزین در شست وشوي الستیک اشكاالت زیر را به همراه دارد:
خشک شدن الستیک، تبخیر گازهای مضر )داراي سرب( و باال رفتن مصرف به علت 

فراریت باال، زود اشتعال بودن.

کار کالسی
صفحه 158

نكته ایمنی

برای شستن الستیک ها بعد از اتمام کار چاپ، ابتدا دستكش پوشیده سپس پارچه 
تنظیف را به آب و محلول شست وشو )حالل( آغشته کرده و بعد از فعال کردن حرکت 

حلزونی ماشین با احتیاط شروع به شستن الستیک کنید.

فعالیت عملی
صفحه158
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

آماده سازی ملزومات شست وشوی الستیک را بیان می کنم.

مراحل آماده سازی دستگاه برای شست وشو را بیان می کنم.

می توانم الستیک های دستگاه را تمیز کنم.

غیر فعال کردن سیستم انتقال قدرت بین یونیت ها را انجام می دهم.

دستگاه را با حرکت حلزونی راه اندازی می کنم.

نکات ایمنی مرتبط به شست وشو را بیان می کنم.

مواد شست وشوی الستیک را تشخیص می دهم.

مراحل غیر فعال کردن مکانیزم فشار را بیان می کنم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابی

آماده سازی ملزومات شست وشوی الستیک را بیان می کند.

مراحل آماده سازی دستگاه برای شست وشو را بیان می کند.

می تواند الستیک های دستگاه را تمیز کند.

غیر فعال کردن سیستم انتقال قدرت بین یونیت ها را انجام می دهد.

دستگاه را با حرکت حلزونی راه اندازی می کند.

نکات ایمنی مرتبط به شست وشو را بیان می کند.

مواد شست وشوی الستیک را تشخیص می دهد.

مراحل غیر فعال کردن مکانیزم فشار را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت   می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و چهارم
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جلسه بیست و پنجمـ  چاپ نمونه اولیه و مطابقت آن با اصل

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ افست رول

تأیید محصول چاپ شده با تأیید ناظر چاپ یا مشتری می باشد. ارزیابي کار چاپی 
معیار،  در هر صورت،  بگیرد.  ابزار صورت  با  کنترل  یا  به صورت چشمی  می تواند 
باره  از طرف مشتری در  رعایت استانداردهای چاپ به همراه اجرای مواردی که 

سفارش اعالم شده است مي باشد.

روش تدریس
برای هنرجویان توضیح دهید که تأیید نمونه کار چاپی زمانی صورت می گیرد که 
)جنس،گراماژ،  چاپی  سطح  مشخصات  از؛  اعم  کار  سفارش  درخواست های  کلیه 
رنگ( و مطابقت کار چاپی با اورژینال از نظر رنگ، متن، طرح و عالئم رجیستری 
)رنگ، سنجاق، خط تا و نوع تا( مرکب مورد استفاده و مباحث کیفی مثل خشک 

شدن مرکب در آن رعایت شده باشد.
آماده سازی دستگاه خشک کن و پمپ آب: در ابتدا برای هنرجویان در مورد 
اینکه چرا دستگاه رول دارای خشک کن می باشد توضیح دهید. عواملی مثل نوع 
خشک کن  به  دستگاه  این  نیاز  دلیل  را  ماشین  باالی  سرعت  و  مرکب  ترکیبات 
معرفی کنید. بیان کنید که سطوح چاپ شونده در این دستگاه که معموالً کاغذ 
روی  بر  مصرفی  مرکب  و حجم  داشته  باالیی  مرکب  که جذب  می باشد  روزنامه 
آنها باعث دیر خشک شدن مرکب می شود، در نتیجه دستگاه نیازمند خشک کن 

می باشد.
در کتاب درسي، موارد کنترل رجیستري و کنترل رنگ تشریح شد ولی موارد زیر 

نیز در کنترل محصول چاپی باید رعایت شود:
 انطباق سنجاق های کار رو با کار پشت

فرم ها  در  کار می تواند  که  تا  نوع  لحاظ شدن  و  پرفراژ  یا خط  تا  کنترل خط   
به صورت ته چسب یا مفتول باشد.

 کنترل میزان خشک شدن مرکب به وسیله لمس مرکب سطح چاپی.
 کنترل تیراژ وارد شده برای انجام کار.

 کنترل شماره صفحه و اطمینان از شماره صفحه )پشت سر هم(.

دانش افزایی
مختلفی  روش های  مرکب  باالی  مصرف  به  توجه  با  رول  افست  در  مرکب:  تغذیه   
متداول می باشد. در روش دستی مرکب در ظرف های 10 کیلویی به چاپخانه منتقل 
می شود و توسط اپراتور با کاردک داخل مرکبدان ریخته می شود. روش دیگر انتقال 
وارد  پمپ  توسط  که  می باشد  کیلویی  دویست  یا  تنی  یک  بزرگ  مخازن  در  مرکب 
از  یكی  دارند.  نیز  را  مجدد  شدن  پر  قابلیت  مخازن  این  می شود.  دستگاه  سیستم 
روش های مقرون به صرفه استفاده از کارتریج ها هستند که دارای یک مخزن تفنگ 
مانند مي باشند که در باالی مخزن مرکبدان نصب می شوند و بر روی یک ریل به صورت 
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با استفاده از سیستم نوری میزان مصرف مرکب  هوشمند حرکت می کنند. در واقع 
را کنترل می کنند. ضمن اینكه سطح و ارتفاع مرکب داخل خود را نمایش می دهد.

تولید می شود که  آنجا  اثر خشک شدن مرکب داخل خشک کن گازهایی در    در 
سوز  دود  اتاق  درون  واحد  باالی  به  مكنده  فن  به وسیله  گازها  این  می باشند  سمی 
منتقل می شود و به وسیله مشعل سوزانده می شود تا به گازهاي کم خطر تبدیل شود.
  فعال سازی یخچال: سیستم یخچال در ماشین های رول وظیفه آماده سازی و انتقال 
محلول رطوبت دهی را به عهده داردکه شباهت بسیاری با یخچال دستگاه ورقی دارد. 
در ماشین های افست رول مثل کرمومن و یونیست مكانیزم رطوبت رسانی به وسیله 
نورد  و  توربو می شود  وارد مخزن  رطوبت دهی  محلول  ابتدا  می گیرد.  توربو صورت 
عاج دار یا رنده ایی داخل آن که با سرعت در گردش می باشد و محلول را به صورت 
باالی  سرعت  به  توجه  با  می کند.  پخش  رطوبت دهی  نوردهای  سمت  به  ریز  ذرات 
دستگاه استفاده از مكانیزم انتقال محلول توسط نورد منشأ مقدور نیست. برای تنظیم 
درصد رطوبت دهی با فرمان اپراتور درب مخزن باالی نورد توربو شروع به باز یا بسته 

شدن می کند که به این وسیله می توان درصد رطوبت دهی را کاهش یا افزایش داد.
قسمت های  در  یونیت ها  کلیه  رول  دستگاه  از  بعضی  در  خنک کننده:  چیلرهای    
کناری دارای مكانیزم گردش آب، برای خنک نگهداشتن تأسیسات الكترونیكی فعال 
می باشند. این عملیات نیازمند یک مكانیزم چیلر مرکزی می باشد. از این مكانیزم در 

واحد تا کنی و در واحد سیلندرهای چیلر، بعد از خشک کن استفاده می شود.
زیر  اجزای  دارای  قسمت  این  چیلر:  سیلندرهای    

می باشد:
نورد  یک  و  عدد   4 تعداد  با  کننده  خنک  نوردهای 
سانتی گراد  12درجه  تا   8 حدود  دمای  با  الستیكی 
)حدود  دستگاه  راهنمای  طبق  تغییر  قابل  سرعت  و 
)مطابق  می کنند.  کنترل  را  کاغذ  حدودی  تا  4درصد( 

شكل روبه رو(
  تنظیم رجیستر: عملیات رجیستري در دستگاه رول با توجه به امكانات دستگاه 
متفاوت می باشد. بخشي از این کار توسط دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می شود. 
در واحد تغذیه یک سنسور وظیفه کنترل سنجاق ماشین را به عهده دارد، که شباهت 
با  تغذیه  کاغذ هنگام عملیات  مكان  تغییر  با  دارد.  ورقی  نشان دستگاه  مكانیزم  به 
باز  راستای عالئم رجیستری  تعریف شده در  به محل  کاغذ  نورد  حرکت کردن یک 
می شود و همین طور از لحاظ گرافیكي کنترل مي شود. یک سنسور قبل از تاکنی برای 
کنترل سنجاق ها و عمل رجیستري قرار دارد که با کنترل عالئم درج شده توسط واحد 
لیتوگرافی، مبنا قرار دادن یكی از عالئم یونیت ها عملیات رجیستر شدن سایر رنگ ها 
تنظیم  و  کنترل  پلیت  سیلندرهای  عرضی  حرکت  به وسیله  دیگر  یونیت هاي  در  را 

می کند. 

سیلندرهای خنک کننده )چیلر(
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تمیز  کاردک  از  استفاده  با  آن را  و سطح  کنید  باز  را  آن  انتخاب مرکب درب  از  بعد 
کنید )محافظ سطح را بردارید( سپس با کاردک شروع به انتقال مرکب به مرکبدان 
تنظیف  با  را  مرکبدان  دستگیره های  و  مرکبدان  اطراف  باید  تمیزکاری  برای  کنید. 
مرطوب آغشته به حالل تمیز کرد البته به صورت هفتگی مرکبدان نیاز به تخلیه کامل 

و تمیزکاری به همراه سرویس و روغن کاری دارد.

فعالیت عملی 
صفحه 161

ماشین هاي پشت و  رو زن در هر یونیت دو مرکبدان و در ماشین های یک رو در هر 
یونیت یک مرکبدان دارند.

پرسش صفحه 
صفحه 161

پژوهش کنید 
صفحه 161

مرکبدان خودکارمرکبدان دستی

سرعت عمل باال/ دقت در تنظیمات/طول عمر باالمزایا

دقت تنظیمات پایین/ پایین معایب
بودن سرعت عمل/

نیاز به سرویس نگهداری منظم/ اشکاالت 
الکترونیکی

دارای موتور و گریبکس محرک تیغهعدم وجود موتور محرک تیغهتفاوت
اجزای 
مخزن/ تیغه/ گریبکس/ موتور/ بردهای الکترونیکیمخزن/ تیغه/ پیچ تنظیم/کلی

در ماشین های دارای میز کنترل و سیستم در ماشین های بدون میز کنترلکاربردها
مدیریت رنگ

حرکت تیغه/ شکل مخزنحرکت تیغه/ شکل مخزنشباهت

پژوهش کنید 
صفحه 162

تحقیق کنید 
صفحه 163

عوامل انتخاب خشک کن ها: 1ـ مرکب مورد مصرف 2ـ سطح چاپ شونده
با توجه به نوع مرکب باید از خشک کن مورد نیاز آن استفاده کرد. با توجه به جنس 

سطح چاپ شونده نیز نوع خشک مناسب انتخاب می شود.
  

کم بودن دمای خشک کن موجب عدم خشک شدن مرکب می شود و باال بودن باعث 
تا کنی مشكالت  از دست دادن رطوبت در سطح چاپ شونده می شود که در واحد 
نامطلوب  تأثیر  چاپی  کار  کیفیت  روی  بر  همچنین  می آورد.  به وجود  را  بسیاری 
دیگر  از  نیز  دما  افزایش  خطر  همین طور  و  سطوح  بعضی  در  رنگ  تغییر  می گذارد. 

مشكالت آن می باشد.

کار در کالس 
صفحه 163

بعد از فعال کردن خشک کن، سنسورهای کنترل دما باال رفتن دمای خشک کن و دمای 
محیط آن را نشان می دهند و دمای محیط تا حدود 100 تا 130 درجه سانتی گراد و 
)برحسب دمای  افزایش می یابد  تا 270 درجه سانتی گراد  به 200  دمای خشک کن 

داده شده به دستگاه(.

فعالیت عملی 
صفحه 163

با فعال کردن خشک کن مشعل روشن شده و با ورود هوا و گاز سیستم شروع به تولید 
گرما می کند سپس صفحات فلزی حامل گرما به سطح چاپ شونده نزدیک می شوند 
و الكتروموتورهای بزرگ شروع به گردش هوای گرم در سیستم خشک کن می کنند و 
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برای بررسي انطباق ریجستري کار چاپ شده را روی میز اپراتوری قرار دهید و با لوپ 
انطباق رنگ ها را بررسی کنید.

فعالیت عملی 
صفحه 164

سنسور عالئم رجیستری و سنجاق سنسور کنترل سنجاق نام ابزار

موقعیت 
قبل از تاکنیواحد تغذیه مكانی

نوع کنترل 
وعملكرد

تشخیص سطح چاپ شونده و 
جابه جایی سطح چاپ شونده با 
استفاده از نورد قسمت )این فید(

تشخیص عالئم رجیستری روی پلیت 
و حرکت عرضی سیلندر پلیت یونیت 

مربوطه
تنظیم 

دستی یا 
خودکار

تنظیم اتوماتیک و دستی توسط اپراتور اتوماتیک
از روی مانیتور مربوطه

تحقیق کنید 
صفحه 164

ابزارهاي کنترل کیفیت شامل لوپ )چشمی( و دنسیتومتر و اسپكتوفتومتر )ابزاری(
می باشد.

کلیه  که  می گیرد  صورت  زمانی  مشتري  از  چاپی  کار  نمونه  تأییدیه  دریافت 
رنگ(  )جنس،گراماژ،  چاپی  سطح  مشخصات  از؛  اعم  کار  سفارش  درخواست های 
)رنگ،  و عالئم رجیستری  نظر رنگ، متن، طرح  از  اورژینال  با  کار چاپی  و مطابقت 
سنجاق، خط تا و نوع تا( مرکب مورد استفاده و مباحث کیفی مثل خشک شدن مرکب 

در آن رعایت شده باشد.

پرسش صفحه 
صفحه 165

پژوهش کنید 
صفحه 163

پژوهش کنید 
صفحه 163

کار در کالس 
صفحه 164

نیز  چیلر  در سیستم  گردش  در  آب  دارد.  کردن  به خنک  نیاز  رطوبت دهی  محلول 
از  بعد  سیلندرهای خنک کننده  و  الكترونیک  تابلو  قسمت های  در  دما  تعدیل  برای 

خشک کن نیاز به خنک کردن دارد.

 5 /5 یخچال  محلول   pH و   7 آب  کوچک  لیوان   pH  -2  4/5 تا   4 آب  داروی   pH
رول  دستگاه هاي  در  محلول   pH براي  هم  را   6 عدد  استانداردها  )برخي  می باشد 

توصیه مي کنند(  
pH پایین تر از 7 نشان از اسیدی بودن و pH باالی 7 قلیایی می باشد.

عالئم سنجاق رجیستری باید به صورت افقی و عمودی بر روی یكدیگر منطبق شوند 
و با استفاده از لوپ به صورت واحد دیده شوند. در صورت عدم رجیستر باید به وسیله 
تنظیمات واحد کنترل آنها بر روی یكدیگر منطبق شوند. خط تا و عالمت رجیستری 
آن باید بعد از تا شدن فرم در لبه خط تا مشاهده شود در غیر این صورت با تنظیمات 

واحد تا کنی خط تا به محل مناسب منتقل می شود.

در ادامه مكنده های دود شروع به تخلیه دود کرده و آنها را به قسمت دود سوز منتقل 
می کنند و مرکب سطح چاپ شونده با عبور از بین صفحات فلزی خشک می شود.
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تحقیق کنید 
صفحه 165

در کنترل الكترونیک کاهش زمان آماده سازی باعث باال رفتن راندمان تولید می شود.

کار در کالس ابزار کنترل به صورت چشمی لوپ  و به صورت ابزاری دنسیتومتر 
صفحه 166

فعالیت عملی 
صفحه 166

تحقیق کنید 
صفحه 166

پرسش صفحه 
صفحه 166

)اثر  داد  قرار  پایین  را سمت  کار  لبه  باید  کنترل  میز  روي  بر  نمونه  دادن  قرار  برای 
سوزن( به صورتی که تای اول در وسط میز قرار گیرد تا تنظیمات شیرهاي مرکبدان 

به درستی انجام گیرد.

دارند  دورانی  حرکت  به وسیله  را  مكانی  جابه جایی  محاسبه  قابلیت  پتانسیومترها 
مربوطه،  الكتروموتور  به  مرکبدان  شیر  تیغه  به  جابه جایی  فرمان  دادن  با  اپراتور  و 
الكتروموتور مقدار جابه جایی را با محاسبه گردش دورانی الكتروموتور تبدیل می کند 
و الكتروموتور با تعداد گردش موتور و در نهایت گریبكس و تیغه این جابجایی را انجام 

می دهد.

 اپراتور بعد از کنترل سفارش نمونه کار و مطابقت سطح چاپ شونده با نمونه و مرکب 
مورد نیاز و تیراژ سفارش بعد از آماده سازی و تنظیم دستگاه بر حسب نمونه تا رسیدن 
به نمونه مطلوب عملیات نمونه گیری را ادامه می دهد و سپس بعد از کنترل موارد زیر 

نمونه نهایی را برای تأیید به مشتری ارجاع می دهد
  انطباق سنجاق های کار رو با کار پشت

 کنترل خط تا یا خط پرفراژ و لحاظ شدن نوع تا که کار می تواند در فرم ها به صورت 
ته چسب یا مفتول باشد.

 کنترل و تطبیق رنگ بانمونه
  کنترل میزان خشک شدن مرکب به وسیله لمس مرکب سطح چاپی.

  کنترل تیراژ وارد شده برای انجام کار.
 کنترل شماره صفحه و اطمینان از شماره صفحه )پشت سر هم(.
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

می توانم پر کردن مرکبدان را انجام دهم.

تعداد سیلندرهای خنک کننده را بیان می کنم.

کنترل و تنظیم دمای چیلر را بیان می کنم.

کنترل و تنظیم دمای خشک کن بر حسب نمونه را تشخیص می دهم.

میزان رنگ سطح چاپ شده با نمونه را تنظیم می کنم.

کنترل کیفیت  محصول چاپی را بیان می کنم.

لبه کار یک کار چاپی را تشخیص می دهم.

نکات ایمنی را در مورد پر کردن مرکبدان بیان می کنم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و پنجم

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

می تواند پر کردن مرکبدان را انجام دهد.

تعداد سیلندرهای خنک کننده را بیان می کند.

کنترل و تنظیم دمای چیلر را بیان می کند.

کنترل و تنظیم دمای خشک کن بر حسب نمونه را تشخیص می دهد.

میزان رنگ سطح چاپ شده با نمونه را تنظیم می کند.

کنترل کیفیت  محصول چاپی را بیان می کند.

لبه کار یک کار چاپی را تشخیص می دهد.

نکات ایمنی را در مورد پر کردن مرکبدان بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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چک لیست ارزشیابي شایستگي

واحد یادگیري :تغذیه و تحویل چاپ افست رول

شاخص عملكردنام مراحلردیف
چگونگي انجام

×

1
بررسی سالمت رول 
کاغذ و مطابقت آن با 

سفارش کار

بررسی وضعیت ظاهری رول

مهارت تشخیص اطالعات بر چسب رول

باز کردن بسته بندی  )لفاف( رول کاغذ 

مهارت تشخیص رول با نمونه سفارشی

رفع ایرادهای جزئی رول2
مهارت رفع آسیب های روی رول

مهارت تشخیص دایره بودن رول

خارج کردن بوبین رول 3
چاپ شده از دستگاه

مهارت باز کردن رول از روي دستگاه

مهارت در حمل ته رول به محل مخصوص

گذاشتن رول جدید 4
کاغذ در ماشین چاپ

مهارت در انتقال رول به وسیله ریل و واگن

مهارت در آماده سازی رول برای بارگیری

مهارت در کاغذ کشی به وسیله زنجیر یا 
تسمه

تنظیم واحد تحویل 5
)فولدر(

کنترل و تشخیص تنظیم سینی )قیف(

کنترل و تشخیص کیفیت پرفراژ

کنترل و تشخیص کیفی تا در فرم 

کنترل و تشخیص لبه کار از روی سطح 
تا شده
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چک لیست ارزشیابي شایستگي

واحد یادگیري: نمونه گیری چاپ افست رول

شاخص عملكردنام مراحلردیف
چگونگي انجام

×

باز کردن پلیت های 1
چاپ شده

مهارت در باز کردن پلیت هاي چاپ شده

مهارت در پانچ پلیت جدید

مهارت در خم کاری پلیت جدید

مهارت در کار با اتو پلیت

نصب پلیت های 2
جدید

مهارت نصب خم لبه کار پلیت در رجیستر 
شکاف

مهارت در نصب پلیت جدید

شست وشوی الستیک 3
و سیلندرها

آماده سازی ملزومات شست وشوی الستیک

مهارت در شستن الستیک های دستگاه

چاپ نمونه اولیه و 4
مطابقت آن با ارژینال

مهارت در پر کردن مرکبدان

کنترل و تنظیم دمای چیلر

کنترل و تنظیم دمای خشک کن بر حسب 
نمونه

تنظیم میزان رنگ سطح چاپ شده با نمونه

مهارت در کنترل کیفیت محصول چاپی
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جدول ارزشیابي نهایي فصل )پودمان( چهارم

ت
س

پ اف
ش چا

س: تولید به رو
پ                                                                                                                                                                در

رشته تحصیلي: چا
ش آموزي:

نام و نام خانوادگي:                                                                                                                                                                    کد دان

ت رول
س

پ اف
پودمان 4: تغذیه و تحویل چا

تعداد واحد یادگیري: 2

ت رول                                       تعداد مراحل: 5
س

پ اف
واحد یادگیري 6: تغذیه و تحویل چا

ت رول                                      تعداد مراحل: 4
س

پ اف
واحد یادگیري 7: نمونه گیری چا

مرحله کار
حداقل 
نمره 

نمره
مرحله کار

حداقل 
نمره 

نمره

ش کار
ت آن با سفار

ت رول کاغذ و مطابق
بررسی سالم

1
ت های چاپ شده

باز کردن پلی
1

 

رفع ایرادهای جزئی رول
1

ت های جدید
ب پلی

نص
1

 

خارج کردن بوبین رول چاپ شده از دستگاه
1

ک و سیلندرها
ت وشوی الستی

شس
2

 

گذاشتن رول جدید کاغذ در ماشین چاپ
2

ت آن با ارژینال
چاپ نمونه اولیه و مطابق

 
 

تنظیم واحد تحویل )فولدر(
2

 
 

 

ت      محیطي
توجهات زیس ت/ شایستگي غیرفني/ 

اش ایمني بهد
2

 
ت محیطي

توجهات زیس ت/ شایستگي غیرفني/ 
اش ایمني بهد

2
 

میانگین مراحل
2

0
میانگین مراحل

2
0

ستگي از 3 
نمره شای

0
ستگي از 3 

نمره شای
0

ستمر )از 5(
نمره م

ستمر )از 5(
نمره م

نمره واحد یادگیري از 20
0/0

نمره واحد یادگیري از 20
0/0

 

0/0

ت.
ب می نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیری را اخذ نماید. شرط قبولی هر پودمان حداقل 12 اس

زمانی هنرجو شایستگی را کس
ب نماید.

س )میانگین نمرات پودمان 4( زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کس
نمره کلی در



128



129

پودمان پنجم : تغذیه تحویل و نمونه گیری چاپ دیجیتال 

پودمان5
تغذیه تحویل و نمونه گیري چاپ دیجیتال
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جلسه بیست و ششمـ  آماده سازي سطح چاپي، تنظیم ورودي
 دستگاه و قرار دادن سطح چاپي

واحد 
یادگیری 

 تغذیه و تحویل چاپ دیجیتال

انجام  نیازمند  نیز  دیجیتال  چاپ  دستگاه هاي  چاپ،  دستگاه هاي  سایر  مانند 
بزرگ ترین  از  یکي  البته  هستند.  دستگاه  تغذیه  مکانیزم  در  مربوطه  تنظیمات 
تفاوت ها در تنظیمات/ امکانات این بخش، دارا بودن قابلیت تغذیه برگي یا دستي 

به طور جداگانه در بسیاري از دستگاه هاي ورقي چاپ دیجیتال است.

دانش افزایی
به منظور آگاهي هنرآموزان محترم از سیر تكاملي چاپ دیجیتال، مهم ترین مراحل 

این روند در ادامه آمده است:
1946- ساخت اولین کامپیوتر دیجیتال به نام انیاک.

1959- ساخت اولین پالتر دیجیتال براي چاپ تصاویر کامپیوتري.
1965- نمایش تصاویر دیجیتال به عنوان اثر هنري.

1973-اولین نرم افزار painting توسط زیراکس.
.240 dpi با دقت IBM 1976- اولین سیستم جوهر افشان توسط

.300dpi با دقت pizoelectvic 1977- برنامه اولین چاپگر جوهر افشان و به روش
.IBM توسط )PC( 1981- ارائه اولین کامپیوتر شخصي

.300dpi توسط کانن با دقت daddie jet 1981- ارائه چاپگرهاي
.HP و چاپگرهاي حرارتي جوهر افشان MAC 1984- ارائه کامپیوترهاي

1985- اولین ماشین چاپ دیجیتال براي چاپ عكس.
1987- چاپگرهاي IRIS براي پروف ارائه شد. 

1990- ارائه نرم افزار فتوشاپ و ارائه سیستم machprint در اروپا.
1991- و 90 برگزاري نمایشگاه هاي چاپ دیجیتال.

1993- شرکت lndigo دستگاه چاپ خود را وارد بازار کرد.
PEX یک دستگاه چاپ  نمایشگاه  Agfa در  با همكاري   xikon بعد شرکت  چندماه 

دیجیتال choromapvess را معرفي کردند.
1994- ارائه چاپگرهاي Stylas color توسط اپسون.

 PL-46 چاپ  ماشین  و   ROLAND فرمت  الرج  رنگ  چاپگرهاي6  ارائه   -1998
شرکت ها یدلبرگ.

2001- افتتاح موزه هنر دیجیتال در آمریكا.
2002- ارائه چاپگرهاي جوهر افشان با مخازن جوهر بیش از 4 رنگ و ارائه چاپگرهاي 

بافرمت بزرگ.
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جلسه بیست و ششمـ  آماده سازي سطح چاپي، تنظیم ورودي
 دستگاه و قرار دادن سطح چاپي

مي شود  کاغذ  سطح  به  آن  انتقال  باعث  تونر  کردن  باردار  لیزري  چاپگرهاي  در  1ـ 
در صورتي که در چاپگرهاي جوهر افشان از سیستم مغناطیسي براي چاپ استفاده 
نمي شود و جوهر از طریق منافذ ریزي که روي هد نازل دستگاه وجود دارد روي کاغذ 

منتقل/ پاشیده مي شود. 

2ـ چاپگرهاي لیزري براي تثبیت تونر روي کاغذ از سیستم حرارتي استفاده مي کنند 
و به همین دلیل بعد از خروج کاغذ از این نوع چاپگر، گرمایي روي کاغذ قابل حس 
است. در صورتي که چاپگرهاي جوهر افشان فاقد سیستم حرارتي براي خشک کردن 
جوهر هستند و کاغذ بعد از چاپ بدون هیچ گونه حرارتي از دستگاه خارج مي شود.

3ـ در چاپگرهاي لیزري از تونر )پودر خشک( براي چاپ استفاده مي شود. درصورتي 
که در چاپگرهاي جوهر افشان از کارتریج )جوهر مایع( براي چاپ استفاده مي شود.

4ـ ساختار طراحي این دو چاپگر نیز متفاوت استـ  چاپگرهاي لیزري هد نازل ندارند 
در صورتي که چاپگرهاي جوهر افشان از هد براي چاپ بهره مي برند و این عامل یكي 

از تفاوت هاي بارز میان این دو چاپگر محسوب مي شود.
چاپگرهاي  عملكرد  از  بیشتر  شناخت  منظور  به  چاپگرها:  عملكردي  مكانیزم 

جوهر افشان و لیزري، کلیات فرایند چاپ آنها در ادامه آمده است.

چاپگرهاي جوهر افشان:
چاپگرهاي جوهر افشان همان گونه که از نام آنان مشخص است داراي افشانک هاي 
را  از جوهر  بسیار کوچكي  قطرات  تصاویر،  ایجاد  براي  که  بسیار کوچكي مي باشند 
برروي کاغذ مي پاشد. بدین منظور از روش هاي متفاوتي استفاده مي گردد. در برخي 
از چاپگرهاي جوهر افشان نظیر Canons Bubblejet از جوهر داغ شده و در برخي 
نمونه هاي دیگر نظیر Epsons Stylus از هدهاي چاپ پیزو الكتریک استفاده مي شود 
یک  داراي  آنها  انواع  همه  تقریبًا  و  ندارند  پیچیده اي  ساختار  معموالً  چاپگرها  این 
مكانیسم هدچاپ، محرک هد و اجزاي حرکت کاغذ است، این چاپگرها اصوالً جوهر 
را از میان یكسري مجراي بسیار ریز خارج کرده و روي کاغذ منتقل مي کند. فرایند 
انتقال جوهر را با روش هاي مكانیكي و یا مبتني برگرما انجام مي دهند. در چاپگرهایي 
که از روش گرمایي استفاده مي کنند یكسري مقاومت در انتهاي هر کدام از مجراهاي 
انتقال جوهر قرار مي دهند. این مقاومت ها جوهر موجود در لوله را تحریک کرده و 
یک حباب بسیار ریز هوا را ایجاد مي کنند که قطره اي کوچک از جوهر را به بیرون 

پژوهش کنید 
صفحه 173
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را  کار  همین  نیز  مي کنند  مكانیكي عمل  به صورت  که  مي کند. چاپگرهایي  هدایت 
انجام مي دهند اما به وسیله نیرویي که هد به جوهر وارد مي کند.

چاپگرهاي لیزري:
بر  تصویرسازي  وظیفه   LDA و  داده  فرمان   LDA به  تصویر  لیزري  چاپگرهاي  در 
سطح درام را دارد. درام توسط اسكروترون باردار شده LDA تصویر را برسطح درام 
نقش سازي مي کند، سپس تونر بر سطح درام منتقل مي شود. در ادامه، کاغذ توسط 
واحد تد باردار شده و تونر نقش بسته بر سطح درام به سطح کاغذ منتقل مي شود. 
سطح درام بعد از انتقال ترام ناشي از تصویر، توسط اسكروترون دوم دشارژ و پس از 
آن سطح درام توسط واحد کلینر پاکسازي مي شود و سطح درام آماده تصویر سازي 
دوباره مي گردد. کاغذ حامل تصویري که با استفاده از انتقال تونر ایجاد شده است بعد 
از عبور از قسمت چاپ به قسمت فیوزر رفته و تحت تأثیر حرارت و فشار دو نورد قرار 

گرفته و با سطح چاپ شونده پیوند سطحي ایجاد مي کند. 

مكانیزم کشنده دستگاه های دیجیتال رومیزی متشكل از چند چرخ دنده وچند نورد 
که داخل آن چندین قرقره نرم تشكیل شده است که این قرقره ها وظیفه کشیدن 
کاغذ به درون دستگاه را بر عهده دارند و از یک موتور و تسمه تشكیل شده است که 

برای به حرکت در آوردن نوردها و شفت ها استفاده می شود.

پژوهش کنید 
صفحه 176

یک دسته کاغذ را از داخل لفاف بیرون آورده و شروع به بر زدن آن کنید. در هنگام 
بر زدن اگر کاغذها به یكدیگر چسبیده باشند با این کار از یكدیگر جدا شده و درون 
دستگاه گیر نمی کنند. یا بر زدن اگر لبه های برخي از کاغذها خراب باشد می توانید 

آنها را جدا کرده تا در زمان چاپ درون دستگاه گیر نكنند.

فعالیت عملی 
صفحه 176

باردار شدن سطح چاپي این است که زماني که سطح چاپي به  باردار و بدون  دلیل 
سطح درام نزدیک مي شود، نیرویي نیاز است تا ذرات تونر را از روي درام به سطح 
چاپ شونده انتقال دهد. سطح چاپ شونده باردار مي شود تا بتواند، ذرات تونر را از 
روي درام به سمت خود جذب کند. اگر کاغذ باردار نشود، فرایند کار قادر نخواهد 
بود محتواي چاپي را به سطح چاپ شونده منتقل کند. در ادامه مسیر حرکت کاغذ 
و فرایند چاپ، الزم است که کاغذ دشارژ شود تا آماده شارژ مرحله بعدي و تكرار 

فرایند چاپ در یونیت هاي دیگر شود.

پژوهش کنید 
صفحه 177
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دانش افزایی

وظیفه باردار و بي بار کردن کاغذ توسط ابزار تد )TED( صورت مي گیرد. تد متشكل 
از چند سیم به نام وایر )Wire( مي باشد که این وایرها زماني که جریان الكتریسیته 
از آنها عبور مي کند عملیات شارژ کاغذ را انجام مي دهند اگر به هر دلیلي یكي از این 
وایرها پاره شود دیگر عملیات شارژ و دشارژ صورت نمي گیرد. در این حالت دستگاه 
Error داده، متوقف مي شود. باید وایر پاره شده را با وایر نو تعویض کرد. ضروري 
در  بایستي  و  دارد  چاپي  کار  کیفیت  در  اساسي  نقش  یک  تد  که  شود  دقت  است 
بازه هاي زماني مشخص شده، متناسب با کاري که انجام داده شده است تد را سرویس 
کرد. جهت سرویس تد نیاز به چند عدد گوش پاکن و یک مقدار مایع ظرفشویي حل 
شده در آب و یک پارچه که خالي از هرگونه پرز باشد داریم؛ ابتدا با پارچه قسمت هاي 
میاني تد را تمیز کرده و با گوش پاک کن )که آن را با مایع مرطوب کرده اید( به آرامي 
و با کمترین فشار ممكن برروي وایرها کشیده و درجهت هاي مختلف وایرها را تمیز 

کنید تا در هنگام چاپ یک تصویر قابل قبول را شاهد باشیم.

واحد تغذیه، متشكل از مخزن کاغذ که دارای گونیا جهت تنظیم مخزن متناسب با 
سایز کار می باشد یک فنر زیر کاغذ که کار اصلی این فنر هدایت کاغذ به سمت باال 
می باشد یک موتور کشنده و تسمه و چرخ دنده و شفت که بر روی آن چندین قرقره 
از جنس نرم تشكیل شده است که کار اصلی این قطعات کشش کاغذ و هدایت صحیح 

آن به درون دستگاه می باشد.

فعالیت عملی 
صفحه 177

پژوهش کنید 
صفحه 178

از جمله دالیل زبر بودن نوردهاي آج دار این است که کاغذ رول تغییر مسیر پیدا نكند 
زیرا اگر این نورد بودن آج باشد زماني که کاغذ درحال عبور مي باشد و به دلیل کشش 
کاغذ و سنگین بودن رول کاغذ احتمال تغییر مسیر کاغذ را شاهد خواهیم بود یكي 
دیگر از دالیل آج دار بودن نورد، گرفتن پرز و گرد غبار کاغذ مي باشد. علت دیگر نیز 
از بین بردن احتمال سرخوردگي کاغذ از میان نورد مي باشد و درگیر کردن کاغذ در 

میان نورد مي باشد.
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پژوهش کنید 
صفحه 179

پژوهش کنید 
صفحه 180

یكي از دالیل استفاده از مكانیزم نوردهاي المنتي این است که کاغذ ممكن است در 
شرایط مطلوبي نگهداري نشده باشد. حتي برخي مواقع ممكن است کاغذ در شرایطي 
قرار گرفته باشد که رطوبت محیط باال بوده و کاغذ رطوبت زیادي را به خود جذب 
کرده باشد. این وضعیت باعث شود که چاپ خوبي را در این شرایط محیطي نداشته 
تفسیر  است.  متغیر  نوردها  این  دماي  چاپ شونده،  گرماژ سطح  با  متناسب  باشیم. 
این موضوع این است که براي کنترل دمایي و رطوبتي در ضخامت بیشتر، این کار 
دما  کنترل  مقوا،  کاغذ/  الیاف  در  نفوذ  با  بیشتر  دماي  تا  شود  انجام  دما  افزایش  با 
را مشاهده کنید.  نمایشگر دستگاه شما مي توانید دما  را میسر سازد. در  و رطوبت 
زماني که گرماژ را تغییر مي دهید دستگاه به صورت اتوماتیک دماي نوردها را تغییر 
مي دهد و این نوردها رطوبت اضافي کاغذ را گرفته و شرایط دمایي را به حالت تعادل 
مي رسانند. در این حالت شما پس از چاپ مي توانید یک چاپ مطلوب و قابل قبول 

را شاهد باشید.

تشخیص کیفیت کار چاپی به این گونه است که در مرحله اول، فایل را دیده و کنترل 
کرده باشیم.

کار چاپ شده را از نظر فام رنگي و نسبت به کل صفحه ارزیابي مي کنیم. 
یک تكه چسب را برسطح چاپ شده چسبانده و مجدداً از سطح کار جدا کنید اگر 
رنگ از سطح کار جدا نشود به این معنا بوده که سایر مؤلفه هاي عملكردي دستگاه 

نیز از کیفیت الزم برخوردار است.

اجزای قسمت ورودی دستگاه چاپ دیجیتال رول:
 موتور تعویض رول

 شفت رول که مندرج به اعداد می باشد.
 چندین نورد هدایت کننده کاغذ

 نورد آج دار که جهت نگه داشتن کاغذ وجلوگیری از حرکت اضافی کاغذ می باشد.
 چشم الكترونیكی جهت تشخیص عبور کاغذ

 کلید خاموش و روشن شد.
 قسمت ورودی دستگاه که متشكل از گونیای تنظیم کاغذ می باشد.

 ازچندین نورد تشكیل شده است.
 موتور کشنده کاغذ که نوردها را به حرکت درمی آورد.

 چندین نورد المنتی جهت متعادل کردن دمای فرم چاپی برای چاپ

پژوهش کنید 
صفحه 181

ـ منبع / مخزن )cassette( تغذیه
ـ گونیای تنظیم کاغذ

ـ چرخ دنده ها
ـ قرقره های کشنده

فعالیت عملی 
صفحه 180
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و ششم
خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربلیمؤلفه هاي خود ارزیابي

انواع سطوح چاپ شونده در دستگاه هاي دیجیتال را بیان می کنم.

ویژگي هاي سطوح چاپ شونده در دستگاه هاي دیجیتال را بیان می کنم.

مي توانم کاغذ را براي بارگذاري آماده کنم.

مخازن کاغذ را به ترتیب کاربرد پر مي کنم.

برش لبه رول را به درستي انجام مي دهم.

اجزاي بخش ورودي دستگاه چاپ دیجیتال را بیان می کنم.

نکات ایمني را رعایت مي کنم.

مسائل زیست محیطي و جلوگیري از دور ریز کاغذ را بیان می کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربلیمؤلفه هاي ارزشیابي

انواع سطوح چاپ شونده در دستگاه هاي دیجیتال را بیان می کند.

ویژگي هاي سطوح چاپ شونده در دستگاه هاي دیجیتال را بیان می کند.

مي تواند کاغذ را براي بارگذاري آماده کند.

مخازن کاغذ را به ترتیب کاربرد پر مي کند.

برش لبه رول را به درستي انجام مي دهد.

اجزاي بخش ورودي دستگاه چاپ دیجیتال را بیان می کند.

نکات ایمني را رعایت مي کند.

مسائل زیست محیطي و جلوگیري از دور ریز کاغذ را بیان می کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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جلسه بیست و هفتم ـ تنظیم خروجي دستگاه و برداشتن سطح 
چاپي

چاپ دیجیتال

واحد 
یادگیری 

 تغذیه تحویل چاپ دیجیتال

موتور هدایت کننده
چرخ دنده

شفت 
تسمه جهت حرکت چرخ دنده ها و دیگر قطعات

پژوهش کنید
صفحه 182

پژوهش کنید
صفحه 182

اجزاي تشكیل دهنده بخش کاتر:
چند نورد الستیكي

اهرم درگیر کردن نوردها
چشم الكترونیكي

تیغه کاتر
موتور حرکت تیغه کاغذ
تسمه حرکت تیغه کاتر

چند تسمه جهت خروج فرم کات شده 
اجزاي تشكیل دهنده بخش استكر:

چند تسمه جهت هدایت کاغذ به بیرون از دستگاه 
تخته یدک

موتور هدایت کاغذ به بیرون از دستگاه 
گونیاي قابل تنظیم 

صفحه دیجیتال جهت تنظیم استكر

 قیمت خروجی را چک کرده تا اگر جسم خارجی در آن گیر کرده است آن را خارج 
کنید.

 از تمیز بودن قرقره ها اطمینان حاصل گردد تا درکیفیت کار تأثیر منفي نگذارد.
 گونیای قسمت خروجی را متناسب با سایز کار تنظیم کنید.

 از درست عمل کردن قسمت خروجی اطمینان حاصل شود تا اگر قطعه ای نیاز به 
سرویس دارد اصالح شود.

فعالیت عملی
صفحه 182
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روش تدریس
 ابتدا دستگاه را از حالت آماده به کار خارج مي کنیم.

 بخشی از دستگاه را که سطح چاپ شونده در آن گیر کرده را باز مي کنیم.
 سطح چاپي که درون دستگاه گیرکرده است را به آرامي و با دقت از درون دستگاه  
قطعات   دیدن  آسیب  احتمال  نگیرد  با دقت صورت  کار  این  اگر  خارج مي کنیم. 

دستگاه وجود خواهد داشت.
 تمام قطعات و تکه هاي سطح چاپ شونده که درون دستگاه گیر کرده است را به  

دقت از دستگاه خارج مي کنیم.
اولیه  حالت  به  را  دستگاه  کرده،  گیر  قطعات  کامل  خروج  از  اطمینان  از  بعد   
برگردانده و قطعاتي که از دستگاه جدا کرده ایم را سرجاي خود قرار داده و دستگاه 

را درحالت آماده به کار قرار مي دهیم و مجدداً شروع به چاپ مي کنیم.

مشكالت عمومي مربوط به بخش تحویل دستگاه هاي چاپ دیجیتال کدام اند؟
  مشكالتي نظیر گیر کردن فرم چاپي در قسمت خروجي

  تنظیم نبودن خروجي متناسب با فرم چاپي 
  گیر کردن قرقره هاي هدایت کننده فرم چاپي 
  درست عمل نكردن سنسور خروجي فرم چاپي

دانش افزایی
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هفتم
خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

اجزاي بخش خروجي دستگاه چاپ دیجیتال ورقي را بیان می کنم.

اجزاي بخش خروجي دستگاه چاپ دیجیتال رول را بیان می کنم.

تنظیمات بخش خروجي دستگاه ورقي را انجام مي دهم.

تنظیمات بخش خروجي دستگاه رول را انجام مي دهم.

مي توانم اشکاالت پیش آمده در بخش خروجي را تحلیل و عیب یابي کنم.

کاغذهاي چاپ شده را به درستي از دستگاه خارج مي کنم.

در کار با دستگاه اصول  ایمني را رعایت مي کنم.

مراحل کاري را به ترتیب و با آرامش انجام مي دهم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

اجزاي بخش خروجي دستگاه چاپ دیجیتال ورقي را بیان می کند.

اجزاي بخش خروجي دستگاه چاپ دیجیتال رول را بیان می کند.

تنظیمات بخش خروجي دستگاه ورقي را انجام مي دهد.

تنظیمات بخش خروجي دستگاه رول را انجام مي دهد.

مي تواند اشکاالت پیش آمده در بخش خروجي را تحلیل و عیب یابي کند.

کاغذهاي چاپ شده را به درستي از دستگاه خارج مي کند.

در کار با دستگاه اصول  ایمني را رعایت مي کند.

مراحل کاري را به ترتیب و با آرامش انجام مي دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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جلسه بیست و هشتمـ  تنظیم دستگاه براي چاپ نمونه

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ دیجیتال

سطح  گرماژ  تغییر  با  باشد.  شونده  چاپ  سطح  جنس  با  متناسب  باید  فیوزر  دماي 
چاپ شونده، دماي فیوزر کم و زیاد مي شود

زماني که از کاغذ شرکت سازنده استفاده مي شود دیگر احتیاج به تغییر دما ندارید 
زیرا به طور خودکار این عملیات صورت مي گیرد.

اگر دماي فیوزر زیاد باشد تونر از سطح فرم چاپي جدا شده و بر روي نوردهاي فیوزر 
مي چسبد که موجب ترک خوردن فرم چاپي مي شود و ما شاهد ترک برداشتن سطح 

چاپ شونده خواهیم بود.
اگر دماي فیوزر کم باشد دیگر شاهد شفاف و قوي بودن نتیجه چاپ نخواهیم بود. 
چاپي کدر و بي روح خواهیم داشت و تونر به خوبي برسطح چاپ شونده قرار نمي گیرد.

بخش هاي تشكیل دهنده کلینر:
کلینر متشكل از چند چرخ دنده، یک تسمه، یک تیغه فلزي جهت جمع آوري تونر 
اضافي، نگهدارنده تیغه فلزي، یک نورد فلزي، یک نورد مویي، بلبرینگ سرنوردها، 
وظیفه  کلینر  مي باشد.  ساکشن  بخش  و  اضافه  تونرهاي  هدایت  براي  مارپیچ  میله 

پاکسازي سطح درام بعد از عملیات چاپ را بر عهده دارد.
بخش هاي تشكیل دهنده فیوزینگ:

بلبرینگ  نوردها،  سر  نوردها، سنسور  مابین  المنت   2 نورد الستیكي،   4 از  متشكل 
تثبیت  براي  ایجاد حرارت  فیوزینگ وظیفه  و بستن مي باشد.  باز  اهرم  و  سر نوردها 

تونر بر سطح چاپ شونده را بر عهده دارد.

ابتدا فایل را در نرم افزار باز کنید.
فایل را از نظر محتوا چک کرده تا اگر مشكلی داشت برطرف شود.

سایز کار را متناسب با کاغذ تنظیم کنید.
وضعیت پرینتر را از نظر آماده به کار بودن چک کنید.

تنظیمات چاپ را به طور دقیق و با دقت و متناسب با نیاز و شرایط کار تنظیم کنید.
فرمان پرینت داده و بعد از پرینت، نمونه چاپ شده را چک کنید.

فعالیت عملی
صفحه 190

پژوهش کنید
صفحه 187

کار در کالس
صفحه 190
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ایجاد  درجریان چاپ  را  بیشترین خطا  مواردي  دیجیتال، چه  در دستگاه هاي چاپ 
مي کنند؟

 نوع جنس فرم چاپي
 فرمت فرم چاپي

 دماي فیوزر
 تمیز نبودن کنیز

 تمیز نبودن تد
LDA تمیز نبودن ال دي اي 

 تمیز نبودن اسكروترون
 تمیز نبودن چشم کاتر

نكات مربوط به درام در دستگاه چاپ دیجیتال لیزري:
از دستگاه خارج کردید آن را مدت زمان زیادي در  براي تمیز کردن  اگر درام را   
و  کند  وارد  آسیب  درام  سطح  به  نور  که  است  ممكن  زیرا  ندهید  قرار  نور  معرض 

الیه هاي حساس درام را از بین ببرد.
 برای تمیز کردن سطح درام و یا پولیش زدن آن با یک پارچه پولیشی به آرامی به 
سطح درام بكشید زیرا اگر دستمال شما زبر باشد ممكن است به سطح درام آسیب 

وارد کند.
و  ابزار سخت  هرگونه  داشته  همراه  به  از  درام  کردن  و خارج  کرد  تمیز  درهنگام   
به سطح  انگشتر شما ممكن است که  به عنوان مثال  وسایل سخت خودداري کنید 

درام برخورد داشته باشد و موجب خراشیده شدن سطح درام گردد.
باشد نقطه آسیب دیده دیگر نمي تواند  به هر دلیلي آسیب دیده  اگر سطح درام   
خط  یا  و  خط  صورت  به  دیده  آسیب  قسمت  آن  و  دهد  انتقال  شما  براي  را  تصویر 
پررنگ برروي سطح چاپي شما نقش مي بندد و در کارهاي حساس باعث خراب شدن 

کار چاپي مي گردد.
 باید در تمیز کردن و جابه جایي درام دقت کرد که به سطح درام آسیب باعث نشود 

زیرا درام یكي از قطعات گران قیمت در دستگاه هاي دیجیتال مي باشد.
درام  که  است  تعبیه شده  ابزاري  درام،  کردن  تمیز  براي  در دستگاه هاي صنعتي   
درون آن قرار گرفته و به وسیله یک موتور درام را مي چرخاند تا زمان پولیش زدن 
آسیب  درام  و سطح  بزنید  پولیش  را  درام  نواخت سطح  یک  صورت  به  درام  سطح 

نبیند.
 اگر فرم چاپي به درستي وارد دستگاه نشود باعث گیر کردن درون دستگاه و از 
کارافتادن دستگاه مي گردد و در دستگاه هاي رول اگر فرم چاپ به درستي و به روش 

صحیح وارد دستگاه نشود احتمال پاره شدن کاغذ مي گردد.
 پاره شدن کاغذ باعث آسیب رساندن به قسمت تد )TED( شده و ممكن است که 

وایرهاي این قسمت را پاره کرده و در نهایت براي مجموعه هزینه ایجاد کند.
 اگر پاره شدن سطح چاپ شونده براي گرماژ باال رخ دهد، احتمال آسیب رساندن به 
درام را نیز فراهم مي کند و در نهایت اگر رول کاغذ پاره شود براي راه اندازي دوباره 

دستگاه، زمان زیادي را از بین خواهد برد.

دانش افزایی
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

اجزاي مؤثر در عملیات چاپ را بیان می کنم.

کار هر جزء دستگاه در فرایند چاپ را بیان می کنم.

تنظیم دماي فیوزر را درست و متناسب با سطوح چاپ شونده انجام مي دهم.

کنترل هاي الزم پیش از ورود به چاپ را انجام مي دهم.

مخازن تونر را به درستي جایگزین یا پر مي کنم.

نمادهاي خطاي دستگاه را تشخیص می دهم.

مي توانم خطاهاي ساده اپراتوري را برطرف کنم.

نکات ایمني را در تنظیمات و کار با دستگاه رعایت مي کنم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هشتم

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

اجزاي مؤثر در عملیات چاپ را بیان می کند.

کار هر جزء دستگاه در فرایند چاپ را بیان می کند.

تنظیم دماي فیوزر را درست و متناسب با سطوح چاپ شونده انجام مي دهد.

کنترل هاي الزم پیش از ورود به چاپ را انجام مي دهد.

مخازن تونر را به درستي جایگزین یا پر مي کند.

نمادهاي خطاي دستگاه را تشخیص می دهد.

مي تواند خطاهاي ساده اپراتوري را برطرف کند.

نکات ایمني را در تنظیمات و کار با دستگاه رعایت مي کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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جلسه بیست و نهمـ  دستور چاپ یك برگ نمونه

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ دیجیتال

دانش افزایی
سیستم  درون  چاپي  فایل  یا  و  چاپي  فرم  رومیزي  دیجیتال  چاپ  دستگاه هاي  در 
طراحي شده و متناسب با فرم چاپي )کاغذ( تنظیم شده و بعد از تنظیمات براي چاپ 

فرستاده مي شود.
در چاپ دیجیتال صنعتي فایل چاپي که بایستي فرمت خاصي داشته باشد را درون 
سیستم باز کرده، فایل را ارسال کرده و در نرم افزاري در قسمت RIP فرمت فایل 
را مشخص کرده، در قسمت صفحه بندي )Layout( عملیات تنظیم صفحات را انجام 

داده و در قسمت پرینت عملیات پرینت صورت مي گیرد.
مي توان  چاپ  براي  نمي گیرد،  صورت  فایل  روي   RIP عملیات  که  دستگاه هایي  در 
از تمام فرمت ها استفاده کرد؛ اما در دستگاه هایي که RIP دارند باید از فرمت هاي 

خاصي مانند PDF /Tiff استفاده کرد.

روش تدریس
هنرآموز گرامی ابتدا برای هنرجویان توضیح دهید که به چه علت چاپ نمونه باید 
انجام شود، زیرا اگر آموزش داده نشود ممکن است در بازار کار دچار مشکل شوند 
اگر در چاپ نمونه بر روي سطح چاپ شده مشکالتی نظیر کثیف شدن چاپ یا 

خط آوردن مواجه شدید، راه برطرف کردن مشکالت را آموزش دهید.  
به عنوان مثال: کلینر را تمیز کنید. تد را تمیز کنید. سطح درام را تمیز کنید. 

نوردهاي فیوزر را تمیز کنید.
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و نهم
خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

کاربرد کلیدهاي روي صفحه پانل دستگاه را بیان می کنم.

تنظیمات حرفه اي براي چاپ با کیفیت در دستگاه ورقي را انجام مي دهم.

عملکرد سیستم ریپ را بیان می کنم.

خطاهاي اولیه در چاپ نشدن فایل را تشخیص مي دهم و رفع مي کنم.

مراحل انجام کار براي چاپ یک برگ نمونه را به درستي انجام مي دهم.

بعد از انجام تنظیمات دریافت دستور چاپ را انجام می دهم.

مراحل انجام کار را به ترتیب انجام می دهم.

زمان را در انجام کار مدیریت مي کنم.

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابي

کاربرد کلیدهاي روي صفحه پانل دستگاه را بیان می کند.

تنظیمات حرفه اي براي چاپ با کیفیت در دستگاه ورقي را انجام مي دهد.

عملکرد سیستم ریپ را بیان می کند.

خطاهاي اولیه در چاپ نشدن فایل را تشخیص مي دهد و رفع مي کند.

مراحل انجام کار براي چاپ یک برگ نمونه را به درستي انجام مي دهد.

بعد از انجام تنظیمات دریافت دستور چاپ را انجام می دهد.

مراحل انجام کار را به ترتیب انجام می دهد.

زمان را در انجام کار مدیریت مي کند.

اخالق حرفه ای را رعایت  می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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جلسه سي امـ  بررسي نمونه چاپ شده با فایل یا نمونه قبلي

واحد 
یادگیری 

نمونه گیری چاپ دیجیتال

یكی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در کیفیت چاپ، ویژگي هاي سطح چاپ شونده 
می باشد. البته این موضوع ویژه روش چاپ دیجیتال نیست، اما با توجه به حساسیت 
و ظرافت باالتر دستگاه هاي این روش چاپي، وجود مقادیر کمي از اختالل در سطح 

چاپ شونده، تأثیر خود را بیشتر نشان خواهد داد. 
از اشكاالتي که سطح چاپ شونده ممكن است داشته باشد، ناهموار بودن آن است. 
که  گونه ای  به  داشت  بی کیفیت خواهیم  نباشد، چاپی  اگر سطح چاپ شونده صاف 
نمی تواند  خوبی  به  چاپی  فرم  و  بود  خواهیم  رنگ  نوسان  شاهد  ناصاف  درسطوح 
برسطح چاپ شونده منتقل شود در نهایت چاپی که ما شاهد آن هستیم در حد قابل 

قبول مشتری نخواهد بود.

از جمله مواردي که در اثر انجام ندادن به هنگام کارهاي سرویس بخش هاي مختلف 
شوند  چاپ  فرایند  در  مشكل  رخداد  باعث  و  آمده  پیش  دیجیتال  چاپ  دستگاه 

عبارت اند از:

تمیز نبودن LDA که تصویر سازي را انجام مي دهد.
تمیز نبودن درام که تصویر بر روی آن نقش می بندد.
تمیز نبودن تد که باردارکردن کاغذ را برعهده دارد.

تمیز نبودن اسكروترون که باردارکردن سطح درام را بر عهده دارد.
تمیز نبودن کلینر که وظیفه تمیز کردن سطح درام را برعهده دارد.

تمیز نبودن فیوزر که تثبیت تونر را بر عهده دارد.
تمیز نبودن چشم کاتر.

از  از آنها در جریان چاپ رخ دهند، مشكالت ناشي  اگر یک یا چند مورد  بنابراین، 
آنها پیش خواهد آمد که در هر مورد مشخص است مشكل به چه صورتي خواهد بود.

پژوهش کنید
صفحه 199

کار در کالس
صفحه 199
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خود ارزیابي توسط هنرجو

خیربليمؤلفه هاي خود ارزیابي

نمونه چاپ شده را به درستي از خروجي دستگاه بر مي دارم.

نمونه پیشین را می توانم به درستی نگهداری کنم.

مؤلفه های  کنترل و مطابقت را مشخص می کنم.

مؤلفه ها را یک به یک مقابله مي کنم.

کیفیت چاپ دیجیتال را با شاخص ها کنترل می کنم.

ابزارهای کنترل را از یکدیگر تشخیص می دهم.

هر ابزاری را به روش مناسب و در محل خود به کار می برم.

نمونه چاپ شده را با نمونه اصلی مطابقت می دهم.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سي ام

ارزشیابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشیابی

نمونه چاپ شده را به درستي از خروجي دستگاه بر مي دارد.

نمونه پیشین را می تواند به درستی نگهداری کند.

مؤلفه های  کنترل و مطابقت را مشخص می کند.

مؤلفه ها را یک به یک مقابله مي کند.

کیفیت چاپ دیجیتال را با شاخص ها کنترل می کند.

ابزارهای کنترل را از یکدیگر تشخیص می دهد.

هر ابزاری را به روش مناسب و در محل خود به کار می برد.

نمونه چاپ شده را با نمونه اصلی مطابقت می دهد.

اخالق حرفه ای را رعایت می کند .

در کار گروهی مؤثر عمل می کند .
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چک لیست ارزشیابی شایستگی
واحد یادگیری: تغذیه و تحویل و نمونه گیري چاپ دیجیتال

شاخص عملكردنام فعالیتردیف
چگونگی انجام

×

آماده سازي سطح چاپي و تنظیم ورودي 1
دستگاه و قرار دادن سطح چاپي

طول و عرض مخزن کاغذ را تنظیم مي کند
کاغذ را به درستي بر مي زند

تعداد کاغذهاي هر دسته مناسب است
کاغذها را با دقت الزم در مخزن آن مي گذارد

برداشتن 2 و  دستگاه  خروجي  تنظیم 
سطح چاپي

طول و عرض مخزن خروجي را تنظیم مي کند
در  را  خروج  هنگام  در  کاغذ  حرکت  سرعت 

تنظیم خروجي در نظر گرفته است
الزم  دقت  و  مقدار  به  را  خروجي  کاغذهاي 

بر مي دارد
جمع کن  یا  برش  تنظیمات  رول،  ماشین  در 

رول را انجام مي دهد

تنظیم دستگاه براي چاپ نمونه3

فایل مناسب با فرمت دستگاه را استفاده کرده 
است

انجام  را  شونده  چاپ  سطح  اندازه  تنظیمات 
مي دهد

تنظیمات تعداد رنگ چاپ را انجام مي دهد
تنظیمات چاپ پشت و رو را انجام داده است
تنظیم حاشیه ها از لبه کاغذ را انجام مي دهد

دستور چاپ یک برگ نمونه4

یک بار  را  مهم  مراحل  چاپ،  دستور  از  پیش 
کنترل مي کند

تنظیمات الزم براي چاپ را انجام داده است
دستور چاپ براي چاپ نمونه را مي دهد

چاپ نمونه بدون خطا انجام مي شود

یا 5 فایل  با  شده  چاپ  نمونه  بررسي 
نمونه قبلي

نمونه یا فایل اصلي را در دسترس و در شرایط 
دیده شدن قرار داده است

نمونه چاپ شده را روي میز کنترل قرار مي دهد
کنترل را از ارزیابي کلي آغاز مي کند

برگه  یک  روي  بر  را  کنترل  شاخص هاي 
یادداشت کرده است
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جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( پنجم

ت
س

پ اف
ش چا

س : تولید به رو
پ                                                                                                                                در

رشته تحصیلي: چا
ش آموزی:

نام و نام خانوادگي:                                                                                                                                    کد دان

پ دیجیتال
فصل )پودمان( 5: تغذیه و تحویل و نمونه گیری چا

پ دیجیتال
واحد یادگیری: تغذیه و تحویل و نمونه گیری چا

تعداد مراحل: 5
 مرحله کار

حداقل نمره
نمره

م ورودي دستگاه و قرار دادن سطح چاپي آماده سازي سطح چاپي و تنظی
1

تنظیم خروجي دستگاه و برداشتن سطح چاپي
2

م دستگاه براي چاپ نمونه  تنظی
2

گ نمونه
ک بر

دستور چاپ ی
1

بررسي نمونه چاپ شده با فایل یا نمونه قبلي
1

ت محیطي
ت/ شایستگي غیر فني/توجهات زیس

ایمني بهداش
2

میانگین مراحل
2

0
نمره شایستگي از 3

0
نمره مستمر )از 5(

نمره واحد یادگیری از 20
0/0

0/0
ت.

ب مي نماید که 2 نمره از 3 نمره واحد یادگیري را اخذ نماید. شرط قبولي هر پودمان حداقل 12 اس
زماني هنرجو شایستگي را کس

د. ب نمای
س )میانگین نمرات پودمان ها( زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگي را کس

نمره کلي در
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