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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و 
اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که 
حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از 
وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله می توان به نقش معلم از آموزش دهنده 
صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل 
به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری 
شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی 
و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز  ایفاي نقش تسهیل گري،  راهنماي هنرآموز جهت 
این رسانه  برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در  نظام آموزشي  در 
ابزارها و مواد  سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت 
و  یادگیري  فعالیت هاي  پاسخ  و  راهنمایی  کارگاه و کالس در هنرستان،  و مدیریت 
تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات 
مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته 
آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده است موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



جدول بودجه بندی
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4ماشين های الكتريكیچهارمتحليل سيستم هاي الكتريكي22
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4فرايند، مزايا و كاربردهای چاپ گراورپنجمكسب اطالعات فني28

4موارد ايمنيپنجمكسب اطالعات فني29

4كنترل و كارهاي اوليه )براي راه اندازی دستگاه(پنجمكسب اطالعات فني30

31 تا 
37

ـ تعميق يادگيري ـ ارزشيابي از  دانش افزايي 
جلسات اول تا سي ام
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جلسه
تعريف استاندارد، انواع استاندارد اول

استاندارد به معنی،شيوه نامه، قاعده كلی و قانون قطعی برای طی مسير و رسيدن 
به هدف يكسان در توليد يک محصول )چاپی( و يا انجام خدمت  می باشد. استاندارد 
الزم  ويژگی های  عمومی  برای  توافقات  يا  مرسوم  مؤثق  و  صحيح  منبع  توسط 
محصول يا خدمت، تعيين يا تدوين می شود. استاندارد ها برحسب دامنه قرارداد ها، 
توافقات و موقعيت مكانی كارگروه تدوين كننده آن به استانداردهای سازمانی، ملی، 

منطقه ای و بين المللی  طبقه بندی می شوند.

شيوه تدريس  

تعريف استاندارد :
هنرآموز محترم ابتدا به شرح تصوير صفحه اول پودمان بپردازيد كه يک مسير يا 
پروسه توليد را نشان می دهد )برنامه ريزی، اجرا، كنترل و اصالح( سپس ادامه دهيد 
كه هدف از اين مسير رسيدن به يک هدف )محصول،خدمت( يكسان يا تكرار پذير 
می باشد.  انجام شدن بهينه اين فرايند نياز به قواعدی دارد كه حد يا حدود قابل 
قبول آن عملكرد را نشان دهد. كنترل و اصالح تكرار پذيری محصول يا خدمت 
به عنوان  درصد  و  نسبت ها  ارقام،  و  اعداد  مانند  اندازه گيری  قابل  مقادير  توسط 
معيار انجام می گيرد. اين معيار ها برای دستيابی به حداقل درجه كيفيت با ثبات 
و قابل قبول توسط مشتری در محصول نهايی استفاده می شوند. استاندارد مبنای 
قضاوت عملكرد و نشانگر اين مطلب است كه آيا رسيدن به اهداف يكسان محقق 
شده است ؟ سپس قطعه ای را مثال بزنيد كه در يک واحد تراشكاری توليد شده 
است، برای اينكه نشان داده شود اين قطعه استاندارد است نياز به ابزار اندازه گيری 
و يک اندازه تعيين شده می باشد. صفحه مدرج ابزاراندازه گيری معيار و محدوده 
اندازه تعيين شده استاندارد ما می باشد. بعضی از شاخص های استانداردسازی برای 
محصوالت توليدی شامل وزن، ابعاد، عيارمی باشند. در صنعت چاپ برای رسيدن 
به يک نمونه چاپی مطابق ارژينال و تكرارپذيری چاپ آن در بازه های زمانی متفاوت 
در چاپخانه های مختلف نياز به استاندارد می باشد. برای مثال برای تعيين كيفيت 
رنگ يک محصول، از استاندارد 12647 و با معيار گركول و به روش G7 اين فرايند 

انجام می شود.
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باالنس خاكستریمقادير Labاولويت اول

چاقی ترامچاقی تراماولويت دوم

مقادير Labدنسيتهاولويت سوم

استاندارد سازماني/كارخانه ای )Factory Standard( : توضيح داده شود اين 
استانداردها در واحدهای توليدی يا سازمان ها تدوين و مورد استفاده قرار می گيرند. 
بهبود خود  اقدام جهت  و  بررسی  اجرا،  فرايند طرح ريزی،  برای  توليدی  واحدهای 
يا كارخانه ای  اصولی را به عنوان استاندارد به كار می گيرند. استانداردهای سازمانی 
واحد  در  مثال  برای  هستند.  بين المللی  و  منطقه ای  ملی،  استانداردهای  زيربنای 

قطعه سازی استاندارد كارخانه ای با اعداد فرضی به شرح زير تعيين می شود.

پارامتر 
كيفی

ابزار 
مالحظاتكنترل كنندهتلرانس/اندازهمرحله كنترلكنترلی

A5±15ابتدای توليدكوليس mm
اپراتور + ابزار 
كنترل كيفی

B45≥ابتدای توليدكوليسmm
اپراتور + ابزاركنترل 

كيفی
 45 كمتراز  اندازه 

شد نبا ميليمتر

Dاپراتور + ابزاركنترل 1±35ابتدای توليدكوليس
كيفی

E15≥ابتدای توليدكوليسmm
اپراتور + ابزاركنترل 

كيفی
 15 كمتراز  اندازه 

ميلی مترنباشد

استاندارد ملی: توضيح دهيد اين استاندارد در هر كشوری به منظور حفظ منافع 
ملی از جمله اهداف زير تدوين می گردد. 

 تدوين و نشر استانداردهای ملی )رسمی( به عنوان تنها مرجع رسمی كشور
توليد  كاالهای  كيفيت  بردن  باال  استاندارد،  تدوين  به منظور  تحقيقات  انجام   

داخلی، كمک به بهبود روش های توليد و كارايی صنايع
 نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
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 كنترل كيفی كاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگيری از صدور 
كاالهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهای مشابه  خارجی 

و حفظ بازارهای بين المللی
 كنترل كيفيت كاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمايت از 

مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلی و جلوگيری از ورود كاالهای نامرغوب
رسمی  اوزان،  سيستم  بين المللی به عنوان  تدوين استانداردهای  در  مشاركت   
كاليبره كردن وسايل سنجش با مرجعيت اداره اوزان و مقياس های دفتر بين المللی 

اوزان و مقياس ها
 آزمايش و تطبيق نمونه كاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

مقايسه ای و صدور گواهينامه  های الزم
 آموزش مستمر مسئولين كنترل كيفيت واحدهای توليدی

استاندارد ملی ايران : در ادامه شرح دهيد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
رسمي  استاندارد  مي تواند  قانون  برطبق  كه  ايران  در  است  سازماني  تنها  ايران 
فراورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد 
اندازه  اجباري اعالم نمايد. http://standard.isiri.gov.ir و برای مثال استاندارد 
به وسيله كميسيون  كه  ورقي  افست  ماشين هاي چاپ  در  مورد مصرف  ورق هاي 
شيميايي  صنايع  ملي  كميته  جلسه  سي امين  در  شده  تدوين  و  تهيه  رنگ  فني 
مورخ 59/12/12 تصويب گرديد. پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد 
ماده يک ) قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
مي گردد.  منتشر  ايران  رسمي  استاندارد  به عنوان  ماه 1349(  آذر  مصوب  ايران 

جدول زير حدود قطع ورق را نشان می دهد.

كاغذهای  ابعاد  مقادير  می كنيد  مالحظه  كه  همانگونه  محترم  هنرآموزان 
امروزه در صنعت  اندازه هايی كه  با  ايران  ملی  استاندارد  مندرج در جدول 
چاپ ايران وجود دارند تفاوت هايی دارد كه ممكن است ناشی از تغييرات 

ايجاد شده در گذر زمان باشد.

نکته
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استاندارد منطقه ای )Local Standard( : توضيح دهيد اين استاندارد جهت 
تعدادي كشور همجوار  از  تجاري، در منطقه اي خاص، متشكل  مبادالت  تسهيل 
اعمال  و  منتشر  تهيه،  مشترك  بازرگاني  مبادالت  داراي  كشور هاي  از  گروهي  يا 
همسايه  كشورهای  از  گروهی  فنی  مدارك  و  مستندات  ديگر  به عبارت  مي شود، 
به منظور بهره مندی از كيفيت مشترك و زبان عمومی  در مكاتبات، تجارت و تبادل 
كاال، اين مجموعه استانداردها را تشكيل می دهد مانند استاندارد هاي اروپايي كه 
اعتبار  اروپا مصداق و  اتحاديه  براي كاال هاي مورد مبادله در كشور هايCE عضو 
دارد و عالمت اختصاري آن CEكه مخفف Conformite Europeenne به معناي 
انطباق با استاندارد هاي اروپايي است و نشان مي دهد كه كاالي موردنظر با شرايط 
تعيين شده درباره ايمني، بهداشت، محيط زيست و حمايت از مصرف كننده انطباق 
دارد. اگر صادركننده و واردكننده يک كاال مقيم دو كشور در منطقه اي خاص مثل 

اروپا باشند بايد تابع همان استاندارد منطقه اي مورد نظر باشند.
اين  دهيد  توضيح   :  )International Standard( بين المللی  استاندارد 
راه حل هايی  تدوين  راستای  از 160 كشور جهان در  بيش  با مشاركت  استاندارد 
برای باال بردن توانايی عملكرد در تمام زمينه ها مانند نيازمندی های كسب وكار و 
نيازهای وسيع تر جامعه فعاليت می كند. مهم ترين سازمان بين المللی استاندارد كه 
به اختصار  ايزو خوانده می شود، اين سازمان وظيفه تدوين و انتشار استانداردهای 
بين المللی را به عهده دارد. سازمان ايزو  شبكه گسترده ای را تشكيل می دهد كه 
جهان  مختلف  كشور   162 در  استاندارد  حوزه  مسئول  ملی  نهادهای  آن  اعضای 
هستند. در اين شبكه هر كشور تنها يک عضو محسوب می شود. دبيرخانه مركزی 
سازمان ايزو، كه هماهنگی كل اين تشكيالت را برعهده دارد، در شهر ژنو كشور 

سوئيس مستقر است.

جدول حدود قطع ورق 
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استاندارد های ايزو 9000

كاربردنام استاندارد

  )ISO 9000(شامل دستورالعمل های جامع

  )ISO 9001(.شامل كيفيت طراحی، توسعه، ساخت، توليد و تحويل به مشتری می  شود

  )ISO 9002( شامل تخمين كيفيت برای سازمان های توليد كننده و ارائه دهنده خدمات
و نصب

  )ISO 9003(استاندارد كنترل نهايی و تست كاال

  )ISO 9004(سيستم مديريت كيفيت

بردن  باال  زمينه  در  بين المللی  استانداردهای  اين   : چاپ  مهم  استانداردهای 
ازچاپ، كنترل كيفيت و مواد مصرفی تدوين  از چاپ، چاپ، پس  عملكرد پيش 

شده اند.

استانداردهای اختصاصی  ايزو  برای صنعت چاپ 

روش های اندازه گيری و پارامترهاايزو 1ـ12647 )1996(  

فيلم های تفكيكی رنگی )كيفيت فيلم، ترام گذاری و زاويه ترام، شكل ايزو 2ـ12647 )1996(
نقاط، تلرانس اندازه تصوير جمع اندازه های تون ها، ميزان خاكستری(، 
غير  و  می  تواند گالسه  آن كه  و جنس  )رنگ سطح چاپ پذير  چاپ 
گالسه باشد، رنگ های مركب پس از چاپ، براقيت مركب، تلرانس 
تن های  گستردگی  ميزان  و  تلرانس ها  ترام،  چاقی  تصوير،  پردازش 

می  شود. متوسط( 

استاندارد مربوط به چاپ افست كلدست و لترپرس برای روزنامه ايزو 3ـ12647 )1998(

استاندارد چاپ گراورايزو 4ـ12647

استاندارد چاپ سيلک اسكرين  ايزو 5  ـ12647 )2001(

استاندارد چاپ فلكسوايزو 6  ـ12647
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 استاندارد تبادل داده های الكترونيکايزو 7ـ12647  

تكنولوژی چاپ، پليت های افست و ابعاد كارهای چاپی ايزو 12635 )1996(

تكنولوژی چاپ، تعيين خواص ژئولوژيكال )سيال بودن( مركب های ايزو 12664 )1996(
خميری با استفاده از ويسكومتر

 استاندارد مركب های افست برای چاپ سه رنگ و چهار رنگايزو 2864

تكنولوژی چاپ، كنترل فرايند، ظهور پليت ايزو 12218 )1997(

تكنولوژی چاپ، الستيک برای چاپ افست ايزو 12636 )1998(

تكنولوژی چاپ تبادل داده های ديجيتال در پيش از چاپ ايزو 1ـ15930 )2001(

استاندارد های نمونه گيری

  UKONS رنگ، استاندارد چهار  فيلم های  هنری(،  )كارهای  آرت ورك  بخش های  برای 
كار چاپی توليد  و  نمونه گيری  پليت،  ظهور 

 SNAP  استاندارد چاپ آگهی روزنامه در سيستم افست رول كلدست استاندارد

Pira استاندارد چاپ رنگی افست استاندارد

 BRUNNER  استاندارد نوار كنترل رنگاستاندار

 Gracol خروجی، استاندارد ،)image  capture( برنامه ريزی، طراحی، ضبط و دريافت تصوير
چاپ، صحافی، عمليات تكميلی

         
استانداردهای صنعت چاپ و رسانه

 DINـISO 12647كنترل فرايند برای كليه روش های چاپ

DINـISO 2846استانداردهای مركب چاپ

DINـISO 13655اندازه گيری و رنگ سنجی طيفی
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DINـISO 15930برای تبادل داده PDF/X استانداردهای

DINـISO 12640ICC جدول سنجش برای داده های اندازه گيری

DINـISO 12642جدول سنجش برای داده های اندازه گيری

DIN –E 16614مشخصات فنی كاغذ

DIN16621ـISO 12636معيار های سنجش برای الستيک

 DIN 16620ـISO12218معيار های سنجش برای پليت های چاپ

DIN 53211  ـ استاندارد گرانروی مركب4

DIN 19306كنترل كيفيت قابليت حركتی ورق1ـ

DIN 53124PH اندازه گيری

DIN ISO 8296اندازه گيری مركب تست

دانش افزايی

لوگوی استاندارد ايران: 14اكتبر)22 مهر( هرسال، به نام »روزجهانی استاندارد« 
نامگذاری شده است. مؤسسه »استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران« نام رسمی ارگانی 
است كه وظيفه تهيه استانداردها را برای كاالهای گوناگون برعهده دارد و اين آرم 

استاندارد را برای كاالها صادر می كند.
 Institute of Standard and Industrial به صورت سازمان  اين  انگليسی  نام 

Research of Iran است كه به اختصار ISIRI می شود.
انجمن  توسط  استانداردسازی  فرايند  ژاپن  كشور  در   : ژاپن  استاندارد  لوگوی 
استانداردهای  كميته  توسط  و  شد  تشكيل   1921 سال  در  ژاپن  ملی  استاندارد 
انجمن  در سال 1945  در جنگ  ژاپن  بعد شكست  از  منتشر شد.  ژاپن  صنعتی 
استاندارد كار خود را شروع كرد و در سال 1946 استانداردهای صنعتی ژاپن اعالم 

 . JIS به JES و در سال 1949 تصويب شد. از
 )Japanese Industrial Standards )JIS( )日本工業規格 Nihon Kōgyō Kikaku

تبديل شد.
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استانداردهای صنعتی ژاپن مخفف JIS می باشد

Japanese Industrial Standards Committee )JISC(

مخفف عالئم استاندارد بعضی از كشورها

JISCاستاندارد ژاپنANSIاستاندارد امريكا

NFاستاندارد فرانسهCEاستاندارد اروپا

KSاستاندارد كرهSAAاستاندارد استراليا

NZSاستاندارد نيوزيلندCSAاستاندارد كانادا

SSاستاندارد سوئدISIRIاستاندارد ايران

BSاستاندارد بريتانياBSIاستاندارد انگلستان

ISاستاندارد ايرلندUNIاستاندارد ايتاليا

DINاستاندارد آلمانGOSTاستاندارد روسيه

در سال 1304 شمسی اولين حركت مدون در ارتباط با استاندارد و استانداردنويسی 
در ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها آغاز گرديد. در سال 1332 يک اداره 
كاالهای  كنترل  زمينه  در  كه  شد  تأسيس  بازرگانی  اداره  نظر  زير  آزمايشگاهی 
قانون  توليدات داخل كشور فعاليت می كرد. در سال 1339  وارداتی، صادراتی و 
»اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران« در شش ماده به تصويب مجلس وقت رسيد. 

در اين سال ايران رسماً به عضويت سازمان بين المللی استاندارد پذيرفته شد.
ايزو  سازمانی غيردولتی است كه پل ارتباطی بين بخش عمومی  و خصوصی محسوب 
ساختار  از  بخشی  ايزو  سازمان  عضو  نهادهای  از  بسياری  سو  يک  از  زيرا  می شود 
دولتی كشور خود هستند و از سوی ديگر ساير اعضای سازمان ايزو، راه حل هايی را 



12

كه برآورده می سازد دارد كه كاماًل خصوصی هستند، از طريق مشاركت تشكل های 
توانايی  ايزو  سازمان  تركيبی،  چنين  با  می كنند.  همكاری  سازمان  اين  با  صنعتی 

سازماندهی و دستيابی به اجماع در زمينه راه حل هايی را كه برآورده می سازد دارد.

مؤسسه های جهانی استانداردسازی فرايند چاپ

تاريخچهفعاليت مؤسسهنام اختصارینام مؤسسه

كميته فنی شماره 
130

130ISOTC استانداردسازی
تعريف، 

ذخيره سازی و 
جابجايی فايل های 

ديجيتال

از سال 1960 شروع به كار كرد 
و در سال 1980 استانداردسازی 

پيش از چاپ انجام داد و 
سازمان های بسياری را در زير 

مجموعه خود دارد.

انجمن صدور 
گواهينامه محيط كار

انجمن 
SCGM

ارائه گواهينامه های 
كيفيت، سالمت 
و سيستم های 

مديريت محيط  كار 
در صنعت چاپ، 
بسته بندی و رسانه

برنامه های  هلندی  مؤسسه  اين 
صدور گواهينامه سطح استاندارد را

می كند. اجرا   ISO
        WWW.SCGM.NL

مركز رقابت 
تكنولوژی چاپ و 

رسانه

Ugra تحقيقات، ارزيابی
و بهبود كيفيت 

صنعت چاپ

اين مركز رقابت تكنولوژی 
سوئيسی به صورت مستقل ضمن 
ارزيابی و بهبود كيفيت صنعت 
چاپ، گواهينامه های استاندارد 
برای مواد مصرفی، اشخاص و 

شركت ها را ارائه می دهد.
WWW.ugra.ch

انجمن های صنايع 
چاپ آلمان/سازمان 

vdm

Vdm/Fogra ارائه گواهينامه
استاندارد فرايند 

افست

توسط  آلمان  در   bvdm سازمان 
دو انجمن bvdm و Fogra  اقدام 
ايزو  استاندارد  گواهينامه  به صدور 

می كنند افست  چاپ 
WWW.Psoinsider.de

سازمان تجارت و 
كارفرمای صنايع 

چاپ و رسانه

Bvdm كنترل فرايند و
استانداردسازی 

پيش از چاپ،چاپ 
و پس از چاپ

يازده عضو خدمات  با  سازمان  اين 
واحد های  به چاپخانه ها،  را  خود 
پيش از چاپ، دفاتر فنی و گرافيكی 

ارائه می دهند از چاپ  و پس 
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Fogra مؤسسهFOGRA

تحقيق و كنترل 
فرايند چاپ و مواد 
و رسانه به صورت 

بين المللی

اين مؤسسسه با بيش از 50 عضو 
علمی ، فنی شامل فيزيک دان 
و شيمی دان در جهت ارتقای 

مهندسی صنعت چاپ به صورت 
بين اللملی برای استانداردسازی 

صنعت چاپ كار می كنند. 
www.intergraf.eu

مؤسسه 
استانداردسازی چاپ 
رول تجاری نشريات

SWOP

استانداردسازی 
و آموزش و ارائه 
گواهينامه چاپ 

رول

اين كميته از سال 1970 شروع 
به كار كرد و در سال 1986 اولين 
دفترچه دستورالعمل های چاپ را 
جهت ارتقای استانداردهای چاپ 
رول حرارتی ارائه كرد در سال 

19999 شروع به صدور گواهينامه 
SWOP نمود و در سال 2005 

فعاليت حرفه ای را  در بحث 
آموزش و استانداردسازی شروع 

كرد.

سازمان 
IDEALLIANCE

GRACOL

فرايند اندازه گيری 
مشخصات قابل 

برآورد و كنترل در 
چاپ افست

اين سازمان در سال 1996 
تحقيقات خود را برای بهبود 
عملكرد در صنعت هنرهای 

گرافيكی شروع كرد و با كنترل 
مشخصه های اندازه گيری و 

مرجع، تغييرات قابل توجهی در 
نمونه گيری چاپ افست انجام 
داد و با نمونه گيری های متعدد 
در امريكای شمالی عامل بهبود 

كيفيت در چاپ افست شد.

سازمان 
IDEALLIANCE

G7 كاليبراسيون و
كنترل فرايند چاپ

اين گواهينامه به مجموعه هايی 
كه سيستم و دستگاه های خود را 
براساس روش اين سازمان كاليبره 
كرده ارائه می شود. در اين روش 

با كنترل دانسيته چاپ خاكستری 
خنثی با رنگ مشكی كيفيت 

تعيين می شود.
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه اول

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تشخيص  آن  به لوگوی  توجه  با  را  استاندارد  مصرفی  مواد  و  تجهيزات 
می دهم.

لوگوی استاندارد ايران و ژاپن را تشخيص می دهم.

استاندارد كارخانه ای  يک محصول صنعتی را تشخيص می دهم.

استاندارد ملی بعضی از كشورها را به وسيله عالمت اختصاری آنها تشخيص 
می دهم.

استاندارد بين المللی )ايزو(  محصوالت را تشخيص می دهم.

تشخيص  آنها  اختصاری  عالمت  به وسيله  را  چاپ  صنعت  استاندارد های 
می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

تشخيص  آن  به لوگوی  توجه  با  را  استاندارد  مصرفی  مواد  و  تجهيزات 
می دهد.

لوگوی استاندارد ايران و ژاپن را تشخيص می دهد.

استاندارد كارخانه ای  يک محصول صنعتی را تشخيص می دهد.

استاندارد ملی بعضی از كشورها را به وسيله عالمت اختصاری آنها تشخيص 
می دهد.

استاندارد بين المللی )ايزو( محصوالت را تشخيص می دهد.

تشخيص  آنها  اختصاری  عالمت  به وسيله  را  چاپ  صنعت  استاندارد های 
می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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اطالعات  به گردآوری  از تشكيل كارگروه  بعد  استاندارد  تدوين  برای  ايزو  مؤسسه 
می پردازد سپس اطالعات را برای تعيين استاندارد به رأی گيری می گذارد. صنعت 
چاپ به عنوان يكی از مهم ترين صنايع ريشه در جوامع بشری دارد. اين صنعت با 
انواع روش های چاپی در توليد محصوالت و خدمات مختلف به كار گرفته می شود. 
از هنرجويان سؤال كنيد كه در منزل و يا محيط اطراف خود چند كار چاپی را نام 
ببرند و ذهن آنها را متوجه اين نكته كنيد كه اكثر محصوالت اطراف ما دارای چاپ 
می باشند از نام برند و مشخصات محصول گرفته تا رنگ آنها و حتی مشخصات 
روی قطعات الكترونيكی آنها سپس به صنعت بسته بندی و نقش مهم چاپ در آن 
بپردازيد و يا در بخش فرهنگ و هنر و گسترش علم در جوامع بشری برای رسيدن 
به يک محصول چاپی استاندارد، يكسان و سازگار با محصول و مصرف كننده نياز 

به  استانداردسازی اين صنعت می باشد. 

جلسه
دوم

چگونگی تهيه استاندارد، ضرورت استانداردسازی در 
صنعت چاپ

شيوه تدريس 

از  كارگروهی  ابتدا  استاندارد  يک  تدوين  برای  دهيد  توضيح   : كارگروه  تشکيل 
متخصصين زمينه های مختلف  از بخش دولتی و خصوصی تشكيل می شود. اين 
كارگروه در مؤسسه ايزو بر اساس آمار منتشرشده در پايان ماه آگوست سال 2011، 
سازمان ايزو دارای 162 عضو، 219 كميته فنی و 561 كميته فرعی و 2478 كارگروه 
است كه در رشته های مختلف از كشاورزی و ساختمان گرفته تا مهندسی مكانيک 
و تجهيزات پزشكی و جديدترين فناوری های روز به تدوين استانداردهای بين المللی 
و  منتشرشده  سازمان  اين  توسط  استاندارد  تعداد 18578  تاكنون  دارند.  اشتغال 
دارد. كشور جمهوری اسالمی ايران در 360  تدوين  نيز در دست  استاندارد   3948
كميته فنی و فرعی سازمان ايزو از جمله كميته فنی فناوری اطالعات متناظر با 

كميته فنی مشترك فناوری اطالعات )JTC1( عضويت دارد.

گردآوری اطالعات: توضيح داده شود متخصصين در گروه ها يا كميته های تخصصی 
وظيفه تحقيق، بررسی و پردازش اطالعات برای تدوين و نشر استانداردهاي ملی ـ 
داخلي،  كاالهاي  كيفيت  بردن  باال  و  استاندارد  تدوين  به منظور  تحقيقات  انجام 
خودكفايي  جهت  در  صنايع  كارايي  افزايش  و  توليد  روش هاي  به بهبود  كمک 
كشورـ ترويج استانداردهاي ملي ـ نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري ـ كنترل 
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كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي 
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ 
اجباري  استاندارد  مشمول  وارداتي  كاالهاي  كيفي  كنترل  بين المللي  بازارهاي 
به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود 
كاالهاي نامرغوب خارجي ـ راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان 
و مصرف كنندگان ـ مطالعه و تحقيق درباره روش هاي توليد، نگهداري، بسته بندي 
و ترابري كاالهاي مختلف ـ ترويج سيستم متريک و كاليبراسيون وسايل سنجش ـ 
آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر 

مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم را به عهده دارند.

رأی گيری: توضيح دهيد برای جمع بندی كليه نظرات و يادداشت ها و تحقيقات 
برای تدوين استاندارد كارگروه متخصصين رأی گيری می كنند. 

رابطه ايجاد سازمان چاپي و استاندارد : توضيح دهيد برای باالبردن بهره وری 
در سازمان چاپی نياز به استانداردهای بسيار جامع و گسترده ای است تا كليه عوامل 
مؤثر در چرخه توليد يک كار چاپي از طراحی، ليتوگرافی، چاپ، عمليات تكميلی، 
اين  بدون  كنند.  برقرار  ارتباط  يكديگر  با  بتوانند  دستگاه  فروشنده  و  خريدار،  تا 
استانداردها ارتباط مناسب بين بخش هاي مختلف صنعت چاپ انجام پذير نيست. 
ارتباط بين سازمان و استاندارد از بدو تأسيس و در مرحله ساخت تأسيسات و نصب 
ماشين آالت تا توليد محصول نهايی الزامی  است و در نتيجه منجر به رشد سازمان 

و توليد محصول با كيفيت با حداقل قيمت تمام شده می شود.

محل فعاليت : توضيح دهيد محل فعاليت سازمان بايد دارای ويژگی هايی به شرح 
زير باشد:

دسترسی آسان به مشتری
دسترسی آسان به منابع و مواد مصرفی مورد نياز

دسترسی پرسنل در كمترين زمان به سازمان
نداشتن منعی برای فعاليت از نظر شرايط زيست محيطی

دسترسی آسان به شاهراه های ارتباطی
دسترسی به انرژی و آب مصرفی

دسترسی به ارگان ها و نهاد ها )آتش نشانی، مراكز درمانی، نيروی انتظامی(
امكان گسترش دادن سازمان در آينده

 وسعت محل كار: توضيح دهيد رعايت استانداردهای محيط كار برحسب قوانين 
ماشين آالت،  سازنده  شركت های  محيطی،  زيست  مؤسسات  طرف  از  شده  وضع 
تجهيزات و مواد مصرفی الزامی می باشد. اين مؤسسات و سازندگان برحسب الزامات 



فصل اول : استاندارد سازي محيط كار و تجهيزات

17

محيط زيست و نحوه استفاده ايمن كاربر از ماشين آالت محيط مناسب را پيشنهاد 
و  بگيرند  درنظر  را  احتمالی  توسعه  وسعت  بايد  سازمان ها  اينكه  می دهند ضمن 

فضای الزم برای اين كار را محاسبه كنند. 
 پيش از چاپ

 ليتوگرافی
 چاپ ديجيتال

 چاپ
 اتاق مشتری

دستگاه های  دهيد  توضيح  چاپ:  صنعت  در  توليدی  ماشين های  حاشيه 
به نياز  توجه  با  و  آن نصب می شوند  اطراف  در  ملزوماتی هستند كه  دارای  چاپ 
نياز به سرويس و نگهداری و  آنها توسط كاربر و همين طور  آماده سازی و تنظيم 
جابه جايی توسط واحد فنی بايد فاصله مناسب را برای آنها درنظر گرفت. تجهيزات 

جانبی دستگاه شامل موارد زير می باشند

تغذيه،  واحدهای:  در  مكنده  و  دمنده  پمپ های  شامل  الكتروموتورها   : موتورها 
تحويل و چاپ، نياز به فاصله بيش از يک متر )جهت تعويض فيلترها و گريس كاری( 
دارند. در ضمن اين الكتروموتورها به علت توليد گرما نياز به فاصله از دو طرف سمت 

دستگاه و از طرف ديوارهای سالن دارند.

مصرفی،  مواد  و  ملزومات  دستگاه ها،  به نوع  توجه  با  جانبی دستگاه ها:  فاصله 
فاصله جانبی دستگاه محاسبه می شود. درصورت نياز به عبور ليفتراك و جک های 

باالبر و همين طور مخازن مركب اين فاصله ها رعايت می شود.
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تخليه  و  بارگذاری  به نياز  توجه  با  تحويل  و  تغذيه  واحدهای  در   : فاصله طولی 
سطوح چاپ شونده و نحوه اين عمليات اين فاصله رعايت می شود كه گردش جک 
پالت به همراه سطح چاپ شونده به انضمام محل قرارگيری كاربر فاصله حداكثر را 

مشخص می كند.

دانش افزايی

قانون  ازاين  بايد  باشد  نگارش شده  به خوبی  استانداردی كه   :  SMART قانون 
پيروی كند.

 )Specific(مشخص
 )Measurable( قابل قياس و اندازه گيری

)Achievable( دست يافتنی
 )RELEVANT( وابسته و مرتبط

 )TimeـBounder( روز آمد
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه دوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

می توانم نمودار  تدوين استاندارد را رسم كنم.

يک سازمان استاندارد چاپی را تشخيص می دهم.

استاندارد برای محل فعاليت سازمان تدوين می كنم .

را  آن  بودن  استاندارد  و  می كنم  كنترل  را  ماشين های چاپ  بين  فاصله 
می دهم. تشخيص 

محل كار استاندارد را برای يک چاپخانه تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

می تواند نمودار  تدوين استاندارد را رسم  كند.

يک سازمان استاندارد چاپی را تشخيص می دهد.

استاندارد برای محل فعاليت سازمان تدوين می كند.

را  آن  بودن  استاندارد  و  می كند  كنترل  را  چاپ  ماشين های  بين  فاصله 
می دهد. تشخيص 

محل كار استاندارد را برای يک چاپخانه تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.



20

بهره وری  و  راندمان  رفتن  منجربه  باال  تجهيزات  و  كار  محيط  استانداردسازی 
و  باكيفيت  توليد محصول  توليد منجربه   سازمان می شود و ضمن كاهش هزينه 
افزايش طول عمر ماشين آالت و فراهم شدن محيطی سالم برای كارگران می شود.

جلسه
 استانداردسازی محيط کار و تجهيزات سوم

شيوه تدريس 

انتخاب تجهيزات توليدي: سازمان توليدی برحسب نوع توليد و توسعه توليد 
بايد ماشين آالت خود را تهيه كند. اين تجهيزات بايد برحسب حجم توليد، ابعاد 
محصول موردنظر، فرايند توليد برای رعايت استانداردهای كيفی خريداری می شود. 

شرح   : استاندارد  انرژی  تأمين 
استاندارد  انرژی  تأمين  برای  دهيد 
باد،  مانند  طبيعی  عوامل  از  بايد 
با  و  كرد  استفاده  خورشيد  و  آب 
فسيلی  سوخت های  از  شدن  دور 
به سالمت محيط زيست كمک كرد. 

منابع تأمين انرژی: تأمين انرژی در سازمان ها بر حسب نوع مصرف متفاوت می باشد. 
استفاده از انرژی های سبز و سازگار با 
محيط زيست برای روشنايی محيط و 
مصارف غيرصنعتی كاربرد دارد ولی 
تجهيزات و ماشين آالتی نياز به انرژی 
فعلی  تكنولوژی  كه  دارد  صنعتی 
به وسيله  انرژی  اين  تأمين  درصدد 

انرژی استاندارد می باشد.

منابع مصرف انرژی : برچسب انرژی مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي 
وسايل انرژي بر آشنا مي سازد. در هفت رنگ از سبز تا قرمز و با هفت حرف التين 
G تا A مشخص شده است كه هر حرف و هر رنگ نشان دهنده درجه اي از مصرف 
انرژي وسيله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر كمترين مصرف انرژي و 
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قرمز  رنگ  با   G حرف  و  وسيله  كارايي  بيشترين 
وسيله  كارايي  كمترين  و  بيشترين مصرف  نشانگر 
مي باشد. با توضيحات فوق در هنگام خريد وسايل 
سازمان چاپ، مصرف كننده با ديدن رتبه  انرژي از 
ميزان مصرف انرژي و كارايي وسيله آگاه مي شود 
به وسايل  نسبت  را  مصرف  كم  وسيله  مي تواند  و 
مشابه  تشخيص داده و انتخاب نمايد. در ادامه يک 

نمونه برچسب مصرف انرژي ارائه شده است.

برچسب انرژی

بازدهی بيشتر

بازدهی كمتر

انرژی

و  مكانيكی  تأسيسات  بخش  تأسيسات به  دو  دهيد  شرح  استاندارد:  تأسيسات 
تأسيسات الكتريكی تقسيم می شود. اين تأسيسات برحسب عملكرد و محصول توليدی 
سازمان و سازگاری نوع تأسيسات با محيط، تجهيزات و محصول توليدی، مواد مصرفی، 
ايمنی كارگاه و كاربر انتخاب و برحسب و تعاريف پيشنهادی استانداردسازی می شوند. 

برخی از تأسيسات مكانيكی و الكتريكی به شرح زير می باشند:
 تأسيسات حرارتی
 تأسيسات برودتی

 تأسيسات بهداشتی )آب و فاضالب(
 تأسيسات تهويه مطبوع

 تأسيسات استخر 
 تأسيسات آتش نشانی )اطفای حريق(

 تأسيسات گازرسانی
 سيستم های بخار

 تأسيسات الكتريكی
 روشنايی

 برق رسانی
 هوشمندسازی سازمان

 تلفن
 آنتن مركزی

 سيستم اعالم حريق
 اجرای شبكه رايانه ای

 منبع تغذيه اضطراری 
 اجرا و خدمات آسانسور و پله برقی 

 دوربين مداربسته
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تهويه                                                            برودتی

نيروی انسانی استاندارد: شرح دهيد نيروی انسانی استاندارد در صنعت چاپ 
بايد دارای تجربه علمی كافی و مهارت هايی مانند تسلط بر زبان تخصصی، تسلط بر 
كار با رايانه، توانايی جسمی برحسب وظيفه محوله، قدرت تجزيه و تحليل مشكالت 
احتمالی و تشخيص راه حل آنها، آگاهی از مكانيزم كاركرد دستگاه، آگاهی از مبانی 
شيمی و فيزيک در عملكرد توليد، آگاهی از مبانی سرويس و نگهداری تجهيزات، 
جسمی،  سالمت  به نفس،  اعتماد  كار،  محيط  بهداشت  و  ايمنی  كيفيت،  كنترل 

روحی، آمادگی ، عالقه به پيشرفت علمی و سمت كاری داشته باشد.

كيفيت  بهبود  باعث  استاندارد  مصرفی  مواد  از  استفاده   : استاندارد  اوليه  مواد 
مصرفی  مواد  می شود.  بهره وری  بهبود  و  راندمان  رفتن  باال  و  توليدی  محصول 
استاندارد باعث افزايش طول عمر تجهيزات سازمان، سالمت كاربر و مصرف كننده 
و كاهش ماده مصرفی می شود. شركت های توليد كننده اين مواد با درنظر گرفتن 

پارامترهای بسياری زير نظر سازمان استاندارد اين محصوالت را توليد می كنند. 
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دانش افزايی

الزامات HSE : كليه پيمانكاران موظف اند كاركنان خود را با تجهيزات ايمنی و 
آتش نشانی آشنا نمايند، تا در هنگام وقوع حوادث با توجه به شرح وظايف محوله 
و در صورت نياز از اين تجهيزات استفاده نمايند. جهت استفاده از اين كپسول ها 
بايد به برچسب روی آنها توجه شود چرا كه روی اين برچسب ها اطالعاتی در مورد 
كپسول مورد استفاده نوشته شده است. هر كپسول، ويژه خاموش كردن نوع خاصی 
از آتش طراحی شده و استفاده نادرست از آنها ممكن است باعث مشتعل تر شدن 
پروژه های  نزديک  به تعامل  توجه  با  ناپذيری گردد.  بروز خسارات جبران  و  آتش 
امری  پروژه  تجهيزات در سطح  به وجود  توجه  و مردم،  زندگی شهری  با  عمرانی 

اجتناب ناپذير است.

بهداشت محيط : درخصوص سرويس های بهداشتی و اختصاصاً حمام در هر پروژه 
به ازای هر 15 نفر كارگر يک دوش آب گرم و سرد و در مواردی كه شاغلين آنها با 
سموم مواد شيميايی، مواد عفونت زا و يا مواد غذايی سروكار دارند برای 1 الی 10 
نفر كارگر يک دوش آب گرم و سرد درنظر گرفته می شود. درخصوص توالت نيز 
برای 9ـ1 نفر شاغل حداقل 1 توالت، برای 24ـ10 نفر شاغل حداقل 2 توالت، برای 
49ـ25 نفر شاغل، حداقل 3 توالت، برای 74ـ50 نفر شاغل، حداقل 4 توالت، برای 
100ـ75 نفر شاغل، حداقل 5 توالت و در مواردی كه تعداد شاغلين آنها بيش از 
100 نفر است به ازای هر سی نفر اضافی حداقل يک توالت درنظر گرفته می شود. 
توالت و حمام ازنظر بهداشتی بايد محيط كف و ديوار توالت و حمام از كاشی باشند 
و از نظر بهداشت فردی نيز دارای شير آب سرد و گرم سالم باشند. در برخی از 
مواردی كه غذا داخل سايت پروژه طبخ می شود، آشپزخانه از نظر بهداشت محيط 
كف از سنگ و ديوار از كاشی خواهد بود و تمام پرسنلی كه با مواد غذايی سر و كار 
دارند  بايد كارت سالمت داشته باشند. محل اسكان نيز در پروژه هايی كه كارگران 
زيرا می تواند منشأ  اهميت می باشد  بسيار حائز  بهداشتی  نظر  از  مقيم می باشند 

انتقال بيماری باشد.

صفحه 18 :
پری فاليت به معنی چک كردن سيستماتيک فايل های گرافيكی تهيه شده 
برای ارسال به انواع دستگاه های خروجی اعم از ليتوگرافی و چاپ ديجيتال 
است تا از تطابق خصوصيات فنی اين فايل ها با مشخصات از پيش تعريف شده 
چاپ اطمينان حاصل شود. اين فرايند باعث می شود از طوالنی شدن زمان 
توليد به علت اشكال در فايل و نياز به توليد مجدد فايل جلوگيری شود ضمن 

اينكه از ايجاد ضرر مالی و از دست رفتن اعتبار حرفه ای جلوگيری می كند.

بحث كالسی
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صفحه 18:
مزايای استانداردسازی باال رفتن بهره وری در اثر توليد محصول يا خدمت 

يكسان و با كيفيت است كه منجر به جذب مشتری و ارباب رجوع می شود.

كار كالسی

صفحه 19:
رايانه، نرم افزارهای گرافيكی، پرينتر يا پروفر )نمونه گير(، پليت ستر، نرم افزار 
برش،  دستگاه  رنگ،   4 چاپ  ماشين  پليت،  پانچ  دستگاه  پروسسور،  ريپ، 

دستگاه تاكنی، دستگاه چسب گرم يا مفتول زنی

كار در كالس

صفحه 21: 

برای توليد مجالت علمی پر تيراژ معموالً از كاغذ تحرير رول نوع كاغذ
بدون پوشش يا پوشش دار استفاده می شود

گراماژ مناسب 70 گرم بر سانتی متر مربعگراماژ كاغذ

معموالً از خشک كن های حرارتی استفاده می شودنوع مکانيزم خشک كن

مركب های پايه حالل يا هيت ستنوع مركب

ماشين رول 8 رنگ مجهز به سيستم تغذيه بدون توقفنوع ماشين چاپ

پژوهش كنيد
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه سوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تجهيزات توليدی استاندارد برحسب سفارش را تشخيص می دهم.

منابع تأمين انرژی استاندارد را تشخيص می دهم.

بر چسب استاندارد مصرف انرژی محصوالت را تشخيص می دهم.

تأسيسات مكانيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهم.

تأسيسات الكترونيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهم.

نيروی انسانی استاندارد را برحسب عملكردش تشخيص می دهم.

مواد اوليه استاندارد را برحسب كيفيت عملكرد تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي  ارزشيابي

تجهيزات توليدی استاندارد برحسب سفارش را تشخيص می دهد.

منابع تأمين انرژی استاندارد را تشخيص می دهد.

برچسب استاندارد مصرف انرژی محصوالت را تشخيص می دهد.

تأسيسات مكانيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهد.

تأسيسات الكترونيكی استاندارد يک سازمان را تشخيص می دهد.

نيروی انسانی استاندارد را برحسب عملكردش تشخيص می دهد.

مواد اوليه استاندارد را برحسب كيفيت عملكرد تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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جلسه
استانداردسازي محيط کارچهارم

برای  سازگار  و  مناسب  بستری  فراهم كردن  به منزله  كار  محيط  استانداردسازي 
منجر  نتيجه  در  كه  است  مصرفی  مواد  و  تجهيزات  ماشين آالت،  كاربر،  زنجيره 
به توليد محصول با كيفيت و باال رفتن راندمان توليد می شود. برای اين امر نياز 
پارامترهای پيشنهادی شركت های سازنده ماشين آالت، مواد مصرفی و  به رعايت 
واحدهای كنترل كيفيت با در نظر گرفتن محيطی ايدئال برای فعاليت های كاربر 

می باشد.

شيوه تدريس

استانداردسازی محيط در صنعت چاپ: 
توضيح دهيد يک سازمان چاپی برای توليد يک محصول استاندارد نياز به محيطی 
مناسب و سازگار دارد كه در آن ماشين آالت و تجهيزات و مواد مصرفی و كارگران 

بتوانند وظايفشان را به صورت تعريف شده و ايمن انجام دهند. 

درمحيط  هوا  به تهويه  نياز  عوامل  مهم ترين  دهيد  توضيح  محيط:  هوای  تهويه 
كارگاه های چاپ كاهش آالينده های مضر، دفع گرد و غبار حاصل از عملكرد دستگاه، 
با كاربر و  برای محيط كار و تعديل دمای كار متناسب  نياز  تأمين اكسيژن مورد 
شرايط عملكرد ماشين آالت می باشد. اين تهويه می تواند به دو صورت دمشی مانند 
سيستم های هواساز و سرمايشی و به صورت مكشی مانند فن های دمنده به فرايند 
پاكسازی ذرات معلق گرد و غبار كاغذ و مقوا و  بپردازند.  هواساز ها وظيفه  تهويه 
معموالً  در  نزديكي  واحد  دارند.  به عهده  را  از  چاپ  معلق  در  هوا  ناشی   پودرهای 
 پودرپاش  جهت  گردش  هوا  و  جذب  پودر  چاپ  نصب  می شود.  اين  سيستم هاي 
تميزكننده  هوا  اغلب  ذرات  معلق  پودر  را  با  مكش  هوا  در  باالي  قسمت  تحويل  ماشين 
 و  برگشت  هواي  تميز  با  رطوبت  و  دماي  مناسب  به  سالن  چاپ،  در  يک  سيكل  بسته 
 به  گردش  درمي آورند. تجهيزات مكشی نيز مانند فن های مكنده وظيفه مكش هوا را 
در كارگاه و در قسمت هايی از دستگاه مانند واحد های الكترونيكی تهويه هوا به عهده 
دارند. برای استانداردسازي محيط كارگاه يكی از شاخص های موجود كيفيت هوای 
محيط می باشد كه تحت عنوان شاخص استاندارد آالينده های PSI مورد بررسی قرار 

می گيرد. برای اندازه گيری آالينده ها پارامترهايی به شرح صفحه بعد وجود دارد.
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پارامتر به التين پارامتر به فارسی واحد

O2 اكسيژن %

O3 ازن ppm

Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3

Wet Dust غلظت ذرات در حالت مرطوب mg/m3

TSP غلظت كل ذرات معلق محيطی µg/m3

 
مقدار وضعيت

عددي
 شرح

كيفيت هوا رضايت بخش و آلودگي هوا به ميزان 50ـ0 خوب
كم يا بدون خطر است.

كيفيت هوا قابل قبول است، اگرچه براي درصد 100ـ51سالم
كمي از افرادي كه نسبت به آلودگي هوا حساس 

هستند ممكن است خطرساز باشد.

گروه های 150ـ101ناسالم براي گروه های حساس از  تعدادي  روي سالمتي  است  ممكن 
مردم  عموم  بر  باشد.  داشته  اثر  جامعه  حساس 

اثر گذار نيست.

كند. 200ـ151ناسالم تهديد  را  افراد  همه  سالمتي  است  ممكن 
جدي  خطر  آلودگي  به  حساس  برايگروه های 

تلقي مي شود.

جدي 300ـ201بسيار ناسالم آسيب  معرض  در  افراد  سالمتي  هشدار، 
قرار دارد.

شرايط اضطراري، كليه سطوح جامعه در معرض 301ـ201خطرناك
جدي آلودگي هوا قرار دارند

شدت جريان هوای محيط: ابتدا توضيح دهيد به داليل مختلفی مثل تهويه هوا 
و تعديل دمای هوا نياز به جريان هوا به دو صورت مكشی و دمشی می باشد. اين 
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جريان هوا بايد متناسب با شرايط محيط كارگاه تنظيم شود. نامناسب بودن شدت 
اين جريان می توان مشكالتی را برای كاربر، عملكرد چاپ و تبخير حالل ها داشته 
باشد. شدت جريان در سرعت باال می تواند تبديل به وزش باد شود و مشكالتی مثل 
تغيير دما، تغيير رطوبت، جابه جايی سطوح چاپ شونده و ايجاد مشكل برای كاربر 
از مشكالت ديگر در عملكرد چاپ تبخير رطوبت مناطق آب پذير  می شود. يكی 
پليت می باشد كه باعث زمينه آوردن )سياه كردن( در چاپ می شود. شدت جريان 
هوا می تواند باعث باال رفتن سرعت تبخير محلول رطوبت دهی و ساير حالل های 
مصرفی شود. اين مشكل ضمن ايجاد بار مالی باعث افزايش آلودگی هوای محيط 
نرم افزار  و  به تجهيزات  نياز  هوا  جريان  شدت  اندازه گيری  برای  می شود.  كارگاه 
محاسبه آن می باشد كه بعد از بارگذاری اطالعات مورد نياز سرعت جابه جايی هوا را 
در طول ساعت كار كارگاه بر حسب متر مكعب بر ثانيه بر روی نمودار ثبت می كند. 

ميزان دمای محيط: توضيح دهيد تعيين دمای محيطی استاندارد برای محيط 
بايد سازگار و مناسب برای كاربر، ماشين آالت و تجهيزات آن، مواد مصرفی  كار 
درجه   29 تا   21 حدود  در  مقدار  اين  چاپ  كارگاه های  در  باشد.  كار  كيفيت  و 
می باشد ضمن  ايده آلی  دمای  كاربر  برای  دما  اين  است.  تعيين شده  سانتی گراد 
اينكه ماشين آالت نيز توسط سازندگان به صورتی طراحی می شوند كه با اين دما 
سازگار باشند. استفاده از روغن های با گرانروی مناسب و طراحی و ساخت قطعات 
در بازه دمای مذكور و استفاده از مكانيزم های خنک كننده مكانيكی و الكترونيكی 
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در  نيز  مصرفی  مواد  كنندگان  توليد  آنهاست.  اولويت های  از  دما  اين  حسب  بر 
ساخت مواد مصرفی فرار مانند حالل ها و روغن ها فرموالسيون مناسب و سازگار 
با اين دما را مد نظر دارند. كيفيت چاپ عامل ديگری است كه با دمای محيطی 
ارتباط دارد. با توجه به ارتباط مستقيم دما و رطوبت نياز به كنترل اين دو شاخص 
به صورت مستقيم  دما  تغيير  الزامی می باشد.  كارگاه های چاپ  دائمی در  به صورت 
انتقال و نشست  بر كيفيت چاپ تأثير گذار می باشد. از جمله تغيير در گرانروی، 
مركب، تغيير در سرعت تبخير و كشش سطحی محلول رطوبت دهی، تغيير در 

رطوبت محيط و ايجاد مشكالت فيزيكی در سطوح چاپ شونده می شود. 

شدت نور محيط: توضيح دهيد كه با تغيير شدت نور محيط )كاهش، افزايش( 
نوری  منابع  نبودن  استاندارد  می كند.  تغيير  اطراف  رنگ های  انسان  چشم  برای 
به وجود می آورد.  را  برای سفارش دهنده و كاربر مشكالتی  هنگام تشخيص رنگ 
مشتری در يک شرايط نوری رنگ را می پسندد و در شرايط نوری متفاوتی كار را 
به طراح سفارش می دهد و كاربر در يک شرايط نوری مركب را تركيب و يا چاپ 
توجه  با  و  می كند  دريافت  ديگری  نوری  شرايط  در  را  رنگ  مشتری  و  می كند 
به اين مطلب كه در هر شرايط نوری رنگ تغيير معنای رنگی می دهد برای حل 
اين مشكل نياز به يک نور استاندارد می باشد كه مبنای آن نور روز )دی اليت( در 
ساعات ميانی است. به اين منظور با نصب  المپ هاي  فلورسنت  )مهتابي( با  شدت 
 نور  تابش  645  الي  755  لوكس  )واحد  تابش  نور( در ميز كاربری  )اپراتوري( شدت 
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نور استاندارد فراهم می شود.  استفاده  از  المپ هاي  )با  دماي  500  درجه  كلوين( 
 كه  همان  شدت  نور  فوق  را  تأمين  مي كند  و  يا  نصب  قاب هاي  با  المپ  فلورسنت 
 به  صورت  آويز  با  تابش  نور  سفيد  )با  دماي  3700  درجه  كلوين(  به  صورت  موازي  با 
 امتداد  ماشين  چاپ اين نور تأمين می شود  بايد  توجه  داشت  كه  جعبه ها  و  قاب هاي 
 المپ ها  )به ويژه  از  نوع  آويز( نبايد  باالي  واحدهاي  چاپ  نصب  شوند،  چرا  كه  به  طور 
 طبيعي  ذرات  گردوغبار،  كاغذ  و  پودر  ماشين  به  مرور  زمان  جذب  آنها  شده  و  با  اندك 
 حركتي  به  صورت ذرات جامد  داخل  مركبدان  و  يا  البه الي  نوردهاي  مركب  و  يا  آب 
 ريزش  خواهند  كرد. با نصب برچسب شناسايی رنگ بر روی رنگ سفارشی، پروف 
يا  نور محيط  يا تحويل مشخص می شود شدت  يا نمونه كاردر هنگام سفارش و 

منبع نور استاندارد می باشد. 

ميزان رطوبت محيط: توضيح دهيد رطوبت استاندارد در محيط كار بايد سازگار و 
مناسب برای كاربر، ماشين آالت و تجهيزات آن، مواد مصرفی و كيفيت توليد باشد. 
سپس بر حسب نمودار صفحه 28 تأثير رطوبت بر سالمتی كاربر را شرح دهيد. 
تجهيزات  و  به ماشين آالت  می تواند  مناسب  رطوبت  عدم  كه  دهيد  ادامه  سپس 
زنگ  و  الكترونيک  سيستم های  در  اشكال  باعث  زياد  رطوبت  برساند.  آسيب  آن 
زدگی قطعات فلزی می شود. همين طور رطوبت بر مواد مصرفی مثل سطوح چاپ 
شونده مشكالتی مثل به هم چسبيدن سطوح يا تغيير شكل آن را به وجود می آورد. 
رطوبت  كاهش  مشكالت  از  شونده  چاپ  سطوح  در  ساكن  الكتريسيته  ايجاد  يا 
می باشد. رطوبت سالن توليد می تواند اثر مستقيم بر كيفيت چاپ بگذارد. رطوبت 
در سطح چاپی باعث مشكالتی مثل خشک شدن مركب، عدم رجيسترينک و تغيير 
شكل محصول نهايی می شود.  دما  و  رطوبت  نسبي بايد  در  كل  ايام  سال  به  دقت 

كنترل كيفيت نور

كنترل درجه دمای نور

برچسب شناسايی رنگ، قابل الصاق بر روی پروف، كارچاپی

تغيير رنگ نوار مشخصه،درصورتی كه منبع موری 5000

درجه كلوين نباشد
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 كنترل  و  تنظيم  شود.  رطوبت  نسبي  آن  45%  الي  50%  با  تلرانس  5%+  تعيين  شده 
 است.  به طور معمول  براي  سالن  چاپ،  نصب  يک  سيستم  هواساز  )HVAC( مجزاي 
 از  ساير  بخش ها  توصيه  مي شود.  همچنين  نصب  يک  ثّبات  حداقل  و  حداكثر  دما  و 
 رطوبت  نسبي  در  محل  مي تواند  كنترل  هفتگي  و  يا  حتي  روزانه  را  امكان پذير  سازد. 
 ثبت  كتبي  در  جداول  و  نمودار  جداگانه  مي تواند  در مواردي جهت  پيگيري  ايرادهاي 
 چاپي  كاربرد  مؤثري  داشته  باشد.برای اندازه گيری اين پارامتر در محيط كارگاه از 
رطوبت سنج های كارگاهی و برای اندازه گيری رطوبت كاغذ از رطوبت سنج های 
شمشيری استفاده می شود كه وارد اليه های كاغذ می شود. ميزان رطوبت كاغذ بايد 
بين 55 تا 65 درصد باشد و دمای مناسب نيز در بازه 23 تا 26 درجه سانتی گراد 
می باشد. واحد اندازه گيری رطوبت گرم بر متر مكعب می باشد. سپس ارتباط بين 

تغيير دما و رطوبت را بر حسب جدول زير شرح دهيد. 

دماگرم بر متر مکعب

2/938-6/7

4/8490

9/40110

13/2715/6

17/3020

18/4521/1

30/3930

دانش افزايی

آلودگی هوا: آلودگی هوا يعنی وجود يک يا چند آالينده نظيرگرد و غبار، فيوم ها، 
ميست ها، دوده، گازهای سمی و ذرات ريز جامد و مايع موجود در هوا در غلظت هايی كه 
سالمتی انسان و موجودات زنده را تهديد می كند و باعث آسيب به اشيا و اموال می شود. 
علل عمده آلودگی هوا در پروژه های عمرانی وجود آالينده های ناشی از فعاليت های 
انسانی، خودروها و... می باشند كه برخی از آنها شامل آزبست، اكسيدهای سولفور، 
سرب، منواكسيدكربن، ذرات معلق و اكسيدهای نيتروژن می شود. آلودگی هوا اثرات و 

پيامدهايی بر روی انسان، گياه و حتی اشيا نظير ساختمان ها و اجسام نيز دارد.
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اندازه گيری صدای محيطی

واحدپارامتر به فارسیپارامتر به التينرديف

1Lmaxتراز صوت ماكزيممdB

2Lminتراز صوت مينيممdB

3Leq 30تراز صوت معادل 30 دقيقهdB

صفحه 24:
در واحد تغذيه و تحويل شدت جريان هوا موجب پخش شدن سطوح چاپ 
شونده می شود. موجب آزار كاربر می شود. در واحد چاپ باعث تبخير محلول 
رطوبت دهی روی پليت شده و در كيفيت چاپ مشكل ايجاد می كند. جريان 
اجسام  وارد شدن  احتمال  و  كار  و رطوبت در محيط  دما  تغيير  باعث  هوا 

سبک به داخل ماشين می شود.

فعاليت 
پژوهشی

صفحه 23: 
وجود گرد و غبار باعث اشكال در سنسورهای تشخيص دهنده، مسدود شدن 
فيلترهای تهويه هوای دستگاه، اختالل در قسمت های الكترونيكی، مشكل در 
منبع ليزر دستگاه، ايجاد بيماری های تنفسی و پوستی برای افراد، كاهش نور 

استاندارد محيط، آلودگی محيطی بر روی لوازم و تجهيزات مانند مانيتورها

پژوهش كنيد

صفحه 34: 
تغيير دما باعث تغيير گرانروی مركب می شود و در نشست مركب بر روی 
مركب،  شدن  خشک  مشكالت  می كند.  ايجاد  اختالل  چاپ شونده  سطح 
ايجاد الكتريسته ساكن بر روی سطح چاپ شونده، چروك شدن سطح چاپ 

شونده هنگام چاپ و مشكالت رجيستری در چاپ می باشد.

پژوهش كنيد
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صفحه 28:
می دهد.  نشان  انسان  سالمت  بر  را  رطوبت  و  دما  تأثيرگذاری  نمودار  اين 
باكتری ها در رطوبت نسبی بيشتر از 60 درصد و كمتر از 40 درصد افزايش 
رشد دارند و ويروس ها در رطوبت بيش از 70 درصد و كمتر از 50 درصد 
شروع به رشد می كنند. قارچ ها در رطوبت نسبی بيش از 60 درصد رشد خود 
را آغاز می كنند انگل ها در رطوبت نسبی بيش از 50 درصد رشد خود را آغاز 
می كنند عفونت های تنفسی در رطوبت نسبی كمتر از 50 درصد رشد خود 
را آغاز می كنند. آلرژی ها در كمتر و بيشتر از رطوبت 50 درصد رشد خود 
از 30 درصد  را شروع می كنند. واكنش شيميايی در رطوبت نسبی بيش 

افزايش می يابد. گاز اوزن در رطوبت كمتر از 80 درصد افزايش می يابد.

فعاليت 
كالسی

صفحه 28: 
كاهش رطوبت باعث تغيير شكل و افزايش الكتريسته ساكن در كاغذ می شود.

پژوهش كنيد

صفحه 25: 
لفاف  كردن  باز  و  كاغذ  استاندارد  انبارش  محيطی،  رطوبت  و  دما  كنترل 

بسته بندی آن در زمان مناسب، رعايت زمان انتقال سطح به چاپخانه 

سؤال
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 كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه چهارم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

سيستم های تهويه هوا را تشخيص می دهم.

استاندارد بودن شدت جريان هوا را در محيط تشخيص می دهم.

ميزان دمای مناسب را در چاپخانه اندازه گيری می كنم.

نور استاندارد محيط های مختلف را در سازمان چاپ تشخيص می دهم.

ميزان رطوبت استاندارد را برای محيط های مختلف تشخيص می دهم.

اثرات تغيير دما را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهم.

اثرات تغيير رطوبت را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

سيستم های تهويه هوا را تشخيص می دهد.

استاندارد بودن شدت جريان هوا را در محيط تشخيص می دهد.

ميزان دمای مناسب را در چاپخانه اندازه گيری می كند.

نور استاندارد محيط های مختلف را در سازمان چاپ تشخيص می دهد.

ميزان رطوبت استاندارد را برای محيط های مختلف تشخيص می دهد.

اثرات تغيير دما را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهد.

اثرات تغيير رطوبت را بر سطح چاپ شونده و كيفيت چاپ تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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ابزار آالت و مواد مصرفی در مرحله توليد بر حسب نوع و محل استفاده آنها مطابق 
متناسب  بايد  استانداردسازي  راستای  در  ابزارها  می شوند.  ساخته  استانداردها  با 
آنها  بهينه و كاليبراسيون  نگهداری  به كار گرفته شوند.  و  انتخاب  استفاده  نوع  با 
اين فرايند را كامل می كند. مواد مصرفی نيز بايد بر حسب استفاده آنها درست 
انتخاب شوند و در شرايط ايمن و مناسب نگهداری شوند. استانداردسازي نيروی 
انسانی در حوزه عمومی و تخصصی با گذراندن دوره های آموزشی پايه و تخصصی 

می شود. كار  محيط  منجربه استانداردسازي 

جلسه
 پنجم

استانداردسازي ابزار و مواد مصرفی، استانداردسازي 
نيروی انسانی

شيوه تدريس 

ابزارهای اندازه گيری: 
دارای  سازنده  شركت  توسط  اندازه گيری  ابزار  كه  دهيد  توضيح  هنرجويان  برای 
پيش فرض های استانداردی می باشند كه كاربرد آن وسيله و شيوه استفاده از آن 
در شرايط محيطی مناسب و همين طور كاليبراسيون آنها را بر حسب دفعات كاربرد 
و زمان  بايد طبق دستور العمل  ارائه می دهد. مصرف كننده  و مدت زمان مصرف 
پيشنهادی شركت كاليبراسيون دستگاه مورد نظر را جهت استانداردسازي انجام 
دهد. كاليبراسيون عملياتی است برای كنترل و تنظيم دقت و صحت اندازه گيری 
پارامترهای كيفی دستگاه ها برابر استانداردهای تعريف شده كه توسط شركت های 
اندازه گيری  با  معموالًً  دستگاه  مديريت  سيستم  می شوند.  داده  ارائه  سازنده 
و  می دهد  نمايش  مشخصي  عدد  با  را  آنها  شركت  توسط  شده  ارائه  پارامتر های 
برداری  به صورت  اندازه گيری سيستم آن را  تغيير كيفی و كمی در مؤلفه مورد  با 
به عدد ديگری تبديل و نمايش می دهد. سپس برای مثال تعدادی از دستگاه ها را 

برای هنرجو مختصر شرح دهيد.
مانند  می رود  به كار  ابعاد  اندازه گيری  برای  مختلف  انواع  در  ابزار  اين  كوليس: 
ضخامت سطوح چاپ شونده معموالً دقت اندازه گيری آنها دهم ميلی متر می باشد. 
كاليبره بودن آنها به اين صورت مشخص می شود كه در هنگام چسبيدن شاخک های 

آنها بايد برابر صفر نشان داده شود.
PH سنج: برای اندازه گيری PH اسيدها و بازها به كار می رود. واحد اندازه گيری 
 PH 5 با  مايع  دو  در  آن  كاليبراسيون  برای  و  می باشد  زيمنس  ميكرو  برحسب 
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شاخص  به عنوان  اعداد  اين  و  می شود  داده  قرار  شده  تعيين  دمای  در   PH 7 و 
به دستگاه داده می شود. سپس ابزار با استفاده از اين داده ها مقادير را اندازه گيری 

می كند.
سطوح  روی  بر  مركب  فيلم  ضخامت  اندازه گيری  برای  ابزار  اين  چگالی سنج: 
چاپی به كار می رود تا نشست استاندارد مركب را در تن پالت ها تعيين كند. برای 
كاليبراسيون اين ابزار از تست های چاپی دارای تاريخ مصرف استفاده می شود كه 
مقادير را با قرار دادن اين تست چارت ها زير دستگاه و ذخيره كردن مقدار داده 

انجام می شود. به عنوان ترام 100 درصد 
به جريان  اجازه  به منظور  گرانش  از  ويسكوزيته  فنجان های  سنج:  ويسکوزيته 
يافتن يک مايع از ميان يک روزنۀ قرار گرفته در انتهای يک مقدار دقيق، استفاده 
می كنند كه در طول زمان و دمای مشخص به منظور محاسبۀ مقدار ويسكوزيته 
از  عبارت اند  ويسكوزيته  فنجان های  متداول ترين  شود.  اندازه گيری  می تواند 

 .Zahn و   Ford, Ford Dip كاپ های 
رسانايی سنج: ابزار اندازه گيری كيفی محلول رطوبت دهی »رسانايی سنج« می باشد 
با عبور  و  به كار می رود  الكتريكی در محلول رطوبت  اندازه گيری هدايت  برای  كه 
اندازه گيری سرعت عبور جريان مقدار  جريان الكتريكی از محلول رطوبت دهی و 
كانداكتيويته آن را نمايش می دهد و با افزايش مقدار ذرات رسانا در محلول سرعت 
عبور جريان بيشتر می شود. برای كاليبراسيون اين دستگاه بايد دو محلول كاليبراسيون 
آن را تهيه كرد. يكی از محلول ها دارای هيچ ناخالصی )رسانايي( نمی باشد و هدايت 
الكتريكی محلول دوم )2760ميكرو زيمنس( می باشد و با قرار دادن دستگاه در هر 
كدام از اين محلول ها و ذخيره كردن آن در حافظه سيستم دستگاه كاليبره می شود.

مواد مصرفی:
توضيح داده شود مواد مصرفی بايد در دو مرحله استانداردسازي شوند. هنگام توليد 
و زمان مصرف، در زمان توليد اين مواد شركت های توليد كننده بايد با در نظر گرفتن 
پارامترهايی مانند سازگار و مناسب بودن ماده با محل مصرف يا مصرف كننده و تاريخ 
مصرف توليد خود را زير نظر مؤسسه استاندارد توليد كند و دستورات الزم برای 
مصرف بهينه را در شرايط محيطی و مقدار مورد نياز و دستور مصرف به مصرف كننده 
ارائه كند. انتخاب درست مواد مصرفی توسط توليدكنندگان ماشين آالت، تجهيزات 
و مواد مصرفی در ارتباط مشخص و توصيه می شوند. سازندگان موظف به ثبت تاريخ 
انقضا، و شرايط انبارداری و ويژگی ها، تركيبات، اثرات مضر و ايمن بودن آن می باشند. 
شيميايی،  مواد  بهداشتی  اثرات  درباره  اطالعاتی  حاوی   MSDS برگه جمله  از 

خصوصيات فيزيكی و شيميايی و كمک های اوليه در شرايط اضطراری می باشد. 
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آموزش پايه:
توضيح دهيد اين آموزش ها جزء الزامات محيط كار می باشد و اكثر عمومی می باشند 
مانند آموزش و ارزيابی كلی از محيط كار، تجهيزات و امكانات، خطرات ايمنی يا 
بهداشتی كه كارگران بايستی آنها را فرا گيرند. اين آموزش ها بايستی دربرگيرنده 
قوانين و دستورالعمل های ايمنی برای انجام واكنش صحيح در شرايط اضطراری 
باشند. برای راهنمايی هنرجويان آيين نامه ايمنی كار در صنايع چاپ را در كتاب 

همراه هنر جو از اين دست می باشند در ادامه اين موارد را ذكر كنيد 
و نحوه  با كارشان  بهداشتی مرتبط  و  ايمنی  آموزش شناسايی و كنترل خطرات 

آنها كنترل 
آنها  سالمتی  ضامن  و  الزم  شغلشان  برای  كه  بهداشت  و  ايمنی  قوانين  آموزش 

می باشد
آموزش كاربر قبل از اينكه به او كار جديدی واگذار گردد، در خصوص خطرات آن 

كار
آموزش نظافت محيط كار به منظور پيشگيری از حوادث 

آموزش ضرورت استفاده از تجهيزات حفاظت فردی )PPE( راه ديگری برای كنترل 
خطرات محيط كار 

آموزش طرح واكنش در شرايط اضطراری، كه تأمين كننده سالمتی كاركنان، تجهيزات 
و محيط زيست است.

چگونه كار خود را به صورت ايمن و بی خطر انجام دهند.
آموزش استفاده صحيح و نگهداری از ابزار، تجهيزات و ماشين آالت 

 )MSDS(آموزش تشخيص مواد شيميايی و آشنايی با برگه اطالعات ايمنی مواد شيميايی
شناسايی و كنترل خطرات

آموزش های تخصصی:
اين آموزش ها در راستای باال بردن بهره وری و كيفيت توليد انجام می شود. اين 
ارتقای  از مزايای اين آموزش ها  نياز به مشاركت كارگر و كارفرما دارد.  آموزش ها 
سطح شغلی كارگران و دستمزد آنها بر حسب سطح آموزش و كاهش مصرف مواد 
مصرفی، باال رفتن راندمان توليد و ارتقای كيفی توليد می توان نام برد. برای مثال 
توضيح دهيد در يک فرايند توليد كار چاپی كه شامل طراحی، ليتوگرافی و چاپ 
است، اگر اين افراد بر كار يكديگر آگاهی داشته باشند می توانند ضمن ارائه يک كار 

مناسب اشكاالت احتمالی و محل بروز آن را به راحتی تشخيص دهند.
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دانش افزايی

بهداشت حرفه ای و آموزش: در اين قسمت می بايد كارگر قبل از شروع به كار 
يک سری آزمايشات بدو استخدام را پشت سر گذارد، سپس برای كار جذب شود 
اما اين معاينات يا انجام نمی شود و يا فقط همان آزمايش های بيمه تأمين اجتماعی 
انجام می شود. در اكثر سازمان ها جهت اعزام بيمار وجود ندارد و به تبع پزشک نيز 
در محل پروژه مستقر نمی باشد. لذا لزوم حضور پزشک و وجود درمانگاه خيلی در 
اين گونه پروژه ها احساس نمی شود. ولی جعبه كمک های اوليه در هر شرايطی برای 
يک كار عمرانی يک نياز مبرم می باشد تا در صورت وقوع حوادث سطحی بتوان آن 

را درمان كرد و يا از شدت وخامت آن كاست.

صفحه 31: 
در كتاب راهنمای هنرآموز سال دوازدهم فلكسوگرافی و روتوگراور روش كار 
با ميكرومتر و كوليس آورده شده است و در كتاب راهنمای هنر آموز سال 

يازدهم روش كار با الكل سنج و PHسنج نيز آمده است.

پژوهش كنيد

صفحه 32: 
انتخاب درست مركب بر حسب سطح چاپ شونده و تجهيزات خشک كن 
از  بسياری  دارد.  ارتباط  بسته بندی ها  مصرفی  مواد  با  مركب  سازگاری  و 
به آن  نكاتی كه كمتر  از  يكی  واقع  در  دارند.  اشتعال  آلی خطر  حالل های 
توجه  با  حاللی  هر  حالل هاست.  يا  اشتعال  نقطه  مسئله  می شود،  توجه 
به آتش گير بودن خود، نقطه اشتعالی دارد. توجه به نقطه اشتعال حالل های 
مصرفی، مانع خسارت و خرابی های احتمالی ناشی از كار با آنها خواهد شد. 

حتی بخار برخی از حالل ها برای سالمت انسان هم مضر است. 

فعاليت كالسی
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه پنجم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

ابزارهای اندازه گيری را تشخيص می دهم.

كاربرد هر كدام از ابزارها را تشخيص می دهم.

مواد مصرفی مناسب را برای چاپ تشخيص می دهم.

با يكی از ابزارهای اندازه گيری كار می كنم.

آموزش های پايه را تشخيص می دهم.

آموزش های تخصصی را تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

ابزارهای اندازه گيری را تشخيص می دهد.

كاربرد هر كدام از ابزارها را تشخيص می دهد.

مواد مصرفی مناسب را برای چاپ تشخيص می دهد.

با يكی از ابزارهای اندازه گيری كار می كند.

آموزش های پايه را تشخيص می دهد.

آموزش های تخصصی را تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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می گيرد.  صورت  بهره برداری  و  ساخت  مرحله  دو  در  تجهيزات  استانداردسازي 
معموالً سفارش دهنده تجهيزات با توجه به بودجه خود و محصول توليدی تجهيزات 
مورد نياز را سفارش داده و سازنده با رعايت استاندارد های تدوين شده آنها را توليد 
می كند. در اين راستا تجهيزات بايد با در نظر گرفتن شرايط محيطی سازمان بعد 

از توليد، منتقل، نصب و مورد بهره برداری قرار می گيرند. 

جلسه
استانداردسازي تجهيزاتششم

شيوه تدريس 

چاپی  روش های  در  دهيد  توضيح  چاپ:  از  پيش  تجهيزات  استانداردسازي 
نيازمند  چاپی  فرم  توليد  تجهيزات  می باشد.  متفاوت  چاپی  فرم  توليد  مختلف 
آنها  خروجی  تا  می باشند  نگهداری  و  سرويس  و  تنظيم  كنترل،  كاليبراسيون، 
كاهش  بهره وری،  افزايش  باعث  تجهيزات  اين  استانداردسازي  باشد.  استاندارد 
زمان توليد، تكرار پذيری توليد، كاهش مواد مصرفی و باال رفتن كيفيت فرم چاپی 
می شود. در ادامه مؤلفه های استانداردسازي اين واحد را به اين گونه شرح دهيد. 

استانداردسازي تجهيزات
برای  چاپ:  فرم  انواع  با  متناسب  فرم  تهيه  دستگاه های  كاليبراسيون 
شركت های  توسط  استاندارد  چاپی  فايل  نمونه  يک  دستگاه ها  اين  كاليبراسيون 
سازنده در نرم افزار دستگاه ذخيره می شود و در بازه های زمانی مشخص بر حسب 
توليد  از  بعد  فايل چاپی است كه  اين  به توليد  ساعت كار دستگاه كاربر مستلزم 
فايل، نمونه فرم چاپی و نمونه چاپ شده آن بر روی سطح چاپ شونده به وسيله 
مشخصه ها و عالئم روی فرم مورد ارزيابی و كنترل كيفيت چشمی و ابزاری قرار 
می گيرد. بعد از كنترل شاخص ها اختالف آنها به دست می آيد و با تغيير مقادير 
ليزر  فاصله  تغيير  يا  نمودار  در يک  ترام  مقادير چاقی  مانند  در دستگاه  شاخص 

كاليبره كرد.  زمان مشخصی  برای  را  می توان دستگاه 
تجهيزات نمونه گيری: پروفر ها وظيفه نمونه گيری از فايل چاپی را قبل از توليد 
فرم چاپی به عهده دارند. اين فرايند به منظور بازسازی يا شبيه سازی فرم چاپی 
قبل از توليد فرم می باشد. اين تجهيزات برای اينكه بتوانند عمليات شبيه سازی 
را به درستی انجام دهند نياز به يک پروفايل دارند. پروفايل معنای رنگی تصاوير را 
برای تبديل به تصوير به عدد رنگی تبديل می كنند. برای كاليبراسيون اين تجهيزات 
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يک تست چارت نمونه با آنها چاپ می شود و توسط طيف سنج اختالف مشخصات 
رنگ محاسبه  و به واسطه آن يک پروفايل جديد ساخته می شود. اين پروفايل روی 

پروفر نصب می شود.
می باشند  متفاوت  چاپی  روش های  در  تجهيزات  اين  ترام:  كنترل  تجهيزات 
و  بزرگ نمايی  به وسيله  ترام  يا دوربين های كنترل  به چگالی سنج ها  ولی می توان 
شبيه سازی اشاره كرد. اين تجهيزات بر حسب سطح چاپ شونده اعم از فرم چاپی 
برای  كه  دارند  را  ترام  درصد  تعيين  قابليت  شونده  چاپ  سطوح  يا  پليت  مانند 
كاليبراسيون آنها تست های چاپی توسط شركت به صورت فايل يا نمونه چاپ شده 
ارائه می شود كه با اندازه گيری مقادير استاندارد اختالف تشخيص دستگاه با مقدار 

می شود. مشخص  استاندارد 
نرم افزار كنترل فايل: اين نرم افزار ها عمليات توليد فايل چاپی را با پيش فرض هايی 
كه به آنها داده می شود كنترل می كنند. فرايند پری  فاليت در اكثر نرم افزار های 
گرافيكی و در ليتوگرافی بر روی نرم افزار ريپ موجود می باشد و مشكالتی مثل 

نشست رنگ ها بر روی يكديگر را اعالم می كند. 
و  روی دستگاه های چاپ نصب می شود  بر  تجهيزات  اين  دستگاه طيف سنج: 
وظيفه كنترل كيفيت كارچاپی را به استفاده از شاخص های متعدد به عهده دارد. 
اين نرم افزار با عبور از روی نمونه كار چاپ شده نوار رنگ فرم را آناليز می كند. 
توليد  را دارند و در هنگام  ليتوگرافی  به واحد  قابليت متصل شدن  اين تجهيزات 
فرم اطالعات فرم توليد شده را به دستگاه چاپ انتقال می دهد. برای كاليبراسيون 
اين تجهيزات از نمونه چاپ های استاندارد برای تعيين اختالف مقادير نمايش داده 

شده استفاده می شود.
شرايط محيطی: برای هر واحد پيش از چاپ با توجه به روش چاپی و تجهيزات 
مورد استفاده ممكن است شاخص های متفاوتی از طرف سازندگان ارائه شود ولی 
با توجه اين مطلب كه شرايط محيط بايد برای كاربر قابل تحمل باشد معموالً اين 

شرايط نزديک به هم می باشند.
تهويه محيط: با توجه به وجود مواد شيميايی ظهور و گاهی مواد ثبوت و همين طور 
گرد و غبار در اين واحدها نياز به دستگاه های تهويه در محيط كارگاه و همين طور 

در مسير تهويه های دستگاه می باشد. 
دما و رطوبت مناسب برای واحد ليتوگرافی چاپ افست: در واحدهای پيش 
از چاپ ضمن كنترل دما و رطوبت محيط دما و رطوبت داخل دستگاه نياز به كنترل 
دارد. برای مثال از فيلتر هوا و كيسه های خشک كن داخل دستگاه برای كنترل 

رطوبت استفاده می شود. 
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20 تا 25 درجه سانتی گراد دما

45 تا 65 درصد RH، غير مايعرطوبت

آب تصفيه شده: در سيستم های ظهور فرم يا پروسسور برای شستشوی پليت 
نياز به آب می باشد و با توجه به وجود سختی های فلزی و غير فلزی در آب شهری 
مسيرهای  و  دستگاه  در  رسوب  ضمن  آب  ناخالصی  می باشد.  آب  به تصفيه  نياز 
عبوری بر روی پليت نيز رسوب می كند و در مناطق آب پذير يا غير چاپی پليت 
استفاده  آب  تصفيه  سيستم های  از  منظور  اين  برای  می كند.  ايجاد  را  مشكالتی 

می شود. آب پيشنهاد شده در چاپ 800 تا 1200 ميكرو زيمنس می باشد.
نور مناسب: در واحد پيش از چاپ با توجه به تنوع كار در هر قسمت نور مورد نياز 
متفاوت می باشد. در قسمت طراحی فايل و كار با نرم افزار ريپ نور مناسب 600 
لوكس و در قسمت ظهور پليت به علت نياز به تشخيص رنگ زمينه پليت در هنگام 

كار نوری برابر 800 تا 1000 لوكس مورد نياز می باشد. 
فايل استاندارد: از فايل PDFX برای كارهای چاپی استفاده می شود.

چاپ  تجهيزات  استانداردسازي  دهيد  شرح  چاپ:  تجهيزات  استانداردسازي 
می باشد: زير  موارد  شامل 

نصب تجهيزات: در اين مرحله ماشين آالت بايد روی سازه استاندارد و با استفاده 
از ابزارهای اندازه گيری دقيق و مطابق نقشه نصب به ترتيب و بارعايت نكات ايمنی 

در محيط مناسب نصب شود. 
راه اندازی تجهيزات: در اين مرحله تجهيزات و ملزومات دستگاه مانند تجهيزات 
ايمنی، تجهيزات انتقال مركب، فرم چاپی و تجهيزات كنترل ضمن رعايت استانداردها 
نصب می شود و بر حسب اطالعات كتاب كاربری دستگاه كليه تنظيمات و كنترل ها 

بر روی دستگاه و تجهيزات آن اعمال می شود و دستگاه راه اندازی می شود. 
سطح  مشخصات  حسب  بر  تجهيزات  و  دستگاه  مرحله  اين  در  گيری:  نمونه 
استانداردهای  با رعايت  و  تنظيم می شود  نمونه سفارشی  و  چاپ شونده و مركب 
كنترل كيفيت و بر حسب نمونه ارژينال زير نظر ناظر چاپ عمليات نمونه گيری و 

می گيرد. انجام  انبوه  توليد 
كاليبراسيون: در اين فرايند تجهيزات كنترل و اندازه گيری پارامترهای مختلف 
دستگاه و تجهيزات مؤثر در كيفيت فرايند چاپ كنترل و كاليبراسيون می شوند.

سطوح چاپ شونده: سطوح چاپ شونده در صنعت چاپ بسيار گسترده و متنوع 
هستند و با پيشرفت تكنولوژی تنوع آنها در حال گسترش می باشد. اين سطوح برای 
توليدی استانداردسازي می شود. استحكام،  بايد در كارخانه  ابتدا  استاندارد بودن 
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با  نوع چاپ، سازگاری  با تجهيزات و  انعطاف، مركب پذيری، سازگاری  شفافيت، 
تماس  در  شونده  چاپ  با سطح  كه  موادی  و  مصرف كننده  مصرف،  مورد  محيط 
هستند بعضی از مواردی هستند كه شركت های توليد كننده سطوح چاپ شونده در 
استانداردسازی آنها بايد رعايت كنند و در مرحله دوم سطوح چاپ شونده بايد در 
سازمان های چاپی برای چاپ با كيفيت استانداردسازي شوند مانند نحوه انبارش و 
آماده سازی برای چاپ و بارگذاری استاندارد از ديگر موارد استانداردسازي سطوح 

چاپ شونده می باشد.
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كاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه ششم

خود ارزيابي توسط هنرجو

بليخيرمؤلفه هاي خود ارزيابي

تجهيزات استاندارد را برای بخش های مختلف چاپ تشخيص می دهم.

واحد پيش از چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در پيش از چاپ را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در واحدچاپ را تشخيص می دهم.

واحد چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

واحد پس از چاپ استاندارد را تشخيص می دهم.

تجهيزات مورد استفاده در پس از چاپ را تشخيص می دهم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

بلیخيرمؤلفه هاي ارزشيابي

تجهيزات استاندارد را برای بخش های مختلف چاپ تشخيص می دهد.

واحد پيش از چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در پيش از چاپ را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در واحدچاپ را تشخيص می دهد.

واحد چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

واحد پس از چاپ استاندارد را تشخيص می دهد.

تجهيزات مورد استفاده در پس از چاپ را تشخيص می دهد.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهی مؤثر عمل می كند.
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جدول ارزشيابی نهايی فصل )پودمان( يکم

تکاليف عنوان پودمان
عملکردی 
)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد 
عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

استانداردسازی 
محيط كار و 

تجهيزات

تحليل الزامات 
محيط و 

تجهيزات كار

بررسی و 
تحليل شرايط 

استاندارد 
عمومی و 
اختصاصی 

محيط و ابزار 
كار و تحليل 
فرايندهای 
كاری در 
محيط 
چاپخانه

باالتر 
از حد 
انتظار

تحليل ضرورت 
استانداردسازی در صنعت 

چاپ )3 مورد(

3

استانداردسازی 
فرايندها و 

محيط های كاری 
در صنعت چاپ

در حد 
انتظار

تفكيک و بيان 
شاخص های 

استاندردسازی محيط كار 
و تجهيزات )5 مورد(

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

تفكيک شاخص های 
استانداردسازی محيط كار 
و تجهيزات كمتر از 3 مورد

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان

نمره پودمان از 20
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فرايند تثبيت مركب بر سطح چاپ شونده را با نام هاي مختلفي مطرح مي كنند. از 
جمله پركاربردترين آنها اصطالح »خشك شدن« است. اما اين عنوان براي برخي 
حالت ها )مانند آنچه كه براي مركب هاي با ساختار UV رخ مي دهد( دقيق و علمي 
نيست. اگر فرايند تثبيت مركب بر سطح چاپ شده را به طور علمي و دقيق بررسي 
كنيم، متوجه خواهيم شد كه آنچه در ارتباط با اين مركب ها اتفاق مي افتد، معني 
كامل خشك شدن نيست؛ بلكه ثابت شدن مولكول هاي اين مركب است. گسترده 
كاربرد  بودن  تاريخي  و  گسترده  از  ناشي  شدن«  »خشك  اصطالح  كاربرد  بودن 
مركب هاي پايه حالل است كه اساس فرايند خشك شدن آنها مبتني بر جدايش 

عامل، خيس/ مرطوب كننده )حالل( از پيگمنت )ماده( رنگي است. 

شیوه تدریس
از  به  اين دسته  پاسخ های مطلوب هنرجويان  برای دريافت  هنرآموزان می توانند 
فعاليت ها مسير رسيدن به پاسخ را برای ايشان باز گذاشته و اجازه دهند از همان 

راه بارش فكری، كار انجام شود.
اما در حالت معمول، اين حس ايجاد می شود كه پاسخ گويی به فعاليت های كالسی 
اين حالت  بر ديگران است  امتيازی،  برای غلبه   و  دانش آموزان جنبه رقابتی دارد 
اگر چه به ظاهر خوب انگاشته می شود اما در حقيقت، يك فرايند آموزشی مطلوب 

نيست.
طبق آخرين دستاوردهای علمی در زمينه ياددهی و يادگيری، ايجاد زمينه رقابتی 
هر چند ممكن است كارايی هايی داشته باشد اما آثار منفی و غير مفيد نيز در آن 
وجود دارد. بهترين گزينه در اين فرايند، ايجاد زمينه های عالقه مندی به بحث و 
خواست درونی در دانش آموزان برای پاسخ گويی است. به گونه ای كه پاسخگويی و 
مشاركت در فعاليت های كالسی، نه از سر رقابت بلكه ناشی از احساس مفيد بودن 

مباحث، توسعه درونی و گسترش ارزش های وجودی دانش آموزان می باشد.
را  دانش آموزان  می توان  قسمت،  اين  به سؤال  پاسخ گويی  برای  مثال  به عنوان 
به داليل، اختراع پودرپاشها و مكانيزم عملكردی آنها و... سوق داد تا ريشه مطلب 
را بيابند و از ظرايف بسيار زياد موجود در اين مكانيزم آگاه شوند. ويژگی های فنی 
و خالقانه اين مكانيزم را با آنها درميان بگذاريد و حتی از آنها بخواهيد كه درباره 
جزئی ترين ويژگی های اين مكانيزم كارآمد، پژوهش كرده و يافته های خود را با 
و  نمره  كسب  كه  بدانند  بايد  دانش آموزان  بگذارند.  ميان  در  همكالسی هايشان 

جلسه
هفتم

 H ـ UV فناوری
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پشت سر گذاشتن مراحل كالسی و درسی، برای توسعه دانش، مهارت و در نهايت 
افزايش قابليت های ايشان است تا بتوانند در بستر جامعه، فردی مفيد و كارآمد 
باشند. آنها بايستی آگاه شوند كه افزايش سطح دانش و مهارت، مساوی است با 
ايجاد زيرساخت های الزم برای پيشرفت و به دست آوردن موقعيت های شغلی، مالی 

و اجتماعی مناسب در آينده پيش رو.
اين رويه ها به عنوان بخشی از گستره بی  انتهای شيوه های تدريس، كمك می كنند 
دانش آموزان ضمن يادگيری ذره به ذره و عينی موضوع سؤال، با اجزای بسيار دقيق 
يك مكانيزم تخصصی آشنا شده و هر كدام از ايشان در كامل شدن پازل پودرپاش، 
مشاركت داشته باشند. تالش گروهی و هم آموزی مطلوب شكل گرفته و ابعاد خالقانه، 
عملی و فنی اين مكانيزم، سطحی از تمايل و جذابيت را در وجود ايشان بارور می كند. 

انتهاي  به مكانيزم پودرپاش كه با دقت نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه در 
شده«  چاپ  سطح  »روي  بر  فقط  پودر  شده،  چاپ  سطح  انتقال  سيستم 
پاشيده مي شود. اكنون شما بررسي كرده و پاسخ دهيد كه اگر سفارش و 
انتقال  از  باشد جلوگيري  به صورت چاپ پشت،پشت و رو  ما  ماشين چاپ 

مركب از پشت ورق چاپ شده چگونه انجام مي شود؟
پاسخ اين سؤال با اندكی دقت مشخص است. برای دريافت دقيق تر پاسخ، 

بياييد موضوع را با بيان دو نكته بررسی كنيم:
پودر، خشك كردن مستقيم مركب روی سطح چاپ  و نقش  الف( وظيفه 
شده نيست. پودر با ايجاد بالشتك هوايی ميان سطوح چاپ شونده در فاصله 
آنها  از  ناشی  سنگينی  ايجاد  و  بعدی  ورق های  رسيدن  تا  كمی كه  زمانی 
دارد، برای جدايش مؤلفه های خيس كننده )حامل های( مركب زمان ايجاد 

می كند و به طور غير مستقيم به فرايند خشك شدن كمك می كند.
ب( وضعيتی كه برای اولين ورق چاپ شده رخ می دهد با آنچه كه در ادامه 

و برای ساير ورق ها اتفاق می افتد، از يكديگر متفاوت هستند.
به كار  آغاز  رو  و  پشت  به صورت  چاپ  حالت  در  كه  ورقی  ماشين  يك  در 
بر  شده،  چاپ  سطح  اولين  حركتی  مسير  انتهای  در  كه  پودری  می كند، 
سمت رويی آن پاشيده می شود همراه با آن بر روی تخته پالت در بخش 
تحويل دستگاه فرستاده شده و سكون می يابد؛ پشت اين ورق چاپ شده 
كه دارای مركب است )و به احتمال بسيار زياد هنوز خيس(، بدون دريافت 
پودر، بر روی سطح تخته قرار می گيرد. در اين حالت ممكن است مقداری 
از مركب خيس از پشت ورق به سطح تخته منتقل شده يا حتی ميان آنها 
چسبندگی ايجاد شود. اگر اين شرايط رخ دهد، می توان گفت كه برگ چاپ 

شده نخستين، باطله محسوب می شود. 

سؤال
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شیوه تدریس

باز هم سمت  راه می رسد،  از  بعدی  اتفاقی می افتد؟ ورق  ادامه چه  اما در 
نيز در بخش  اين ورق  رويی، پودر دار و سمت پشت آن بدون پودر است. 
تحويل فرود می آيد. اما اين بار ورق از پيش پودر خورده آماده فرونشست 
ورق بعدی است و از سطح خالی تخته خبری نيست. مأموريت پودر موجود 
بر سطح ورق پيشين، از اين لحظه آغاز می شود و آنچه كه در بخش الف بيان 

شده، رخ می دهد. اين وضعيت تا پايان چاپ تيراژ سفارش تكرار می شود.

است، شكل سينوسي  نوشته شده  مقدار عددي طول موج ها  در شكل 2، 
مربوط به طول موج ها را نسبت به اعداد آنها در زير رديف بنفش تا قرمز در 

داخل كادر زير شكل بكشيد.

کار در کالس

جمله  از  كوچك  بسيار  اعداد  مفهوم  با  بيشتر  هنرجويان  باال،  توضيحات  بيان  با 
مقياس نانو در طول موج ها، شيوه و منطق نوشتن آن آشنا می شوند. بنابراين پس 
از جا انداختن مفهوم نمای منفی بر روی پايه 10 اكنون از داوطلبانی كه آمادگی 
دارند بخواهيد كه هر كدام به نوبت و فراخور درک خود، شكل طول موج خواسته 
شده را روی تخته كالس بكشد. بهتر است تخته به قسمت های مشخصی تقسيم 
شده و شكلی كه هر نفر می كشد، تا پايان كار روی تخته بماند تا بتوانيد در انتهای 

كار داوطلبان، ارزيابی و بحث كالسی روی شكل ها را انجام دهيد.
پاسخ دقيق اين فعاليت در زير آمده است: 

ـ واژگان التين مربوط به طول موج ها كه معادل های فارسی آنها در شكل مندرج 
در كتاب درسی آمده است، در اينجا آورده شده تا هنرآموزان بهره برداری الزم 
را از آنها داشته باشند. توصيه و تأكيد می شود كه از هنرجويان خواسته شود تا 
واژگان التين را نيز ياد بگيرند. زيرا در ادامه آموزش ها به ويژه در دانشگاه و حتی 

در صنعت، از نام های التين نيز استفاده فراوان می شود.
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دانش افزایی

در ارتباط با شكل )فشردگی( طول موج بايستی به اين نكته توجه كرد كه هر چه 
نوسان موج در يك بازه مشخص بيشتر باشد )فشردگی بيشتری را می بينيم( و اين 
يعنی طول آن موج كمتر است. با توجه به اين كه در امواج الكترومغناطيس، طول 
موج ها بسيار ريز هستند، غالباً به صورت اعداد با نمای )توان( منفی نمايش داده 
می شوند. توان منفی، شكلی از بيان اعداد بسيار كوچك است. مثاًل يك ميلی متر 

)mm =10-3 m 1( اين رابطه به صورت زير بوده است:
به عبارت  از هزار جزء تشكيل دهنده يك متر است.  واقع يكی  يك ميلی متر در 
ديگر، قرارداد جهانی اين گونه است كه اگر يك متر را به هزار قسمت مساوی تقسيم 

كنيم، مقدار/اندازه يكی از آن هزار قسمت، برابر با يك ميلی متر خواهد بود.
 

m mmm m m− −= = = × =3 3
3

1 1
1 1 10 10

1000 10

در دنيای امواج، مقادير با مقياس نانومتر بيان می شوند. يك نانو متر يعنی اين كه 
عدد »يك« را يك ميليارد بار خورد كرده و اندازه يكی از اين ذرات را مد نظر داشته 

( از نظر رياضی اين رابطه را به صورت زير می توان نوشت: mm
10

باشيم )
 

nm nmnm nm nm− −= = = × =9 9
9

1 1
1 1 10 10

1000000000 10

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان

با قرار گرفتن بدن انسان در ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي، ممكن است در 
انرژي ميدان  از  يا مقداري  القاء شود  الكتريكي  قسمت هاي مختلف بدن، جريان 

توسط بافت های بدن جذب شود و يا هر دو پديده همزمان روي دهند.
امواج از نظر ماهيت و اثراتي كه بر انسان مي گذارند به دو دسته بزرگ امواج يونيزان 
و امواج غير يونيزان تقسيم بندي می شوند. امواج يونيزان آنهايي هستند كه انرژي 

موجود در آنها ماده اي كه آن را دريافت مي كند، يونيزاسيون مي كند.
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با  كه  هستند  الكترومانيتيك  امواج  از  بخشي  غيريونيزان،  امواج  كه  حالي  در 
جذب شدن در ماده در شرايط عادي در ساختار تشكيالتي اتم آن ماده تغييري 
با بدن انسان، بسته  اثر مواجهه  البته اين دسته از امواج نيز در  ايجاد نمي كنند. 
به ماهيتشان بر بافت هاي مختلف، اثرات مخربي خواهند داشت، مانند امواج مادون 
قرمز كه در صورت برخورد با چشم غير مسلح، سبب ايجاد آب مرواريد و يا حتي 
نور  اشعه هايي كه در  امواج غيريونيزان طبيعي، مانند  بر  نابينايي مي شود. عالوه 
خورشيد وجود دارند، امروزه وسايل الكتريكي كه در صنعت به كار گرفته مي شوند 

و يا مصارف خانگي دارند، مولد امواج غير يونيزان محسوب مي شوند.
امواج ماوراء بنفشي كه در اثر جوشكاري با برق ايجاد مي شوند، امواج مادون قرمزي 
كه در خشك كن های IR در برخی ماشين های چاپ توليد مي شوند، امواج ناشي 
از فرستنده هاي راديويي و ماهواره اي، امواج متساطع از برخي وسايل مثل ماكرويو، 
تلفن هاي همراه و... همگي جزو امواج غير يونيزاني هستند كه تأثيرات متفاوتي در 

بدن انسان ايجاد مي كنند.

پرتوهاي غيريونساز
پرتوهاي غيريونساز، پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موج بيشتر ار 100 نانومتر 
هستند. انرژي فوتون اين پرتوها كمتر از آن است كه بتوانند در محيط زيست دار 
يونسازي كنند و كمتر از انرژي فوتون پرتوهاي ايكس و گاما مي باشد. اين امر به دليل 
كمتر بودن فركانس پرتوهاي غيريونساز است. پرتوهاي غيريونساز به سه محدوده اصلي 
پرتوهاي نوري )شامل پرتوهاي فرابنفش، نورمرئي و پرتوهاي فروسرخ( و ميدان هاي 
الكترومغناطيسي )شامل ميدان هاي راديويي، مايكروويو و ميدان الكترومغناطيسي با 

فركانس هاي كم( و ميدان هاي مغناطيسي ثابت تقسيم مي شوند.

انواع پرتوهاي غير يونساز
الي 400  با طول موج 100  الكترومغناطيسي   پرتوهاي فرابنفش: پرتوهاي 

)UV( خوانده مي شود. فرابنفش  پرتوهاي  نانومتر 
رو  اين  از  است،  متفاوت  مختلف  موج هاي  طول  در  فرابنفش  پرتوهاي  اثرات 
طبقه بندي هاي فرعي نيز براي اين پرتوها وجود دارد. پرتو فرابنفش با طول موج 
100 الي 190 نانومتر كه پرتو فرابنفش خأل ناميده مي شود. اين پرتوها توسط 
اغلب مواد از جمله اكسيژن هوا جذب مي شوند، لذا تنها در خأل مي توانند وجود 
داشته باشند. پرتوهاي با طول موج 190 الي 300 نانومتر يا پرتو فرابنفش دور. 

نزديك. فرابنفش  پرتوهاي  يا  نانومتر  الي 400  پرتوهاي 300 
مقدار  مي باشد.  خورشيد  فرابنفش  پرتوهاي  كننده  توليد  طبيعي  منبع  مهم ترين 
پرتوهاي فرابنفش خورشيد كه به زمين مي رسد، توسط اليه اوزون در جو زمين كاهش 

چشم گيري مي يابد و با نازک شدن اليه اوزون شدت اين پرتوها افزايش مي يابد.
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 پرتوهاي فروسرخ: پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موج 0/78 الي 1000 
ميكرون، پرتوهاي فروسرخ )IR( خوانده مي شوند. انواع پرتوهاي فروسرخ عبارت اند 
از: پرتوهاي فروسرخ با طول موج هاي 0/78 الي 1/5 ميكرون يا پرتوهاي فروسرخ 
نزديك. پرتوهاي فروسرخ با طول موج هاي 1/5 الي 1000 ميكرون يا پرتوهاي 

فروسرخ دور.
هر ماده اي كه دماي آن باالتر از صفر كلوين باشد، پرتو فروسرخ ساطع مي كند. 
كه خورشيد يكي از منابع مهم آن بوده و المپ هاي فروسرخ نيز توليد كننده اين 

امواج مي باشند.
 780 الي   400 موج  طول  با  الكترومغناطيسي  پرتوهاي  مرئي:  نور  پرتوهاي 
به چشم ها آسيب  نور شديد آذرخش مي تواند  نورمرئي خوانده مي شوند.  نانومتر، 
برساند و روشنايي زياد مي تواند در دراز مدت سبب تخريب شبكيه شود. در اثر 
محافظت مي شوندكه شامل  نور خورشيد  برابر  در  بدن، چشم ها  واكنش طبيعي 

است. سربرگرداندن  و  زدن  پلك 

اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي با فرکانس فوق العاده پايين
در  كند.  سوختگي  يا  شوک  ايجاد  مي تواند  اشيا  و  وسايل  در  القايي  جريان هاي 
ميدان هاي الكترومغناطيسي، عايق هاي الكتريكي موجب كاهش جريان الكتريسيته 
بين بدن و زمين مي شوند. ميدان هاي مغناطيسي سبب ايجاد جريان هاي گردابي 
بار  بدن  سطح  روي  انتقال  خطوط  از  ناشي  الكتريكي  ميدان  مي شوند.  بدن  در 

القاء مي كند. الكتريكي 
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه هفتم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

شيوه هاي مختلف خشك كردن مركب را مي شناسم.

مشكالت ناشي از خشك نشدن مركب را مي دانم.

ويژگي هاي انواع خشك كن هاي با فناوري پرتوهاي UV را مي دانم.

مزاياي به كارگيري فناوری UVـH را مي دانم.

معايب خشك كن هاي معمولي UV را مي دانم.

در كار با خشك كن هاي اشعه اي مسايل ايمني را رعايت مي كنم.

خشك كن متناسب براي انواع مركب را مي شناسم.

نقاط ضعف و قوت خشك كن هاي LED UV را مي دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

شيوه هاي مختلف خشك كردن مركب را مي شناسد.

مشكالت ناشي از خشك نشدن مركب را مي داند.

 ويژگي هاي انواع خشك كن هاي با فناوري پرتوهاي UV را مي داند.

مزاياي به كارگيري فناوری UVـH را مي داند.

معايب خشك كن هاي معمولي UV را مي داند.

در كار با خشك كن هاي اشعه اي مسايل ايمني را رعايت مي كند.

خشك كن متناسب براي انواع مركب را مي شناسد.

نقاط ضعف و قوت خشك كن هاي LED UV را مي داند.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهي مؤثر است.
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به طور  چاپ،  صنعت  در  دانشي  شاخه هاي  تمامي  در  نوين  فناوری هاي  كاربرد 
فزاينده اي رخ داده است و البته همچنان ادامه خواهد داشت. در اين ميان، يكي از 

گسترده ترين حوزه هاي دانش و فناوری، علم و فناوری نانو است.
ذرات با اندازه هاي بسيار كوچك )يك ميلياردم متر( امروزه نقش بسيار مهمي در 

فرايندهاي توليدي و پژوهشي ايفا مي كنند. 
در صنعت چاپ نيز اين فناوری در بخش هاي مختلف ساخت ماشين آالت و مواد 
فراوري سيلندرهاي  و  در ساخت  مثال  به طور  است.  گرفته شده  به كار  مصرفي 
چاپ )فشار( در ماشين هاي چاپ افست ورقي براي جلوگيري از انتقال ناخواسته 

مركب به سطح سيلندر از فناوری نانو استفاده مي شود. 
يكي ديگر از كاربردهاي نوين نانو تكنولوژي، در اختراع ارزشمند فناوری چاپ الندا است.

جلسه
فناوری چاپ نانوگرافي هشتم

با همكاري اعضاي گروه، پيرامون محدوده ضخامت فيلم مركب چاپ شده 
به طور  را  خود  پژوهش  نتايج  كنيد.  پژوهش  چاپي  مختلف  روش هاي  در 

مرتب نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد. 

فعاليت 
پژوهشی

دانش افزایی

بر روی سطح چاپ  نهايتاً  در روش های چاپی مختلف، ضخامت اليه مركبی كه 
شونده منتقل می شود، متفاوت است. در ارتباط با فرايند انتقال ماده چاپ شونده 
از يك سطح به سطح ديگر، همواره اين نقص وجود دارد كه تمام آن ماده چاپ 
شونده منتقل نمی شود. در رابطه با انواع مركب ها كه در روش های تماسی منتقل 
می شوند، همواره حدی از اشتقاق رخ می دهد؛ به اين معنی كه در اثر تماس ميان 
زمان  در  و  بعد  اندكی  می هد.  رخ  مركب  ويژگی  از  ناشی  دو سطح، چسبندگی 
جدايش دو سطح )معموالً دوار( از يكديگر، نوعی شقه شدن مركب ميان دوسطح 
دارای مقداری  اين گسست مركب ميان دو سطح، معموالً  بود.  را شاهد خواهيم 

نزديك به نيم )50%( است. 
از  كمتر  می شود،  منتقل  )چاپ شونده(  نهايی  بر سطح  مركب  از  آنچه  بنابراين، 

می شود. گسيل  )مركبدان(  منشاء  از  كه  است  مقداری 
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طی پژوهش های انجام شده، در حالت نرمال، مقاديری برای ضخامت فيلم مركب 
بر سطح چاپ شده به دست آمده است. اين مقادير، ميانگين ضخامت فيلم مركب 
خيس در ناحيه بدون ترامه و ناشی از چاپ مركب بر روی كاغذ پوشش دار هستند:

ضخامت به µmضخامت به mmروش های چاپرديف

mm 1/3 µm 0/0013افست ورقی 1

mm 1/5 µm 0/0053افست رول 2

mm 10 µm 0/01فلكسو گرافی 3

mm 20 µm 0/02روتوگراور 4

µm 125ـ mm  25 0/125ـ  mm 0/025اسكرين 5

mm 0/5 µm 0/0005نانوگرافی 6

شیوه تدریس

 هنرآموزان می توانند از مقادير ضخامت اليه مركب در اين فعاليت كالسی برای 
سنجش ميزان يادگيری و تمرين تبديل واحدها كه در مباحث پيشين مطرح شد، 
استفاده كنند. از دانش آموزان بخواهيد كه رابطه رياضی كسری و توان دار اعداد 
نانومتر بنويسند. اين كار باعث تكرار آن مبحث و  جدول زير را بر حسب متر و 

نهادينه شدن يادگيری آن در ذهن هنرجويان خواهد شد.
 همچنين از دانش آموزان بخواهيد كه اختالف ضخامت اليه مركب در روش الندا 

با هر كدام از روش های مندرج در جدول باال را به دست آورند.

مبتني بر اطالعاتي كه تا اين مرحله از روش چاپ نانوگرافي داريد، در گروه 
كالسي خود بر روي مشابهت ها و تفاوت هاي روش چاپ افست و روش چاپ 
الندا همفكري كنيد. نتايج به دست آمده را مكتوب كرده و به هنرآموز ارائه دهيد.

فعاليت 
کالسی

شیوه تدریس
براي پاسخ گويي به هر مسئله يا تشريح و توضيح مواد درسي، روش هاي مختلفي 
به معني آن نيست كه روش هاي تدريس، همواره شناخته  بيان  اين  وجود دارند. 
شده و كالسه بندي شده هستند. چه اگر چنين بود، دايره اين حوزه بسيار گسترده، 
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بي پايان نبوده و افق هاي توسعه اي و نوآورانه در آن متصور نمي بود كه قطعاً چنين 
وضعيتي، نه اينكه مطلوب دنياي آموزش نيست بلكه منطقي و ممكن نيز نمي باشد.
مبتني بر اين واقعيت، هنرآموزان گرامي مي توانند متناسب با متغير هاي مختلفي 
كه با آنها مواجه هستند، شيوه هاي بسيار گوناگوني از آموزش محتواي درسي مورد 
نظر را بيافرينند. در كتاب هاي راهنماي هنرآموز سال اول و دوم، برخي شيوه ها 
و روش هاي تدريس كه شناخته شده يا پركاربردتر هستند را فراخور زمينه بحث، 
انجام فعاليت فوق نيز پيشنهاداتي براي طرح كردن  مطرح كرده ايم. لكن درباره 

وجود دارند.
توصيه مي شود تا جاي ممكن اجازه داده شود كه حل مسايل و پاسخ گويي به آنها 

در گفتگوي كالسي و با طرح ديدگاه هاي هنرجويان پيش رفته و انجام شوند.
استفاده از فعاليت هاي متنوع در كالس يا كارگاه، يكي از روش هاي ايجاد جذابيت 
و جلب توجه هنرجويان است. هنرآموز مي تواند براي انجام اين فعاليت كالسي از 
هنرجويان بخواهد كه هر كدام به شيوه خاص و موردنظر خودشان )در قالب كار 
اين  از  برشمارند. يكي  را  نانوگرافي  و  افست  تفاوت هاي روش هاي چاپ  گروهي( 

روش ها استفاده از شكل و نمادها يا عاليم فني است.
اما يك روش ساده و منسجم، استفاده از جدول مقايسه است كه ما آن را انجام 
مي دهيم. اما راهكار پيشنهادي اين است كه هنرآموزان گرامي، با استفاده از دانش 
و تجربيات خود يا با اقتباس از جدول زير، سرنخ هايي براي ايجاد جرقه هاي ذهني 

و زمينه هاي تالش فكري هنرجويان ايجاد كنند:

شيوه 
چاپ چاپ غير مستقيمچاپ

تماسي
استفاده از
 رطوبت

تعداد الستيك 
انتقال

اشتقاق 
مرکب

زمان آماده سازي 
چاپ

زيادبه تعداد يونيت هاافست

تماسي و نانوگرافی
كم×فقط يك الستيك×غيرتماسي

در گروه كالسي خود همفكري كرده و با استفاده از تصوير، مطالب درس، 
و  افشان  جوهر  روش  دو  در  تفاوت  موارد  خودتان  تحليل  توان  و  دانش 
پاسخ  دريافت  زمان  تا  است  بهتر  بنويسيد.  كادرها  داخل  در  را  نانوگرافي 

نهايي و تأييد هنرآموز، موارد را با مداد در داخل كادرها بنويسيد.

فعاليت 
کالسی
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شیوه تدریس

فقط  سپس  كنند.  نگاه  را  تصوير  كامل  دقت  با  ابتدا  كه  بخواهيد  هنرجويان  از 
تفاوت های ميان دو تصوير را شناسايی كرده و آنها را ليست كنند. در اين مرحله 

نيست. چاپی  روش  دو  ويژگی های  به تفكيك  نيازی 
هنرآموزان تالش كنند كه هنرجويان بتوانند با راهنمايی های كلی و بدون اشاره 

مستقيم، دست كم 4 تفاوت را برشمارند.
يكی از راهنمايی ها می تواند اين باشد كه هنرجويان هر دو شكل را از يك نقطه 
مشترک مانند نازل ها در نظر گرفته و مقايسه را آغاز كنند تا بتوانند تفاوت های دو 

شكل را تشخيص دهند.
ليست تفاوتهای مهم عبارت اند از:

 در شكل سمت راست تعداد نازل ها بيشتر از شكل سمت چپ است.
 در شكل سمت راست جوهر ابتدا بر روی نقاله قرار می گيرد اما در شكل سمت 

چپ بر روی سطح چاپ شونده.
 در شكل سمت راست، تبخير )خشك شدن( جوهر كمتر از شكل سمت چپ است.
 در شكل سمت راست تصوير ابتدا خشك شده و بعد به سطح چاپ شونده، منتقل 

می شود اما در شكل سمت چپ برعكس است.

1ـ تعداد نازل های بيشتر
2ـ انتقال جوهر بر سطح نوار نقاله 

3ـ تبخير حالل کمتر
4ـ انتقال تصوير خشك شده به 

سطح چاپ شونده

1ـ تعداد نازل های کمتر
2ـ انتقال جوهر بر سطح چاپ شونده 

3ـ تبخير حالل بيشتر
4ـ انتقال تصوير مرطوب به سطح چاپ شونده

شكل 2شكل 1  
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پس از تالش هنرجويان و مشخص شدن تفاوتهای دو تصوير، اكنون شما می توانيد 
با راهنمايی و بحث كالسی كمك كنيد كه متناسب با هر كدام از تفاوت ها، زير 

شكل ها را كامل كنند. 
در خصوص تفاوت های دو روش چاپ، به شكل های زير دقت كنيد كه چگونه اين 
وضعيت رخ می دهد. شكل های شماره 3 و 4 عكس های ميكروسكوپی از نقاط واقعی 
چاپ شده بر روی كاغذ بدون پوشش با دو روش چاپ افست و چاپ نانوگرافی است.

كيفی  به تفاوتهای  بخواهيد  هنرجويان  از  باال،  فعاليت های  انجام  از  و پس  اكنون 
بيشتر دو روش جوهر افشان و نانوگرافی بپردازند. شما می توانيد ليست های زير 
را مد نظر داشته و هنرجويان را با راهنمايی و به طور غيرمستقيم به اين تفاوت ها 
برسانيد. قطعاً مطلوب ترين حالت در اين باره، آن است كه در قالب بحث و گفت وگو 

و چالش كالسی اين موارد استخراج شوند.

شكل 3ـ تفاوت نقاط چاپ شده در روش چاپ افست و چاپ نانوگرافی )الندا(

شكل 4ـ از سمت چپ: چاپ نانوگرافی ـ چاپ جوهر افشان ـ چاپ افست
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1ـ دامنه رنگی بيشتر
2ـ چاپ غيرمستقيم 

3ـ انتقال كمتر رطوبت به سطح كاغذ و كيفيت 
چاپ بيشتر

غير  و  جاذب  سطوح  روی  بر  چاپ  امكان  4ـ 
جاذب

5ـ مصرف انرژی كمتر برای خشك شدن
بر  رنگ  حجم  ايجاد  در  محدوديت  بدون  6ـ 

چاپی سطح 
7ـ حاشيه نرم و شارپ به دليل مرطوب نبودن 

و عدم نفوذ جوهر

1ـ دامنه رنگی كمتر
2ـ چاپ مستقيم

كاهش  و  كاغذ  به  بيشتر  رطوبت  انتقال  3ـ 
چاپ كيفيت 

4ـ فقط چاپ بروی سطوح جاذب
5ـ مصرف انرژی بيشتر برای خشك شدن

بر  رنگ  حجم  ايجاد  در  محدوديت  دارای  6ـ 
چاپی سطح 

7ـ ناصافی در لبه های چاپ به خاطر نفوذ جوهر 
مرطوب در الياف

  چاپ جوهر افشانچاپ نانوگرافی

نفوذ  آن  الياف  به داخل  مي شود،  منتقل  كاغذ  به سطح  كه  جوهري  چرا 
نمي كند؟ چه عاملي باعث وقوع اين پديده مي شود؟

بر روی سطوح  در تمام روش های سنتی چاپ، خشك شدن مركب چاپ 
نفوذپذير عمدتاً در اثر جذب حامل های مركب در داخل تخلخل كاغذ صورت 
كاسته  چاپ  كيفيت  از  مقداری  كه  هست  هم  دليل  به همين  می پذيرد. 
می شود. اما هنگامی كه نانو جوهر الندا با سطح چاپ شونده تماس برقرار 
می كند به اين دليل كه تا قبل از رسيدن به آن، خشك و تبديل به الية نازكی 
از فيلم شده، پس از تماس با سطح چاپ شونده بر خالف جوهرهای آبكی 
در بين فيبرهای آن نفوذ نمی كند. اين امر باعث ايجاد سطح صاف با نقاطی 
با سطح بسيار شارپ )منظم( با نهايت يكنواختی بصری می شود و در نهايت، 

نتيجه توليد اين روش چاپ، نقاطی فوق العاده گرد با لبه های منظم است.

سوال

در نانوگرافي، رابطه ميان اليه فيلم جوهر و حفظ ويژگي هاي سطح چاپ 
شونده از دو منظر قابل توجه و بررسي است. به نظر شما آن دو كدامند؟ در 
گروه كالسي خود بحث و نتيجه گيري كرده و نتايج را با هنرآموز در ميان 

بگذاريد.
 از آنجا كه الية جوهر حاوی آب يا مايعات ديگری نيست، نانوگرافی سطح 
چاپ شونده را از آسيب های آب / رطوبت و يا ِدفرمه شدن محافظت می كند.

 با تكنولوژی چاپ نانو گرافيك، سطوح چاپ شده، خشك باقی می مانند، و 
به علّت اعمال حرارت بسيار كم بر روی سطح چاپ شده، كيفيت مطلوب آن 

حفظ می شود.

سوال
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه هشتم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

مبناي عملكرد چاپ نانوگرافي را مي دانم.

تفاوت چاپ نانوگرافي با ساير چاپ ها را مي دانم.

ويژگي هاي نانو جوهر الندا را مي شناسم.

مزاياي چاپ نانو گرافي را مي دانم.

تفاوت ضخامت اليه مركب در روش هاي چاپي را مي دانم.

رابطه پايين بودن ضخامت فيلم جوهر الندا با حفظ كيفيت چاپ را مي دانم.

علت وسيع تر بودن دامنه رنگ در چاپ الندا را مي دانم.

مزاياي زيست محيطي چاپ الندا را مي دانم.

 
ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

مبناي عملكرد چاپ نانوگرافي را مي داند.

تفاوت چاپ نانوگرافي با ساير چاپ ها را مي داند.

ويژگي هاي نانو جوهر الندا را مي شناسد.

مزاياي چاپ نانو گرافي را مي داند.

تفاوت ضخامت اليه مركب در روش هاي چاپي را مي داند.

رابطه پايين بودن ضخامت فيلم جوهر الندا با حفظ كيفيت چاپ را مي داند.

علت وسيع تر بودن دامنه رنگ در چاپ الندا را مي دانم.

مزاياي زيست محيطي چاپ الندا را مي داند.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهي مؤثر است.
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جلسه
فناوری پلیت هاي بي نیاز از ظهور )Process Less(نهم

با هم گروهی های خود پيرامون مفهوم نگاشت منفی بحث كنيد. با هماهنگی 
هنرآموز، نتيجه را با ساير همكالسی ها نيز در ميان گذاشته و نتيجه گيری كنيد.
به اينكه در تمام توضيحات و تفكرهای مربوط به فرايندهای چاپی،  با توجه 
همواره آنچه كه در ذهن متبادر می شود محتوای چاپی بر روی سطح چاپ 
شونده است، درباره آنچه كه در فرايند نگاشت پليت در دستگاه های پليت ستر 
رخ می دهد  اينگونه در ذهن شكل می گيرد كه اين تصاوير و محتوای چاپی 
است كه تحت تأثير نور ليزر قرار گرفته و نگاشته می شوند. )چيزی شبيه آنچه 

كه در جريان چاپ و انتقال مركب به سطح چاپ شونده رخ می دهد.(
اما واقعيت چيز ديگری است. در واقع همان فرايندی كه در تهيه پليت های 
سنتی و با استفاده از روش كپی كاری استفاده می شود، در فرايند پليت های 

ديجيتال نيز رخ می دهد.
در روش تهيه پليت های سنتی، فيلم پوزيتيو را بر روی پليت حساس قرار 
داده و هر دوی آنها تحت تابش نور UV قرار داده می شوند. نوری كه از منبع 
می تابد نمی تواند از بخش های تصوير دار عبور كند؛ بر عكس نور از قسمتهای 
بدون تصوير كه كاماًل شفاف هستند، به راحتی عبور كرده و با سطح حساس 
پليت برخورد می كند، همانطور كه می دانيم، ژالتين اين نواحی بايستی پاک 
شوند تا سطح آنودايز شده پليت، نمايان شده و امكان جذب رطوبت فراهم 
شود. ژالتين اين نواحی )قسمت های بدون چاپ( در اثر تابش نور، ناپايدار 
و قابل حل در محلول دستگاه پروسسور می شود. اما در نواحی تصوير دار، 
ژالتين پايدار باقی می ماند و امكان جذب مركب در فرايند چاپ را فراهم 

می كند.
در روش CTP نيز همين قاعده بر قرار است. پرتوهای تابانده شده از منبع 
ليزر، نه اين كه نگاشت خود تصوير را انجام دهند، بلكه در واقع محدوده 

اطراف محتوای چاپ شونده بر روی پليت را مورد اصابت قرار می دهند.
اين كه تصوير به طور غير مستقيم و با تاباندن ليزر به معكوس نواحی چاپ 
)نواحی بدون چاپ( شكل می گيرد، در واقع همان مصداق مفهوم نگاشت 

منفی است.
همه ما می دانيم كه نور مورد استفاده در ليتوگرافی سنتی هم از خانواده 
UV است. از طرفی می دانيم كه مركب های UV مورد استفاده در فرايندهای 

فعاليت 
کالسی
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شیوه تدریس

چاپی، در اثر تاباندن پرتوهای نور UV خشك/پايدار می شوند.
بر  ديگری  علت  نيز   UV كن های  خشك  عملكرد  مكانيزم  می رسد  به نظر 
در  چاپی  محتوای  نگاشت  در  كه  باشد  واقع(  )غير  انديشه  اين  شكل گيری 
دستگاه های پليت، اين بخش چاپ دهنده است كه تحت تأثير پرتوهای نوری 

قرار می گيرد.

با توجه به اين كه امروزه، استفاده از ليتوگرافی سنتی، تقريباً كنار گذاشته شده 
است، لكن كماكان در برخی از مراكز كاری و آموزشی، تجهيزات ميز نور و قيد كپی 
وجود دارند. توصيه می شود كه برای ايجاد درک الزم در اين باره، هنرجويان به طور 
عملی، نسبت به تهيه پليت با استفاده از اين شيوه تالش و اقدام كنند. بهتر است 
تمام مراحل همراه با يادداشت برداری و توضيحات هنرآموزان باشد و مشابهت های 
روش سنتی و ديجيتال به ويژه در مرحله شكل گيری تصوير برروی پليت، كاماًل 

ملموس و عملی به نمايش گذاشته شوند.

با همكاری اعضای گروه كالسی خود پژوهش كنيد كه واحدهای اندازه گيری 
mjcm-2 ـ  g/sqm ـ nm دقيقاً چه هستند و برای سنجش، اندازه گيری و 

معرفی چه مؤلفه هايی به كار می روند؟ در يكی از واحدها توان منفی وجود 
دارد، به اين موضوع نيز دقت داشته باشيد. نتيجه پژوهش خود را در برگه های 

A4 همراه با نام اعضای گروه به طور مرتب نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.

فعاليت 
پژوهشی

دانش افزایی

در ياددهی واحد های اندازه گيری، می توان از نرم افزار اكسل نيز بهره ايی برد. البته 
برای كار با اين ويژگی نرم افزار اكسل، بايستی ابتدا مخفف واحد های اندازه گيری را 
بدانيد. همچنين می توان از صفحات وب ويژه تبديل واحدها كه در بستر اينترنت 
سايت  وب  در  واحد  تبديل  مثال صفحه  به عنوان  برد.  استفاده  مهيا هستند،  نيز 

https://www.bahesab.ir/unit
انواع  مختلف،  علوم  با  متناسب  و  گسترده  بسيار  اندازه گيری،  واحد های  دنيای 
واحدها وجود دارند، يكی از مفاهيم را در اين فصل مورد بررسی قرار داده ايم و 
آن تبديل واحدهای توان دار است. هنگامی كه يك عدد توان دار در مخرج قرار 
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می گيرد، برای ساده سازی آن می توان عالمت توان را در يك منفی ضرب كرده و 
آن را به صورت كسر، منتقل كرد و بالعكس.

اين موضوع درباره واحد اندازه گيری mjcm-2 نيز صدق می كند. اين واحد سنجش 
را می توان به صورت زير هم نوشت:

تابش  توان  بيان  برای  اندازه گيری  واحد  اين  مربع.  سانتی  بر  ژول  ميلی   mj
cm2

پرتوهای ليزر بر واحد سطح است و مفهوم آن اين است كه يك منبع ليزر توان 
روی  بر  مربع  بر سانتی متر  ژول  ميلی  مثاًل 150  با شدت  ليزر  پرتوهای  تاباندن 

دارد. را  پليت  سطح 
ژول يكی از واحدهای اندازه گيری انرژی است كه به افتخار جيمز برس كات ژول 
)فيزيكدان انگليسی( ژول ناميده می شود. بنابر تعاريف علمی، يك ژول مساوی كار 
الزم برای جابه جا كردن يك جسم با نيروی يك نيوتن و در مسافت يك متر است و 
معادله آن نيز به اين صورت است: J=N.m درباره اين واحد، بديهی است كه مفهوم 
ميلی نيز مشخص است. همچنين مفهوم سانتی متر مربع با توان منفی كه با انتقال 

آن به مخرج كسر، مفهوم آن را راحت تر می توان درک كرد.
اگر بخواهيم مثال واحد 175 را باز تعريف كنيم اين گونه خواهد بود:

برای نگاشت پليت مورد نظر، با ويژگی های خاصی كه دارد، به مكانيزم ليزری نياز 
داريم كه بتواند پرتوهای ليزر با توان 175 ميلی ژول بر سانتی مترمربع را بر سطح 

پليت بتاباند. 
 gm -2 يا g/m2 :است اين واحد را می توان اينگونه هم نوشت g/sqm واحد بعدی

گرم بر مترمربع.
Sq مخفف واژه التين square به معنی مربع و حرف m نيز همان نماد متر است 
كه با قرار دادن آنها در كنار يكديگر، مفهوم مترمربع ايجاد می شود. همانطور كه 

گفته شد، اين واحد را به صورت m 2 نيز می توان نوشت.
گونه  اين  كنيم  تعريف  باز  را   0/9  g/sqm اندازه گيری  واحد  مثال  بخواهيم  اگر 

بود: خواهد 
اليه حساس/ژالتين پوشش داده شده بر روی پليت مورد نظر، دارای ضخامت يا 

وزن مخصوص 0/9گرم بر متر مربع است. 
در ارتباط با واحد اندازه گيری nm نيز وضع به همين روال و البته به سادگی بسيار 
 m همان حرف معرف برای واحد نانو و n ،بيشتری است. در اين واحد اندازه گيری

نيز نماينده واحد متراست )نانو متر(
اگر بخواهيم مثال واحد اندازه گيری nm 850  ـ800 را باز تعريف كنيم اين گونه 

خواهد بود:
ضخامت اليه حساس پليت مورد نظر در محدوده 800 تا 850 نانومتر می باشد.
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کاربرگ ارزشيابی جلسه نهم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

چرايي اختراع پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي دانم.

انواع پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي شناسم.

مراحل نگاشت پليت ها را مي دانم.

ساختار پليت هاي ديجيتال را مي دانم.

مراحل ظهور پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي دانم.

تفاوت پليت هاي PROCESS و PROCESSLESS را مي دانم.

مفهوم واحد اندازه گيري توان ليزر را مي دانم.

تبديل واحد هاي توان دار و خطي كردن آنها را مي دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

چرايي اختراع پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي داند.

انواع پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي شناسد.

مراحل نگاشت پليت ها را مي داند.

ساختار پليت هاي ديجيتال را مي داند.

مراحل ظهور پليت هاي بي نياز از ظهور شيميايي را مي داند.

تفاوت پليت هاي PROCESS و PROCESSLESS را مي داند.

مفهوم واحد اندازه گيري توان ليزر را مي داند.

تبديل واحد هاي توان دار و خطي كردن آنها را مي داند.

اخالق حرفه اي را رعايت می كند.

در كار گروهي مؤثر است.



66

و  تجهيزات  از  ماشين های صنعت چاپ  توليد هستند.  اساسی  ركن  ماشين آالت 
مكانيزم ها و قطعات  متعددی تشكيل شده اند تا با نهايت دقت و سرعت كار كنند.
برخی از اين قطعات و مكانيزم ها حساس تر، ارزشمندتر و گران تر هستند. شناخت 
عملكرد اين مكانيزم های داخلی ماشين چاپ به افزايش بينش و دانش فنی كاربران 

منجر شده، سبب كاهش هزينه توليد و افزايش سالمت ماشين می شود. 

جلسه
انواع شیوه هاي اتصال در مکانیزم ها )سازوكارها(دهم

شیوه تدریس

به منظور يادگيری و ايجاد انگيزه همواره با طرح سؤاالتی ساده و هدايت شده، تفكر 
هنرجويان را به سمت تحليل مكانيزم هاي به كار رفته در ماشين ها هدايت كنيد. 
شناخت و بررسی سازوكارها با بيان مثال های متعدد از پديده ها و زندگی روزمره 

كه متناسب با تجربيات يك هنرجو باشند را انتخاب كنيد.
ترسيمی  تصاوير  و  شكل  دارای  يدكی  به قطعات  مربوط  كتاب های  از  استفاده 
گسترده، كمك مؤثری خواهد بود. ارائه تصاوير فنی و ويدئو كليپ های آموزشی، 
انيميشن، شبيه سازی های ساده به كمك پليت،الستيك، فوم و يونوليت می تواند 

آموزشی شود. نكات  و  بهتر محتويات  تفهيم  سبب 
به هنرآموزان گرامي پيشنهاد مي شود كه براي آموزش بهتر عملكرد مكانيسم هاي 
ايجاد  با  و  مناسب  برنامه ريزي  يك  با  را  هنرجويان  ماشين آالت،  ساده  مكانيكي 
فضاي الزم در سايت رايانه، به يادگيري نرم افزار Working Model ترغيب كنند.

مانند پين و پرچ و پيچ  از تدريس، برخی قطعات ساده  امكان، پيش  در صورت 
دائم،  و  موقت  اتصاالت  و  قطعات  برخی  مقايسه  با  و  داشته  به همراه  را  مهره  و 
به هنرجويان در درک بيشتر مكانيزم ها و ارتباطات و سازوكار های حركتی موجود 

كنيد. كمك  چاپ  ماشين های صنعت  در 
اين  نبايستي  الزاماً  و مكانيزم های عمومی  ماشين چاپ،  اتصاالت  تدريس  هنگام 
قطعات متعلق به ماشين چاپ باشند. زيرا هدف اصلي كسب دانش فنی و شناخت 

سازوكارها در حد دانش و بينش هنرجويان می باشد.
نيازی به الزام هنرجويان در دانستن دقيق اجزای تنظيم كننده يا زمان انجام كار مشخصی 

با جزئيات كامل، در مكانيزم ها و سازوكارهاي ماشين های صنعت چاپ نمی باشد. 
باز شده و عمليات  امكان، قسمت های ساده و عمومي ماشين ها  بايستی در حد 

گيرد. انجام  هنرجويان  پيش چشم  قطعات  تعويض  يا  بازسازی 
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ابتكاری،  و  ساده  بسيار  لوازمی  و  اسباب  از  می توان  مكانيزم ها  شناخت  برای 
ارزان قيمت و در دسترس استفاده نمود. به طور مثال يك تسبيح در نقش مشابه 
شمارشگر دستی عمل می كند. در اين مكانيزم با هدف از قبل مشخص شده، از 
تعداد معينی دانه با ابعاد و شكل و رنگ معين و دارای روزنه، يك گلويی و يك نخ 
به عنوان پيونددهنده اجزا مكانيزم استفاده شده است. درصورت گسستگی نخ، اين 
مكانيزم از همديگر منفصل و ديگر مكانيزم نخواهد بود. نخ در اين مكانيزم عضو 

كليدی و حساس است.
آموزش سيستم هاي مختلف در ماشين های صنعت چاپ با روش شبيه سازی 

شبيه سازی لنگ ديسكی و تابع لنگ با فوم شبيه سازی لنگ چاقويی و تابع لنگ 
با فوم لنگ شياردار ـ شبيه سازی شده با 1 عدد لوله نازک يك عدد سه راهی و 
بريدگی  اندكی  بيرونی  لوله  پوليكا كه  لوله  بطری. 2 عدد  يا درب  فوم  يك عدد 
دارد قسمتی از آن شبيه لنگ شياردار برش خورده است. شبيه سازی لنگ و تابع 
لنگ شبيه سازی لنگ و تابع لنگ با فوم تركيبی لنگ های متفاوت و تابع لنگ. 

شبيه سازی لنگ و پيرو.

حالت لنگ شياردار در پيچ گوشتی خودکار نجاری
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ساير مكانيزم ها در بخش آپارات عبارت اند از: مكانيزم كالچ، مكانيزم ميله مفصلی 
لنگ،  آپارات، مكانيزم ميل  و كله گی  بين ديواره  ابعاد مختلف  برای  تنظيم  قابل 
مكانيزم قرقره های هم زمانی بر روی شفت تسمه، مكانيزم تسمه ساده و مويی و يا 
تسمه مكنده با پمپ مكش در انتقال كاغذ، مكانيزم يابنده صفحات دو يا چندتايی 

)دو تا بگير(.

در گروه كالسي خود، دو مكانيزم ديگر در سيستم هاي آپارات را نام ببريد.
پاسخ:

1   مكانيزم مكنده باالبر 
2   مكانيزم مكنده پيش بر

کار کالسی

دانش افزایي

برای بستن و  در نگرش عمومي، هدف از به كارگيري مكانيزم پيچ و مهره، صرفاً 
محكم كردن قطعات می باشد؛ اما كاربرد هاي مهم ديگري هم در مكانيزم پيچ و 
نقطه  فاصله،  تنظيم  موقعيت،  و  حالت  تعيين  از:  عبارت اند  كه  دارد  وجود  مهره 
شناسايی، شروع و يا اتمام كورس حركتی، ضربه گير، نگهدارنده، تعيين زاويه و...، 
مثاًل در يك مكانيزم پيچ و مهره، حركت چرخشی پيچ يا مهره می تواند به حركت 

خطی قابل تنظيم تبديل شود.
فلكه  چاپ   ماشين  يك  در  خطی،  به حركت  چرخشی  حركت  تبديل  1ـ  مثال 
دستی تنظيم گونيای جانبی تخته كاغذ، با پين و يا پيچ مغزی به يك ميله رزوه دار 
متصل است و در ادامه ميله رزوه دار به گونيا متصل شده است. با چرخاندن فلكه 
دستی )محيطی(، گونيای متصل به ميله سبب حركت خطی )جانبی( در گونيای 

ماشين و تنظيم ورودی تغذيه می شود.
مثال 2ـ در يك ماشين برش با چرخاندن ميله ماردون )حركت محيطی( سبب 
حركت به جلو و يا عقب گونيای كاغذ )حركت خطی( و تنظيم در محل مناسب 

به منظور برش دقيق می گردد.
مثال 3ـ در يك ماشين چاپ با پايه های قابل تنظيم از پايه های رزوه دار و بولت 
)پيچ رزوه دار( استفاده می شود. چرخاندن پيچ در پايه ترازكننده، سبب باال و يا 
پايين رفتن در رزوه های موجود در پايه های ماشين می شود. ماشين نيز به روی 

پايه ها قرار گرفته است، در نتيجه سبب تنظيم ارتفاع ماشين مي شود.
دسته بندی پيچ ها: پيچ ها معموالًً از نظر شكل پروفيل دنده، راست يا چپ گرد 
پروفيل،  نظر  از  دسته بندی  يك  در  مي شوند.  دسته بندي  دندانه،  تعداد  و  بودن 

تقسيم می شوند.  دايره ای  و  اره ای  ذوزنقه ای،  مثلثی،  دنده  به صورت  پيچ ها 
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 پيچ های متريك: انواع رايج پيچ هاي متريك عبارت اند از:
 پيچ دنده مثلثي: ابعاد پيچ ها بر حسب ميلی متر است و زاويه دنده 60 درجه 
می باشد. سر دنده آنها به حالت تخت و ته دنده گرد است. پيچ هاي متريك با حرف 
M و با واحد ميلي متر مشخص می شوند. آنها به 3 گروه دنده ظريف، دنده متوسط و 
دنده درشت تقسيم می شوند. در پيچ هاي دنده ظريف، لقی بين گام وجود ندارد. اين 
 M20 × 1/5 پيچ ها برای اتصال قطعات دارای ارتعاش و ضربه مناسب هستند. مثاًل

يعني يك پيچ با طول )بلنداي( 20 ميلي متر و گام دندانه 1/5 ميلي متر.

اندازه  ذوزنقه ای:  دندانه  پيچ   
اين نوع پيچ ها بر حسب ميلی متر 
درجه   30 دندانه ها  زاويه  است. 
دارند،  فراوانی  كاربردهای  است. 
توانايی تبديل حركت دورانی  زيرا 
و  قدرت  انتقال  و  به مستقيم 
همچنين نيرو های 2 طرفه را دارند. 
عالمت مشخصه آنها TR و به معني 
ذوزنقه است. گام دندانه های آنها از 

است. ميلی متر  تا 48   2

d قطر بزرگ
d2 قطر متوسط
d1 قطر کوچك

زاويه رأس 
گامدندانه

ارتفاع 
دندانه

 پيچ دندانه اره ای: اندازه اين پيچ نيز به ميلی متر و دارای زاويه دنده 30 درجه 
هستند. برای انتقال نيروهای يك طرفه به كار رفته و زاويه دندانه هايشان 30 درجه 

است. با عالمت اختصاری S به معني اره نشان داده می شوند. 
اينچی  آنها  گام  اما  است.  ميلی متر  بر حسب  پيچ  اين  واحد  پيچ دنده گرد:   
می باشد. عالمت مشخصه آنها RD به معني گرد و زاويه دندانه آنها 30 درجه است. 
به علت درگيری كامل قوس دنده ها، مناسب برای درگيری و ضربه هستند. متناسب 
با پيچ و مهره انواع متنوع آچار نيز توليد شده است كه خود آچار ها نيز به عنوان 

مكانيزم اهرمی طبقه بندی می شوند. 
 پيچ اينچي دندانه مثلثی )Whitworth(: اين نوع پيچ تنوع گونه اي نداشته 
بيان  اينچ  برحسب  گارم  و  داخلي  قطر  خارجي،  قطر  جمله  از  اندازه ها  كليه  و 
مي شوند. ابعاد آن بر حسب اينچ می باشد. زاويه دندانه ها 55 درجه و سر و پای 
محاسبه  اينچ  يك  در  دندانه  تعداد  اساس  بر  آنها  گام  است.  شكل  قوسی  دنده 

پيچ ويت ورث است. نشانه   W نقشه ها حرف  می شود. در 
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پرچ: در پرچ كاری نخست قطعات اتصال بايستی سوراخكاری شوند. آنها بايستی 
كاماًل تميز شوند. پس از عبور پرچ ها از سوراخ ها آنها را كاماًل محكم و قفل كرده 
تا يكپارچه شوند. سوراخ كردن توسط مته و يا سنبه انجام می شود. در صورتی كه 
از سنبه استفاده شود در لبه های كناری سوراخ ها ترک هايی به وجود می آيد. در 
mm 0/1از قطر  شيوه مته كاری اين ايراد به وجود نخواهد آمد. سوراخ ها معموالً 

پرچ بزرگ تر هستند.
يا چكش  پرس  توسط  ديگر  و سمت  نشسته  قطعه  نشيمن گاه  روی  بر  پرچ  سر 
كوبيده شده و پرس می شود. اگر جنس پرچ متفاوت باشد امكان توليد يك مدار 
بسته و انتقال الكترونی بين قطعات و پرچ وجود دارد. در اين صورت ممكن است 
مداری شبيه به پيل الكتريكی ايجاد شده و در طوالنی مدت سبب خوردگی شود. 
جوشكاري: قبل از جوشكاري بايستی سطح قطعات از آلودگی ها زدوده شده و 
از درست و دقيق بودن جاي تمامی قطعات در محل يا مكانيزم مربوطه مطمئن 
شد. در صورت نياز به جوشكاری لبه ها يا قطعاتي كه ثبات آنها دشوار است، براي 
جوشكاري دقيق، الزم است تا قباًل يك اتصال مكانيكی توسط پيچ و مهره و يا خار 

راهنما ايجاد كرد. انواع رايج جوشكاري عبارت اند از:
از  حاصل  حرارت  توليد  باعث  الكتريكی  قوس  الكتريكي:  جوشكاری قوس   
برقراری قوس الكتريكی در محل اتصال شده. و اين موضوع سبب ذوب شدن 2 لبه 

قطعه به وسيله الكترود می شود. 
گاز  از  تركيبی  روش  اين  در  حرارت  منبع  استيلن:  ـ  اکسی  جوشكاري   
می رسد.  هم  سانتی گراد  درجه   3200 تا  شعله  دمای  است.  استيلن  و  اكسيژن 
به يكديگر  قطعات  از سرد شدن  می شوند.پس  آميخته  درهم  و  ذوب شده  درزها 
قطعات  جنس  هم  جوش  سيم  از  درز  كردن  پر  برای  معموالً  می خورند.  جوش 

می شود.  استفاده 
لحيم کاری: اين روش اتصال، با توجه به نقطه ذوب قطعات به 2 دسته كلي تقسيم 

می شود. 
1 لحيم كاری نرم با نقطه ذوب كمتر از 450 درجه سانتی گراد برای قطعاتی كه 

نياز به اتصال ساده و آب بندی دارند مانند قلع ـ مس و سرب
2 لحيم كاری سخت با نقطه ذوب بيشتر از 450 درجه سانتی گراد برای فلزاتی 

مانند برنز ـ مس و نقره
ميلی متر چسب   /02 تا   /1 از  نازكی  اليه  از  قطعات  اتصال  برای  گاهي  چسب: 

می شود. استفاده 
چسب های اوليه از ماده صمغ درختان جنگلی و يا غضروف حيوانات با خاصيت 

چسبندگی استفاده می شد كه هنوز هم كاربرد دارند.



فصل دوم : فناوری های نوین

71

كه  است  آكريل  و  پلی استر  اپوكسی،  فنول،  از جنس  امروزی  جنس چسب های 
بردن فشار مي باشد. در  به كار  با فشار و در مواردی بدون  آنها همراه  از  استفاده 
برخی چسب ها از ماده محكم كننده و سخت كننده استفاده می شود كه به صورت 
آنها را به نسبت مشخص  2 تيوپ مجزا نگهداری می شوند كه در هنگام مصرف، 
مخلوط می كنند. برخی چسب ها شفاف و برخی ديگر دارای رنگ هستند. .برای 
انواع مخصوص  از  آلومينيوم  ورق  فلزی، الستيكی، چوب، شيشه،  قطعات  اتصال 

كرد. استفاده  مي توان  چسب 
مزاياي اتصال با چسب عبارت اند از: آسان بودن اتصال، سرعت عمل، ارزان بودن، 

دقت بيشتر در اتصال.

پيچ هايی كه در پايه های ترازكننده برخی ماشين ها به كار می روند در كدام 
دسته بندی »الف« يا »ب« قرار می گيرند؟

پاسخ: براي مشخص شدن پاسخ اين سؤال، بايستي به مطلب نوشته شده در 
نكته باالي سؤال رجوع كرد. اين پيچ ها در دسته بندي »الف« قرار مي گيرند.

سوال

و چرخانيدن  مدادتراش  روزنه  در  مناسب  با طول  سالم  مداد  ورود  مثال  اين  در 
است.  نظر  مورد  درست،  در جهت  مداد  درست 

اجزا  و  مكانيزم  تنظيمات  عملكرد،  زمان  فاصله،  مكانيزم، جهت حركت،  يك  در 
بسيار مهم است. تناسب قطر مداد و روزنه مدادتراش، شرط اوليه برای انجام كار 
می باشد. همچنين با كند بودن تيغه و يا عدم ثبات تيغه و پيچ نگهدارنده تيغه 
عمل تراش به خوبی انجام نمی شود. احتماالً شكستن نوک مداد، پوسته های چوبی 
و تراشه های غيريكسان نشانگر وجود خطا و يا بی توجهی كاربر نسبت به كار انجام 

شده است. )شرايط و آمادگی انجام كار مكانيزم(

مكانيزم يك مداد تراش ساده را باز كنيد. با دقت در جزئيات آن، زاويه ها، 
نحوه قرارگيری تيغه، جايگاه و چگونگی ثابت ماندن تيغه در جای خودش، 

مكانيزم عملكردی برای تيز كردن نوک مداد را تحليل كنيد.
پاسخ: پس از ورود مداد با دست در زاويه مناسب و با قدرت نگه دارندگی 
اينجا  در  می شود.  چرخانده  تراش  تيز  تيغه  جهت  خالف  در  كمی   كافی، 
تفاوتی بين چرخاندن مداد و يا تراش و يا هم زمان با همديگر در جهت تيغه 
تراش وجود ندارد. با درگيری مداد و تيغه تيز شده فلزی و اصطكاک ايجاد 
تراش  خواهد شد. جهت  مداد  از سطح  تراشه هايی  شده سبب جدا شدن 

به سمت مغز مداد و با زاويه مخروطی شكل است.

کار کالسی
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در همين مثال مداد می تواند كاماًل صاف و گرد و يا شش گوشه باشد. مداد ساده 
ُسر  احتمال  باشد.  داشته  لغزش  می تواند  بودن دست  مرطوب  هنگام  در  سالم  و 
خوردن مداد گرد در ميان انگشتان وجود دارد. اما همين موضوع برای مداد شش 
گوش به آساني رخ نمي دهد. علت آن زاويه های ايجاد شده بين مداد و انگشتان 

می باشد. )شرايط محيطی مكانيزم(
هرگونه خرابی و كند بودن تيغه، پيچ يا جای پيچ و يا عدم ثبات و قرارگيری تيغه 
خود  مداد،  نوک  به شكستن  منجر  می تواند  مدادتراش  يا  مداد  بر  اضافی  فشار  و 
نوک  شكل گيری  و  ايجاد  سبب  مخروطی  زاويه  شود.  مدادتراش  بدنه  يا  و  مداد 
مخروطی مداد می شود. آج ها و برجستگی های احتمالی روي بدنه مدادتراش، يا 
حالت زاويه دار آن، سبب ُسر نخوردن و ثبات عمليات تراش می شود. )پيش بينی و 

احتياط های انجام كار در يك مكانيزم(
استفاده از تراش روميزی حاوی ظرف برای جمع شدن پوسته و تراشه ها يا استفاده 
از نگهدارنده و اهرم هندلی چرخان كه در مداد تراش های مجهزتر به كار رفته سبب 
دقت و سرعت و سهولت و كنترل بيشتر در تراشيدن مداد می شود )تجهيزات و 

مكانيزم های پيشرفته ـ حفظ سالمت و محيط زيست(.
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه دهم

خودارزيابی توسط هنرجو

بلهخيرمؤلفه های ارزيابی

انواع مزايا و معايب اتصاالت را می شناسم. 

كاربرد و مزايا و معايب پيچ و مهره را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل پرچ كاری را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل جوشكاری را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل جوشكاری را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل لحيم را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل چسب كاری را می شناسم.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل مكانيسم را می شناسم.

ارزيابی توسط هنرآموز

بلهخيرمؤلفه های ارزشيابی

انواع مزايا و معايب اتصاالت را می شناسد .

كاربرد و مزايا و معايب پيچ و مهره را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل پرچ كاری را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل جوشكاری را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل جوشكاری را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل لحيم را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل چسب كاری را می شناسد.

كاربرد و محدوديت ها و مراحل مكانيسم را می شناسد.

از مستدات و نرم افزار وركينگ مدل استفاده می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت می كند.

ميزان مؤثر بودن كار گروهی.
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توصيه مي شود از هنرجويان در مورد مفاهيم و مطالب ارائه شده در جلسه پيشين 
سؤال كرده و هرگونه ابهام را برطرف كنيد. ابهامات می توانند سبب تصور نادرست 
و نتيجه گيری اشتباه و گاهی خطرناک شده و در ادامه منجر به حوادث و جراحت 
قيچی،  اسباب بازی،  مانند  وسايل  برخی  می شوند.  تجهيزات  و  فرد  به  آسيب  و 
اسكنر،  پرينتر،  مانند  وسايل  برخي  و  ساده  سازوكارهای  دارای  و...  آچار، چكش 
توليدي و صنعتي، دارای  رايانه، چرخ خياطی، خودرو، هلی كوپتر و ماشين آالت 

مكانيزم های بسيار پيشرفته هستند.
در ماشين آالت صنعت چاپ از مكانيزم های عمومی متعددی استفاده شده است. 
شناخت اين مكانيزم ها به هنرجويان كمك خواهد كرد تا تفاوت های حركتی ساده، 
رفت و برگشتی خطی و مكانيزم های انتقال نيرو را بشناسند. ضمناً تفاوت حركات و 

علل انجام اين حركات را شناسايی كنند.

جلسه
مکانیزم های مکانیکي عمومی در ماشین هاي صنعت چاپیازدهم

شیوه تدریس

مكانيزم: برای معرفی مكانيزم ها استفاده از مواد و تجهيزات شبيه سازی همچون: 
نخ،  وايت برد، چسب،  ماژيك  مقوا، سكه،  كاغذ،  پليت، الستيك،  يونوليت،  و  فوم 
پرگار و غيره بهره ببريد تا عملكرد مكانيزم های انتقال نيرو و لنگ و تابع لنگ را 

به مقدار بيشتری به هنرجويان تفهيم كنيد.
از هنرجويان بخواهيد تا مواردی از اجزای مكانيزم هايي كه سبب حركت كاماًل گرد 
در ماشين هاي صنعت چاپ می شوند را بيابند. مواردی مانند حركت فلكه، موتور، 
دنده ها، نوردها، آسوره ها، بيشتر سيلندر ها، محور ماردون، محركه گونيا در ماشين 
برش و غيره مثال هايی از اين حركت هستند كه می توانند توسط هنرجويان پاسخ 

داده شوند.
مكانيزم شامل مجموعه ای از اجزا و قطعاتی با حداقل يك محل اتصال بوده و دارای 

عامل حركت يا توقف می باشند.
اتومبيل سؤال كنيد. حركت  باالنس كردن الستيك  از هنرجويان در مورد علت 
لنگ چرخ چه تأثيری بر حركت نرم و روان ماشين و جلوبندی و الستيك سايی 
دارد؟ ذهنيت آنان را به سمت مكانيزم حركت يكنواخت و همچنين حركت با حالت 
لنگی هدايت كنيد. در اينجا حركت لنگی در چرخ امری نامناسب و مضر است. 

ارتعاش، ضربه و شوک لقی ها  در اينجا از عوامل منفی است. 
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براي هدايت ذهن هنرجويان، اين سؤال مي تواند از ايشان پرسيده شود. اما سؤال 
شتاب  و  سكون  با  متفاوت  حالت های  با  به حركت  نياز  صورت  در  كه  اينجاست 
چگونه اين حركات را ايجاد كنيم؟ )به طور ضمنی نياز به ايجاد سكون و حركت ـ 
شوک، ضربه و لزوم كنترل آن توسط فنر ضربه گير، باقی ماندن در مسير و حركت 

نرم و روان تابع لنگ اشاره شود( 
با استفاده از مدل و الگوسازی و تصاوير فنی می توان عملكرد انواع لنگ و تابع لنگ 
و ارتعاشات ايجاد شده به علت تماس اصطكاكی با سطح لنگ و دما و شوک های 

ايجاد شده را به خوبی تفهيم كرد.
سؤال ديگري كه براي باز شدن باب انديشه و هدايت ذهني هنرجويان مي توان 
مطرح كرد اين كه: اگر در حركت دايره اي مانند سيلندر، نورد صاليه، چرخ دنده 
و غيره، خطا يا انحرافاتی در گردش يكنواخت نسبت به مركز دايره رخ دهد، اين 
شوک ها و ضربات چه تأثير احتمالی بر عملكرد قسمت های مرتبط خواهند داشت.

ترسيم دايره براي درك حرکت لنگ

ترسيم دايره ابتدا با دست و سپس ترسيم دايره به كمك يك نخ. تصاوير باال مقايسه 
حركت  دو  هر  می دهند.  نشان  را  لنگی  با  حركت  و  يكنواخت  حركت  مكانيسم 
يكنواخت و دارای لنگی سبب انجام كارهای گوناگون در ماشين های صنعت چاپ 

با حاالت و سرعت های گوناگونی می شوند. 
برداشتن محور ها، تيزشدگی  اين سؤاالت مواردی مانند: ضربه، تاب  به  در پاسخ 
خرابی  و  سخت  به طور  حركت  و  نوردها  شدن  داغ  زودرس،  فرسودگی  دنده ها، 
باليرينگ ها، همچنين تأثير بر انتقال يكنواخت مركب، عدم انطباق چاپ و... قابل 

بررسي هستند. طرح و 
درباره سيلندر ها، به علت وجود كانال سيلندر و نياز به حركت يكنواخت، از دنده ها 
و آسوره ها استفاده می شود تا حالت لنگی سيلندر ها )ناشی از فضای خالی كانال 

سيلندر ـ محل قرارگيری مكانيزم پنجه ها( جبران شود.
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مكانيزم لنگ: يك فولی كش كوچك نيز می تواند به شما در ارائه مفهوم و مكانيزم 
حركتی كمك كند. وقتی پيچ محوری و يا پايه های آن چرخانده می شود. همچنين 
عملكرد پيچ و مهره در خود پايه ها و اتصالشان به ساق فولی كش. ضمناً از فولی كش 
مكانيزم  كرد.  استفاده  حركتی(  بازوی  و 4  )لنگ  بازويی  مدل 4  به عنوان  می توان 
مكنده های باال و پيش بر در ماشين های دايكات مثال ديگر از كاربرد اين مكانيزم است.
يك مثال براي كاربرد مكانيزم لنگ شياردار در پيچ گوشتی های نجاری و در محور 

عمودی لنگ برای دوخت در چرخ خياطی می باشد.
يك قطعه فوم شبيه به لنگ را به هنرجويان ارائه كنيد و از ايشان بخواهيد تا مقدار 
لنگی آن را بيان كند. سعی كنيد پاسخ ها با اعداد دقيق باشند. برای اندازه گيری 

می توانند از خط كش و يا كوليس استفاده كنند.

شما مي توانيد از هنرجويان سؤال كنيد كه در شبيه سازی های انجام شده 
كدام يك محرک )عامل حركت( و كدام يك متحرک )حركت پذير( بوده اند؟ 

آيا ممكن است در هنگام عملكرد، جای لنگ و تابع لنگ عوض شود؟
عملكرد  امكان  است.  متحرک  لنگ،  تابع  و  محرک  لنگ،  همواره  پاسخ: 
نظر گرفته  و در  تعريف  لنگ  تابع  و  لنگ  آنچه كه در طراحي  با  معكوس 

شده،  غيرممكن است.

پرسش

مقدار لنگی بيشترين يا كمترين فاصله سطح لنگ از حد متوسط اين دو مقدار 
است. به عبارتی ديگر تفاضل بيشترين و كمترين طول جابه جايی لنگ )تفاوت در 
جابه جايی تابع لنگ(. در شكل زير قسمت بادامك لنگ نسبت به بدنه لنگ دارای 

زائده ايست كه دارای بيشترين فاصله از مركز لنگ است.
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اگر زاويه نوک لنگ چاقويی كمتر از حد معينی شود، چه تأثيری بر تابع 
لنگ خواهد داشت؟

پاسخ: زمان بندي انجام كاري كه قرار است توسط مكانيزم لنگ و تابع لنگ 
انجام شود، به هم مي خورد. مثاًل انتقال كاغذ ميان پنجه ها مختل خواهد شد.

پرسش

اگر تابع لنگ دچار لقی يا پله شدگی شود يا با قطر كمتر يا بيشتر استفاده 
در  تماس، مخصوصاً  در هنگام  لنگ  مكانيزم  بر عملكرد  تأثيري  شود، چه 

سرعت باال خواهد گذاشت؟
پاسخ: انجام نشدن كار در زمان مورد نظر يا برخورد نامناسب لنگ و تابع لنگ.

پرسش

اگر جهت حركتی ماشين معكوس شود )به طور مثال جابه جا شدن احتمالی 
فاز در برق ورودی( چه تأثيری بر عملكرد مكانيزم ها خواهد گذاشت؟ 

پاسخ: اگر قوس لنگ كم باشد، كار انجام مي شود اما صداي اضافي ايجاد مي كند. 
اما اگر قوس و طول بادامك لنگ زياد باشد، عماًل كار انجام نخواهد شد.

پرسش

در هنگام شبيه سازی مكانيزم لنگ چاقويی، سؤاالت زير را از هنرجويان بپرسيد. 
پاسخ پرسش ها نيز براي شما نوشته مي شود تا استفاده الزم را ببريد:

پاسخ به اين پرسش ها به هنرآموز اين امكان را می دهد تا ارزيابی دقيق تری از درک 
مطالب توسط هنرجويان داشته باشد.

از  و  قابل انطباق  بی سروصدا،  ارزان،  ساده،  پولی ها،  به همراه  تسمه ها  تسمه ها: 
كارآمدترين مكانيزم های انتقال نيرو هستند. تسمه ها دارای حالت ها و شكل ها و 

هستند. متنوعی  كاربرد های 
براي آغاز فرايند ياددهي اين مبحث، مي توانيد خطاب به هنرجويان، اين پرسش را 

مطرح كنيد: با شنيدن واژه تسمه، چه چيزي را به ياد می آوريد؟
ممكن است هنرجويان مواردی مانند تسمه كولر، تسمه دينام، تسمه تايم خودروها 
و دستگاه هاي توليدي، تسمه فلكه در ماشين چاپ يا تسمه های ماشين تاكنی، 
كتاب ساز، جلدگذار يا جلدساز و غيره را عنوان كنند. در حقيقت هنرجويان محل 
كاربرد تسمه ها را به درستی عنوان كرده اند اما به مكانيزم تسمه و عامل حركت آن 

اشاره ای نداشته اند.
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زنجيرها: به منظور يادآوری و مرور ذهنی از هنرجويان بخواهيد تا كاربرد مكانيزم 
سپس  كنند.  تشريح  را  آن  و  آورده  به ياد  را  دوچرخه  در  نيرو  انتقال  در  زنجير 
ذهن  در  كه  را  چاپ  صنعت  ماشين های  از  قسمت  هر  مشابه  به طور  هنرجويان 
دارند عنوان كنند. مواردی مانند تغذيه و تحويل افست ـ انتقال فرم در كتاب ساز، 
دوخت نخی و مفتولي، ورودی و خروجی و انتقال فرم در ماشين دايكات، تنظيم 
اندازه ماشين جلدساز، انتقال فرم در ماشين جلدگذار، انتقال فرم در ماشين پانچ و 
فنرگذاری، انتقال و هدايت كاغذ رول و غيره، سپس به نحوه عملكرد مكانيزم زنجير 

و چرخ زنجير بپردازند. 
در صورت نياز، موارد مطرح شده توسط هنرجويان را راهنمايی و اصالح كنيد، زيرا 
ممكن است مكانيزم های موجود بر روی ماشين های فعال در حال حاضر متفاوت 

بوده يا در فرايند تعميرات، دارای اصالحاتی شده باشند.
توجه كنيد كه نسبت انتقال نيرو در سيستم زنجير مشابه با تسمه است.

صفحات اصطكاکی: صفحات اصطكاكی، صفحاتی هستند كه به علت ايجاد اصطكاک 
سبب ايجاد حركت و يا جلوگيری از حركت می كنند. 

هنرآموز گرامی با توجه به حوصله و درک هنرجويان مثال هايی متنوع از اصطكاک 
يا  با سطح زمين در حالت عادی  و سطوح اصطكاكی همچون تماس كف كفش 

روغنی يا علت ايجاد آج در زير كفش يا روی الستيك اتومبيل را بيان كنيد.
پره ها و تيغه های ذغالی در كمپرسور ها نيز نوعی صفحه اصطكاكی در ايجاد مكش 

و وزش هوا می باشند.
در نقطه برگشت صاليه ها درگيری بيرينگ ها و لنگ شياردار يا بيرينگ ها در محور 

قرقره با پولك در انتهای صاليه ها نوعی صفحه اصطكاكی می باشد. 
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کالچ
پيشنهاد می شود به منظور درک عملكرد مكانيزم كالچ توسط هنرجويان به صورت 

زير شبيه سازی انجام شود.
يك قطعه كوچك مقوا را از وسط تا كنيد، به گونه اي كه دو سطح تا شده آن بر 
روی يكديگر قرار گيرند. اكنون يك برگ كاغذ ديگر را ميان مقوای تا شده قرار 
دهيد. با دو انگشت خود، هر دو طرف مقوا را با ماليمت بر روی كاغذی كه قباًل وارد 
مقوا كرده ايد به طور متوالی فشار دهيد. از هنرجويان بخواهيد تا كاغذ را از ميان 
مقوای تا شده بيرون بكشند. در چه مواقعی آنها موفق می شوند و در چه مواقعی 
نمی توانند؟ اين بستگی به عملكرد شما در آن لحظه دارد. انگشتان خود را بر روی 
مقوا  ببنديد؛ ديگر كاغذ به راحتي بيرون كشيده نمی شود. اين شبيه سازی عملكرد 

كالچ را به هنرجويان نشان می دهد.
انواع كالچ های عمدتاً رايج و متداول در ماشين های صنعت چاپ را در كتاب درسي 
درگيری  با  كالچ  از  عبارت اند  الكترومكانيكی  كالچ های  انواع  می كنيد.  مشاهده 
داخلی )مانند كالچ يك طرفه نورد منشأ آب و مركب( و كالچ مكانيكی با سطح 
درگيری بيرونی )كالچ در ماشين ملخی( و كالچ با شيطانك و لنگ رزوه دار )در 

ماشين هاي افست قديمی( كه فقط در يك جهت كار می كنند. 
کالچ در ماشين چاپ افست

1ـ مهره قفل كن 2ـ جهت چرخش دستی با آچار برای تنظيم زمان آپارات با ماشين
نوعی كالچ سر نورد فرم آب ماشين افست

1
2



80

دانش افزایي 

در  مكانيزم ها  پركاربردترين  از  يكی  بازويی   4 لنگ  مكانيزم  بازويی:  لنگ 
ماشين های صنعت چاپ می باشد. اين لنگ ها مكانيزم هايی هستند كه از اتصال 
چند ميله و اهرم ساخته شده اند و برای تغيير جهت نيرو يا به حركت درآوردن دو 
يا چند جسم استفاده می شوند. بازوهای قطعات را می توان با قطعاتی نظير پين، 
پيچ يا پرچ به يك ديگر متصل كرد، طوری كه بتوانند حول محور خودشان حركت 
كنند. طول كمتر يا بيشتر قطعات و كورس حركتی لنگ و قطعات آن، تابع لنگ 

را تحت تأثير قرار می دهند.
تسمه ها،  بازده  افزايش  برای  تسمه: 
و  اصطكاک  قرارگيری،  نحوه  بايستي 
محورها،  هم راستايی  تماس،  سطح 
روانكاری محور پولی ها، شرايط محيطي 
كاركرد،  زمان  اتصال،  نحوه  دما،  مانند 
نحوه تنظيم و... مورد توجه قرار گيرند. 
قابليت  كاربردشان،  بر حسب  تسمه ها 

دارند. را  و...  فلزی  اتصال  توسط چسب، دوخت،  اتصال 
زنجيرها: زنجير ها رشته هايی از يك سری اتصاالت پيوسته و قرينه با گام يكسان 
از دانه هايی هستند كه در همكاری با گام چرخ زنجير به صورت پيوسته قرار گرفته 

و در گردش هستند. اين مكانيزم، در انتقال نيرو كاربرد بسيار دارد.
سرويس  عدم  اصطكاکي:  صفحات 
كربنی  موتورهای  منظم  نگهداری  و 
می تواند به شدت از عمر مفيد ذغال های 
روی روتور )صفحات اصطكاكی( بكاهد. 
عمر مفيد اين ذغالك ها حدود 4 تا 5 

ميليون دور گردش روتور است.
تماس زنجير سفت كن در قسمت هالل 

با زنجير مي باشد.
کالچ ها: كالچ ها از عوامل انتقال نيرو ـ در زمان و موقعيت مورد نياز و دلخواه ـ 
اتصاالت دائمی  با كوپلينگ ها در آن است كه كوپلينگ ها  آنها  تفاوت  می باشند. 
برای انتقال نيرو هستند، در حالی كه در كالچ ها انتقال نيرو در زمان و موقعيت 

مورد نياز انجام مي شود.
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طوری  كالچ ها  در  رفته  به كار  مكانيزم 
طراحی شده است كه زبانه ها فقط در يك 
جهت و به شكل گوه عمل می كنند. زاويه 
به گونه اي است كه نوک  درگيری قطعات 
)به علت  به عقب  برگشت  از  مانع  ضامن، 
شود.  لنگ(  در  موجود  ارتعاشات  و  تكانه 
يا  يك  زبانه  از  مواردی  در  و  فنر  يك  از 
تضمين  برای  نيز  پاندول  مانند  طرفه  دو 

می شود.  استفاده  درگيری 
كالچ ها و كفشك ها و صفحات اصطكاكی عامل انتقال يا قطع نيرو هستند. كالچ ها 
در انواع متنوع و گوناگون ساخته شده اند اما تعدادي از آنها در ماشين های چاپ 

به كار رفته اند. 
فعال شدن كالچ های كشيدن پليت در ماشين های چاپ )DI( هنگام نگاشت تصوير، 
باعث كشيدن پليت به اندازه مشخص می شود. همچنين غيرفعال شدن پنجه رابط، 
مكانيزم پنجه زنجير و سيستم آپارات در همين ماشين ها به علت وجود سيستم كالچ 

در آنهاست. برای انجام اين وظايف، در زمان مورد نياز كالچ ها فعال می شوند.

انكدر جابه جايی محور سيلندرانكدر کشيدن مقدار پليت در يك ماشين دی آی

 )Intermediate roller( مي دانيم كه نوردهاي رابط مكانيزم هاي آب و مركب
ايجاد  )داخلی(  شياردار  لنگ  با  حركت  اين  هستند.  صاليه  حركت  دارای 
می شود؛ با فرض درست بودن تمامی اجزا بررسی كنيد كه چه حالتی ممكن 
است وجود داشته باشد كه حركت صاليه اين نورد انجام نشود. پاسخ های خود 
را در يك برگ A5 تنظيم كرده و به هنرآموز ارائه دهيد. راهنمايی: سؤال 

دارای يك نكته بيان نشده است. 
پاسخ: به صرف كامل بودن اجزا درون نورد و سالمت اجزا و انجام روانكاری، 

سوال
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چرخش نورد انجام نمی شود. زيرا عامل حركت بيرونی الزم است. در اينجا 
عامل حركت خارجی، تماس و اصطكاک حركتی يك نورد ديگر متصل به اين 
نورد می باشد. لنگ شياردار صرفاً سبب ايجاد حركت خطی نورد می شود، اما 

قباًل بايستی نيرو و عامل حركتی خارجی سبب چرخش نورد شود.
نكته بيان نشده اين سؤال: نياز به اعمال نيروی چرخشی خارجی )اصطكاک 

غلتشی با نورد ديگر( در تماس با اين نورد وجود دارد.
وجود يك نورد با سالمت فيزيكی بدنه و بيرينگ ها، كاماًل صيقلی نبودن آن 
و تنظيم دقيق و چرخش آن در هنگام تماس از ساير نكات اضافی می باشد.

حالت هايی از لنگ ها  را با باز كردن درپوش آنها بررسی و مكانيزم عملكردی 
آنها را تشريح كنيد. 

پيچ گوشتی  آچار  در  لنگ ها  نوع  اين  كاربرد  ساده ترين  از  يكی  راهنمايی: 
خودكار است كه در صنايع چوب به كار می رود.

انواع لنگ ها و عملكردشان مانند لنگ ديسكی و انتقالی و شياردار در كتاب 
راهنمای هنرجو آمده است. 

کار عملی

پيرامون كاربرد اين نوع لنگ )شياردار( در ماشين های صنعت چاپ پژوهش 
كرده و نتايج خود را در گروه مورد بررسی قرار دهيد. برگه هاي خود را برای 

جمع بندی به هنرآموز آماده كنيد.
در  خود صاليه،  نوردهای  در  دايكات،  ماشين های  در  شياردار  لنگ  پاسخ: 
نورد رابط آب و مركب در ماشين چاپ افست، در ماشين ملخی نورد بزرگ 
)سيلندر( با حركت نوسانی، نورد يكسان كننده رطوبت بر روی نورد فرم آب 
در افست كوئيك مستر وجود دارد .حالت هايی از اين لنگ های شياردار برای 
حركت كنترل شده در يك مسير از قبل تعيين شده موجود است. مكانيزم 
ساچمه يا تيغه گوه مانند، در شيارهای تعبيه شده درون لنگ شياردار مانند 
پيچ گوشتی نجاری، سبب چرخش بدنه لنگ و انتقال حركت به محور يا بدنه 

چرخان می شود.

فعاليت 
پژوهشی
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علت وجود حركت نرم و روان تر در تابع لنگ با سطح كروی نسبت به تابع 
لنگ با سطح تخت چيست؟

شوک  يا  زاويه  هيچ گونه  كروي  سطح  با  لنگ  تابع  و  لنگ  انحنای  پاسخ: 
سطح  با  لنگ  تابع  نوع  در  اما  نمی كند.  ايجاد  را  جزئی  چند  هر  حركتی 
تخت زاويه ايجاد شده سبب اصطكاک لغزشی اندكی شده و به همان نسبت، 
برای  با سطح منحنی می باشد.  تابع لنگ  از  اندكی كمتر  حركت روان آن 
با سطح  تابع لنگ  درک بيشتر و تصاوير به كتاب راهنمای هنرجو قسمت 

صاف  وسطح كروی مراجعه كنيد 

سوال

2 كاربرد مهم چرخ دنده ها در محيط زندگی را نام ببريد سپس تفاوت های 
كلی آنها  را بيابيد و در برگه بنويسيد. و با هماهنگي هنرآموز آنها را به بحث 

بگذاريد.
پاسخ:

1   كوک كردن ساعت كوكی ـ شماطه دار يا اسباب بازی
2   حركت قطعه حلزونی در چرخ گوشت

3   چرخ دنده قالب ماهی گيری 
در ساعت كوكی انواع چرخ دنده با مكانيزم های گوناگون وجود دارد.

در چرخ گوشت فقط يك دنده حلزونی وجود دارد.
تفاوت آنها در طراحی، ابعاد، دقت، سرعت، نظم حركتی، عامل انتقال نيرو 

و ظرافت آنها مي باشد.

کار کالسی

در گروه كالسی خود پيرامون موارد زير بحث و نتيجه گيری كرده، نتايج را 
به صورت منظم نوشته به هنرآموز ارائه دهيد.

نيرو  حركت/  انتقال  برای  موازی  تسمه  رديف  چند  از  استفاده  علت  الف( 
چيست؟ ب( در صورتی كه تسمه های استفاده شده در پولی در يك راستا 

نباشند چه مشكالتی رخ خواهد داد؟
در  كار  ادامه  امكان  تسمه  هر  تعويض  قدرت، سهولت  افزايش  الف(  پاسخ: 
صورت خرابی يك تسمه، امكان به كارگيری هم زمان سيستم های جانبی يا 

مكمل مانند سيستم هيدروليك.
ب( فرسودگی تسمه و پولي، لغزش تسمه، ايجاد سروصدا، خرابی محور و يا 
بی رينگ، تاب برداشتن شفت، اشكال در كار كردن بهينه، افزايش مصرف 

انرژی، اصطكاک و ايجاد گرما.

بحث کالسی
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تميز کردن: كشيده شدن انگشت، دست يا تجهيزات تميز كردن به درون تسمه ها، 
به هم خوردن فواصل و تايم قطعات، پارگی تسمه، متوقف شدن ناگهاني سيستم 

ـ شكستن قسمتی از مكانيزم.
روانكاری فولی: پرتاب روانكار به اطراف و محيط، سر خوردن و لغزش تسمه و 

محور، افتادن وسايل روانكاری به   درون سيستم، ايجاد آلودگي.

چگونه می توان با استفاده از يك تسمه، جهت چرخش يك پولی را ساعت 
گرد و چرخش ديگری را در پاد ساعت گرد قرار داد؟ برای پاسخ دادن به اين 
سؤال از قدرت ذهنی و كشيدن شكل و تكنيك هايی كه از درس نقشه كشي 

فني فرا گرفته ايد، استفاده كنيد.
پاسخ: در حالت عادی و گردش تسمه به يك سمت، ايجاد حالت چرخش در 
جهت ساعت گرد و گردش پاد ساعت گرد امكان پذير نيست. اما اگر تسمه را 
به صورت ضرب دری )مانند عدد 8 التين( بر روی پولی ها با اندكی انحراف سوار 

شوند، همان نسبت سرعت حفظ شده اما جهت گردش آنها معكوس می شود.

سوال

در گروه كالسی خود بحث و نتيجه گيری كنيد كه اگر نسبت به يك تسمه 
در حال حركت اقدامات زير را انجام دهيد چه اتفاقاتی رخ خواهند داد:

الف( يك آچار را در مسير حركت تسمه قرار دهيد.
ب( تسمه را تميز كنيد.

پ( روانكاری پولی را انجام دهيد.
پاسخ مورد توافق گروه را نوشته و به هنرآموز ارائه دهيد.

پاسخ:
پرتاب شدن شديد  به  آچار می تواند منجر  ورود  تسمه در حال حرکت: 

آچار، پارگی تسمه، كشيدگی تسمه و فرسودگی مكانيزم ها شود.

بحث کالسی

يكی از مشكالت عمومی زنجير ها كش آمدگی يا انبساط طولی آنهاست، كه 
با  را  اين مكانيزم استفاده می كند  از  عملكرد دقيق زنجير و سيستمی كه 
اختالل مواجه می سازد. پژوهش كنيد چه حالتی پيش می آيد كه افزايش 
آن  ايجاد  عوامل  باعث می شود؟  را  آن(  بودن  فلزی  وجود  )با  زنجير  طول 

كدام اند؟ راهكارهای جلوگيری از ايجاد اين مشكل را بررسی كنيد.
و  تجربه  با  اپراتور های  از  پژوهشی  كار  اين  انجام  برای  می شود  پيشنهاد 

پژوهش کنيد
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صفحات اصطكاكی در سر نوردهای صاليه، از جنس ضدسايش بوده و با قرقره قابل 
تنظيم محركه بوده تا در حين تغيير مسير رفت به برگشت صاليه ها )نقطه عطف( 

هيچ گونه لغزش بيهوده يا ايجاد اصطكاک و سرو صدا يا گيرپاژی رخ ندهد.
و  زنجير  روان  و  نرم  حركت  سبب  سفت كن  زنجير  اصطكاكی  صفحه  سيستم 
از ضربات و شوک ها و نگهداشتن يكنواخت وضعيت زنجير و سيستم  جلوگيری 

می شود. چاپ  به ماشين  آپارات  زمان  دقيق  درگيری  مانند  آن  به  متصل 

در  اصطكاكی  صفحات  عملكرد  شيوه های  پيرامون  خود  كالسي  گروه  در 
مكانيزم سر نورد های صاليه و زنجير سفت كن پژوهش كنيد.

پژوهش کنيد

تعميركاران ماشين آالت حتی در ساير صنايع پرسش كرده و نتايج تحقيقات 
خود را به هنرآموز خود ارائه كنيد.

پاسخ: انبساط طولی به علت عدم روانكاری، كشش و فشار اضافی، ناهم راستايی 
زنجير،  راهنمای  قطعات  ناهم راستايی  زنجير،  چرخ  نادرست  گام  محورها، 
رسوب پودر و پرز و غبار به درون اجزای چرخنده و لغزنده، لقی و پله كردن 
خارهای راهنما، ضربه و شوک در جريان حركت سيستم، زنگ زدگی، خرابی 
ابزار زنجير سفت كن، بار اضافی، عدم يكسانی زنجير های محركه سمت چپ 
و راست در 2 طرف ماشين، لقی محور و بوش و بيرينگ ها، وجود آلودگی ها.
يكنواخت، كاهش  تنظيم كشش  روانكاري،  نگهداري،  و  راهكارها: سرويس 
مصرف پودر، چسب و آلودگی ها، تعويض زنجير فرسوده، اعمال نيرو و كشش 

مجاز، تنظيم حسگر ها
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه يازدهم

خودارزيابی توسط هنرجو

بلهخيرمؤلفه های ارزيابی

مكانيسم و ويژگی های برخی تجهيزات ساده را می شناسم. 

كاربرد، مزايا، معايب لنگ و پيرو را می شناسم.

تفاوت و شباهت های حركات يكنواخت و دارای لنگی را می شناسم.

محدوديت ها، اجزا و نحوه عمل مكانيسم انواع لنگ و پيرو را می شناسم.

انواع نحوه اتصال و ويژگی های لنگ و تابع را می شناسم.

كاربرد و محدوديت های زوايای حركتی لنگ و تابع را می شناسم.

مراحل عملكرد مكانيسم تسمه و زنجير را می شناسم.

كاربرد و مكانيسم های صفحات اصطكاكی و كالچ را می شناسم.

ارزشيابی توسط هنرآموز

بلهخيرمؤلفه های ارزشيابی

مكانيسم و ويژگی های برخی تجهيزات ساده را می شناسد.

كاربرد، مزايا، معايب لنگ و پيرو را می شناسد.

تفاوت و شباهت های حركات يكنواخت و دارای لنگی را می شناسد.

محدوديت ها، اجزا و نحوه عمل مكانيسم انواع لنگ و پيرو را می شناسد.

انواع نحوه اتصال و ويژگی های لنگ و تابع را می شناسد.

كاربرد و محدوديت های زوايای حركتی لنگ و تابع را می شناسد.

مراحل عملكرد مكانيسم تسمه و زنجير را می شناسد.

كاربرد و مكانيسم های صفحات اصطكاكی و كالچ را می شناسد.

از مستدات و نرم افزار استفاده می كند.

اخالق حرفه ای را رعايت می كند.

ميزان مؤثر بودن كار گروهی



فصل دوم : فناوری های نوین

87

جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( دوم

عنوان 
پودمان 

تكاليف 
عملكردی 
)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد عملكرد 
)کيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق 

فناوری های 
نوين

تحليل فناوری های 
نوين به كار رفته 

در بخش های 
مختلف ماشين ها 
و فرايندهای توليد 

در صنعت چاپ

تحليل فناوری های 
نوين از قبيل 

انواع سيستم های 
خشك كن، چاپ با 
مواد نانويی و انواع 
پليت های چاپ 
افست با استفاده 
از منابع اطالعاتی 

مربوطه

باالتر 
از حد 
انتظار

ويژگی های  بيان  و  تحليل 
مورد نياز فناوری های آينده 

در صنعت چاپ

3

در حد 
انتظار

تحليل و مقايسه ويژگی های 
از  مثبت و منفعی 2 نمونه 
فناوری های نوين در صنعت 

چاپ

2

پايين تر 
از حد 
انتظار

تحليل و مقايسه ويژگی های 
فناوری های  از  يكی  مثبت 

نوين در صنعت چاپ

1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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جلسه
مکانیزم های اختصاصی ماشین های صنعت چاپ دوازدهم

شیوه تدريس

از هنرجویان سؤال كنید الف( برای كشیدن شكل دایره های گوناگون از چه وسیله ای 
استفاده می كنند؟ مكانیزم انجام آن چگونه است؟ چگونه مي توان دایره های متوالی 

و بزرگ تر و منظم با یک مركز، كشید؟
نقطه مرجعی  در حقیقت  و  ماند  ثابت خواهد  پرگار  اول  پایه  این كار  انجام  براي 
پایه دوم  پرگار،  پایه نخست  بودن  ثابت  با  است.  بزرگ تر  دایره های  ترسیم  برای 
ترسیم كننده می تواند دایره های بزرگ تری را با مركز ثابتی ترسیم كند. اگر هر دو 
پایه پرگار حركت كنند، فقط آشفتگی و خطوط در هم و بر هم و نامنظم ایجاد 

پارگي خواهد شد. شده و احیاناً كاغذ دارای چندین فرورفتگی و احتماالً 
این پایه ثابت است كه سبب ایجاد نقطه مركزی و مرجع برای سایر دایره های متحدالمركز 

و منظم می باشد.
ماشین ها  در  پرگار  پایه  مانند  مرجع  نقطه  وجود  بر لزوم  هنرآموز  مرحله  این  در 

می كند.  اشاره  تنظیمات  و  اندازه گیری  مبنای  به عنوان 
در هنگام نصب ماشین آالت یا تنظیم و تعمیرات آنها، براي هماهنگی تجهیزات، 
سیستم ها و مكانیزم هایشان، الزم است تا »نقطه مرجع« یا »زمان صفر« ماشین، 
مبنایی براي آغاز نصب و كنترل تجهیزات و حركت و كنترل فواصل و عملكرد های 

ماشین باشد.
نمونه مناسب دیگر براي جا انداختن موضوع نقطه مرجع/ صفر، تغییر موقعیت و 
جابه جا شدن اجزای متحرك یک اسكنر یا پرینتر در هنگام آماده شدن براي آغاز 
به كار مي باشد كه در واقع بازیابي موقعیت دقیق مكاني سیستم اسكن و قرار گرفتن 

در موقعیت استاندارد براي شروع به كار است.
پس از اطمینان یافتن از درك و دریافت موارد باال توسط هنرجویان اینک همین 
موارد را با نگاهی جامع تر برای ماشین های صنعت چاپ تعمیم دهید. ماشین های 
صنعت چاپ ماشین هایي با مكانیزم های سنجش و مقایسه در قسمت های مختلف 
هستند كه  بایستی با نهایت دقت و سرعت و با بیشترین بازده برای تولید محصولی 

با كیفیت عمل كنند.
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زمان صفر در یک ماشین صحافی ـ صفحه مدرج

صفحه مدرج و عالمت شاخص برای کنترل زمان بندی

خط شاخص زمان صفر ـ ابزار مکانیکی نشانگر شاخص صفر
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تقسیم بندی  درجه  به 360  سیلندر(  )محیط  دایره  هر  مرجع:  یا  صفر  نقطه 
می شود. مبنای شروع حركت در این درجات را به طور قراردادی نقطه صفر یا مرجع 
می نامند. نقطه مرجع در ماشین های مختلف، متفاوت است. در برخی ماشین های 
صحافی هم راستایی دو روزنه در دو لنگ می تواند نقطه صفر محسوب شود. این 
نقطه صفر در ماشین چاپ می تواند با قرارگیری قطعه مكانیكی در محل مورد نظر 
و قرار دادن خط شاخص در مقابل ابزار مكانیكی انجام پذیرد. در این حالت، یا قباًل 
توسط سازنده صفحه مدرج را بر روی بولت و یا نگهدارنده آن در كنار یک شاخص 
یافتن  از  به تصویر ترسیمی  ایجاد شود.  بایستی توسط كاربر  اكنون  یا  سوار شده 

نقطه مرجع در مكانیزم ماشین چاپ و نیز ماشین صحافی دقت كنید.

برای یافتن دقیق نقطه صفر/ مرجع و كاستن از خالصی دنده، ماشین چاپ 
بیشتری  مقدار  به  دنده ها  گام  زیرا  دهید.  قرار  فشار«  »وصل  حالت  در  را 

نسبت به حركت عادی در همدیگر وارد شده و كاماًل درگیر می شوند. 

نکته

در برخی ماشین ها صفحه مدرج قباًل بر روی خود ماشین نصب شده است. نکته

وارد  یكدیگر  در  كاماًل  سیلندر  دنده های  ماشین،  عادی  حركت  هنگام  در 
نشده و با قسمتی از گام دنده درگیر می شوند.

توجه

غالباً عالمت یا شاخصه بر روی سیلندر ایجاد مي شود اما بر روی چرخ دنده ها در 
زمان صفر، شماره ها و عالئم مرتبط را خواهید یافت.

در برخی ماشین ها وجود یک فاصله معین بین میله عرضی ماشین و شفت پنجه و 
در برخی دیگر استفاده از چكش صفر، مانند شكلي كه در كتاب درسي دانش فني 
تخصصي آمده است قطعه مرجع محسوب شود. به طور كلی در ماشین آالت صنعت 

چاپ یک روش مشخص برای یافتن نقطه صفر وجود ندارد.
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نکتهانكدر یک قطعه ایجادكننده پالس های سینوسی از صفر تا 5 ولت است.

در مورد زمان صفر بر حسب ماشین از بولت برای سوار كردن صفحه مدرج مكانیكی 
می توان استفاده كرد. یک شاخص تهیه شده از مقوا یا پلیت را به صورت دستی 
این قسمت  قرار می دهند.  بدنه(  یا  از ماشین )مانند حفاظ  ثابتی  بر  روی قسمت 
ثابت سبب می شود در حین چرخش ماشین برخوردی با شاخص رخ ندهد. در زمان 
صفر ماشین، شاخص را بر روی عدد صفر صفحه مدرج قرار داده و صفحه مدرج را با 
مهره در انتهای بولت وارد كرده و درون ماشین محكم می شود. عالمت شاخص در 
مقابل عدد صفر موجود در صفحه مدرج قرار می گیرد. چنانچه ماشین به تجهیزات 
الكترونیكی  الكترونیكی مرتبط )انكدر( مجهز باشد، صحت قرارگیری مكانیكی و 

نیز بررسی می شوند.
مقدار صفر،  از  انكدر  انحراف  در صورت  مكانیكی،  مرجع  نقطه  یافتن  با  هم زمان 

تنظیم می شود. مقدار عددی صفر  در  نیز  انكدر  اكنون 

به دهه هاي پیشین بسیار مورد توجه می باشد.  ارزش زمان نسبت  امروزه  انکدر: 
اتوماسیون در سطوح بسیار باالي خود به خدمت گرفته شده تا مزایاي فراوان آن، 
صنایع را منتفع سازد. یكي از مزیت هاي بزرگ آن جلوگیری از خطا های انسانی 

به علت تنوع وظایف و مسئولیت های محوله است.
مزیت این شیوه انجام كارها این است كه مكانیزم های كنترل شونده درونی به كمک 
تجهیزات دیجیتالی و صفحه نمایشگر، امكان رصد وظایف و عملكرد سیستم ها را 
برای اپراتور، متخصصین برق و الكترونیک و البته متخصصان مكانیک كاماًل فراهم 

آورده است.

انکدر در قسمت زیر صفحه ماشین برش
انکدر
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تا 5 ولت است. در  از صفر  ایجادكننده پالس های سینوسی  انكدر كه یک قطعه 
حالت صفر مكانیكی، انكدر می تواند در مقدار عددی صفر تنظیم شود. از این زمان 
ماشین از لحاظ مكانیكی و الكترونیكی  عدد صفر را در نمایشگر خود نشان خواهد 
داد. ابزارآالت مكانیكی می توانند از ماشین خارج شوند و یا برحسب دستورالعمل 
سازنده برای تسریع در تنظیم و تعمیرات درون ماشین به طور ثابت شده ای بمانند.

با انجام دقیق موارد ذكر شده و با چرخش ماشین، انكدر در صفحه نمایشگر ماشین 
زاویه حركتی را نسبت به نقطه مرجع و سرعت و جهت حركت نشان می دهد. در 
حقیقت انكدر با ایجاد موج های سینوسی مقدار سرعت، زاویه حركتی و جهت را 
نشان می دهد. محور انكدر به شفت محركه موتور و یا سیلندر چاپ یا رابط متصل 

می شود و پالس های دیجیتال تولید می كند. 
از انكدر در قسمت اتو پلیت و پرفكت و نیز خود موتور اصلی استفاده می شود. در 

ماشین های قدیمی از سیستم تاكو استفاده می شد.

تاكو یک ژنراتور ظریف به همراه چرخ دنده هایی شبیه به آرمیچر است. محور 
تاكو به موتور یا محور سیستم محركه مانند شفت تحویل متصل می شود. با 
چرخش محور بر حسب سرعت ماشین از 0 تا 3 ولت برق ایجاد می شود. این 
پالس های تولید شده به صورت آنالوگ هستند. این مقادیر در واحد مربوطه، 

پردازش و تفسیر می شوند.

نکته

وجود انحراف احتمالي در شفت یا محور، سبب ایجاد انحراف در ولتاژ ایجاد شده 
مي شود كه این باعث ارتعاش و لرزش ماشین خواهد شد.

تنظیم شدند می توان عملكردهای  و  ماشین مستقر  بر روی  تجهیزات  این  وقتی 
لبه سیلندر الستیک و سیلندر  به طور مثال شروع تماس  را كنترل كرد.  ماشین 
چاپ در درجه 30 بایستی انجام شود اما اگر در درجه 65 این اتفاق بیافتد، ناگزیر 
تصحیح  و  تنظیم  و  آن  سریع  رفع  و  اختالل  این  علت  یافتن  دنبال  به  بایستي 

باشیم. مكانیكی 
در ماشین های خیلی قدیمی سرعت ماشین با تجهیزات عقربه ای شبیه كیلومتر 
در  استفاده شد.  تاكو  از سیستم  بعدی  ماشین های  در  می شد.  داده  نشان  شمار 
سرعت  فقط  تاكومتر  می شود.  استفاده  نیز  تاكو  سیستم  از  امروزي  ماشین های 
ماشین ها را نشان می دهد اما انكدر سرعت و جهت و زاویه چرخش ماشین را نیز 

می دهد. نشان 
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دوازدهم

خودارزیابی توسط هنرجو

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی 

اهمیت، تأثیر و انواع مكانیسم اختصاصی در ماشین صنعت چاپ را می شناسم .

تحلیل و اهمیت نقطه مرجع ماشین های صنعت چاپ را می شناسم.

تفاوت و شباهت های انكدر و تاخو را می شناسم.

محدودیت ها، مزایا و نحوه انكدر و تاخو عمل را می شناسم.

انواع نحوه اتصال و عملكرد انكدر و تاخو را می شناسم.

نحوه سنجش نقطه صفر ماشین های صنعت چاپ را می شناسم.

ارتباطات بین صفر مرجع و انكدر را می شناسم.

ویژگی ها و ساختار انكدر و تاخو را می شناسم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و انواع مكانیسم اختصاصی در ماشین های صنعت چاپ را 
می شناسد.

تحلیل و اهمیت نقطه مرجع ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

تفاوت و شباهت های انكدر و تاخو را می شناسد.

محدودیت ها، مزایا و نحوه انكدر و تاخو عمل را می شناسد.

انواع نحوه اتصال و عملكرد انكدر و تاخو را می شناسد.

نحوه سنجش نقطه صفر ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

ارتباطات بین صفر مرجع و انكدر را می شناسد.

ویژگی ها و ساختار انكدر و تاخو را می شناسد.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی
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غبار  و  آب  بخار  همچون  هوا  در  موجود  آلوده كننده های  و  رطوبت  ماندن  باقي 
پنوماتیک  اجزای  جمله  از  درونی  اجزای  فرسودگی  و  خوردگی  سبب  روغنی 
همچون جک ها و شیرهای برقی و اجزای اتصال و شیلنگ های پنوماتیک می شود.
تخلیه نشدن میعانات و آلوده كننده های موجود در هوا توسط سیستم كنترل هوا 

می تواند منجر به سوختن كمپرسور و خشک كن آن شود.

جلسه
کنترل هوا و تخلیه رطوبت و میعانات سیزدهم

شیوه تدريس

ـ  3 بدنه رطوبت گیر 4ـ3 پیچ تخلیه میعانات   5

شیر های برقی: اصوالً كار یک شیر چیست؟ تفاوت یک شیر برقی و یک شیر دستی 
در چیست؟

توجه هنرجویان را به مكانیزم عملكرد شیر هدایت كنید. شیر آب سیستمي برای 
وصل و قطع و نیز شدت جریان سیال شامل نازل و كنترل كننده جریان سیال اعم 

از پروانه ای، ساده، تیغه ای، توپ و ساچمه و غیره است

5ـ3

4ـ3
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از هنرجویان بخواهید تا انواع شیر را كه می شناسند و كاربردشان را یادداشت كنند. 
در مواردی به آنها كمک كنید مانند شیر آب، شناور قابل تنظیم كولر، شیر فشاری 

آب سردكن، شیر نازل فشاری در دستگیره پمپ بنزین و غیره.
عامل اصلی قطع بنزین پس از سوخت گیری با وجود فشار دادن اهرم چیست؟

پاسخ هایشان را یادداشت كنید. به هنرجویان عملكرد سنسور موجود در نازل دسته 
پمپ بنزین را یادآوری كنید. سپس علت استفاده از سنسور را بیان كرده و مقایسه 

كنید با زمانی كه سنسور خراب بوده و یا اصاًل فاقد سنسور قطع كن می باشند.
این عملكرد مكانیزم سنسور یا شیر برقی را اكنون می توانید به سیستم های پنوماتیک 

یا هیدرولیک تعمیم دهید.

دانش افزايی

شیر برقی
شیر برقی درحقیقت یک حسگر است. شیر برقی بر روی تجهیزات پنوماتیک مانند 
یا  و  آنها  مدارهای  یا  هیدرولیک  جک  مانند  هیدرولیک  تجهیزات  در  و  جک ها 
فعال سازهایشان وصل می شود. با حركت مگنت یا پیستون شیر برقي، ولتاژی در 
كویل القا می شود. ولتاژ خروجی كویل به طور مستقیم با میدان مغناطیسی مرتبط 
مي باشد. سرعت جابه جایی پیستون درون جک یا مگنت متناسب بوده و محل آن 

قابل كنترل و چک شدن است.
از: نیرو، كورس حركتی، عمر مفید،  انتخاب شیر برقی عبارت اند  عوامل مؤثر در 
محدوده دمایی، تبادل دمایی، ارتعاش، محل قرارگیری، ابعاد، وزن، فضای كاربری، 

ارتباط با سایر مكانیزم ها و غیره 
در هنگام كار بر روی شیر برقی قسمت درگیرشونده و ورودی سوكت ها كنترل شوند. 
حالت قفل شوندگی آنها چک و بررسی شود. شیر های برقی در تمامی قسمت های 
حساس و پرفشار به كار می روند. در كمپرسورها، جک ها، بازوها، زبانه های متصل به 

مكانیزم ها و فعال سازها كاربرد دارند.
شناسایی  سنسور های  از  روكنی،  و  پشت  واحد  در  فشار  تقویت  ایستگاه  روی  بر 
وضعیت حركتی پیستون درون سیلندر هیدرولیک استفاده می شود. هرگونه اختالل 
در رسیدن دقیق و به موقع مكانیزم ها توسط پیستون هیدرولیک به معناي انجام 
نادرست وظایف و ایجاد اختالل در مكانیزم مربوطه می باشد. مثاًل اتصال شلنگ هوا 
برای ایجاد فشار در ایستگاه تشدید فشار باز شده و یا دارای نشتی بوده و یا با كاهش 

روغن در درون سیلندر هیدرولیک مواجه شده ایم.
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1 و 2 و 3 شیربرقی، 4 ورودی دستی روغن، 5 جعبه برق، 6 سنسور شناسایی موقعیت 
پیستون، 7 و 8 شیر برقی، 9 و 10 سیلندر، 11 پیچ، 12 پیچ درپوش، 13 ورودی 

سوكت برق
تفاوت شیرهای برقی در مسیرهای پنوماتیک و هیدرولیک در چه مواردی است؟

سیستم های شیر برقی در پنوماتیک دارای دقت نسبتاً كمتری نسبت به هیدرولیک 
هستند.

واحد تشدید فشار هیدرولیک و سنسور ها

6

7
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سیزدهم

خودارزیابی توسط هنرجو

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی

اهمیت، تأثیر و علل كنترل هوا در ماشین های صنعت چاپ را می شناسم. 

اجزای كنترل هوا و تخلیه میعانات در ماشین های صنعت چاپ را می شناسم.

تفاوت و شباهت های سیستم های كنترل هوا را می شناسم.

را  چاپ  صنعت  ماشین های  در  برقی  شیر های  و  مزایا  محدودیت ها، 
می شناسم.

نحوه عملكرد شیرهای برقی در ماشین های صنعت چاپ را می شناسم.

نحوه مكانیسم شیر برقی در برخی تجهیزات را می شناسم.

نحوه نگهداری شیر برقی و كنترل هوا را می شناسم.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم شیر برقی هستم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و علل كنترل هوا در ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

اجزای كنترل هوا و تخلیه میعانات در ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

تفاوت و شباهت های سیستم های كنترل هوا را می شناسد.

محدودیت ها، مزایای شیر برقی در ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

نحوه عملكرد شیر های برقی در ماشین های صنعت چاپ را می شناسد.

نحوه مكانیسم شیر برقی در برخی تجهیزات را می شناسد.

نحوه نگهداری شیر برقی و كنترل هوا را می شناسد.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم شیر برقی هست.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی
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شیوه تدريس 

جلسه
مکانیزم پین ايمنی چهاردهم

درون قطار نزدیک درب خروجی یک كلید چرخان، پشت یک طلق محافظ شفاف 
با چندین بریدگی ظریف وجود دارد تا در مواقع خطر بتوانند با چرخاندن كلید 

درب قطار را به صورت دستی باز كنند؟
این شیار ها به صورت ظریفی بر روی یک طلق محافظ ایجاد شده اند. در مواقع اورژانسی 
فقط كافی است با كوچک ترین فشار انگشت بر طلق بالفاصله شكسته شده و دسترسی 

به كلید چرخان مكانیكی برای باز شدن دستی درب قطار امكان پذیر می شود.
پین ایمنی در ماشین های برش كاغذ بین دو بازوی متحرك موجود بر روی لنگ 
و قسمت ادامه بازو قرار دارد. گاهی اوقات ممكن است درصورت بروز شوك یا بار 
به مكانیزم  آسیبی  و  بریده  فیوز  پیچ  انسانی  و خطای  نادرست  تنظیمات  اضافی، 
نمی رسد. پیچ فیوز سپس بایستی تعویض و علت بریدن پیچ فیوز دقیقاً بررسی و 

رفع ایراد شود.
برخي موارد اصلي دیگر كه باعث عمل كردن پین ایمني و حفظ سالمت تجهیزات 

و محور ها در دستگاه برش مي شوند 
شل  محور،  بودن  كج  از:   عبارت اند 
كندی  نگهدارنده،  پیچ های  بودن 
بیش از حد تیغ، تاب داشتن محور 
سخت  خارجی  جسم  وجود  تیغ، 
میان تیغ و فیبر، ضربات متوالی تیغ، 
ارتفاع  كاغذ،  دسته های  ناهمگونی 
غیر یكسان سمت چپ و راست تیغ، 

كند شدن یک طرف تیغ.

بازوی  اتصال  محور  در  فیوز  پیچ   / ایمنی  پیچ 
مکانیکی برش
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه چهاردهم

خود ارزیابی توسط هنر جو

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی

اهمیت، تأثیر و علل پین ایمنی در ماشین های برش را می شناسم. 

اجزای پین ایمنی ماشین برش را می شناسم.

مهم ترین كاربرد های پین ایمنی را می شناسم.

محدودیت ها،مزایای پیچ فیوز را می شناسم.

نحوه عملكرد و مراقبت از پین ایمنی را می شناسم.

تأثیر عدم توجه به مكانیسم پین ایمنی در تجهیزات را می شناسم.

 نحوه نگهداری پین ایمنی و محل آن را می شناسم.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی پین ایمنی هستم.

ارزشیابی توسط هنر آموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و علل پین ایمنی در ماشین برش را می شناسد.

اجزای پین ایمنی در ماشین برش را می شناسد.

مهم ترین كاربرد های پین ایمنی را می شناسد.

محدودیت ها، مزایای پیچ فیوز را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از پین ایمنی را می شناسد.

تأثیر عدم توجه به مكانیسم پین ایمنی در تجهیزات را می شناسد.

نحوه نگهداری پین ایمنی و محل آن را می شناسد.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی پین ایمنی را هست.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی.
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عملكرد و ساختار مكانیزمی  هر نشان و سنجاق می تواند از مدلی به مدل دیگر و از 
ماشینی به ماشین دیگر متفاوت می باشد.

جلسه
مکانیزم تثبیت کاغذ  پانزدهم

 در برخی ماشین های كوچک، سیستم تثبیت كاغذ نشان و یا سنجاق وجود 
ندارد.

توجه

پس از آنكه ورق ها بر روی میز تغذیه منتقل شدند، وضعیت شان به وسیله سنجاق ها 
و یک نشان كنترل می شود. سنجاق ها تجهیزاتی اند كه حركت رو به جلوی كاغذ 
را متوقف كرده و لب كار حاشیه كاغذ )انطباق محیطی( را قبل از ورود به نخستین 

واحد چاپ كنترل می كنند.

شیوه تدريس 

تا  تمامی چاپ  در  چاپ  برای  نشان  یک  آنكه  وجود  با  كنید  سؤال  هنرجویان  از 
انتهای تحویل الزم است، علت وجود نشان دوم در یک ماشین چاپ چیست؟ آیا 

دارد؟  متفاوتی  مكانیزم  و  ساختار 
مكانیزم آنها یكسان است اما تفاوت در ابعاد كاغذ و نیاز به تثبیت دقیق چاپ در رو 
و پشت كاغذ است. زماني كه بایستي كاغذها را براي چاپ پشت آنها و در حالتي كه 
ناگزیر هستیم تا سمت گونیا شده اول را در جهت مخالف نشان اول در دستگاه قرار 
دهیم، این نشان دوم است كه كار گونیا كردن كاغذ و رجیستري چاپ در پشت كاغذ 

را انجام مي دهد.
حركت سنجاق ها در هنگام گونیا كردن لبه جلویي كاغذ، به صورت رفت و برگشتی 
و محوری خطی، به طرف باال یا پایین است. مكانیزم لنگ و فنر و تابع لنگ به همراه 
سایر تجهیزات مانند چرخ دنده و محور ها و اهرم های تعبیه شده در آنها سبب 

می شود تا كاغذ را با سیلندر موازی كند.
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مکانیزم حرکتی سنجاق ها : توسط سیستم لنگ و فنر و بازوی متصل به تابع 
لنگ و باال و پایین رفتن آن نیز توسط سیستم مشابه  )لنگ و فنر و بازوی متصل 

به تابع لنگ( انجام می شود
مکانیزم حرکتی نشان فشاری : نشان ها در مرحله نخست عمل رفت و برگشت 
باال  تثبیت/گونیا كردن كاغذ و در مرحله دوم عمل  اتمام عملكرد  و  برای شروع 
رفتن برای تكرار بعدی را انجام می دهند. مكانیزم به كار رفته در نشان های فشاری 
براي باال و پایین رفتن، لنگ، بازو و فنر عمودی كششی است. همچنین مكانیزم 
ایجاد حركت چپ و راست نیز فنر فشاری افقی و لنگ مي باشد. در برخی نشان ها 
تغییر اندازه به صورت دستی و در برخی نیز كنترل حركت توسط سرو و موتور، 

كالچ، آمپلی فایر، سنسور، فعال سازها و شفت دندانه دار انجام مي شود.
مکانیزم نشان های کششی : نیز مانند نشان های فشاری است. با همان سیستم 
لنگ و فنر اما این سیستم، وجود یک محور االكلنگی و لنگ شیاردار است كه سبب 

معكوس شدن حركت محوری نشان می شود. 
تنظیم ارتفاع در هر دو سیستم نشان و سنجاق در ماشین های قدیمی تر توسط 
دست و در ماشین های جدید تمامی  مراحل توسط سرو موتورهای تعبیه شده در 
ماشین به صورت خودكار انجام می شود. دقت انجام كار و انطباق در هردو سیستم 

نشان و سنجاق یک صدم میلی متر است.

در  كه  كنید  پژوهش  مناسب،  برنامه ریزي  یک  با  و  هنرآموز  هماهنگي  با 
مكانیزم هاي حركتي رفت و برگشت صفحه كشنده در نشان كششي، از كدام 
نوع مكانیزم لنگ و تابع لنگ استفاده مي شود؟ براي انجام بهتر این كار بهتر 
است عكس تهیه كنید و ضمن نشان دادن اجزاي مكانیزم هاي نشان و لنگ، 

عملكرد آنها را تحلیل و بررسي كنید.

کار پژوهشی

در نشان های كششی از لنگ شیاردار و محور معكوس كننده حركتی مانند االكلنگ 
اما به صورت چپ و راست شدن محور استفاده شده است )فرض كنید همان االكلنگ 

به جای حالت افقی در حالت عمودی سوار شده باشد(.
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به منظور آشنایی هنرجویان با مكانیزم ها می توان از تصویر و یا خود پیچ گوشتی 
شیاردار نجاری استفاده كرد. فشار بر دسته پیچ گوشتی و قرارگیری ماهک/ساچمه 
یا گوه ها در شیار پیچ گوشتي، سبب چرخش محور پیچ گوشتی مي شود. با برداشتن 
فشار، فنر داخل پیچ گوشتي، سبب برگشت محور به جاي اولیه خود می شود. مكانیزم 

لنگ شیاردار همچنین در ماشین لترپرس و دایكات به كار رفته است. 
كاربرد این مكانیزم در نشان های كششی است. در هنگام شروع كشش كاغذ توسط 
قرقره از باال و آج ها از پایین، عمل كشیدن كاغذ در كورس حركتی صفحه نشان 

انجام می شود.
در نشان های فشاری عمل فشار دادن كاغذ به جلو توسط لبه قطعه نگهدارنده در 

نشان انجام می شود. تنظیم ضخامت )ارتفاع( به صورت دستی انجام می شود.
اصوالً نشان های فشاری برای ماشین های با سرعت كمتر و نشان های كششی برای 

ماشین های با سرعت باالتر طراحی و ساخته شده اند.
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه پانزدهم

خود ارزیابی توسط هنر جو

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم تثبیت در ماشین چاپ را می شناسم. 

اجزای مكانیسم نثبیت در ماشین چاپ را می شناسم.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم تثبیت را می شناسم.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم تثبیت را می شناسم.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم تثبیت را می شناسم

تأثیر عدم توجه به مكانیسم تثبیت در تجهیزات را می شناسم.

نحوه علل به كار نرفتن مكانیسم تثبیت در ماشین های تكثیر را می شناسم.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم تثبیت هستم.

ارزشیابی توسط هنر آموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم تثبیت در ماشین چاپ را می شناسد.

اجزای مكانیسم تثبیت در ماشین چاپ را می شناسد.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم تثبیت را می شناسد.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم تثبیت را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم تثبیت را می شناسد.

تأثیر عدم توجه به مكانیسم تثبیت در تجهیزات را می شناسد.

علل به كار نرفتن مكانیسم تثبیت در ماشین های تكثیر را می شناسد.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم تثبیت هست.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی
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شیوه تدريس 

جلسه
مکانیزم پنجه ها شانزدهم

براي ورود به مبحث مكانیزم عملكردي پنجه هاي كاغذ گیر و انتقال سطح چاپ شونده 
توسط آنها، مثال خاموش كردن یک خانه شعله ور در آتش در فیلم هاي قدیمي را 
به هنرجویان یادآوري كنید. معموالً افراد روستا در یک ردیف نزدیک چاه/منبع آب 
تا محل آتش سوزی ایستاده و سطل آب را دست به دست منتقل مي كنند تا هرچه 
سریع تر آب را به آتش برسانند. چنانچه در این فرایند انتقال، كم دقتي یا عجله شود 
یا سطل میان زنجیره افراد، در زمان مناسب دریافت و واگذار نشود، امكان ریختن 
محتویات سطل، سقوط خود سطل و... و در نهایت انجام نشدن مأموریت )زنجیره( 

افراد در كار انتقال وجود دارد.
برای درك بهتر مطلب از روش شبیه سازی استفاده كنید. در مرحله اول یک برگ 
با دو دست گرفته و همان لبه را به دو دست نفر بعدي تحویل  از لبه آن  كاغذ را 
دهید. و این كار تكرار می شود. محل گرفته شدن كاغذ توسط انگشتان را هر بار 

كنترل كنید و مقدار كمتر و بیشتر گرفته شدن لبه را با مداد عالمت بزنید.
در مرحله دوم، لبه بسیار كمي از كاغذ را به صورت ضعیفی گرفته و به گونه اي عمل 
كنید كه در حین انتقال، كاغذ از دست شما رها شود. این حالت نشانگر عدم ثبات 

و استحكام كافی پنجه ها در گرفتن كاغذ است.
نفر  به دستان  از تحویل  نگه داشته و پس  را بسیار محكم  در مرحله سوم، كاغذ 
بعدي، اندكي دیرتر آن را رها كنید. مشكالت ناشي از این حالت مي تواند پاره شدن 
لبه، موج دار شدن، چروك شدن و تغییر حالت و ابعاد كاغذ باشد. این وضعیت، 
شامل  است؛  پنجه  مكانیزم  عملكرد  در  مشكل  یا  دقیق  تنظیم  عدم  شبیه سازي 
فشار بیش از حد پنجه، فرسودگی اجزا یا نادرست بودن زمان بندی داد  و ستد آنها.
این اختالل ها و انتقال كاغذ و مشكالت ناشي از آنها و راه حل هاي مربوطه را در 
كالس توضیح دهید. )فرایند انتقال كاغذ مي تواند با اختالل در فرایند انتقال سطل 

در مثال خاموش كردن آتش مقایسه شود.(
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یكی از مهم ترین عللی كه سبب انحراف و عدم انطباق چاپ می شود، نارسایی در 
داد و ستد پنجه ها حین انتقال صفحات می باشد.

درصورتی كه پنجه با تمامی سطح خود كاغذ را نگیرند، اصطكاك و سطح تماس 
كافی براي نگه داشتن سطح چاپ شونده به وجود نخواهد آمد. این اصطكاك ناكافی 
غیر دقیق،  و  ضعیف  انتقال  انتقال،  حین  دستگاه  در  كاغذ  شدن  به رها  می تواند 
چروك و پاره شدن كاغذ، ماندن كاغذ بر سطح الستیک، جابه جا شدن چاپ و عدم 

انطباق رنگ ها منجر شود.
پنجه ها، گیره های فلزی دقیق و كوچكی هستند كه صفحات را با فشار متناسب 
گرفته و آنها را در حین حركت و در وضعیت حركت رو به جلوی سیلندر حمایت 
)روي  پنجه  به چندین  نیاز  پنجه،  هر شفت  در  كاغذ  داشتن  نگه  برای  می كنند. 

شفت( می باشد. تعداد، اندازه و حالت پنجه ها در ماشین ها متفاوت است.
هر پنجه 2 قسمت دارد. 

قسمت فلزی انگشت مانند )انگشتي( كه به صورت یک زبانه عمل می كند.
نشیمنگاه )سكو( كه انگشتی با آن تماس می یابد. فلزاتي كه برای پنجه استفاده 

می شوند شامل برنج، فوالد سخت كاری شده، فوالد فنری و... می باشد.
آلیاژ  برنج،  مانند  موادی  از  چاپ  صنعت  مختلف  ماشین هاي  در  پنجه  سكوهای 
سبک الستیک با درجات متفاوت از سختی، فوالد با سطوح نرم و خشن ساخته 

مي شوند.
ساختار پنجه ها و عملكرد آنها به صورت قابل توجهی متنوع است و دارای 2 نوع 

هستند: اساسی 
 پنجه مستقیم : یا پنجه های بدون موازنه كه گاهی اوقات یكپارچه نیز نامیده 

می شوند. آنها معموالً برای ضخامت های متفاوت، نیاز به تنظیم دوباره دارند.
 پنجه های مجزای فنردار کششی: كه به صورت خودكار خودشان را با هرحالتي 

)ضخامتي( تنظیم می كنند.
در هر دو حالت در محور شفت از فنرهای قوی استفاده مي شود تا شفت بازكننده، 

همه پنجه ها را دقیقاً در زمان موردنظر باز كند.
نوعی  كه  است  شده  ایجاد  و  طراحي  روزنه هایي  ماشین ها  برخی  پنجه هاي  در 
كنترل كننده سالمت فیزیكی كاغذ و رسیدن صاف و به هنگام آن به پنجه هستند. 
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به لوله  روزنه هاي سكوها  دارند.  قرار  پنجه ها  انگشتي و سكوي  روزنه ها روي  این 
عبور هواي دمنده متصل هستند. به محض كاغذگیري كامل و درست در پنجه و 
بسته شدن آن، فشار هوا در محفظه كنترل كننده جریان هوا حفظ شده و انتقال 
كاغذ، بدون وقفه انجام مي شود. اما اگر كاغذ به درستي در پنجه قرار نگیرد، داراي 
پارگي باشد یا به طوركلي كاغذ در داخل پنجه قرار نگیرد به گونه اي كه روزنه ها 
توسط كاغذ كاماًلً پوشانده نشوند، به علت خروج هوا از روزنه ها، تعادل فشار هوا در 
مكانیزم كنترل كننده هوا كم مي شود و این باعث تحریک میكروسوئیچ شده و 

نهایتاً، فرمان خودكار توقف ماشین صادر مي شود. 



فصل سوم : تحلیل سیستم های مکانیکی

109

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه شانزدهم

خود ارزیابی توسط هنر جو 

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم پنجه ها در ماشین را می شناسم. 

اجزای مكانیسم پنجه ها را می شناسم.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم پنجه ها را می شناسم.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم پنجه ها را می شناسم.

تحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم پنجه ها را می شناسم.

تأثیر عدم توجه به مكانیسم پنجه ها در تجهیزات را می شناسم.

 نحوه عملكرد پنجه ها درماشین های چاپ را می شناسم.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم پنجه ها هستم.

ارزشیابی توسط هنر آموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم پنجه ها در ماشین را می  شناسد.

اجزای مكانیسم پنجه ها را می شناسد.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم پنجه ها را می شناسد.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم پنجه ها را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم پنجه ها را می شناسد.

تأثیر عدم توجه به تأثیر مكانیسم پنجه ها در تجهیزات را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم پنجه ها را می شناسد.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم پنجه ها هست.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی
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شیوه تدريس 

جلسه
مکانیزم صاليههفدهم

را  هنرجویان  ذهن  آن،  عملكردي  مكانیزم  تشریح  و  صالیه  به مبحث  ورود  براي 
به فرایند واكس زدن كفش با استفاده از واكس هاي خمیري هدایت كنید. چگونه 
خمیر ژالتینی در قوطی واكس تبدیل به الیه ای ظریف و یكنواخت بر روی كفش 

می شود؟
را  سطحی  قلم مویی،  و  رنگ  از  استفاده  با  تاكنون  آیا  كنید  سؤال  هنرجویان  از 
رنگ آمیزی كرده اند؟ مقدمات انجام درست رنگ آمیزي چه بوده اند؟ رنگ در داخل 
رنگ زدن الزم  برای  خمیري( می باشد.  )تقریباً  غلیظ  مایع  به صورت یک  قوطی 
است نخست رنگ را میزان الزم رقیق كرده و كاماًل به هم بزنیم تا اجزای رنگ با 

حالل آن كاماًل مخلوط شوند. 
از مثال باال استفاده كرده و مقایسه كنید. رنگ غلیظ مشابه  مركب خمیری شكل 

در قوطی مركب یا مركب دان است. 
انداختن موضوع استفاده كنید كه رقیق و یكنواخت كردن  بیان براي جا  این  از 
رنگ در مثال باال، شبیه عملكرد نوردهاي صالیه در بهینه كردن میزان ضخامت 
الیه مركب است. اكنون این الیه نازك و یكنواخت شده مركب، شرایط الزم براي 
انتقال به سطح پلیت را دارد. كار قلم مویی نیز مشابه  نوردهای فرم مركب است كه 
هركدام از آنها درصد مشخصي از مركب یكنواخت شده را به سطح پلیت مي رسانند.
صالیه ها توسط دنده های ماشین مستقیماً حركت داده می شوند. نوردهاي صالیه 
توسط سطح شان به سایر نوردها نیرو اعمال می كنند. صالیه ها در مكانیزم خودشان 
در دیواره ماشین ثابت شده و سایر نورد های فرم در ارتباط با آنها تنظیم می شوند.

دانش افزايی  
جنس مغزي نوردهاي صالیه از لوله های فوالدی است كه با مس و یا ابونیت نایلون 
یا برخی دیگر مواد پذیرنده چربی كه به فشار نوردها و تأثیرات محلول های شیمیایی 
مقاومت داشته باشد پوشانده می شوند. برخي تركیبات دیگر سازنده روكش صالیه ها 

عبارت اند از: ریلسان، پلی وینیل كلراید، بوتادین، اكریلو نیتریل ـ پلی اورتان.
صالیه ها همزمان، دو نوع حركت دوراني، حول محور خود و جانبی دارند و در هر یک 

یا دو دور گردش سیلندر یک بار تغییر جهت می دهند.
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متناسب با نوع و میزان مركب خور سطح پلیت، كورس صالیه قابل تنظیم است. 
صالیه بیش از حد، سبب از بین رفتن یک نواختي یا كمبود مركب در فضاهای 
با رنگ تخت )تن پالت( می شود. صالیه كمتر از حد نیز باعث مي شود نورد های 

صالیه بیش از حد مركبی شوند.

زمان بندی صالیه

در گروه كالسي خود پیرامون شیوه عملكرد صفحات اصطكاكی در مكانیزم های 
سرنوردهای صالیه و سفت كننده زنجیر پژوهش كنید.

پاسخ :
اما  می لغزد؛  سایش  تفلون ضد  قوس  روی  بر  زنجیر،  مكانیزم سفت كننده 
پولک  دو  درون  حركت،  جهت  تعویض  قرقره های  صالیه،  سرنوردهای  در 

ضدسایش فوالدی و قابل تنظیم، حركتی لغزشی دارند.

پژوهش کنید

انكدر و  با هم گروهی هاي خود بررسی كنید كه تفاوت اصلی در عملكرد 
تاكومتر در چیست؟

پاسخ :
انكدر به صورت دیجیتالی امواج سینوسی از 0 تا 5 ولت ایجاد كرده و زاویه و 
جهت حركت و سرعت ماشین یا محور متحرك را شناسایی می كند. اما تاكو 

با ایجاد 0 تا 3 ولت به صورت آنالوگ فقط سرعت را نشان می دهد.

کار کالسی
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همراه با اعضای گروه كالسي خود پژوهش كنید كه آیا در اسكنرها موضوع 
نقطه مرجع/صفر وجود دارد؟ برای درك دقیق تر موضوع الزم است تا یک 
و  توجه  مورد  دقت  با  اصلی،  برق  كلید  با  كردن  لحظه شروع  از  را  اسكنر 

بررسي قرار دهید.
پاسخ :

بله در هر مرتبه شروع به كار و روشن شدن، اسكنر با انداره گیری محل لیزر و 
پیمایش و سنجش موقعیت خود، جایگاه اصلی/ مرجع خود را شناسایی می كند.

پژوهش کنید

با هماهنگی هنرآموز برنامه ریزی الزم را انجام دهید تا با مراجعه به سالن های 
تولیدی )در هر كدام از بخش های صنعت چاپ( بتوانید اعداد مربوط به نقطه 
كار  این  انجام  برای  بیابید.  را  دستگاه  چند  در  حركتی  مكانیزم  سه  صفر 
می توانید به صفحه نمایشگر ماشین، راهنمای روی بدنه یا كاتالوگ تعمیرات 

ماشین ها مراجعه كنید.
پاسخ :

هر ماشین درجات و زمان صفر خود را دارد اما برخی ماشین ها دارای نمایشگر 
دیجیتالی هستند و از 0 تا 360 درجه تقسیم بندی شده اند. در هر ماشین 
در زمان صفر معموالً گام دنده ها در هنگام درگیری با یكدیگر دارای عدد یا 
نشانه مشابه هستند، برای اطالعات بیشتر به كاتالوگ هر دستگاه مراجعه كنید.

کار عملی

بدون  كاركنان  از  یكی  است.  تولید  درحال  چاپ  دستگاه  كه  كنید  فرض 
اعالم قبلی و آگاهی دادن به اپراتور، شیر تخلیه مخزن كمپرسور را به طور 
ناگهانی و تا انتهای ظرفیت باز می كند. در گروه كالسی خود به اتفاقاتی كه 
رخ می دهند فكر كرده و آنها را لیست كنید. پاسخ مورد توافق گروه را به 

هنرآموز ارائه دهید.
پاسخ : 

به علت انجام كارها به صورت خودكار و به ترتیب امور مطابق وظایف محوله، 
ماشین آالت،  برای  حادثه  ایجاد  و  یكدیگر  با  قطعات  برخورد  است  ممكن 

تجهیزات و كاركنان رخ دهد.

کار کالسی
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همراه با اعضای گروه كالسي خود پژوهش كنید كه در یک ماشین چاپ، 
عملكرد سیستمی كه  نحوه  نصب شده اند.  قسمت هایی  در چه  شیربرقی ها 
است؟  مكانیزم شیربرقی می گیرد چگونه  از  را  كاری خود  عملیات  دستور 
هر گروه می تواند شیربرقی هاي یک نوع ماشین چاپ را بررسی كند. حاصل 

پژوهش را به طور مرتب به هنرآموز ارائه دهید.
پاسخ : 

معموالً  )كه  مربوطه  قسمت  از  دریافتي  سیگنال  براساس  برقی  شیرهای 
پنوماتیک یا هیدرولیک هستند( با ایجاد میدان مغناطیسی در هسته خود، 

سبب فعال یا غیرفعال شدن وظیفه واگذار شده به آنها می شوند.
به طور مثال با نرسیدن كاغذ به مكنده در ماشین ورق تاكنی، فرمان قطع 
حركت تسمه ها را صادر می كند. یا در هنگام نرسیدن یا اختالل در تا شدن 

توسط كارد، سبب توقف پایین آمدن كارد می شود.
چاپ،  ماشین  عملكرد  فرایند  در  اختالل  بروز  درصورت  اینكه  دیگر  مثال 

مركب گیری توسط جک پنوماتیک و لنگ، قطع مي شود.

پژوهش کنید

با هماهنگی هنرآموز، در كارگاه چاپ یا صحافی به سراغ یک دستگاه برش 
و  برداشته  را  برش  تیغ  متحرك  بازوی  روي  درپوش  یا  قاب  بروید.  بزرگ 
بررسي كنید. محل نصب )جای گذاری( پین ایمنی )پیچ فیوز( را بیابید و با 
دقت ببینید. بررسی و تفكر كنید كه كاربرد این پین چیست؟ چه حالت هایی 
ممكن است وجود داشته باشد كه وجود این پین ایمني را ضروری می كند؟ 

نتیجه را به طور مكتوب و مرتب به هنرآموز ارائه دهید.
پاسخ:

ادامه  قسمت  و  لنگ  روی  بر  موجود  متحرك  بازوی  دو  بین  ایمنی  پین 
بازو قرار دارد. درصورت بروز شوك یا بار اضافی، پیچ فیوز بریده و آسیبی 
به مكانیزم نمی رسد. پیچ فیوز سپس تعویض و علت بریدن پیچ فیوز بررسی 

و رفع ایراد می شود.
برخي موارد اصلي كه باعث عمل كردن پین ایمني در دستگاه برش مي شوند 
عبارت اند از :  كج بودن محور، شل بودن پیچ های نگهدارنده، كندی بیش از 
حد تیغ، تاب داشتن محور تیغ، وجود جسم خارجی سخت میان تیغ و فیبر، 
یكسان سمت  غیر  ارتفاع  كاغذ،  دسته های  ناهمگونی  تیغ،  متوالی  ضربات 

چپ و راست تیغ، كند شدن یک طرف تیغ.

کار عملی
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در  كه  كنید  پژوهش  مناسب  برنامه ریزي  یک  با  و  هنرآموز  هماهنگي  با 
از  نشان كششي،  در  برگشت، صفحه كشنده  و  رفت  مكانیزم هاي حركتي 
كدام نوع مكانیزم لنگ و تابع لنگ استفاده مي شود. براي انجام این كار بهتر 
است عكس تهیه كنید و ضمن نشان دادن اجزاي مكانیزم هاي نشان و لنگ، 

عملكرد آنها را تحلیل و بررسي كنید. 
پاسخ:

لنگ به كار رفته در این مكانیزم، از نوع لنگ شیاردار است. در این مكانیزم، 
تابع لنگ با كمک فنر و قرقره، باعث كشیده شدن كاغذ مي شود. 

پژوهش کنید

چنانچه پنجه ها با تمامی سطح خود كاغذ را نگیرند یا دیرتر یا زودتر از زمان 
الزم بسته شوند، در انتقال كاغذ چه تأثیری می گذارد؟

پاسخ:
كاهش سطح تماس پنجه به معنای كاهش قدرت نگه داشتن پنجه در هنگام 
گرفتن و كاهش فشار الزم بركاغذ و امكان بیرون كشیده شدن آن از پنجه ها 
است. رها كردن كاغذ در میان ماشین، پاره شدن یا ایجاد موج و چروك در 

لب یا سطح كاغذ از آثار و مشكالت این حالت خواهند بود.

سؤال
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه هفدهم

خود ارزیابی توسط هنر جو

بلهخیرمؤلفه های ارزیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم صالیه ها در ماشین را می  شناسم. 

اجزای مكانیسم صالیه ها را می شناسم.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم صالیه ها را می شناسم.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم صالیه ها را می شناسم.

تحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم صالیه ها را می شناسم.

تأثیر عدم توجه به مكانیسم صالیه ها در تجهیزات را می شناسم.

 نحوه عملكرد صالیه ها درماشین های چاپ را می شناسم.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم صالیه ها هستم.

ارزشیابی توسط هنر آموز

بلهخیرمؤلفه های ارزشیابی

اهمیت، تأثیر و علل مكانیسم صالیه ها در ماشین را می شناسد.

اجزای مكانیسم صالیه ها را می شناسد.

مهم ترین كاربرد های مكانیسم صالیه ها را می شناسد.

محدودیت ها، مزایای مكانیسم صالیه ها را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم صالیه ها را می شناسد.

تأثیر عدم توجه به تأثیر مكانیسم صالیه ها در تجهیزات را می شناسد.

نحوه عملكرد و مراقبت از مكانیسم صالیه ها را می شناسد.

به كمک نقشه و نرم افزار قادر به ترسیم فنی مكانیسم صالیه ها هست.

اخالق حرفه ای را رعایت می كند.

میزان مؤثر بودن كار گروهی
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جدول ارزشیابی نهايی فصل )پودمان( سوم

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

تحلیل 
سیستم های 

مكانیكی

تحلیل انواع مكانیزم ها و 
سیستم های مكانیكی در 
ماشین آالت صنعت چاپ

دسته بندی، تفكیک 
و دریافت رابطه 

میان مكانیزم ها و 
سیستم های موجود 

در ماشین آالت صنعت 
چاپ

باالتر از حد 
انتظار

مكانیزم های  تحلیل 
در  عمومی  مكانیک 

ماشین های چاپ
)5 مورد(

3

در حد 
انتظار

مكانیزم های  تحلیل 
در  عمومی  مكانیک 

ماشین های چاپ
)3 مورد(

2

پایین تر از 
حد انتظار

مكانیزم های  تحلیل 
در  عمومی  مكانیک 

ماشین های چاپ
)1 مورد(

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل چهارم
تحليل سيستم هاي الكتريكي
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مباحث  و  برق  مفاهیم  با  آشنایی  اولیه  اصول  از  الکتریکی  کمیت های  شناخت 
است. پودمان  از  بخش  این  آموزش  و  تدریس  مبناي  و  می باشد  مربوطه 

جلسه
کمیت ها و المان هاي الکتریکی هجدهم

شیوه تدریس 
به مفاهیم برق و  برای آماده کردن ذهن دانش آموزان  ابتدا پیشنهاد می کنیم  در 
ابتدا بهتر است مفهوم برق توضیح داده  تاریخچه کمیت های الکتریکی بپردازید. 

شود :
ـ مفهوم برق: اگر اتم را واحد اصلی عناصر بنامیم می توان گفت کلیه عناصر از 
الکترون ها )دارای بار منفی(، پروتون ها )دارای بار مثبت( و نوترون ها )ذرات خنثی( 
تشکیل شده اند. در شرایط عادی، بارهای الکترون ها و پروتون های اتم توازن دارند؛ 
درنتیجه اتم خنثی است برحسب اینکه یک یا چند الکترون از اتمی  جدا یا به آن 
مالش(  )مثاًل  و هرگاه عملی  منفی می شود  یا  مثبت  بار  دارای  اتم  ملحق شوند، 
باعث شود که الکترون هایی از جسم خنثائی خارج یا بدان وارد شوند، جسم دارای 
بار مثبت یا بار منفی خواهد شد؛ در این صورت الکتریسیته یا جریان الکتریکی 

به وجود می آید.
ـ اواخر قرن ۱۹ میالدی، بزرگ ترین پیشرفت در مهندسی برق تا آن زمان رخ داد. 
با تالش افرادی چون الکساندرگراهام بل، توماس ادیسون، گالیله، ویلیام تامسون، 
به ابزاری مهم در زندگی  الکتریسیته  ارنست فون زیمنس و جرج وستینگهاوس، 

مدرن، و نیروی محرک برای انقالب صنعتی دوم تبدیل شد.
براي  الکتریکی  مهم  کمیت های  از  برخی  می شود  توصیه  فوق،  مطالب  ادامه  در 

: از  عبارت اند  آنها  مهم ترین  شود.  بیان  هنرجویان 
1  مقاومت

2  ولتاژ
3  جریان

سپس قوانین حاکم بر آنها توضیح داده شود. به همین صورت مفاهیم و کمیت های 
سلف،  خازن،  فیوز،  توان،  جمله  )از  هستند  باال  المان های  با  مرتبط  که  دیگری 

کنتاکتور و...( توضیح داده شود.
وقتی دانش آموز ارتباط این کمیت ها را فرا می گیرد فهم بهتری از آن پیدا کرده و 

بهتر می تواند تأثیر آنها بر یکدیگر را درک کند.
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توصیه می شود نمونه هایی از کاربرد این نوع کمیت ها در دستگاه های چاپ بیان 
شود. به طور مثال می توان سؤال زیر را مطرح و پاسخ آن را به بحث گذاشت :

فرق توان در دستگاه 3 فاز یا تک فاز را توضیح دهید ؟
حال می توانید بحث را باز کرده و به مقوله حفاظت الکتریکی و مبحث ارت، فیوز و 

کنتاکتور اشاره کنید.
وقتی هنرجو مفهوم مقاومت، ولتاژ و دالیل جریان کشی را می فهمد بهتر می توان 
در مورد عملکرد فیوز، رله یا کنتاکتور بحث و گفت وگو کرد و لزوم وجود آنها را 

مورد بحث قرار داد.
الکتریکی اصلی  المان های جدید بر پایه همان کمیت های  از  سعی شود هر یک 

با قوانین جدید و پیچیده مواجه نشوند. بیان شود تا هنرجویان دائماً 

دانش افزایی 

قوانين حاکم بر کميت های الكتريكی :
بیان می دارد که  نام گذاری شده  است،  اهم  به نام کاشف آن جرج  اُهم که  قانون 
نسبت اختالف پتانسیل )یا افت ولتاژ( بین دو سر یک هادی )مقاومت( به جریان 
عبورکننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، مقدار ثابتی است و از فرمول زیر 

برای آن محاسبه می شود :
 R جریان است. این معادله منجر به یک ثابت نسبی I ولتاژ و V که در آن R=V/I

می شود که مقاومت الکتریکی آن وسیله نامیده می شود.
 Resistance مخفف R حرف

Intensity مخفف I حرف
 Voltage مخفف V حرف

ولتاژ به صورت اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در یک مدار تعریف می شود. 
بار الکتریکی بیشتری نسبت به نقطۀ دیگر دارد. اختالف بار  زماني که یک نقطه 
نامیده  ولتاژ  نقطه،  دو  این  بین  الکتریکي  بار  اختالف  مي شود.  ایجاد  الکتریکی 
مي شود. واحد اندازه گیری ولتاژ، ولت است. واحد ولت، به افتخار دانشمند ایتالیایی، 
Alessandro Volta که اولین باتری را اختراع کرده است، نام گذاری شده است.

ولتاژ، جریان و مقاومت، مشابهت بسیار زیادي با یک منبع آب به صورت صفحه بعد 
دارند. این مثال به هنرجویان کمک مي کند تا فهم مطلب براي آنها آسان شود. در 
این مثال، ولتاژ فشار آب همان ولتاژ، بار الکتریکی معادل آب و جریان الکتریکی 

به حرکت آب، تشبیه می شوند. 
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فشار آب = ولتاژ
جريان آب = جريان الكتريكي

قطر لوله = مقاومت
جريان

بيشترکمتر

آمپر چيست؟ مقدار آن چقدر است؟ 
آمپر )A( واحد اندازه گیری جریان است. هرگاه از یک هادی تعداد ۶/۲۸ ضربدر ۱۰ 
بتوان ۱۸ الکترون در یک ثانیه بگذرد. عبور این میزان الکترون در زمان یک ثانیه، 

بیانگر یک آمپر جریان الکتریکی است.

ولتاژ چيست؟
به عبارت ساده، نیروي )اختالف پتانسیل( الزم جهت ایجاد جریان برق، ولتاژ نام 

دارد که واحد اندازه گیری آن ولت )V( است.

توان چيست؟
به معنی  توان  است.  توان  بحث  الکتریکی  کمیت های  در  اساسی  مفاهیم  از  یکی 
سرعت تبدیل انرژی است. در دستگاه هایی که برای تبدیل انرژی به کار می روند، 
هرچه این سرعت، بیشتر باشد، قدرت دستگاه نیز بیشتر است. مثالً در ژنراتور، توان 

بیشتر، نشان دهنده تولید انرژی برقی بیشتر است. 
باید درنظر داشته باشیم محاسبه توان در مدارهای AC با مدارهای DC فرق دارد.

 P = I.V     : فرمول محاسبه توان برابر است با DC در مدارهای
اما در مدارهای AC فرمول های متفاوتي استفاده می شود که در اینجا نیازي به 

طرح و بررسي بیشتر نمي باشد. 

فيوزها و کليدهای مينياتوری
به دلیل کاربرد زیاد فیوزها و کلیدهای مینیاتوری در دستگاه های چاپ مطالبی در 

خصوص تدریس بهتر این مبحث به شرح صفحۀ بعد ارائه می شود :
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فیوزهای مینیاتوری فیوزهایی هستند که در مقابل جریان اضافه حساس می باشند 
و به سرعت مدار را قطع می کنند. به عبارتی این فیوز ها نسبت به تحمل جریان اولیه 

و اضافه بار سریعاً عکس العمل نشان می دهند و برق را قطع می کنند.
در فیوز های مینیاتوری دو نوع جریان مطرح است :

 جربان لحظه ای
 جریان نامی

جريان لحظه ای : معموالً روی فیوز ها جریانی که مقدار 
یا  مانند ۶۰۰۰  مي شود  نوشته  است  بزرگ  نسبتاً  آن 
3۰۰۰ آمپر و معموالً این عدد در یک کادر مستطیل 
شکل قرار دارد، جریان لحظه ای به جریاني گفته می شود 
که در یک لحظه )کمتر از یک ثانیه ( فیوز توانایی تحمل 

این جریان را دارد.
جريان نامی: به حداکثر جریان مجازی گفته می شود 
شدت  اگر  و  دارد  را  آن  تحمل  توانایی  فیوز  یک  که 

جریانی بیش از جریان نامی که روی فیوز نوشته شده است بخواهد از فیوز عبور 
کند، فیوز مدار را قطع می کند.

بر روی فیوز های مینیاتوری حروف واعدادی نوشته شده است مانند: )c۶( که c نوع 
فیوز و ۶ جریان نامی )حداکثر جریان مجاز( فیوز می باشد.

سه نوع معمول از فیوزهای مینیاتوری عبارت اند از : 
   B 1 نوع
   C 2 نوع
  D 3 نوع

نوع B : این فیوز ها مخصوص روشنایی می باشد که به سرعت در مقابل جریان اضافه 
عکس العمل نشان می دهد، این فیوز ها به فیوز های تند کار نیز معروف هستند.

جریان  و  داشته  کم  توان  که  موتور هایی  اندازی  راه  فیوز ها  برای  این   :  C نوع 
راه اندازی باالیی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند مانند موتور کولر های گازی یا 

پمپ ها آب خانگی
نوع D : از این فیوز ها برای موتور های با جریان هجومی  باال که جریان راه اندازی 
برابر   ۱۴ تا   ۱۰ لحظه  جریان  تحمل  فیوز ها  این  می شود،  استفاده  دارند  باالیی 

این فیوز ها کندکار هستند. جریان نامی خود را دارند 
انواع دیگری مانند Z و K هم وجود دارد که در این دوره درسی بیان نمی شوند.
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 نشان دادن مولتی متر یا اسیلوسکوپ در کالس و نحوه کار با آن 
 اندازه گیری جریان یک موتور تک فاز در داخل کالس به کمک مولتی متر 

و شناخت مفاهیم و مشخصاتی که بر روی پالک موتور نوشته می شود. 

کار عملی

 روش های اندازه گیری کمیت های الکتریکی 
 کنتاکتور کمکی چیست ؟

فعاليت 
پژوهشی
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه هجدهم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

مفاهیم برق و نحوه جریان آن را می شناسم.

با کمیت های مهم الکتریکی و رابطه بین آنها آشنا هستم.

با انواع فیوز و کلید های مینیاتوری آشنا هستم .

دلیل استفاده از فیوز در مدارات الکتریکی را می دانم.

مفهوم جریان نامی  و جریان لحظه ای را می دانم.

با ساختمان داخلی کنتاکتور آشنایی دارم.

با وظیفه کنتاکتور در تابلوی برق آشنایی دارم .

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

مفاهیم برق و نحوه جریان آن را می شناسد.

با کمیت های مهم الکتریکی و رابطه بین آنها آشنا می باشد.

نحوه محاسبه توان را می داند.

با انواع فیوز و کلید های مینیاتوری آشنا می باشد.

دلیل استفاده از فیوز در مدارات الکتریکی را می داند.

مفهوم جریان نامی و جریان لحظه ای را می داند.

با ساختمان داخلی کنتاکتور آشنا است.

با وظیفه کنتاکتور در تابلوی برق آشنا می باشد.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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وقوع خطا در شبکه برق امری اجتناب ناپذیر است، برای کاهش اثرات این خطا ها 
باید تجهیزات و شبکه های برق از حفاظت الکتریکی مطلوبی برخوردار باشند.

به طور کلی هر حالت غیر عادی که در عملکرد سیستم به وجود می آید، خطا نامیده 
یا  و  افزایش  کوتاه،  اتصال  به وقوع  عادی می توان  غیر  این حالت های  از  می شود. 
کاهش بیش از حد ولتاژ، افزایش و یا کاهش بیش از حد فرکانس، افزایش حرارت 
تجهیزات در اثر توان عبوری بیش از حد از آنها یا اضافه بار و... اشاره کرد. اتصال 
کوتاه ها از مهم ترین و پر احتمال ترین خطاهایی هستند که در یک شبکه به وجود 

می آید.

جلسه
حفاظت الکتریکينوزدهم

شیوه تدریس  

برای تدریس این بخش پیشنهاد می شود از مصارف خانگی و حفاظت هایی که در 
این زمینه وجود دارد شروع کنیم که بهترین آن فیوزهای مینیاتوری که در کنار 
کنتور برق ورودی ساختمان وجود دارد می باشد. همچنین از وسایلی مانند محافظ 
برق برای یخچال یا تلویزیون اشاره کرد که در صورت بروز مشکل در برق ورودی، 

از آسیب رسیدن به وسایل الکتریکی جلوگیری می شود.
پس از این، درس را تعمیم داده و به  مقیاس بزرگ تر یعنی کارخانه ها و مخصوصاً 
دوفاز،  کلید  همچون  به وسایلی  فیوز  از  غیر  می توان  که  کنید  اشاره  چاپخانه ها 

استابیالیزر، یوپی اس )UPS( سیم ارت و... اشاره و هر کدام را تشریح کرد. 

دانش افزایی

 حفاظت الكتريكي : به اقداماتی که باید انجام داد تا خطرات ناشی از جریان برق 
باعث صدمه زدن به اشخاص و دستگاه های الکتریکی نشود، حفاظت الکتریکی می گویند.

 برق گرفتگي : برق گرفتگی یک تحریک ناگهانی و اتفاقی سیستم عصبی بدن 
بر اثر عبور جریان الکتریکی است. برق گرفتگی در اشخاص زمانی به وجود می آید 

که شخص در مسیر عبور جریان قرار گیرد.
تحقیقات نشان می دهد که پنجاه درصد از برق گرفتگی ها در اثر تماس مستقیم با 
سیم حامل برق بوده که جریان برق مستقیماً از بدن افراد عبور کرده است. اما بقیه 
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برق گرفتگی ها به علت فرسودگی سیم ها و عایق نبودن صحیح دستگاه های برقی 
صنعتی و خانگی و سیم کشی های غلط اتفاق افتاده اند.

بین  ولتاژی  فلزی دستگاه،  به بدنه  برق  اتصال یک سیم داراي جریان  در صورت 
بدنه دستگاه و زمین به وجود می آید. حال اگر شخصي بدنه دستگاه را لمس کند 
در محل تماس بدن ولتاژی به وجود می آید که اگر مقدارش از ۶۵ ولت بیشتر باید 
خطرناک است. باید در نظر داشت بیشترین خطر در جریان عبوری از بدن می باشد 

که نباید از مقدار خاصی باالتر رود. این جریان برای انسان ۰/۰۵ آمپر است.
خطرات ناشی از جریان برق عمدتاً به سه دسته تقسیم می شوند:

1ـ اتصال بدنه : که عبارت است از اتصال یکی از سیم های جریان برق به بدنه 
دستگاه.

دارای  به هم  نسبت  لخت که  اتصال دو سیم  از  است  عبارت   : اتصال کوتاه  2ـ 
می باشند. الکتریکی  پتانسیل  اختالف 

3ـ اتصال زمين : که عبارت است از اتصال یکی از سیم های حامل جریان به زمین.
خطرات نام برده شده به  دو صورت کامل و ناقص اتفاق می افتند. در اتصال کامل، 
در محل اتصال مقاومت وجود ندارد و جریان زیادی از این نقطه عبور می کند، اما 
اگر اتصال ناقص باشد در محل اتصال مقاومت وجود دارد بنابراین جریان کمتری 

عبور می کند و خطر کمتر است.
این  از:  عبارت اند  ساکن  الكتريسيته  براي  الكتريكی  حفاظت  روش هاي 
حفاظت توسط سیم زمین یا ارت انجام می شود که اغلب در مجتمع ها و کارخانه ها 

از این نوع حفاظت استفاده می کنند و معموالً به  دو روش می باشد: 
 میله های مسی معموالً به قطر ۱۶ میلی متر که با چکش در زمین کوبیده می شوند 

این میله ها دارای نوک تیز فوالدی هستند که فرو رفتن در زمین را آسان می کند. 
در  افقی  به صورت  بیشتر  یا  سانتی متر  ابعاد ۶۰×۶۰  در  که   صفحه های مسی 

می شوند.  نصب  زمین  داخل 
حفاظت سيم ها و کابل ها : 

وقتی در یک مدت زمان نسبتاً طوالني از سیم ها جریان بیش از حد طبیعی، یا در 
مدت زمان بسیار کمی  جریان بسیار شدیدی عبور کند، سیم ها گرم می شوند. این 
گرماي بیش از حد، باعث صدمه دیدن عایق سیم ها می شود و می تواند باعث آتش 
سوزی و خسارت زیادی به  تأسیسات الکتریکی شود. برای حفاظت از سیم می توان 

از رله و فیوز ها استفاده کرد.
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فيوز : 
در همه تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و خراب شدن وسایل 
و نیز برای قطع کردن دستگاه معیوب از شبکه برق، از فیوز استفاده می شود. این 
وسیله باید طوری انتخاب شود که پیش از آنکه صدمه ای به سیم ها و تأسیسات 

الکتریکی برسد، مدار را قطع کند.
فیوز ها از نظر زمان قطع به  دو نوع کند کار و تند کار تقسیم می شوند که هر کدام 

مصارف خاص خود را دارند.
مصرف کننده ها و دستگاه های الکتریکی باید در مقابل خطاهای احتمالی از قبیل 
اتصال کوتاه و جریان اضافه، حفاظت شوند. برای حفاظت از این دستگاه ها معموالً 
بر سر راه مدار مصرف کننده از فیوز و رله ها طوری استفاده شود که در صورت بروز 

خطا. مصرف کننده بالفاصله و به طور کلی از برق جدا شود. 
فيوز های تند کار و کند کار: فیوز تندکار در کوتاه ترین زمان برق مصرف کننده 
در  اما  می شوند.  استفاده  روشنایی  مصارف  در  دلیل  به همین  می کنند.  قطع  را 
راه اندازی  برای  است.  بیشتر  تند کار  به فیوز  نسبت  فیوز  قطع  زمان  کندکار  فیوز 
موتور های الکتریکی از فیوزهاي کند کار استفاده می شود. زیرا موتورها در حالت 

از آن به حالت عادی بر می گردند.  راه اندازی جریان زیادی می کشند و پس 
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه نوزدهم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

مفهوم و منظور از حفاظت الکتریکی را می دانم.

با خطرات ناشی از جربان برق آشنا هستم .

روش های دفع الکتریسیته ساکن در کارخانجات یا مجتمع های بزرگ را می دانم.

روش های محافظت از کابل و سیم های برق را می دانم.

فرق فیوزهای تند کار و کند کار را می دانم.

نحوه نگهداری از چاه ارت را می دانم.

با نکات مهم در رابطه با ایمنی برق در چاپخانه ها آشنا هستم. 

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

مفهوم و منظور از حفاظت الکتریکی را می داند.

با خطرات ناشی از جربان برق آشنا می باشد.

روش های دفع الکتریسیته ساکن در کارخانجات یا مجتمع های بزرگ را می داند.

روش های محافظت از کابل و سیم های برق را می داند.

فرق فیوزهای تند کار و کند کار را می داند.

نحوه نگهداری از چاه ارت را می داند.

با نکات مهم در رابطه با ایمنی برق در چاپخانه ها آشنا می باشد.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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یکی از مباحث مهم و جذاب در قسمت الکترونیک مبحث PLC می باشد که امروزه 
در تمام ماشین های صنعتی به کار رفته است.

جلسه
رله های قابل برنامه ریزی و حسگرهابیستم

شیوه تدریس

در این آموزش ها باید سعی شود مطالب را به طور مختصر و مفید بیان کنیم تا 
ذهن دانش آموز خسته نشود و از آنجایی که به سخت افزار مربوطه دسترسی نداریم 

بنابراین بهتر است آموزش را از قسمت نرم افزار شروع کنید.
برای درک بیشتر، از مثال هایی همچون قسمت ECU اتومبیل استفاده کنید که 
نمایش  و  کرده  ذخیره  را  پیغام ها  خودرو  مختلف  قسمت های  عملکرد  اساس  بر 

می دهد و بعد از آن مسئله را بسط داده تا ذهن دانش آموز آماده شود.

دانش افزایی 

در ابتدا، صنعت برق از کلید های دستی معمولی استفاده می کرد. به دلیل مشکالت 
شدند.  بازار  وارد  )کنتاکتور ها(  الکترومغناطیسی  کلید های  موجود،  زیاد  بسیار 

به کلیدهای دستی صنعتی، به شرح زیر است: مزایای کنتاکتورها نسبت 
1 مصرف کننده از راه دور کنترل می شود.

2 مصرف کننده از چند محل کنترل می شود.
3 امکان طراحی مدار فرمان )کنترل و برنامه ریزي( اتوماتیک برای مراحل مختلف 

کار وجود دارد.
4 سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهالک آن کمتر است.

5 از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مناسب تر و کامل تر دارند.
6 عمر مفیدشان بیشتر است.

7 هنگام قطع برق، مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد نیاز 
پیدا می کند. در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری می شود. 

با پیشرفت فناوري، رله های برنامه پذیر، به مرور جای کنتاکتور ها را گرفتند.
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رله های قابل برنامه ریزی

 mini( این رله ها به نام های کلید قابل برنامه ریزی، کنترل کننده کوچک برنامه پذیر
 intelligent یا smart relay( رله هوشمند ،)Logic Relay( رله منطقی ،)plc

relay(، سوپر رله )super relay( و... نیز خوانده می شوند.
در  است..   PLC کارخانه هاي سازنده  برنامه ریزي کوچک ترین محصول  قابل  رله 
ابتدا به علت گران بودن قیمت این رله ها زمینه هاي استفاده و کاربرد کمي داشتند. 
اما امروزه با وجود پایین آمدن قیمت بعضي از PLCها زمینه کاربردي رله قابل 

برنامه ریزي افزایش یافته و با تنوع بیشتري تولید مي شود.
PLCها  جانشین  را  آنها  از  بسیاري  برنامه ریزي،  قابل  رله هاي  تولید  ابتداي  در 
مي خواندند و در مدارهاي فرمان کنترل که تعداد موتورها بیش از چند عدد نیست، 
استفاده از رله قابل برنامه ریزي را به جاي PLC مناسب و صحیح مي دانستند اما 
در سال هاي اخیر جایگاه آنها مشخص و متمایز شده است. PLCها باید خود را 
اما در رله هاي قابل برنامه ریزي  با استاندارد برنامه نویسي خاصي هماهنگ کنند 

چنین توصیه اي وجود ندارد. پی ال سی ها به چند دسته تقسیم می شود:
)mini PLC( 1ـ مينی پی ال سی ها

کوچک ترین نوع پی ال سی که به پی ال سی های مینی معروف هستند و کار همان 
پی اس های بزرگ را انجام می دهند، محدودیت ورودی و خروجی کمتری دارند. 
در اغلب مینی پی ال سی ها یک صفحه کوچک با تعدادی دکمه وجود دارد که 
عالوه بر برنامه ریزی با کامپیوتر توسط همین صفحه کوچک و دکمه هم می توان 
 PLC LOGO به پی ال سی برنامه داد. )ین پی ال سی ها در کمپاني زیمنس به

معروف هستند(.
این نوع پی ال سی ها ورودی و خروجی های کمی دارد )نهایتا۴۰ً ورودی خروجی( 
و در پروژه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. شکل هاي زیر دو نوع میني 

پي ال سي را نشان مي دهند. 
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)Compact PLC( 2ـ پی ال سی های کامپكت
این نوع پی ال سی همان طور که از نامش هم پیدا است به صورت یک تکه یا فشرده 
)Compact( است یعنی هر سه بخش تغذیه، پردازنده )CPU( و بخش ورودی و 

خروجی ها داخل یک باکس قرار دارند.
شرکت های سازنده پی ال سی های کامپکت، مدل های گوناگوني از این نوع پی ال 
سی را ساخته اند که برخی از آنها امکانات خاصی ندارد و برخی هم دارای امکانات 
سخت افزاری بیشتر و امکانات نرم افزار قوی تر است. از این مدل پی ال سی می توان 

به۲۰۰ـS7 متعلق به شرکت زیمنس اشاره کرد.
این نوع پی ال سی ها ورودی و خروجی های بیشتری نسبت به مینی پی ال سی ها 

دارند )تا 3۰۰ ورودی خروجی( و در پروژه های متوسط استفاده می شوند. 

)Modular PLC( 3ـ پی ال سی های ماژوالر
نام شان هم مشخص است به صورت   از  نیز همان طور که  این نوع پی ال سی ها 
و  می شود  جدا  هم  از  آن  اصلی  بخش  سه  که  صورت  به  این  می باشد،  ماژول 
می توانیم ماژول های تغذیه، CPU و ورودی و خروجی ها را در کنار هم بچینیم تا 

بدهند.  ال سی  تشکیل یک پی 
مزیتی که پی ال سی های ماژوالر نسبت به دو مدل باال دارند این است می توانیم 
چندین ماژول ورودی خروجی را به آن اضافه کنیم و دست ما در پروژه باز است، 

اینکه چه مقدار ورودی خروجی 
ال  پی  نوع  به  این  می توانیم  را 
به  قدرت  کنیم  اضافه  سی ها 
پردازنده بستگی دارد ولی نهایتاً 
را  خروجی  و  ورودی   ۲۰۰۰ تا 
سی ها  ال  پی  این  از  می توانیم 

باشیم. داشته 
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)Sensors( حسگرها

حسگرها در زندگی روزمره ما به صورت فراوان مورد استفاده قرار می گیرند، از موارد 
دستگاه های  مثل  صنعتی  ماشین های  خودرو،  خانه،  وسایل  در  می توان  استفاده 

چاپ، تجهیزات فضائی و حتی دارویی اشاره کرد.

شیوه تدریس  

در ابتدا می بایست مفهوم، اهمیت و کاربرد سنسورها را برای دانش آموزان تشریح 
کرد. بهتر است به  این صورت بیان شود که در دستگاه های چاپ تعداد زیادی از 
متغیرها مانند دما، فشار، سرعت، سطح مایع و... باید به صورت پیوسته اندازه گیری 
باشد.  بر عهده سنسورها مي  این متغیرها  اندازی گیری  و وظیفه  و کنترل شوند 
اغلب سازندگان دستگاه ها انتظاراتی مانند عملکرد ایمن و انجام تولید باال دارند 
که برای رسیدن به  این امر نیاز داریم که با استفاده از سنسورها تمامی عملگرها را 

به صورت قابل کنترل و ایمن، در اختیار داشته و مدیریت کنیم.
انواع حسگر/ سنسور اشاره شود و مثال هایی  پس از آن به تعریف اولیه و معرفي 
یا تنظیم  ارتباط هستیم مثل تنظیم دمای یخچال  آنها در  با  ملموس که روزانه 
دمای فر که در منزل وجود دارد را بیان کنید. این مثال ها برای دانش آموزان آشنا 

هستند و آنها مي توانند درک بهتری از نوع عملکرد حسگر به دست آورند.

دانش افزایی

 Sensus یا  حس کردن  توانایی  به معنی    Sensorium التین  کلمه  از  سنسور 
است که  المان حس کننده ای  یا سنسور  است. حسگر  به معنی حس گرفته شده 
کمیت های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و... را به کمیت های الکتریکی 
یک  واقع سنسور  در  می کند.  تبدیل  )دیجیتال(  غیرپیوسته  یا  )آنالوگ(  پیوسته 
وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری کرده و آن را 

تبدیل می کند. الکتریکی  به سیگنال 
سنسورها به عنوان اعضای حسی یک سیستم، وظیفه جمع آوری و با تبدیل اطالعات 

را به صورتی که برای یک سیستم کنترل قابل تجزیه و تحلیل باشد به عهده دارند.
یک سنسور خوب باید مشخصات زیر را داشته باشد:

1 حساسیت مناسب
2 درجه باالی دقت 
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3 گستره دینامیکی خوب )منظور از گستره دینامیکی، بازه عملکرد سنسور است 
که این بازه بستگی به محل نصب سنسور و کاربرد آن دارد(

4 عدم حساسیت به تداخل و تأثیرات محیطی
5 دوام طوالنی و جایگزینی بدون مشکل

بیشتر سنسور ها الکتریکی یا الکترونیکی هستند که انواع الکتریکی از دقت پایین تری 
برخوردارند. برای ایجاد دقت مورد نظر در تمامی  حسگرها، به تنظیماتی که به  آن 

واسنجي )calibration( می گویند نیاز است.
یک سنسور ایدئال می بایستی دارای خروجی خطی یا اینکه دارای خروجی ریاضی 
اندازه گیری باشد، به عبارت دیگر سیگنال خروجی حسگر می بایستی  ساده برای 

دارای ارزش خطی تناسبی و یا یک تابع ساده برای اندازه گیری تناسبی باشد.

انواع سنسورها و کاربرد آنها

 شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی و نوری
 کنترل حرکت: سنسور نوری و خازنی
 کنترل سطح: سنسور نوری و خازنی 

 تشخیص کاغذ: سنسور نوری
 کنترل کجی: سنسور نوری و خازنی

 اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی
 اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی

سنسورهای القائی :
سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل 
نشان می دهند و می توانند به رله ها، شیرهای برقی، سیستم های اندازه گیری و مدارهاي 

کنترل الکتریکی مانند PLC به طور مستقیم فرمان ارسال کنند.

سنسور نوری :
سنسور نوری ردیاب الکترونیکی است که نور و یا تغییر در نور را به سیگنال های 
الکترونیکی تبدیل می کند. سنسور نوری در زمرۀ حس کننده های راه دور به شمار 
سنسورها  این  ندارند.  فیزیکی  تماس  اندازه گیری،  مورد  کمیت  با  یعنی  می رود. 
از  امواج  این  بازتابش  دریافت  و  شده  مدوله۱  قرمز  مادون  امواج  ارسال  براساس 

می کنند. عمل  مختلف  سطوح 
۱  ـ مدوله یا مدوالسیون عبارت است از سوار کردن سیگنال اطالعات )سیگنال پایه( بر روی سیگنال دیگر 
)سیگنال حامل( به منظور افزایش برد سیگنال و بهره وری انتقال و استفاده بهتر از پهنای باند می باشد( چون این 
روش یک روش کنترلی و انتقال است برای فهم بهتر می توان به جای کلمه مدوله از کلمه کنترل استفاده کرد. 
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سنسور خازنی : 
هستند  الکتریکی  کنتاکت  بدون  و  تماس  بدون  سنسورهای  خازنی  سنسورهای 
که در مقابل فلزات و اغلب غیر فلزات عمل می کنند. این سنسور ها برای کنترل 
سطوح در مخازنی که از مواد پودری، مایع و با دانه دانه پر شده اند مناسب هستند. 
برنامه  وضعیت  کنترل  به منظور  پالس  مولد  به عنوان  می توان  آنها  از  همچنین 
فلزی  غیر  و  فلزی  مواد  تمام  تقریباً  آشکارسازی  و  شمارنده ها  برای  ماشین آالت 

کرد. استفاده 
در ادامه مبحث شیوه تدریس براي بخش حسگرها، هنرآموزان مي توانند برخي 
فعالیت هاي عملي یا پژوهشي تخصصي مناسب براي هنرجویان طراحي کنند. در 
ادامه این مطلب، دو فعالیت طراحي شده اند که توصیه مي شود، آنها را در کالس 
براي هنرجویان مطرح کرده و فرصت یک هفته اي براي تالش و یافتن پاسخ هاي 

مربوطه را بدهید.

در دستگاه چاپ در قسمت دوتایي بگیر دو نوع حسگر خازنی و التراسونیک 
استفاده  کارهای چاپی  انجام چه  برای  کدام  هر  کنید  تحقیق  دارد،  وجود 

می شوند.
پاسخ :

اما  می شود.  استفاده  پائین  گرماژ  چاپ  برای  معموالً  التراسونیک  سنسور 
سنسور خازنی بیشتر برای مقواهایی هستند که مابین آن هوا وجود دارد. 

پژوهش کنيد

عملکرد کلیه پارامترهای قابل اندازه گیری در سیستم یخچال یک دستگاه 
نام  را  آن  با  مرتبط  قرار دهید. سنسور های  بحث  مورد  را در کالس  چاپ 

ببرید. 
پاسخ :

پارامترهای مهم یخچال عبارت اند از: دما، کانداکتیویتی، PH، درصد الکل 
و سطح آب که هر کدام از این پارامترها با سنسور جداگانه و مربوطه خود 

اندازه گیری می شود.

فعاليت 
کالسی
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 کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه بيستم
خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

فرق رله قابل برنامه ریزی با رله معمولی و پی ال سی را می دانم.

مزایای استفاده از رله را می دانم.

با کار یک پی ال سی و قسمت های مختلف آن آشنایی دارم.

انواع پی ال سی را می شناسم.

با انواع حسگرها و وظیفه آنها آشنایی دارم.

پارامترهای یک حسگر خوب را می دانم.

با مزیت های استفاده از حسگر  پی ال سی در دستگاه های صنعتی آشنا هستم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

فرق رله قابل برنامه ریزی با رله معمولی و پی ال سی را می داند.

مزایای استفاده از رله را می داند.

با کار یک پی ال سی و قسمت های مختلف آن آشنایی دارد.

انواع پی ال سی را می شناسد.

با انواع حسگرها و وظیفه آنها آشنایی دارد.

پارامترهای یک حسگر خوب را می داند.

با مزیت های استفاده از حسگر  پی ال سی در دستگاه های صنعتی آشنا می باشد.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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در دنیای امروز دیگر شخص یا محلی را پیدا نخواهیم کرد که بتواند امورات روزانه 
خود را بدون دخالت شبکه های ارتباطی انجام دهد و هر میزان افراد در این زمینه 

توانمندتر باشند از امکانات روز دنیا بهتر می توانند استفاده کنند.

جلسه
بیست و یکم شبکه های ارتباطی

شیوه تدریس 

به طور  ما  همه  که  است  مثال هایی  ارائه  مبحث  این  تدریس  برای  روش  بهترین 
روزمره با آنها درگیر هستیم. در این زمینه می توان به  اینترنت، موبایل، دستگاه های 
آن  از  بعد  کرد.  اشاره  و....  بانکي  سیستم هاي  فروشگاه ها،  الکترونیک  پرداخت 
پیشنهاد می کنیم چگونگی ایجاد این ارتباطات و تاریخچه ایجاد شبکه را بیان کنید.

تاريخچه شبكه: در سال ۱۹۵7 نخستین ماهواره، یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد 
جماهیر شوروی )سابق( به فضا پرتاب شد. وزارت دفاع آمریکا در واکنش به  این 
اقدام رقیب نظامی  خود، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا )ARPA( را 
ارتباطات در زمان جنگ  این آژانس تأمین  از پروژه های مهم  تأسیس کرد. یکی 
جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراکز تحقیقاتی غیر نظامی که 
بود. در آن  به یکدیگر در جریان  کامپیوترها  اتصال  برای  بودند، تالش  دانشگاه ها 
زمان کامپیوترهای Mainframe از طریق ترمینال ها به کاربران سرویس می دادند. 
در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا )ARPA( منابع مالی پروژه اتصال دو 
کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 
۱۹۶۰ اولین شبکه کامپیوتری بین چهار کامپیوتر که دو تای آنها در MIT، یکی 
در دانشگاه کالیفرنیا و دیگری در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه اندازی 
شد. این شبکه آرپانت نام گذاری شد. در سال ۱۹۶۵ نخستین ارتباط راه دور بین 

دانشگاه MIT و یک مرکز دیگر نیز برقرار گردید.
در  پروتکل  این  و  شد  معرفی  به دنیا   IP/TCP ارتباطی  پروتکل   ۱۹7۴ سال  در 
سال ۱۹۸۲ جایگزین پروتکل NCP شد و به پروتکل استاندارد برای آرپانت تبدیل 
از  همچنان  آرپانت  در   MILnet بنام  فرعی  شاخه  یک  زمان  همین  در  گشت. 
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پروتکل قبلی پشتیبانی می کرد و به  ارائه خدمات نظامی  می پرداخت. با این تغییر 
آرپانت  و  این شبکه متصل شدند  تحقیقاتی  به بخش  زیادی  تحول، شبکه های  و 

تبدیل گشت.  به  اینترنت 

دانش افزایی

به معنای ساده، شبکه عبارت است از اتصال الکترونیکی دو یا چند رایانه یا پی ال سی. 
این بدین معنا است که رایانه ها یا ماژول های الکترونیکی می توانند با یکدیگر ارتباط 
و تبادل اطالعات داشته باشند. این ارتباط می تواند به صورت اتصال کابلی یا به صورت 

بی سیم برقرار شود که اولی را شبکه کابلی و دومی  را شبکه بی سیم می نامند.
را می توان  رایانه ای  از شبکه های  تقسیم بندی کلی  رايانه ای:  انواع شبكه های 

به صورت زیر بیان کرد:
 شبکه های محلی یا Local Area Network( LAN( که رایانه های درون یک 
 WLAN خانه یا دفتر کار را به یکدیگر متصل می کنند. نوع بی سیم این شبکه ها

یا Wireless LAN نام دارد.
یا  مجازی  خصوصی  شبکه های  یا   Corporate Network یا  شرکتی  شبکه   

می کند. برقرار  را  شرکت  یک  مختلف  دفاتر  بین  اتصال  که   VPN
بین  به  اتصال  معموالً  که   )Wide Area Network( WAN  شبکه گسترده 

اطالق می شود.  از هم  دور  چندین شبکه 

بزرگ ترین WAN در دنیا شبکه جهانی اینترنت است. نكته

کاربردهای عمده شبكه های رايانه ای عبارت اند از:
رایانه دیگري  به  فایلی که در  به دسترسی  نیاز  آیا هیچ وقت  1ـ اشتراک فايل: 
از دوباره کاری  به فایل ها و پیشگیری  امکان دسترسی  باشد پیدا کرده اید؟ شبکه 

)ایجاد دو فایل یکسان( را فراهم می آورد.
2ـ اشتراک چاپگر: اگر از رایانه استفاده می کنید، احتماالً چاپگر نیز در زمان هایي 
نیازتان خواهد بود، با شبکه، چندین رایانه می توانند از یک چاپگر بهره مند شوند. 
اگرچه ممکن است به یک چاپگرگران قیمت تر برای اداره بار کاری اضافی نیاز پیدا 
کنید، اما باز هم، استفاده از یک چاپگر شبکه به جای استفاده از یک چاپگر به ازای 

هر رایانه از لحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود.
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از  منظم  به طور  باید  که  پی برده اید  نکته  به  این  آیا  اطالعات  از  حفاظت  3ـ 
را  شما  شبکه  یک  کنید.  تهیه   )Backup( پشتیبان  نسخه  رایانه تان  اطالعات 
قادر می سازد تا اطالعات شخصی و سازماني خود را بر روی یک سرور خارج از 
ابزار  سایر  یا  فشرده،  لوح  پشتیبان گیری،  نوارهای  روی  بر  کار،  یا  محل سکونت 

ذخیره سازی ذخیره کنید.
شبكه چه مزايايی دارد؟ برخی از مزایای شبکه از این قرارند:

1   کاربر می تواند در هر رایانه متصل به شبکه وارد شده و به فایل های خود دسترسی 
داشته باشد.

2    با استفاده از شبکه، می توان رایانه ها را به صورت متمرکز مدیریت کرد.
3    سرعت نصب نرم افزارها بر روی شبکه، بسیار وسیع تر از نصب جداگانه آنها روی 

تک تک سیستم ها است.
4    به اشتراک گذاشتن چاپگر، پالتر، مودم و غیره در زمان و هزینه صرفه جویی 

می نماید.
5    مدیر شبکه می تواند با اختصاص شناسه و رمز عبور به تک تک کاربران، از ورود 

افراد غیرمجاز به شبکه جلوگیری به عمل آورد.
6    با استفاده از شبکه، نظارت بر عملکرد کابران بسیار آسان می شود. به عنوان 
مثال، به راحتی می توان بر روی آنچه چاپ می کنند، سایت های مورد بازدید و زمان 
اعمال کرد و  نرم افزارهای خاص، نظارت و کنترل  از  استفاده  با  کارکرد کاربران، 

امکان کار مشارکتی بین کاربران را میسر ساخت.
معایب یا نقاط ضعف شبکه چیست؟

از معایب شبکه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
1    در صورت بروز مشکل در سرور )برای شبکه های با مدیریت مرکزی( دسترسي 

کاربران به شبکه غیر ممکن مي شود.
2    مهارت های فنی مدیریت یک شبکه فراتر از مهارت های مورد نیاز برای اداره 

یک رایانه شخصی می باشد.
3    چاپ یک متن توسط یک چاپگر در اتاق دیگر می تواند همراه با دشواري هایي 
یا  بوده  کاغذ  از  خالی  موردنظر  چاپگر  شوید  متوجه  که  زمانی  به خصوص  باشد، 

مشکالت دیگر است.
4    ممکن است کاربران فضای ذخیره اطالعات را بیش از حد اشغال کنند که این 

امر ممکن است مشکالتی را برای شبکه  ایجاد کند.
5    ممکن است کاربران، به عنوان مثال، به  واسطه گوش دادن به موسیقی یا نمایش 
فیلم از روی شبکه، از پهنای باند بیش از حد استفاده کنند. در چنین حالتی ممکن 
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است برای دیگر کاربران شبکه مشکالتی در ارتباط با ُکندی دسترسی و کاهش 
سرعت شبکه به وجود آید.

از سؤال پژوهشي زیر استفاده  ایجاد درک بهتر هنرجویان،  توصیه مي شود براي 
شود. هنرآموزان مي توانند از جدول زیر براي راهنمایي و هدایت فکري هنرجویان 

ببرند.  استفاده 

پژوهش کنید که یک شبکه بی سیم بهتر است یا کابلی؟  فعاليت 
پژوهشی

جدول مقايسه شبكه های کابلی و بی سيم

شاخص ارزيابي )LAN( شبكه کابلی )WLAN( شبكه بی سيم

نصب دشواری متوسط آسان تر

قیمت تمام شده کمتر بیشتر

قابلیت اطمینان باال نسبتاً باال

راندمان کاری بسیار خوب خوب

امنیت نسبتاً خوب نسبتاً خوب

جابه جایی پذیری محدود عالی

در صورت امکان دو دستگاه لب تاپ را سر کالس آورده و با هم شبکه کنید. کار کالسی
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه بيست و يكم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

با مفهوم و تعریف شبکه آشنا می باشم.

مزایای استفاده از شبکه کامپیوتری را می دانم.

با انواع شبکه کامپیوتری آشنا می باشم.

با معایب شبکه های کامپیوتری آشنا هستم.

با کاربرد شبکه ها ارتباطی در دستگاه چاپ آشنا هستم.

دلیل اتصال بین دستگاه های پیش از چاپ با دستگاه های چاپ و پس از 
چاپ را می دانم.

با نحوه تعمیرات سریع و ریموت به وسیله شبکه آشنا هستم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

با مفهوم و تعریف شبکه آشنا می باشد.

مزایای استفاده از شبکه کامپیوتری را می داند.

با انواع شبکه کامپیوتری آشنا می باشد.

با معایب شبکه های کامپیوتری آشنا می باشد.

با کاربرد شبکه ها ارتباطی در دستگاه چاپ آشنا می باشد.

دلیل اتصال بین دستگاه های پیش از چاپ با دستگاه های چاپ و پس از 
چاپ را می داند.

با نحوه تعمیرات سریع و ریموت به وسیله شبکه آشنا می باشد.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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چشم  متمدن،  بشر  زندگی  در  الکتریکی  ماشین های  نقش  از  نمی توان  هیچ گاه 
پوشی کرد. امروزه می توان در همه ابعاد زندگی بشر، نقش این ماشین ها را دید. 
یک ماشین الکتریکی را می توان به عنوان دستگاهی تعریف کرد که می تواند انرژی 
مکانیکی را به انرژی الکتریکی و بالعکس تبدیل کند. در مورد ماشین های الکتریکی 
هر  می توان  که  دارند  وجود  موتور  و  ژنراتور  عنوان  تحت  مهم  بسیار  مفهوم  دو 
کدام را بدین گونه تعریف کرد؛ هرگاه ماشین الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی 
الکتریکی تبدیل کند، آن را می توان ژنراتور یا مولد الکتریکی نامید و هرگاه انرژی 
الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کند، آن را موتور الکتریکی می گویند. به  دلیل اینکه 
در هر ماشین الکتریکی قطعاً تبدیل انرژی در یک جهت انجام می گیرد، می توان 
مواد  از  الکتریکی  ماشین های  در همه  نامید.  موتور  یا  ژنراتور  قطع  به طور  را  آن 
مغناطیسی که جزء  به میدان های  برای شکل دادن و جهت بخشیدن  مغناطیسی 

الکتریکی هستند، استفاده می شود. اجتناب ناپذیر ماشین های 

جلسه
ماشین های الکتریکیبیست و دوم

شیوه تدریس 

ابتدا مطالب پایه در مورد مدارهای مغناطیسی تدریس شود. سپس مبانی تبدیل انرژی 
از مکانیکی به  الکتریکی و یا بالعکس آموزش داده شود. برای درک بهتر نیز پیشنهاد 

می شود از مثال های متفاوت و کاربرد روزمره  این نوع ماشین ها استفاده شود.

دانش افزایی

داد  نشان  اینشتین  آلبرت   ۱۹۰۵ سال  در  الكترومغناطيس:  مبحث  ريشه   
پدیده های  به صورت  است  ممکن  الکتریکی  اثرهای  متحرک،  ناظر  یک  برای  که 
به وجود  را  نسبیت خاص  نظریه  اساس  نتیجه گیری  این  کنند،  مغناطیسی جلوه 
آورد که سرانجام برداشت ما از مفاهیم فضا و زمان را دستخوش دگرگوني کرد. 
تحول دومی  که در این زمینه رخ داد عبارت بود از معرفی نظریه الکترومغناطیس 
که به آن الکترودینامیک کوانتومی گفته مي شود. این نظریه در حوالی سال ۱۹۴۹ 
به  بار نشست و فیزیکدانان را قادر ساخت که خواص اتم ها را با دقتی باورنکردنی 
محاسبه کنند، به طوری که  این دقت در زمان حاضر تا ۱۱ رقم با معنی ارتقا یافته 

است. 
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مدار مغناطیسی از یک یا چند مسیر مدور بسته تشکیل شده؛ که دارای جریان 
مغناطیسی می باشد. جریان مذکور معموالً توسط آهن رباهای دائمی  یا الکتریکی 
تولید می شود و توسط هسته های مغناطیسی متشکل از مواد فرومغناطیسی؛ مانند 

آهن، صرفاً در مسیر مورد نظر چرخش می کند.

ماشين الكتريكی مستقيم )DC(: ماشین جریان مستقیم وسیله ای الکتریکی 
است که انرژی جریان مستقیم برق را به  انرژی مکانیکی تبدیل می کند. 

کاربرد  متغیر،  و  باال  راه اندازی  و  تولید گشتاور  توانایی  به  خاطر  ماشین  نوع  این 
قابل  با روش های مختلفی  بسیاری در صنعت دارد. سرعت ماشین های دی سی 
کنترل است؛ از جمله تغییر میزان ولتاژ تغذیه کننده یا تغییر میزان جریانی که در 

پالس ها جاری می شوند.  به وسیلۀ  ماشین  سیم پیچ های 
ماشین های دی سی در اندازه کوچک در ابزار کار دستي، اسباب بازی ها و تجهیزات 
در  بزرگ تر  ابعاد  در   DC موتورهای  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دیگري  زیاد 
آسانسورها، وسائل نقلیه، باالبرها و حتی در بعضی آسیاب ها استفاده می شوند. به دلیل 
پیشرفت های چشم گیر الکترونیک قدرت، امروزه این نوع ماشین ها می توانند جایگزین 
اغلب موتورهای جریان متناوب )AC( شوند. همچنین این نوع ماشین در کاربردهای 
صنعتی که کنترل دقیق سرعت و گشتاور مورد نیاز است، استفاده های فراوان دارد.

ماشين الكتريكی جريان متناوب )AC(: این ماشین ها تجهیزاتي هستند که 
می توانند انرژی الکتریکی را به  انرژی مکانیکی و یا بالعکس تبدیل کنند، از این رو 
به آنها مبدل های )Converters( انرژی الکترو دینامیکی گفته می شود. برخی از 
آنها همچون  از  برخی  و  دارند  ژنراتورها حرکت دورانی  و  مانند موتورها  مبدل ها 
دارند.  خطی  یا  انتقالی  حرکت  محرک ها،   )Actuator( عمل کننده ها  رله ها، 
که  است  وسیله ای  الکتریکی  موتور  یک  شد  بیان  باال  مقدمه  در  که  همان گونه 
 )Generator( بتواند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند و یک ژنراتور

الکتریکی تبدیل می کند. به انرژی  را  انرژی مکانیکی  وسیله ای است که 
اولیه به چرخش در  در حالت ژنراتوری، رتور )قسمت دوران کننده( توسط محرک 
می آید. با چرخش در آمدن هادی های رتور در آنها به خاطر )وجود میدان مغناطیسی( 
ولتاژ القا می شود. اگر بار الکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این  هادی ها وصل شود 

جریان جاری می شود و توان الکتریکی به  مصرف کننده جریان پیدا می کند.
مانند فعالیت هایي که پیشتر ارائه شدند، در این بخش نیز دو فعالیت براي پرداختن 
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هنرجویان به  موضوع درس را به  شما ارائه مي کنیم تا در زمان و شرایط مناسب 
از ایشان بخواهید با انجام دادن آنها، خودشان در آموختن مطالب و نهادینه شدن 

اطالعات در ذهن، تالش کنند.

چند موتور دی سی که در ماشین هاي صنعت چاپ به کار رفته اند، با بیان 
محل قرار گرفتن شان در دستگاه را نام ببرید؟

پاسخ:
1   موتور اصلی که همه چرخ دنده های سمت درایو را می چرخاند.

2   موتور رجیستر که در هر یونیت چاپ وجود دارد.
3   موتور دسته کن که در فیدر و دلیوری قرار دارد.

4   موتور شیر مرکب که در هر یونیت قرار دارد.

فعاليت 
پژوهشی

یک برش از سطح مقطع یک موتور که نشان دهنده اجزای داخلی آن می باشد را 
از منابع مختلف که دسترسي دارید، پیدا کرده و در کالس با استفاده از نمایشگر 

کالسي، آن را ارائه کنید. از هنرجویان بخواهید اجزاي آن را تشریح کنید.

کار کالسی
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه بيست و دوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

با نحوه کار یک ماشین الکتریکی به صورت کلی آشنا می باشم. 

فرق موتور الکتریکی با ژنراتور را می دانم.

انواع ماشین های الکتریکی را می شناسم. 

با موتور آسنکرون آشنا هستم.

با نحوه اندازه گیری سرعت موتورها آشنا هستم.

نحوه بستن برق ورودی موتورها به صورت ستاره و مثلث را می دانم.

نحوه چپ گرد یا راست گرد کردن موتورهای سه فاز را می دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خیربليمؤلفه هاي ارزشيابي

با نحوه کار یک ماشین الکتریکی به صورت کلی آشنا می باشد. 

فرق موتور الکتریکی با ژنراتور را می داند.

انواع ماشین های الکتریکی را می شناسد.

با موتور آسنکرون آشنا می باشد.

با نحوه اندازه گیری سرعت موتورها آشنا می باشد.

نحوه بستن برق ورودی موتورها به صورت ستاره و مثلث را می داند.

نحوه چپ گرد یا راست گرد کردن موتورهای سه فاز را می داند.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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امروزه کمپرسور باد نقش مهمی  در زندگی و صنعت دارد. به کارگیری انواع آن در 
شاخه های مختلف صنایع، پزشکی و لوازم خانگی گویای اهمیت این ماشین است.
همچنین استفاده از کمپرسور باد در دریل های دندانپزشکی و هوای مورد استفاده 

در بیمارستان ها از موارد کاربرد این تجهیزات در پزشکی می باشد.
کمپرسور باد در صنایع هواپیمایی نیز برای تأمین هوای فشردۀ موتور توربین ها و در 
صنایع مختلف مانند صنعت چاپ برای تأمین هوای فشرده سیستم ها و جک های 

پنوماتیک و براي جدایش و حرکت سطوح چاپ شونده )کاغذ( کاربرد دارد.

جلسه
کمپرسورهابیست و سوم

شیوه تدریس 

برای درک این بخش بهتر است از مثال ها و مصارف روزمره کمپرسورها استفاده 
کنیم از جمله مصارف کمپرسور باد در لوازم خانگی می توان به استفاده از آن در 
از آن تشریح عملکرد  اشاره کرد. پس  و...  برقی  فریزر، کولر گازی، جارو  یخچال، 
آوردن  با  به  ویژه در دستگاه های چاپ  انواع و مصارف آن در صنعت  کمپرسور، 

بیان شود. مختلف  نمونه هاي 

دانش افزایی

مثل  تراکم پذیر  متراکم کردن سیاالت  برای  که  است  ماشین  نوعي  باد  کمپرسور 
گازها و بخارات استفاده می شود. در این کمپرسورها با انجام عملیات متراکم سازی 

فشار گاز یا بخار برای استفاده در مصارف مختلف افزایش می یابد.
از  نکته حائز اهمیت این دستگاه ها حجم آنها است، برای داشتن حجم مناسبی 
هوای فشرده، گنجایش مخزن متناسب با میزان مصرف انتخاب می شود. اگر توان 
کمپرسور با میزان نیاز دستگاه مصرف کننده هواي متراکم مطابقت نداشته باشد 
)بیشتر باشد( استهالک و اتالف انرژی رخ خواهد داد. رطوبت موجود در هوا هنگام 
ذخیره آن معموالً وارد مخزن می شود، این رطوبت به صورت دوره ای نیاز به تخلیه 

از طریق پیچ تخلیه در زیر مخزن کمپرسور دارد.
لوله ها و اتصاالت انتقال هوای فشرده به توجه زیادی نیاز دارند چون اغلب افت فشار 
و نشتی هنگام انتقال هوای فشرده اتفاق می افتد. انتخاب قطر و طول شلنگ های 
باد به گونه ای باید باشد که میزان افت فشار به  حداقل برسد. به طور کلی باید از 
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شلنگ های کوتاه تر از ۸ متر برای مصارف عمومی  استفاده کرد. برای فواصل بیشتر 
الزم است لوله کشی با لوله های فلزی انجام شود. اتصال بین لوله ها و شیلنگ ها با 

قطعات کوچکی به  نام )کوبلینگ و فیتینگ( انجام می شود.
در این دستگاه ها نیاز به واحد مراقبت نیز می باشد. یک واحد مراقبت کامل معموالً 
دارای 3 بخش است ولی واحد مراقبت های ۲ بخشی )فشارشکن، فیلتر رطوبت گیر( 
و تکی هم در بازار موجود است. از واحد مراقبت ۲ بخشی معموالً برای ماشین آالت 
و ابزارآالتی که نیاز به روغن ندارند، بهره گرفته می شود. واحد مراقبت از اجزای زیر 

تشکیل شده است:

فيلتر رطوبت: هوای ارسال شده از کمپرسور هوا همواره دارای رطوبت است و 
رطوبت بزرگ ترین دشمن دستگاه هاي تولیدي است. فیلتر رطوبت از انتقال آب 
رطوبت  فیلتر  مخزن  همواره  می کند.  جلوگیری  دستگاه ها  به درون  هوا  با  همراه 

بایستي تخلیه شود.
ورود  از  پیش  کمپرسور  دستگاه  از  خروجی  فشرده  شكن:هوای  فشار  واحد 
فشرده  هوای  این  ورودی  تنظیم حجم  باشد.  معینی  فشار  دارای  باید  به دستگاه 

برعهده فشار شکن است.
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه بيست و سوم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

با کار اصلی کمپرسور ها و انواع آن آشنایی دارم. 

اجزای تشکیل دهنده یک کمپرسور را می دانم.

با موارد ایمنی برای داشتن یک هوای فشرده مناسب آشنا هستم.

اهمیت استفاده از کمپرسور در ماشین های چاپ و لیتوگرافی را می دانم.

با درایر های کمپرسور آشنا هستم و دلیل استفاده از آن را می دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

با کار اصلی کمپرسور ها و انواع آن آشنایی دارد.

اجزای تشکیل دهنده یک کمپرسور را می داند.

با موارد ایمنی برای داشتن یک هوای فشرده مناسب آشنا می باشم.

اهمیت استفاده از کمپرسور در ماشین های چاپ و لیتوگرافی را می داند.

با درایر های کمپرسور آشنا هستم و دلیل استفاده از آن را می داند.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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فرایند  انجام  به  اندازه  دقیقاً  باید  موتور  یک  که سرعت  باشیم  داشته  توجه  باید 
کاري مورد نظر باشد. در گذشته با اتصال برق به  موتورهای الکتریکی )راه اندازی 
مستقیم( آنها را از همان زمان استارت در شرایط باری مختلف با یک دور ثابت 
راه اندازی می کردند که باعث اتالف زیاد انرژی و استهالک بیش از حد تجهیزات 
هزینه های  انرژی،  مصرف  کاهش  درایوها ضمن  از  استفاده  با  امروزه  اما  می شد. 

یافته است. نیز کاهش  تعمیرات و نگهداری 

جلسه

بیست و چهارم درایوها )اینورترها(

شیوه تدریس 

در این بخش مانند بخش های پیشین بهتر است با مثال های ملموس درس را آغاز 
کنیم و این مسئله را روشن کنیم که یک دستگاه صنعتی مانند دستگاه چاپ براساس 
نوع کارها و حساسیت آنها می بایست با سرعت های مختلف کار کند و برای انجام این 

کار الزم است توانایی تغییر در سرعت و حرکت موتورها را داشته باشد. 
وظیفه تغییر سرعت و کنترل موتور الکتریکی با درایور می باشد.  

دانش افزایی

موتور،  دور  )اینورتر(  کنترل کننده  یا  فرکانس  کانورتر  درایو،  درايور چيست؟ 
موتورها  دور  تنظیم  برای  که  است  اتوماسیون صنعتی  تجهیزات  از  یکی  نام های 
به کار می رود. درایورها قادرند دور موتور را از صفر تا چند برابر دور نامی  موتور 
به طور پیوسته تغییر دهند. درایورهای AC گاهی به  نام درایورهای سرعت متغیر 

نیز شناخته می شوند.  )VFD( یا درایورهای فرکانس متغیر )VSD( و 
در واقع، درایور بین منبع تغذیه و موتور قرار می گیرد، انرژی از منبع تغذیه وارد 

درایور شده و پس از اعمال تنظیمات الزم وارد موتور می شود.
تبدیل   DC به برق  یکسوکننده  یک  توسط  ورودی   AC برق  درایور،  درون  در 
می شود سپس برق DC وارد خازن های درون درایور می شود. این کار به منظور 
صاف کردن شکل موج DC انجام می شود، سپس انرژی از خازن ها وارد یک اینورتر 
می شود که در آن برق DC به AC تبدیل شده و وارد موتور می شود. در این مرحله 
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درایور، میزان فرکانس و ولتاژ موتور را براساس گشتاور مورد نیاز تنظیم می کند. 
این به  این معناست که شما موتور خود را با سرعت یا نیروی گشتاور که مورد نیاز 
است به کار می اندازید. به  همین دلیل است که شما می توانید با استفاده از درایورها 
در حد زیادی از اتالف انرژی جلوگیری کنید. درایورها عالوه بر ذخیرۀ انرژی باعث 

کاهش هزینۀ تعمیرات، ضایعات و حتی سر و صداها می شوند.
به وسیله  مي توان  لحظه  هر  در  و  نمي باشد  راه اندازي  به زمان  محدود  اینورتر 
را  الکتروموتور  تا ۲۰ مي باشد سرعت   ۴۰ mA سیگنال هاي کنترلي که معموالً 

کنترل کرد.
چپ گرد  موتور،  نرم  راه اندازي  قبیل:  از  دارد  زیادي  بسیار  قابلیت هاي  اینورتر 

دارد. نیز  باالتري  قیمت  البته  موتور،  دور  تغییر  و  موتور  کردن  راست گرد 
فرق درايور با اينورتر چيست: درایور صنعتی از چند اجزا تشکیل شده که در 
ابتدا برق ورودی که برق AC هست به وسیله یک سوکننده )Rectifier( به برق 
DC تبدیل می شود. اینجاست که هر پارامتری را که تغییر می دهیم روی این ولتاژ 
یعنی ولتاژ DC اعمال می شود و از طریق اینورتر به ولتاژ AC تبدیل می شود. در 

حقیقت اینورتر بخشی از یک درایو محسوب می شود. 
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کاربرگ ارزشيابی مستمر جلسه بيست و چهارم

خود ارزيابي توسط هنرجو

خيربليمؤلفه هاي خود ارزيابي

مفهوم و تعریف درایو را می دانم.

فرق درایور با اینورتر را می دانم.

با انواع داریوها آشنایی دارم.

دلیل استفاده از درایو را می دانم.

مزیت استفاده از درایور AC نسبت به DC را می دانم.

ارزشيابي توسط هنرآموز

خيربليمؤلفه هاي ارزشيابي

مفهوم و تعریف درایو را می داند.

فرق درایور با اینورتر را می داند.

با انواع داریوها آشنایی دارد.

دلیل استفاده از درایو را می داند.

مزیت استفاده از درایور AC نسبت به DC را می داند.

اخالق حرفه اي را رعایت می کند.

در کار گروهي مؤثر است.
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جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( چهارم

عنوان 
پودمان

تكاليف 
عملكردی 
)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد 
عملكرد 
)کيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

تحلیل 
سیستم های 

الکتریکی

تحلیل انواع 
مکانیزم ها و 
سیستم های 
الکتریکی در 
ماشین آالت 
صنعت چاپ

دسته بندی، 
تفکیک و 
دریافت 

رابطه میان 
سیستم های 
الکتریکی 
موجود در 

ماشین آالت 
صنعت چاپ

باالتر 
از حد 
انتظار

تحلیل المان های الکتریکی، 
کنترل  واحد  و  رله ها 

راه اندازی )درایو ـ اینورتر(
3

درحد 
انتظار

المان های  کاربرد  تفکیک 
الکتریکی )۴ مورد( رله های 
حسگرها  برنامه ریزی،  قابل 

)۲ مورد(

۲

پایین تر 
از حد 
انتظار

المان های  کاربرد  تفکیک 
الکتریکی )۱ مورد(، رله های 
قابل برنامه ریزی و حسگرها 

)۱ مورد(

۱

نمره مستمر از ۵

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از ۲۰
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کسب اطالعات فنی
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جلسه

چاپ افست لیتوگرافي  بیست و پنجم

هنرآموز محترم در ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی هنرجویان برای درک بیشتر متن 
اصلی پیشنهاد مي شود تدریس را به شرح زیر آغاز كنید.

:)PreـReading Activities( 1ـ فعالیت های پیش از خواندن
1ـ1ـ لغات را در جمالت بخوانید.

1ـ2ـ در صورت امکان هنرجویان به همراه شما آن لغات را تکرار كنند و معنی آنها 
را در جمالت حدس بزنند.

1ـ3ـ در نهایت معنی لغات و جمالت را ترجمه كنید.
1ـ4ـ پاسخ گویي به سؤاالت كلي )كه درباره مفهوم متن درس هستند( به صورت 

كلی یا جواب كوتاه باشد. بهتر است پاسخ ها ابتدا توسط هنرجویان بیان شوند.
1ـ5ـ سپس هنرآموز جواب سؤاالت را ارائه دهد. 

:)Reading( 2ـ خواندن
2ـ1ـ توصیه می شود كه متن را ابتدا به طور آهسته خوانده و آن را به صورت جمله 

به  جمله به طور مفهومی  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. 
2ـ2ـ سپس آن را ترجمه كنید.

CD را در كالس به طور مؤثر  از خواندن متن، هنرآموزان سعی كنند  2ـ3ـ بعد 
كنند.  استفاده 

2ـ4ـ از هنرجویان بخواهید متن را با دقت گوش كنند و در حد امکان به همراه 
CD تکرار كنند. 

2ـ5ـ عالوه بر استفاده از CD در كالس، از هنرجویان بخواهید CD را در خانه 
گوش كنند تا تلفظ درست كلمات، مهارت خواندن و مهارت شنیدن خود درباره 

متون فني را افزایش دهند.
بعد  كه  فعالیت هایي  انجام  براي  آن،  ترجمه  و  اصلی  متن  خواندن  از  پس  2ـ6ـ 
این فعالیت ها توسط هنرجویان به صورت  ابتدا  ارائه شده اند،  از متن اصلی درس 
این فعالیت ها  انجام شوند.  از زمان مدرسه  بیرون  یا فردي در  گروهی در كالس 
معادل های  یافتن  و  جمالت  متون،  ترجمه  واژگان،  مطلب،  درک  سؤاالت  شامل 

می باشند.  لغت  فرهنگ  در  كلمات 
2ـ7ـ سرانجام به منظور استخراج پاسخ هاي درست و دقیق سؤاالت و فعالیت ها، 

هنرآموزان به همراه هنرجویان فعالیت ها را به طور كامل انجام دهند. 

شیوه تدریس 
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2ـ8 ـ در حین انجام فعالیت ها، هنرآموزان می توانند عملکرد استاندارد و شایستگی 
حرفه ای هنرجویان را به طور تکوینی و مستمر در طول دوره یاددهی و یادگیری 

مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند. 
3ـ درك مطلب 

4ـ تمرين واژگان
:)Translate( 5ـ ترجمه

برای ترجمه كردن جمالت یا متن، هنرآموزان نباید از روش ترجمه كلمه به كلمه 
حفظ  با  روان  مفهومي  و  روش  از  بایستي  بلکه  كنند.  استفاده  )تحت اللفظی( 

شود.  استفاده  اصلي  متن  یا  جمله  مفهوم  و  معنا  امانت داری 
در ادامه به  برخی از مشکالت ترجمه اشاره می شود. در متن چاپ افست لیتوگرافی، 
فارسی  زبان  در  مركب  صفات  ترجمه  می شود.  دیده  جزئی(  )دو  مركب  صفات 
است،  كلمه همراه  دو  با  انگلیسی  زبان  در  بیان می شود.  كلمه  به صورت چندین 
می توانند  تحت اللفظی  یا  به كلمه  كلمه  به صورت  صفاتی  چنین  ترجمه  بنابراین 

كند.  ایجاد  مشکالتي 
 برای مثال عبارت  surfaced mediaـroughبه معنی سطح چاپ شونده )با( 
حالت زبر، یا صفت مركب fed offsetـsheet به معنی افست )با( تغذیه ورقی را 
در نظر بگیرید. ساختار این جمالت به صورت اسم+ اسم مفعول+ خط تیره+ صفت 

همراه است. 
هنرآموزان گرامي  همچنین پیشنهاد مي شود كه براي افزایش بهره وري آموزش از 

موارد زیر نیز استفاده كنید:
 تالش شود كه انجام فعالیت ها مبتني بر كارگروهي هنرجویان باشد و زمان كافي 

نیز در اختیار ایشان قرار گیرد.
 براي ایجاد فرصت بیشتر در انجام فعالیت ها، مي توانید بخشي از آنها را به عنوان 

تکلیف منزل در نظر بگیرید.
 )Technical Data/Specification( جست وجو براي به دست آوردن برگه اطالعات فني 
دستگاه هاي مختلف صنعت چاپ، ترجمه آنها و خواندن و بحث كردن پیرامون آن در 

كالس. )این اطالعات در اینترنت نیز قابل جست وجو هستند(.
 جست وجو براي به دست آوردن كتاب هاي راهنماي كاربري دستگاه هاي صنعت 
چاپ، تالش براي ترجمه و درک مطالب آنها و خواندن و بحث كردن پیرامون آن 
در كالس. این كتاب هاي راهنما معموالً در شركت ها و چاپخانه ها موجود هستند. 
امکان  دستگاه،  مدل  دانستن  با  نیز  دیجیتال  چاپ  ماشین هاي  از  برخي  درباره 

به دست آوردن آن در اینترنت نیز وجود دارد.
 نرم افزار تحت وب https://www.naturalreaders.com/online/ براي كمك 
به خواندن درست جمالت و واژگان انگلیسي مي تواند مفید باشد. البته برنامه هاي 
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متنوع دیگري نیز وجود دارند كه با جست وجو در اینترنت مي توانید آنها را یافته 
و به هنرجویان معرفي كنید.

دانش افزایي

1   جمالت مجهول در متن درس چاپ افست دیده می شوند. جمالت مجهول در 
به كتاب  بیشتر  برای اطالعات  به صورت زمان حال ساده هستند.  این درس  متن 

گرامر از دبیرستان تا دانشگاه نویسنده آقای عباس فرزام مراجعه كنید. 
ساختار معلوم زمان حال ساده:  ..................... +  مفعول + فعل اصلی حال ساده + فاعل
ساختار مجهول حال ساده: .................. + am/is/are + past participle + مفعول

                               اسم مفعول فعل اصلی )قسمت سوم فعل(  
→جمله معلوم  In Web offset printing, we use larger, higherـ speed 
machines.
مجهول → جمله   In web offset printing, larger, higherـ speed 
machines are used. 
2   بعضی از كلمات هستند كه در حوزه زبان عمومی  )زبان نوشتاری و گفتاری 
عمومي( یك معنی اولیه یا اصلی دارند و همان كلمات در زبان تخصصی یا فنی 

معنی دیگری )معنی ثانویه( دارند. 
رشته چاپ  فنی  زبان  در حوزه  ولی  می باشد  پتو  معنی  به    blanket واژه  مثال: 
به  معنی پوشش یا الستیك افست )الستیك سیلندر( می باشد. مثال دیگر كلمه 
web در متن درس چاپ افست دیده می شود. معنی اولیه یا اصلی آن تار یا تار 
این  تخصصي  معنی  ولی  می باشد.  به معنی شبکه  كامپیوتر  در حوزه  یا  عنکبوت 

یا »رول« می باشد.  كلمه در صنعت چاپ »پیوسته« 
3   استفاده از فرهنگ لغت بزرگ انگلیسی به انگلیسی آكسفورد )Oxford(، استفاده 
از فرهنگ لغت بزرگ انگلیسی به فارسی و همچنین استفاده از application هاي 
یا   google translate سایت  از  استفاده  یا  غیره  و  همراه  گوشي هاي  مختلف 
)تلفظ( درست مناسب  برای ترجمه و گویش   Text to speech وب سایت هاي 

می باشند. 
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فعالیت هاي پیش از خواندن متن

الف( معنی لغات
 

کلمهمعنیمثال

است  این  دیجیتال  دوربین هاي  اصلي  فایده 
 advantage ـ1مزیت، فایده و برتریكه فیلمي  براي پردازش وجود ندارد.

داشتن، محصوالت بایستي مطابق استانداردها باشند. یا  مطابقت كردن 
 Conform ـ2وفق دادن

پرطرفدار  ایران  در  فوتبال  مي شود  گفته 
)محبوب( است.

یا  معروف  پرطرفدار،  رایج، 
 popular ـ3محبوب

یا تهران یك كالن شهر است. بزرگ  بسیار  كالن، 
 metropolitan ـ4گسترده، خیلی زیاد

 rubber ـ5الستیكالستیك، قلب ماشین چاپ افست است.

transfer ـ6انتقال دادنبیمار به  بیمارستان دیگري منتقل شد.

تمیز هر چهار هفته من موهایم را اصالح مي كنم. و  مرتب  برش زدن، 
trim ـ7بریدن، اصالح كردن

 )Warmـup Discussion Questions( سؤاالت کلی )ب
پاسخ اول:

It is a method of massـproduction printing. 
پاسخ دوم:

It is a type of offset printing process. یا a larger, higherـ speed 
machine with large rolls of paper. 

خواندن 

چاپ افست )لیتوگرافي غیرمستقیم( 
چاپ افست كه افست لیتوگرافي نیز نامیده مي شود، یکي از روش هاي تولید انبوه 
الستیکي  به سطوح  )پلیت(  فلزي  سطوح  روي  تصاویر  آن  در  كه  است  چاپ  در 
منتقل شده و سپس بر روي سطح چاپ شونده چاپ مي شوند. سطح چاپ شونده 
موضوع،  این  نمي كند.  پیدا  تماس  فلزي  پلیت  با  به طور مستقیم  كاغذ(  )معموالً 
طول عمر پلیت را افزایش مي دهد. همچنین، الستیك منعطف، به سادگي با سطح 
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چاپ شونده انطباق پیدا مي كند و اجازه مي دهد كه فرایند چاپ بر روي سطح 
یا  پارچه  كتان،  حالت  ناهمواري  داراي  كه  )مانند سطوحي  ناهموار  شونده  چاپ 

چوب هستند( به خوبي به كار رود.
فرایند  این  است.  آن  در  تصویر  پایدار  و  باال  كیفیت  افست،  چاپ  اصلي  مزیت 
مي تواند براي تیراژهاي كم، متوسط و زیاد به كار رود. امروزه در صنعت نشر به طور 
برگه هاي  ورقي،  افست  در چاپ  دارد.  افست وجود  ماشین چاپ  نوع  دو  معمول 
جدا از هم كاغذ به داخل ماشین تغذیه مي شوند. در چاپ افست رول، ماشین هاي 
تغذیه  كاغذ  بزرگ  رول هاي  با  ماشین ها  این  مي روند.  به كار  سریع تر  و  بزرگ تر 
مي شوند و بعد از چاپ، به صورت ورق و آرایش شده از هم جدا )برش( مي شوند. 
چاپ افست ورقي براي تیراژهاي كم و متوسط )مانند كتاب هاي با شمارگان كم( 
محبوب تر است. چاپ افست رول براي تیراژهاي باالي نشر )كه محتواي آنها اغلب 
تغییر مي كند( از نظر اقتصادي به صرفه تر است، مانند روزنامه هاي شهرهاي بزرگ.

فعالیت هاي درك مطلب

مديريت بهینه سطح 
چاپ شونده تا ابعاد   

100cm×70 )پیش تنظیم 
و تغذيه(  

برج جوهرافشان با فناوري 
چند رنگ )7رنگ(

سطح  تمام  ورني زني  برج 
)تنپالت( 

مديريت تخته کاغذ 
)پیش تنظیم و تحويل(

برج خشك کن )عامل 
چاپ جوهرافشان با 

کیفیت باال(

)جوهر پايه آب( دستورالعمل 
سازگاري و بازيافت پذيري 

سوئیس

برج آماده سازي )سطح چاپ 
شونده( )عامل چاپ جوهرافشان با 

کیفیت(

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 c 4ـ   c 3ـ   b 2ـ   c 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   False 2ـ   True 1ـ
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تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 metropolitan 4ـ    popular 3ـ    trimmed 2ـ   advantage 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 publication 3ـ     effectively 2ـ   printing 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 a 6ـ   d 5ـ   e 4ـ   b 3ـ   f 2ـ     c 1ـ

ترجمه 

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
چاپ افست، یك روش چاپ تولید انبوه می باشد كه در آن، تصاویر روی پلیت های 
می شوند.  منتقل  شونده  چاپ  به سطح  سپس  و  الستیکي  به پوشش هاي  فلزی 

پایداري كیفیت تصویر می باشد.  باال بودن و  مهم ترین مزیت چاپ افست، 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

فارسیانگلیسیشمارهفارسیانگلیسیشماره

1Rubber6الستیكSeparateجدا كردن

2Massـ production7تولید انبوهIndividualتك تك، انفرادی

3Print media رسانه
محتوا8Content)كاغذ( چاپ

4printing machine9ماشین چاپRoughـ surfacedسطح زبر

5publication10نشر، انتشارblanket پوشش، الستیك
سیلندر
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و پنجم

خودارزيابی توسط هنرجو 

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ افست لیتوگرافی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات در جمالت را حدس زده و بیان مي كنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز 

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ افست لیتوگرافی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات در جمالت را حدس زده و بیان مي كند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایي

جلسه

چاپ فلكسوگرافی بیست و ششم

در متن چاپ فلکسوگرافی عبارات و ساختارها در ارتباط با دو اسم یا چند اسم 
توصیه  می شود.  دیده  بسیار  غیره  و  اسم  به همراه  صفت  كاربرد  یا  هم  به همراه 
می شود به منظور افزایش دانش زبان برای تقویت ترجمه هنرجویان، به نکات زیر 

باشید: داشته  خاص  توجه 
ابتدا  مضاف الیه،  و  مضاف  یعنی  هم،  كنار  در  اسم  چند  یا  دو  ترجمه  برای     1
 Printing press یا آخر، سپس اسم اول را در نظر گرفت. مثال:  باید اسم دوم 
به معنی ماشین چاپ است كه ساختار انگلیسی برعکس فارسی می باشد. مثال دیگر 
می باشد.  )داكتر(  هدایت كننده  تیغه  به معنی سیستم    doctor blade system

مثال:  بالعکس  و  مضاف الیه  و  به مضاف  موصوف  و  صفت  تبدیل  قاعده     2
واژه  اینجا  در  كه  فلکسوگرافی  چاپ  معنی  به    Flexographic printing
Flexographic یك صفت و كلمه printing یك اسم است كه به صورت مضاف 

می شود.  ترجمه  مضاف الیه  و 
3   كاربرد ...............+There+ to be: در این ساختار There معنی مکان را بیان 
نمی كند بلکه معنی بودن یا وجود داشتن چیزی یا كسی را بیان می كند. بنابراین 
این الگوي ساختاری در انگلیسی كاربرد بسیار وسیعی در همه متون مختلف دارد و 
آشنایی با نحوه ترجمه جمله هایی كه دارای این تركیب هستند از ضروریات ترجمه 

انگلیسی به فارسی است. 
مثال: 

There are three different architectures for flexographic printing 
presses. 

برای ماشین های چاپ فلکسوگرافی سه ساختار )طرح معماري( مختلف وجود دارد. 
4   فرق بین such و such as: كلمه such و such as معموالً در متون مختلف 
زبان انگلیسی دیده می شوند. كلمه such به معنی چنین می باشد كه برای همان 
نوع یا انواع چیزی یا شخصی كه قباًل در متن اشاره شده است، به كار می رود. مثال: 
Such substrates may include papers, carton board, and so on. 

چنین سطوح چاپ شونده اي ممکن است شامل كاغذها، كارتون و غیره باشند.
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اصطالح such as به معنی از قبیل، برای مثال یا مثل می باشد كه برای دادن مثال 
در متون استفاده می شود. 

Films such as polyester, OPP, nylon and PE. 
 PE نایلون و ،OPP ،فیلم ها )الیه های چاپ شونده( از قبیل پلی استر

5   تركیب فعل، صفت، اسم و غیره به همراه حرف اضافه: 
گاهی اوقات حروف اضافه از انگلیسی به فارسی معنی خودشان را نمی دهند. 

برای مثال: depend on به معنی بستگی داشتن به  می باشد. حرف اضافه on در 
این تركیب به معنی »روی/ باالي« نمی باشد، بلکه جزئي از ساخت واژه است.

یا حرف اضافه in درعبارت to be interested in به معنی عالقه مند بودن به است. 
نه به معني در.

انگلیسی  از فرهنگ لغت بزرگ  هنرآموزان برای كسب اطالعات بیشتر می توانند 
اضافه  حروف  كاربرد  و  به اصطالحات  مربوط  كتاب هاي  یا  آكسفورد  به انگلیسی 

كنند.  مراجعه  انگلیسی 
»تا  اینکه«،  »برای  »به منظور«،  معنی  با   so that اصطالح   :so that كاربرد     6
اینکه« می باشد كه برای بیان هدف و منظور در متون و جمالت به كار می رود. برای 

ربط دادن دو جمله و مترادف با in order that می باشد. 
)جمله دوم + so that + جمله اول(

Between the Print units, Driers are installed so that subsequent 
colors can be applied to the substrate without merging into 
previously printed. 
خشك كن ها، میان یونیت هاي چاپ نصب مي شوند تا مركب هاي بعدي بتوانند )بدون 

در آمیختن( با مركب هاي چاپ شده )پیشین( بر روي سطح چاپ شونده بنشینند.

فعالیت های پیش از خواندن

الف( معنی لغات
 

کلمهمعنیمثال

ماشین های  در  وسیعی  كاربردهای  نوین  فناوری 
 application ـ1كاربرد چاپ خواهد داشت. 

برای ماشین های چاپ فلکسوگرافی سه ساختار یا 
 architecture ـ2ساختارـ طرح طرح متفاوت وجود دارد. 
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مركب  مخزن  از  مركب  از خارج شدن  مانع،  تیغۀ 
 Barrier ـ3مانع ـ دیواره، بند جلوگیري مي كند. 

در فرایند چاپ، مركب به داخل سیستم داكتر بلید 
 Blade ـ4تیغه مخزني پمپ می شود. 

 Chamber ـ5مخزن، محفظهدو عدد تیغه در مخزن مركب وجود دارد. 

حکاكی كردن، نامش روی فنجان نقره اي حکاكی شده بود. 
 Engrave ـ6منقوش كردن 

در ماشین های فلکسوگرافی، واحدهای چاپ حول 
یك سیلندر چاپ/ فشار ساده بزرگ چیده شده اند. 

چاپ، فشار یك 
سیلندر در 

مقابل دیگری 
 impression ـ7

نصب  پلیت  سیلندرهای  روی  را  پلیت   4 اپراتور 
 Install ـ8نصب كردن كرد. 

)لمینت  چندالیه  پالستیکی  مواد  مختلف  انواع 
شده( در آن كارخانه تولید می شوند. 

ساخته از پیوستن 
چندالیه نازک 

به یکدیگر
 laminated ـ9

انجام  را  تجهیزات  معمول  نگهداری  و  تعمیر  ما 
می دهیم. 

نگهداری )تعمیر و 
 Maintenance ـ10نگهداري(

نقاشی ها در گوشه ای از اتاق بر روي یکدیگر قرار 
داده شده اند.

با دقت روي 
 Stack ـ11هم دادن

مركبی  برجسته  حروف  دارای  لترپرس، سطح  در 
می شود و بر روي سطح چاپ شونده فشرده می شود 

تا یك تصویر به طور معکوس باز تولید شود.

سطح یا الیه اي كه 
زیر چیزي قرار دارد. 
)سطح چاپ شونده(

 Substrate ـ12

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول:

It is a method that uses a flexible relief plate to print onto a 
substrate. 

سؤال دوم:
Two blades in the ink chamber. 
.Two blades in the ink chamber: the barrier blade and the doctor blade یا
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خواندن 

چاپ فلكسو گرافي
براي چاپ روی  انعطاف پذیر  برجسته  پلیت  از  فلکسوگرافی روشی است كه  چاپ 
سطح چاپ شونده كه مي تواند براساس خمیر چوب، مواد مصنوعي یا مواد لمینت 
شده )چندالیه( باشد استفاده مي كند. این سطوح چاپ شونده ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:
و  نایلون   ،)oriented polypropylene(  OPP پلي استر،  مانند  فیلم ها   

)Polyethylene(  PE
 كاغذ

 ورق كارتن
 منسوجات غیر بافتني

 مقواي پوشش دار یا بدون پوشش
تصویر  یك  )شامل  فتوپلیمري  پلیت هاي  از  امروزي  فلکسو  چاپ  ماشین هاي 
معکوس برجسته از محتواي مورنیاز چاپ( استفاده مي كنند. نواحي برجسته پلیت، 
را به سطح چاپ شونده  آنیلوكس، مركب داده مي شوند و سپس آن  نورد  توسط 

مي كنند. منتقل 
انواع ماشین و شرح فرايند

سه نوع ساختار طراحي معماري براي ماشین هاي چاپ فلکسو )متناسب با چیدمان 
واحدهاي چاپ، كه مي تواند واحد نیز نامیده شود ( وجود دارد:

 ماشین هاي فلكسو سیلندر مرکزي، يا CI: كه یونیت هاي چاپ اطراف یك 
سیلندر فشار منفرد، بزرگ چیده شده اند.

 ماشین هاي فلكسو ايستاده: كه یونیت هاي چاپ، یکي بر روي دیگري قرار 
داده شده اند.

 ماشین هاي فلكسو خطي: كه یونیت هاي چاپ در یك خط افقي جایگذاري شده اند.
در ماشین فلکسو مدرن هر یونیت شامل موارد زیر است:

باال، كه حکاكي  با مهندسي  یا سرامیکي  فلزي  نورد آنیلوکس: یك سیلندر   
لیزري شده است و سلول هاي بسیار ریز زاویه داده شده، خط ترام و حجم دارد تا 

چاپ مطلوب مورد نیاز را انتقال دهد.
 سیستم داکتر بلید محفظه اي: ابزاري كه مقدار اندازه گیري شده مركب را 

آنیلوكس منتقل مي كند. نورد  به سلول هاي 
 سیلندر پلیت: كه پلیت چاپ بر روي آن نصب مي شود..

 سیلندر فشار: غالف )سیلندري( سطح چاپ شونده را )زماني كه پلیت چاپ 
به آن فشار داده مي شود( حمایت مي كند. 
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 سیستم مرکب دهي: مخزن نگهداري مركب، پمپ مركب با لوله هاي رفت و 
برگشت مركب، به اضافه سایر مواردي كه نگهداري تغذیه و ویسکوزیته مركب را 

مي كنند. مطمئن 
بتوانند  بعدي  مركب هاي  تا  مي شوند  نصب  چاپ  یونیت هاي  میان  خشك كن ها، 
شونده  چاپ  سطح  روي  پیشین(  شده  چاپ  مركب هاي  با  درآمیختن  )بدون 
فرابنفش  یا  زیرقرمز  پرتو  گرم،  هواي  از  است  ممکن  این خشك كن ها  بنشینند. 

كنند. استفاده  كاربرد(  به نوع  )بسته 
در فرایند چاپ، مركب به سیستم داكتر بلیدي محفظه اي پمپ مي شود. دو تیغه در 
محفظه مركب )تیغه مسدودكننده و تیغه هدایت كننده( هر دو قسمت انتها و مرز 
مركب در محفظه را مادامي كه با نورد آنیلوكس در تماس است درزگیري مي كنند. 
هنگامي  كه نورد آنیلوكس مي چرخد، سلول هاي در تماس با تیغه هدایت، مركب را 
جمع مي كنند، و هنگامي كه نورد از زیر تیغه هدایت عبور مي كند، هر گونه مركب 
با بخش هاي  آنیلوكس مي چرخد، سطح آن  نورد  اضافه پاک مي شود. مادامي كه 
برجسته پلیت چاپ )كلیشه( كه روي سیلندر پلیت نصب شده است تماس برقرار 
مي كند، تا مركب منتقل شود. سپس پلیت چاپ مي چرخد و تصویر را بر سطح 

چاپ شونده منتقل مي كند.

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
a 4ـ   b 3ـ   c 2ـ   c 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   True 2ـ             False 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
        include 4ـ   rotates 3ـ   horizontally 2ـ  flexography 1ـ

 impression 5ـ
ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 

را انتخاب كنید.
 subsequent 4ـ   rotates 3ـ    depends 2ـ   applications 1ـ

پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
  c 4ـ  g 3ـ   e 2ـ   f 1ـ

 d 7ـ   a 6ـ   b 5ـ
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ترجمه

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
1    ماشین های چاپ فلکسو امروزی، از پلیت های چاپ فتوپلیمر استفاده می كنند 
كه حاوی یك تصویر برجسته آئینه  ای )ناخوانا( از )محتواي( چاپي كه مورد نیاز 

است مي باشد. 
2    مادامي كه نورد آنیلوكس )anilox roller( می چرخد، سطح آن با بخش های 
برجسته پلیت های چاپ كه روی سیلندر پلیت نصب شده اند در تماس می باشد تا 

مركب را منتقل كند.
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهانگلیسيفارسیشمارهانگلیسيفارسی

قسمت ها )بخش های( Impression2فشار، چاپ
برجسته

Raised Areas1

Stack3روي هم، ایستادهViscosity4گرانروي

تركیب كردن، 
ادغام كردن

Merge6 ،تحویل دادن
انتقال دادن

Deliver5

محدودكردن، 
كنترل كردن

Confine8قرار دادن، نصب كردنMount7

Chamber9مخزن، محفظهExcess10اضافی



فصل پنجم: کسب اطالعات فنی

165

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و ششم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن چاپ فلکسوگرافی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن چاپ افست فلکسوگرافی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

فرایند چاپ روتوگراور بیست و هفتم

در متن فرایند چاپ روتوگراور نکاتی از لحاظ ساختاری و واژگانی دیده می شود كه 
همین نکات در سایر متون ظاهر می شوند و دانستن این نکات مي تواند در ترجمه 

متون تخصصي به  فراگیران كمك كنند. 
 ،whom  ،who  ،that  ،which موصولی  ربطی  ضمایر  با  ساختارهای  در     1
که  آنها  فارسی معني  به  همراه اسم می آیند در ترجمه  when و غیره   ،where
می باشد. لذا این كلمات ربطی كه به  همراه اسم می آیند معنای خودشان را ندارند. 

ساختار: ................................ + wh )that( + اسم 
                                 به معنی كه 

… It consists of a chamber which dries the ink............... 
                                              كلمه ربط   اسم

آن شامل مخزنی است كه مركب را خشك می كند. 
به معنی »كه« در  بلکه  به معنی »كدام یك« نیست،   which اینجا كلمه ربط  در 

می باشد.  فارسی 
 :To Be 2   قاعده ترجمه جمله های با حذف ضمایر ربطی موصولی به همراه

ضمیر  حذف  فارسی  و  انگلیسی  زبان  بین  ساختاری  اختالف  دیگر  مصادیق  از 
موصولی یا همان كلمه به همراه فعل to be می باشد. این نوع ساختار در فارسی 

نمی شود.  دیده 
لذا در این ساختارها واژه فارسی »كه« باید آورده شود. این ساختارها در تمام متون 

فنی و تخصصی دیده می شوند. 
مثال: 

The process, also commonly called gravure, is used in the 
production of food and nonـfood packaging. 

فرایندی كه به طور رایج گراور نامیده می شود، در تولید و بسته بندی غذایی و غیره 
به كار می رود. 

The process )which is( also commonly............................ 
                                                    That                                                                           

در این ساختار ضمیر ربطی that is یا which حذف شده است. 
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 :a variety of + ...... و as well as 3   كاربرد اصطالح
اصطالح as well as به معنی به خوبی نمی باشد. معنی آن و همچنین، و عالوه بر 

آن می باشد كه در متون، زیاد كاربرد دارد. 
Gravure printing is used in the production of food and nonـfood 
packaging as well as labels. 
اصطالح ....... + a variety of به همراه اسم جمع به كار می رود كه به معنی »انواع«، 
»گوناگون« می باشد. برخي افراد این عبارت را »گونه« یا »تنوع« معنی می كنند كه 

این معنی تحت اللفظی و عموماً نادرست می باشد. 
:a variety of + اسم جمع

Gravure printing has a variety of applications in the security 
printing and industrial sectors of printing. 
چاپ گراور كاربردهای گوناگون در چاپ امنیتي و بخش های صنعتی چاپ دارد. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

روش های گراور و فلکسو در تولید، بسته بندی غذایی و 
 packaging ـ1بسته بندی غیره استفاده می شوند. 

حکاكی كردن، سیلندرهای چاپ روتوگراور به صورت لیزري حکاكی مي شوند.
 Engrave ـ2منقوش كردن 

 Excess ـ3اضافی باید تالش كنید چربی اضافی را از بدن خود كاهش دهید. 

 Mount ـ4قراردادن، نصب كردن پلیت چاپ روی سیلندر پلیت قرار می گیرد. 

 Seamless ـ5صاف، بدون درز سیلندر چاپ گراور یك سیلندر بدون درز است.

 Security ـ6امنیتيیکی از كاربردهای چاپ گراور، چاپ امنیتي است. 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: 

It works by a direct transfer method for printing. 
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سؤال دوم: 
It is a seamless tubular sleeve or full cylinder. 

خواندن

فرايند چاپ روتوگراور
شونده  روي سطوح چاپ  چاپ  براي  مستقیم  انتقال  روش  یك  روتوگراور،  چاپ 

شامل: است،  الیه  یا چند  مصنوعي  كاغذي،  فیبر خمیر  براساس 
PE نایلون و ،OPP ،فیلم ها مانند پلي استر 

 كاغذ
 كارتن

 فویل آلومینیوم
بسته بندي  تولید  در  مي شود،  نامیده  گراور  چاپ  فراگیر،  به طور  كه  فرایند  این 
و  استفاده مي شود  ترنسفر  دیواري، چاپ  كاغذ  لیبل،  و همچنین  غیره  و  غذایي 
كاربردهاي گسترده گوناگوني در چاپ امنیتي، صنعتي و بخش هاي صنعت تنباكو 

دارد.
ماشین هاي چاپ روتوگراور

چیدمان ماشین چاپ گراور داراي آرایش خطي است كه به تعدادي واحدهاي چاپ 
كه در طول یك نقشه خطي نصب شده است نیاز دارد. در یك ماشین معمولي، هر 

واحد شامل موارد زیر است:
از  درز )شکاف( ساخته شده  بدون  توخالي  سیلندر چاپ )فرم(: یك غالف   
استیل، آلومینیوم، پالستیك یا مواد تركیبي است كه به  ازاي تصویر موردنظر براي 

چاپ حکاكي شده است.
 تیغه هدايت مرکب: ابزاري است كه مركب را از نواحي بدون چاپ سیلندر چاپ 
پاک كرده و همچنین مركب اضافه را از بخش هاي حکاكي شده )سلول ها( بر مي دارد.
با پوشش الستیکي كه بر روي یك شفت   نورد )سیلندر( فشار: یك غالف 
سطح  فشاردادن  آن،  از  اولیه  هدف  است.  شده  نصب  استیل  جنس  از  )محور( 

است. )فرم(  چاپ  سیلندر  مقابل  در  چاپ شونده 
 سیستم مرکب دهي: شامل یك مخزن مركب، تشت نگهداشت مركب و پمپ 

مركب با لوله هاي رفت و برگشت مركب.
سطح  روي  مركب  كه  است  بسته  محفظه  یك  شامل  خشك کن:  سیستم   
بعدي خشك مي كند. ظرفیت  به  واحد چاپ  از رسیدن  تا پیش  را  چاپ شونده 
خشك كن ها بر مبناي سرعت مورد انتظار از چاپ، نوع مركب )پایه حالل یا پایه 

تعیین مي شود.  آب( و حجم مركب چاپ شده 
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فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 a 3ـ       c 2ـ            a 1ـ

ب( حرف T را در جمله هاي درست و حرف F را در جمله هاي نادرست قرار دهید.
 True 3ـ   False 2ـ   True 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهاي خالي را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 reflected 4ـ      transfer 3ـ   production 2ـ   consists 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب براي كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 solvent 3ـ   produces 2ـ   direct 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 a 6ـ    d 5ـ      c 4ـ      b 3ـ      e 2ـ       f 1ـ

ترجمه 
الف( متن زیر را ترجمه كنید. 

امروزه، ماشین چاپ روتوگراور از یك سیلندر چاپ استفاده می كند كه با سلول های 
ریزي كه مي توانند مركب را نگه دارند و اندازه و الگوی )حکاكي( آنها متناسب با 

تصویر است حکاكی لیزری شده اند.
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید.

 
شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

Layout1قالب، چیدمان، طرح بندیDetermine7تعیین كردن

چاپ شده، به سطح 
منتقل شده

Lay down8افقیHorizontal2

Seamless3بدون درز، صافIndustrial9صنعتی

Section4بخش، قسمتMinute10خیلی كوچك، ریز

نورد فشار
 Impression

roller11شفت، میله، محورMandrel5

Purpose6هدف، منظورPattern12الگو
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هفتم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن، روش و ماشین های چاپ روتوگراور را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به  درستی می خوانم. 

معنی متن را به  درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن، روش و ماشین های چاپ روتوگراور را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

فرایند، مزایا و کاربردهای چاپ گراور بیست و هشتم

1ـ کاربرد as: در این متن گراور و متن پیشین، نویسنده، كلمه as را زیاد به كار 
»هنگامی كه«  كه«،  »همانطور  به معنی  ربط  كلمه  به عنوان   as كلمه  است.  برده 
در متن روتوگراور و سایر متون دیده می شود. كلمه as به عنوان یك كلمه ربطی 

همیشه دو جمله را ربط می دهد. 
As the printing roller rotates back into the ink pan, the printed area 
of the substrate proceeds through a dryer. 

توجه: as معانی دیگر دارد كه بستگی به كاربرد آن در جمله دارد. 
 ساختار as + صفت/قید+as به معنی مثل، همانند یا شبیه برای مقایسه دو اسم 

به كار می رود. 
This printing press transfers ink as well as that one. 

این ماشین چاپ مانند دیگری )آن ماشین چاپ دیگر( مركب را منتقل می كند.
 همچنین به معنی »به عنوان« به همراه اسم كاربرد دارد. 

As a skillful operator, I must know how to work with a gravure 
printing press. 
به عنوان یك اپراتور ماهر، بایستی بدانم كه چگونه با ماشین چاپ روتوگراور كار 

كنم.
2ـ ترجمه جمالت مجهول: در متن افست به ساختار مجهول حال ساده اشاره 
شد. این ساختار مجهول حال ساده بیشترین كاربرد را در متون تخصصی دارد. در 
متن فرایند چاپ گراور ساختار مجهول زمان حال كامل )ماضی نقلی( وجود دارد. 

ساختار معلوم حال كامل )ماضی نقلی(:    
 

فاعل  +have/has  + فعل(  )قسمت سوم  اصلی  فعل  مفعول  اسم   + مفعول   +  ....
ساختار مجهول حال كامل )ماضی نقلی(:

 
مفعول  +  have/has  +been  + اصلی  فعل  مفعول  اسم   +  ...........
For a webـfed printing press, after each color has been printed and 
any coatings applied, the web is rewound into a finished roll. 
برای ماشین چاپ رول، بعد از اینکه هر رنگ چاپ شد و پوشش دهی نیز انجام 
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)جمع كننده(  پایانی  نورد  یك  روی  پیوسته،  شونده  چاپ  سطح  شدند،  )چاپ( 
می شود.  بازپیچیده 

نكته: برای ترجمه جمالت مجهول، گاهی اوقات مجبور هستیم جمالت مجهول 
را به معلوم تبدیل كنیم. این كار در مواردی صورت می گیرد كه جمله مجهول در 

زبان فارسی در قالب جمله ای معلوم و روان تر بیان می شود. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

 Durable ـ1با دوام، طوالنیاین ماده نسبت به ماده دیگر بادوام تر است.

 Ink pan ـ2تشتك مركب سیلندر چاپ در تشتك مركب می چرخد

 Registration ـ3جانمایی، انطباق جانمایی رنگ های CMYK ضروری است.

باز  جمع كننده  نورد  یك  روی  رول  كاغذ   
 Rewind ـ4بازپیچیدن پیچیده می شود.

موجب  دهنده(  )پوشش  ورنی  از  استفاده   
 Varnish ـ5الیه پوششی نازک )ورنی( افزایش براقیت مركب چاپ شده می  شود. 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: 

It rotates in the inkpan. 
سؤال دوم: 

Yes, it does. 

خواندن

فرايندهای چاپ گراور
شرح فرايند: طی فرآیند چاپ، سیلندر چاپ در داخل مخزن مركب می چرخد 
تا سلول های حکاكی شده، با مركب پر شوند. هنگامی كه سیلندر به طور روان در 
برداشته  مركب،  هدایت  تیغه  توسط  اضافه  مركب های  می چرخد،  مركب  مخزن 
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توسط  كه  می كند  پیدا  تماس  چاپ شونده  با سطح  سیلندر  آن  از  پس  می شود. 
یك نورد فشار با روكش الستیکی به آن فشرده می شود. فشار نورد، همراه با بافت 
سیلندر  سلول های  از  مركب  مستقیم  انتقال  باعث  چاپ شونده،  )مویرگی( سطح 
)سیلندر( چاپ  نورد  هنگامی كه  می شود.  روی سطح چاپ شونده  بر  )فرم(  چاپ 
)فرم( به داخل مخزن مركب بر می گردد )دوران تکرار می شود( ناحیه چاپ شده از 
سطح چاپ شونده، میان خشك كن حركت كرده و به واحد چاپ بعدی كه به طور 

معمول، یك رنگ متفاوت یا احتماالً ورنی یا پوشش باشد می رسد. 
از سیستم های كنترل رجیستر عرضی و  با استفاده  روی هم خوردن دقیق رنگها 
طولی میسر می شود. برای یك ماشین چاپ رول، پس از آنکه همه رنگ ها و مواد 
پوشش دهی چاپ شدند، رول چاپ شده، بر روی نورد جمع كن، باز پیچیده می شود.

مزايا و کاربردهای اين فرايند چاپ
از چگالی  بسیار گسترده ای  در محدوده  مركب  پایدار  انتقال  توانایی  فرایند،  این 
)ضخامت الیه( مركب و در سرعت های باال را دارد كه آن را برای كاربردهایی كه 
نیاز به كیفیت باالی تصویر دارد مناسب می سازد. مانند نشر، بسته بندی، برچسب، 

چاپ امنیتی، و چاپ های تزیینی.
طبیعت بادوام سیلندرهای چاپی مورد استفاده، چاپ گراور را برای توسعه كیفیت 
باالی چاپ در تیراژ یا تکرار چاپ های بسیار باال و ایجاد مزیت هزینه ای نسبت 

به سایر فرایندها، یك فرایند مناسب می سازد.

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 a 5ـ        b 4ـ   c 3ـ        d 2ـ   b 1ـ

ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.
 True 5ـ   False 4ـ   True 3ـ   True 2ـ   false 1ـ

تمرین واژگان

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 provide 4ـ  advantages 3ـ     registration 2ـ    requires 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 removed 2ـ         exact 1ـ
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پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
 a 6ـ      b 5ـ       e 4ـ   f 3ـ   d 2ـ  c 1ـ

ترجمه

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
مستقیم  به انتقال  منجر  چاپ شونده  بافتدار سطح  نقش  با  همراه  نورد  فشار     1

می شود.  شونده  چاپ  روی سطح  بر  )فرم(  چاپ  سیلندر  سلول های  از  مركب 
اضافه ای  مركب  هر  می چرخد،  مخزن  داخل  به نرمی در  سیلندر  مادامی كه     2

می شود. پاک  مركب  هدایت  تیغه  به وسیله 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

ارائه دادن، پیشنهاد 
كردن

offer7 اضافی excess1

engrave2 حکاكی كردن rewind8بازپیچش 

منطبق كردن، 
جانمای 

registration9 ،حذف كردن
برطرف كردن 

remove3

security چاپ امنیتی
print10 ،حركت كردن

proceed4 جریان داشتن 

منجر شدن، سبب require11نیاز داشتن 
result in5شدن 

به طور مداوم، به طور 
پایدار

consistently12 ،الک، روغن جال
ورنی

varnish6
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و هشتم

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

درست  به طور  را  روتوگراور  چاپ  كاربردهای  و  مزایا  فرایند،  متن  لغات 
می كنم.  تلفظ 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

درست  به طور  را  روتوگراور  چاپ  كاربردهای  و  مزایا  فرایند،  متن  لغات 
تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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دانش افزایی 

جلسه

موارد ایمنی بیست و نهم

1ـ قاعده حذف جزئی از جمله در ترجمه: 
اختالف  به علت  موارد  از  بسیاری  این حرف در   :)an( a کاربرد حروف تعريف 

مثاًل: نمی شود.  ترجمه  به فارسی  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  بین  ساختاری 
… and has a variety of further applications in the security printing.

... و كاربردهای بیشتری در چاپ امنیتی دارد.
2ـ کاربرد to به همراه فعل: 

حرف اضافه to به همراه فعل در وسط جمله به معنی »به منظور« یا »برای« می باشد 
كه منظور یا هدف را بیان می كند. 

Lock the power off to avoid the danger of serious injury to 
yourself. 

به منظور اجتناب از خطر آسیب شدید به خودتان، كلید برق را در حالت قطع، قفل 
كنید. 

3ـ در متن احتیاط های ايمنی جمالت شرطی نوع اول زياد ديده می شوند. 
ساختار شرطی نوع اول به قرار زير است:

if + فاعل و ....... +  فعل + فاعل  + will/may/can/must/should + فعل اصلی ساده + .......
                  زمان آینده ساده                             زمان حال ساده
                )جمله نتیجه شرط(                             )جمله شرط(

نكته: ممکن است جمله شرط )جمله If( به جای جمله نتیجه شرط قرار بگیرد و 
بین دو جمله انگلیسی ویرگول یا كاما به كار نمی رود. 
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فعالیت های پیش از خواندن 

الف( مطالعه لغات 

کلمهمعنیمعنی مثال

 Adjustment ـ1تنظیم، تطبیق، تغییر مقدار كمی اصالح در طرح ایجاد كرده ام.

رعد و برق به علت تخلیه الکتریسیته ابرها 
ایجاد می شود. 

قطع كردن، خاموش كردن، 
 Discharge ـ2تخلیه كردن 

تعدادی ابزار خوب نیاز داریم تا دستگاه را 
 Implement ـ3ابزار، وسیله تمیز كنیم. 

دیروز بازرسی ایمنی در دستگاه چاپ انجام 
 Inspection ـ4بازرسی، بررسی، كنترل شد. 

كنترل و تعمیرونگهداری ماشین های چاپ 
ـ  5تعمیر و نگهداری بایستی تا سر حدامکان دقیق باشد.  Maintenance 

 Modification ـ6تغییر، اصالح اصالحاتی در سیستم ایجاد كردم. 

دانستن احتیاط های قبلی در مورد ماشین 
 Precaution ـ7پیشگیری، پیش احتیاط چاپ ضروری است.

سعی كنید پس از استفاده از ابزارها آنها را 
 Proper ـ8درست، صحیح، مناسب در جای مناسب شان قرار دهید. 

را  دستگاه  یك  می خواهید  زمانی كه 
شخصی  حفاظت  بایستی  كنید،  راه اندازی 

را مورد توجه قراردهید.
 Protection ـ9محافظت، حفاظت 

در  متخصص  حرفه ای  كارگر  تعدادی 
 Qualified ـ10ماهر، الیق، شایستهشركت هستند. 

 )Warmـup discussion questions( ب: سؤاالت کلی
                 .Yes, it is  :سؤال اول
                .Yes, it is  :سؤال دوم
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خواندن

احتیاط های ايمنی 
این ماشین،  دستگاهی است برای چاپ افست عمومی. از آن برای هیچ عملیات 
دیگری استفاده نکنید و هیچ موادی جز مواد عمومی چاپ افست را به كار نبرید.

ايمنی در طول کار روزانه
را  كلیدها  نفر  از یك  بیش  اگر  كند.  راه اندازی  را  كلید ها  باید  نفر  فقط یك     1
راه اندازی كند، ممکن است دستگاه به حالت های غیر منتظره ای كه نتیجه آن ایجاد 

مشکل است كار كند. 
2   پیش از راه اندازی دستگاه، دیگر اپراتورها و افراد نزدیك دستگاه را با خبر و 

ایمنی را كنترل كنید.
راه اندازی  نفر در حال  اعالم كند كه یك  تا  به صدا درمی آید  آژیر خطر  3   یك 
ایمنی  برای  می شنوید،  را  آژیر  صدای  كه  زمانی  صورت،  هر  در  است.  دستگاه 

شوید. دور  دستگاه  خود  یا  متحرک  بخش های  از  خودتان، 
4   اگر هر كدام از پوشش ها یا ركاب های ایمنی ماشین كه اپراتور را از بخش های 
متحرک یا چرخان مکانیکی محافظت می كنند، برای انجام تنظیمات و ... باز شده اند، 

مطمئن شوید كه پس از تنظیمات، آنها را به حالت اصلی )قبلی شان( برگردانید.
5   هیچ ابزار یا وسیله تمیزكاری را بر روی هیچ قسمتی از دستگاه باقی نگذارید، 
زیرا ممکن است اپراتور/تعمیركار با آنها برخورد كرده و آسیب ببیند، و همچنین 
ابزار یا وسیله تمیزكاری ممکن است به داخل دستگاه افتاده و باعث شود كه ماشین 
ابزار و وسایل تمیزكاری در  چاپ، آسیب برسد یا آن را متوقف كند. از قراردادن 

جای مناسب خودشان بعد از استفاده از آنها مطمئن شوید.
6   هنگام برداشتن نمونه های چاپ شده از بخش تحویل دستگاه، هرگز دستتان 
یا  چرخان  بخش های  برخورد  باعث  كار  این  انجام  نبرید.  داخل  حد  از  بیش  را 
و  شده  درگیر  دست ها  یا  انگشتان  می شود  باعث  و  شده  مکانیکی  قسمت های 

ببینند. آسیب  به شدت 

فكر کنید ايمنی با شما 
آغاز می شود

ابتدا ايمنی
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ايمنی در طی تعمیر، کنترل و تنظیم
1   پیش از وارد شدن به داخل حفاظ ایمنی، پوشش یا كاركردن زیر دستگاه چاپ 
برای انجام تعمیر، كنترل )بازرسی( یا تنظیم، ابتدا كلید توقف اضطراری را فشار 
داده و قفل كنید، كلید قطع كن برق اصلی روی تابلو برق را قطع كنید، قفل و 
برچسب شناسایی را روی كلید قطع قرار داده و برق را قطع كنید تا از خطر آسیب 
شدید به خودتان و سایر كارگران اجتناب كنید. پس از قفل كردن همه كلیدهای 
برق، همه سیستم های هیدرولیك )روغنی( و پنوماتیك )بادی( را قطع كنید، همه 
قسمت هایی كه ممکن است بیفتند را ایمن كنید و دیگر پیش احتیاط های خاصی 
سایر  و  اپراتورها  بگیرید.  نظر  در  را  نظر( الزم هستند  )مورد  كار  انجام  برای  كه 

افرادی كه روی دستگاه كار می كنند را آگاه كنید.
ممکن  آنها  در  تنظیمی كه  یا  كنترل  برقی،  تعمیرات  هرگونه  انجام  از  پیش     2
است جعبه تقسیم، تابلو برق باز شده باشد، تقسیم ها یا سیم هایی كه ممکن است 
لمس شوند، برق اصلی را قطع كنید، كلید روی تابلو برق را قطع كنید یا برق را 
از قسمت تأمین برق دستگاه در كارخانه )اتاق برق( قطع كنید، كلید را قفل كرده 
پیش  و  یا قطع كنید،  را دشارژ  قرار دهید. همه خازن ها  و در وضعیت خاموش 
امتحان  را  برق  نبود جریان  الکتریکی، همیشه  بخش های  تماس  كردن  برقرار  از 
)تست( كنید. توجه شود كه همه سیم كشی های برقی بایستی توسط یك كارگر 

امتحان )تست( شوند. ماهر 

فعالیت های درك مطلب 

الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 
 d 4ـ    c 3ـ   a 2ـ   b 1ـ

ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.
 True 4ـ         True 3ـ   True 2ـ   False 1ـ
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ترجمه 

الف( متن زیر را ترجمه كنید. 
ایمنی  ابزار  كه  كنید  كنترل  دستگاه،  راه اندازی  از  پیش  روز  هر  و  همیشه    1

می كنند. كار  به درستی  و  هستند  خودشان  جای  در  دستگاه ها 
2  به علت احتمال شوک الکتریکی، برای تمیز كردن اطراف تجهیزات برقی، هرگز 

از پارچه خیس استفاده نکنید. 
ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

شمارهکلمهمعنیشمارهکلمهمعنی

پیشگیری، پیش Inspection7بازرسی، كنترل
احتیاط

Precaution1

Qualified2الیق، ماهر، كارشناسPrompt8فوری، سریع

Adjustment3تنظیم، تطبیقCapacitor9خازن

به عالوه، افزون 
بر این

In addition10نمونهSample4

Delivery unit5واحد تحویل یا انتقالSupply11تدارک، پشتیبانی

Equipment6تجهیزاتLeak12نشت

تمرین واژگان

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 inspection 5ـ     avoid 4ـ   maintenance 3ـ  discharge 2ـ  Warn 1ـ
ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 

را انتخاب كنید.
 protect 3ـ           promptly 2ـ      cautious 1ـ

پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 
 b 5ـ      e 4ـ     a 3ـ      c 2ـ      d 1ـ
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه بیست و نهم

خود ارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

لغات متن موارد ایمنی را به طور درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

لغات متن موارد ایمنی را به طور درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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در این جلسه درباره آماده سازی دستگاه چاپ نکاتی اشاره می شود. برای این منظور، 
اپراتور باید ابتدا از موارد پیشگیری یا پیش احتیاط های ایمنی كار با دستگاه اطالعات 
و  تغذیه كننده  آماده كردن كاغذ، رطوبت دهی،  از  مثال  برای  باشد.  را داشته  الزم 
تنظیمات مکنده، تنظیمات رجیستری، واحد تحویل و غیره آگاهی كامل داشته باشد. 

جلسه
کنترل و کارهای اولیه )برای راه اندازی دستگاه(سی ام

دانش افزایی 

در این جلسه چند نکته یا قاعده درخصوص ترجمه اشاره می شود. 
1ـ قاعده ترجمه ضمیر و مرجع آن:

در ترجمه ضمایر و مراجع آنها الزم است مرجع را به جای ضمیر و گاه ضمیر را 
به جای مرجع استفاده كرد. رعایت نکردن این نکته، گاهی اوقات مشکالتی را در 

ترجمه به وجود می آورد. در جمله زیر It به مركب )ink( اشاره می كند. مثال: 
Drying system: consisting of a chamber which dries the ink once 
it is on the substrate and prior to it reaching the next printing unit. 

2ـ روش ترجمه جمله های بلند و پیچیده 
یکی دیگر از اختالف های ساختاری و بیانی بین زبان انگلیسی و فارسی، رایج بودن 
جمله های بلند و بسیار پیچیده از لحاظ دستور در متون زبان انگلیسی است. در 
زبان فارسی از چنین جمله هایی كمتر استفاده می شود. برای ترجمه روان چنین 
جمالت بلند و پیچیده، باید جمله های پیچیده را به چند جمله شکست و تجزیه 

كرد و به طور ساده بیان كرد. 
برای مثال اگر شما به متن safety precautions مراجعه كنید، به جمالت بلند و 

پیچیده زیادی در قسمت های آخر متن برخورد می كنید. مثاًل:
Before entering inside a safety guard, cover.......... 

3ـ عدم تطبیق زمان فعل جمله مبدأ با معادل فارسی آن: 
عدم تطبیق زمان جمله مبدأ و جمله مقصد می تواند مشکالتی را در ترجمه به وجود 

آورد چنانچه جمله مبدأ به جمله مقصد به صورت تحت اللفظی ترجمه شود. 
 ،after حروف  دارای  قیدی  عبارت های  با  فعل  زمانی  تطبیق  عدم  مثال  به طور 

بگیرید نظر  در  را  غیره  و   when و   before
After he had left, all the guests arrived. 

بعد از این كه او رفت، همه مهمانان آمدند.
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در این ساختار، زمان ماضی بعید )had left/رفته بود( به گذشته ساده )left/رفت( 
ترجمه شده است. 

فعالیت های پیش از خواندن 

الف( معنی لغات 

کلمهمعنیمثال

 Affect ـ1تأثیر گذاشتن نظر شما تأثیری روی تصمیم من نخواهد گذاشت. 

نم دار كردن، رطوب باران از الی پنجره وارد اتاق شد و پرده ها را خیس كرد. 
Dampen ـ2دادن 

فراموش نکنید با استفاده از سفت كردن 
 Fountain ـ3منبع، مخزن دستگیره های دو طرف، مركبدان را ببندید.

آماده سازی ها برای چاپ باید با احتیاط در نظر 
Preparation ـ4آماده سازیگرفته شوند. 

Procedure ـ5شیوه كار، روال، رویهمراحل كار برای راه اندازی ماشین چاپ چیست؟

 Suction ـ6مکش جاروبرقی ها به وسیله مکش كار می كنند

شما باید پیش از شروع كار با ماشین چاپ، سعی 
كنید شیوه كار با دستگاه را كاماًل مطالعه كرده و 

آن را بفهمید. 
 Thoroughly ـ7كاماًل، بسیار زیاد 

دریچه، سوپاپ، شیر این پمپ هوا را از طریق سوپاپ مکش می كند.
 Valve ـ8فلکه 

ب( سؤاالت کلی 
سؤال اول: مراحل آماده سازی ماشین های چاپ مختلف كدام اند؟

There are different steps for preparations of different printing 
presses.

 مراحل متفاوتی برای آماده سازی ماشین های چاپ مختلف وجود دارد.
سؤال دوم: احتیاط های ایمنی برای كار با ماشین های چاپ چه هستند؟
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They help operators or maintainers to avoid the dangers of the 
printing press and not to damage it.

آنها به اپراتورها یا تعمیركاران كمك می كنند تا از آسیب های ماشین چاپ مصون 
بمانند و همچنین به آن صدمه نزنند. 

خواندن

آغاز بازرسی ها و شیوه انجام کار
احتیاط: پیش از آغاز كار با دستگاه، مطمئن شوید كه احتیاط های ایمنی را كاماًل 

مطالعه كرده و فهمیده اید.
گروه کنترل: پیش از راه اندازی دستگاه، موارد زیر را كنترل كنید:

 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه همه پوشش ها بسته هستند.
 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه هیچ ابزار، مواد چاپ یا سایر موارد در ماشین 

باقی نمانده است.
 كنترل نهایی را پیش از راه اندازی دستگاه انجام دهید.
 كلید برق اصلی را در حالت روشن )ON( قرار دهید.

 كنترل كنید تا مطمئن شوید كه فشار كمپرسور كافی است.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی محلول رطوبت دهی و کاغذ(:
احتیاط: 

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  واحد تغذیه محلول رطوبت دهی را آماده سازی كنید.

3  سیستم رطوبت دهی را راه اندازی كنید و محلول رطوبت دهی را به نوردهای 
رطوبت دهی بفرستید )تغذیه كنید(.

4  كاغذ را در واحد تغذیه بارگذاری كنید.
آماده سازی برای چاپ )تنظیمات تیغه و مكنده ها(:

احتیاط: 
1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.

2  وضعیت جلو به عقب مکنده ها را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم كنید.
3  تنظیمات بخش های مکنده )شامل مکنده های بلند كننده، جلوبرنده، دمنده ها، 

هدایت كننده های ورق و وزنه ها( را مطابق با اندازه كاغذ انجام دهید.
4  تنظیمات سوپاپ های هوا و پمپ ها را با توجه به اندازه كاغذ انجام دهید.

5  وضعیت برس های تخته كاغذ و غلتك ها را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم كنید.
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آماده سازی برای چاپ )تنظیمات رجیستری/روی هم خوردن رنگ ها(:
احتیاط:

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  نشان ها را با توجه به پهنا و ضخامت كاغذ تنظیم كنید.

3  ارتفاع سنجاق ها را با توجه به ضخامت كاغذ تنظیم كنید.
4  دوتایی بگیر غلتکی را با توجه به ضخامت كاغذ تنظیم كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی واحد تحويل(:
احتیاط

1  تخته كاغذ را در واحد تحویل قرار دهید و )آن را( برای انتقال ورق آماده كنید.
2  قرقره های مکنده و جلو)هل( دهنده های كاغذ را با توجه به اندازه كاغذ تنظیم 

كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی سیلندر(:
احتیاط: 

1  مطمئن شوید كه پیش از انجام تنظیمات، كلید توقف قفل شده باشد.
2  فشار چاپ میان سیلندر فشار و سیلندر الستیك را با توجه به ضخامت كاغذ 

تنظیم كنید.
3  در هر برج چاپ، الستیك را روی سیلندر آن نصب كنید.

4  پلیت ها را روی هر سیلندر پلیت نصب كنید.

آماده سازی برای چاپ )آماده سازی مرکب(:
احتیاط

1  مخزن مركب را ببندید و آن را با استفاده از دسته های تنظیم دو طرف، به محکمی  قفل 
كنید.

2  مركب را با استفاده از كاردک داخل مخزن مركب بریزید.
3  كلید تغذیه مركب را فشار دهید تا نورد منشأ بچرخد و از كاردک برای پخش كردن 

مركب طوری استفاده كنید كه مركب از یك طرف تا طرف دیگر، یکنواخت باشد.
4  ناحیه تصویر پلیت را از روی فایل با استفاده از میز اپراتوری )PQC( بارگذاری 

كنید.
5  یك دستور كار را از صفحه فایل میز لمسی )PQC( را انتخاب و آن را بارگذاری 

كنید.
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فعالیت های درك مطلب
الف( پاسخ درست را انتخاب كنید. 

 b 4ـ       a 3ـ   c 2ـ   b 1ـ
ب( حرف T را در جمله های درست و حرف F را در جمله های نادرست قرار دهید.

 True 4ـ   False 3ـ        True 2ـ   false 1ـ

الف( جاهای خالی را با لغات زیر پر كنید. یك لغت اضافه است. 
 enough4ـ        suction 3ـ       dampening 2ـ   set 1ـ

ب( جدول را با دقت مطالعه كنید، سپس لغت مناسب برای كامل كردن هر جمله 
را انتخاب كنید.

 safety 3ـ   completely 2ـ       firmly 1ـ
پ( واژگان را با معانی آنها تطبیق دهید. 

 c 6ـ         a 5ـ     f 4ـ     b 3ـ   e 2ـ   d 1ـ

ترجمه
الف( متن زیر را ترجمه كنید. 

1 سرعت، دما، جریان مركب و وضعیت و فشار چاپ را تنظیم كنید. 
2 دستورات كاری را برای تعیین جزئیاتی مانند تیراژی كه باید چاپ شود، رنگ ها 

و ... كنترل كنید. 
پلیت های چاپ،  ابزارهای دستی،  از  استفاده  با  و  )فنی(  به مشخصات  توجه  با   3
انتخاب و نصب كنید.  را در ماشین ها  نوردها، هدایت كننده های ورق و سیلندرها 

ب( معنی لغات و اصطالحات زیر را با استفاده از فرهنگ لغت بیابید. 

تمرین واژگان

رديفکلمهمعنیرديفکلمهمعنی

احتیاط های Completely6 كاماًل 
ایمنی 

 Safety precaution1

Sucker2 مکنده Blanket7 الستیك

تخته كاغذ)سطح 
چاپ شونده(

 Pile board8پد، بالشتكpad3

جلو/ هل دهنده كاغذ 
 Paper
 jogger9 ،تغذیه كننده

واحد تغذیه 
 Feeder4

Dampening5 رطوبت دهی Ink spatula10 كاردک مركب 
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کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سی ام

خودارزيابی توسط هنرجو

خیر بلی مؤلفه های خودارزيابی 

برای راه اندازی دستگاه ها را به طور  اولیه  لغات متن كنترل ها و كارهای 
درست تلفظ می كنم. 

معنی لغات را در جمالت می توانم حدس بزنم. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهم. 

متن را به درستی می خوانم. 

معنی متن را به درستی درک می كنم. 

معنی جمالت متن را می توانم ترجمه كنم. 

فعالیت های پیش از متن را می توانم انجام دهم. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كنم. 

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر بلی مؤلفه های ارزشیابی 

به طور  را  راه اندازی دستگاه ها  برای  اولیه  لغات متن كنترل ها و كارهای 
درست تلفظ می كند. 

معنی لغات را در جمالت می تواند حدس بزند. 

قبل از شروع متن اصلی به سؤاالت كلی پاسخ می دهد. 

متن را به درستی می خواند. 

معنی متن را به درستی درک می كند. 

معنی جمالت متن را می تواند ترجمه كند. 

فعالیت های پس از متن را می تواند انجام دهد. 

CD را به طور كارآمد برای افزایش مهارت خواندن و شنیدن استفاده می كند. 

اخالق حرفه ای را رعایت می كند. 

در كار گروهی مؤثر عمل می كند. 
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ـ پاسخ سؤاالت خودآزمايی:
 سؤاالت مرتبط با متن 

1 دو تیغه در محفظه مركب را نام ببرید.
The barrier blade and the doctor blade 

2 جمالت زیر را براساس متن باال كامل كنید.
a. is removed         
b. in contact with the anilox roller   

3 كدام یك از تصاویر زیر، نورد آنیلوكس را نشان می دهد؟
 b تصویر

4 زمانی كه نورد آنیلوكس می چرخد، سطح آن با سیستم تیغه هدایتگر در تماس 
است.

 False 
2ـ7ـ5ـ جاهای خالی را با كلمات زیر پركنید. )یك كلمه اضافه است( 

 precautions 4ـ     solvent 3ـ      production 2ـ     rotates 1ـ
3ـ7ـ5ـ متن زیر را به فارسی ترجمه كنید.

تصویر  دارای  كه  فتوپلیمری  چاپی  پلیت های  از  فلکسو  ماشین های  امروزه   1
استفاده می كنند. بخش های برجسته  از چاپ مورد نظر هست  برجسته معکوس 
روی پلیت، به وسیله یك نورد آنیلوكس به مركب آغشته شده و سپس مركب را 

می كنند.  منتقل  چاپ شونده  سطح  روی 
2 جمالت زیر را به فارسی ترجمه كنید. 

a. مزیت اصلی چاپ افست، كیفیت باال و پایدار آن است. 
b. سیلندر چاپ در مركب می چرخد كه در آنجا سلول های حکاكی شده با مركب 

پر می شوند. 
3 معنی لغات زیر بار بنویسید. 

كلمهمعنی

maintenance ـ1تعمیر و نگهداری

 Chamber ـ2 مخزن، محفظه 

 Inspection ـ3بازرسی ـ كنترل 

 Precaution ـ4پیشگیری، اقدام، احتیاط

Registration   ـ5انطباق/روی هم خوردگی )رنگ ها(
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ارزشیابی پودمان کسب اطالعات فنی

1ـ چاپ افست لیتوگرافی 
  

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه را 
حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسد.

ترجمه 7 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسید.

ترجمه كل 10 كلمه را 
انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 
تحت اللفظی 

جمالت را كرده 
باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 

باشد )ترجمه كاماًل روان 
است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت الفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را 
روان انجام داده 

است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 

است )ترجمه كاماًل روان 
است( 
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2ـ چاپ فلكسوگرافی 
   

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن اصلی، 
و  تشخیص  را  لغات  معنی 

حدس زده باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را داده 
باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه 
از 10 كلمه را 

بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 

باشد )ترجمه كامالً روان 
است( 

متون كوتاه یا بلند را ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 

است )ترجمه كامالً روان 
است( 



فصل پنجم: کسب اطالعات فنی

191

ارزشیابی پودمان اطالعات فنی

3ـ فرايند چاپ روتوگراور   
 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

متن  خواندن  از  قبل 
را  لغات  معنی  اصلی، 
زده  حدس  و  تشخیص 

باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 
كلمه را حدس زده 

باشد. 

را  كلی  سؤاالت  جواب 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه بیان 
شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و ترجمه 
كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد. 

ترجمه كل 10 
كلمه را انجام داده 

باشد. 

و  خوانده  را  جمالت 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده باشد. 

ترجمه روان جمالت را 
انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

را  بلند  یا  كوتاه  متون 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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4ـ فرايند، مزايا و کاربردهای چاپ روتوگراور    

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام داده 

باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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5 ـ موارد ايمنی
    

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن 
اصلی، معنی لغات را 

تشخیص و حدس زده 
باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را حدس 
زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد. 

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد. 

ترجمه كل 10 كلمه 
را انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت را 
انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 
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6 ـ کنترل و کارهای اولیه )برای راه اندازی دستگاه ها( 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص عملكرد

قبل از خواندن متن اصلی، 
معنی لغات را تشخیص و 

حدس زده باشد. 

معنی 2 كلمه را 
حدس زده باشد 

معنی 4 كلمه را 
حدس زده باشد. 

معنی بیش از 5 كلمه 
را حدس زده باشد. 

جواب سؤاالت كلی را 
داده باشد. 

جواب با یك كلمه 
بیان شود. 

جواب به صورت یك 
عبارت باشد. 

جواب به صورت یك 
جمله باشد. 

كلمات را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه 5 كلمه از 
10 كلمه را بنویسد.

ترجمه 7 كلمه از 10 
كلمه را بنویسد.

ترجمه كل 10 كلمه را 
انجام داده باشد. 

جمالت را خوانده و 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه تحت اللفظی 
جمالت را كرده 

باشد. 

ترجمه روان جمالت 
را انجام داده باشد. 

ترجمه جمالت با 
خالقیت انجام شده 
باشد )ترجمه كاماًل 

روان است( 

متون كوتاه یا بلند را 
ترجمه كرده باشد. 

ترجمه متون را 
تحت اللفظی انجام 

داده باشد. 

ترجمه متون را روان 
انجام داده است. 

ترجمه متون را با 
خالقیت انجام داده 
است )ترجمه كاماًل 

روان است( 

)Selfـ Assessment( خودآزمایی

1ـ7ـ5ـ متن زیر را با دقت خوانده و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
در طی فرایند چاپ فلکسوگرافی، مركب به داخل مخزن مركب سیستم تیغه داكتر 
پمپ می شود. دو تیغه مخزن مركب مانند تیغه مسدود كننده و تیغه هدایت كننده، 
با نورد آنیلوكس در تماس است( در  انتها را بسته و مركب را )زمانی كه  هر دو 
مخزن محصور می كنند. مادامی كه نورد آنیلوكس می چرخد، سلول های در تماس 
با سیستم تیغه هدایت كننده، مركب را جمع آوری می كنند و سپس زمانی كه نورد 
از زیر داكتر بلید عبور می كند، هرگونه مركب اضافی برداشته می شود. هنگامی كه 
روی  )كه  پلیت های چاپ  برجسته  با قسمت های  آن  آنیلوكس می چرخد، سطح  
سیلندر پلیت نصب شده( در تماس می باشد، مركب را انتقال می دهد. سپس پلیت 

چاپ می چرخد و تصویر را بر روی سطح چاپ شونده منتقل می كند. 
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جدول ارزشیابی نهایی فصل )پودمان( یكم

عنوان 
پودمان

تكالیف 
عملكردی 
)واحدهای 
يادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)کیفیت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

كسب 
اطالعات فنی

مهارت خواندن 
و درک مطالب 

تخصصی از منابع 
تخصصی و علمی 
صنعت چاپ به 
زبان انگلیسی

درک معنی 
و محتوای 

مطالب فنی 
ـ تخصصی 
مندرج در 
راهنمای 
كاربری 

ماشین آالت 
چاپ و 

افزایش توان 
بهره برداری 

بهینه از 
ماشین های 

چاپ به كمك 
آنها

باالتر 
از حد 
انتظار

خواندن و درک مطالب 
مندرج در كتابچه 

راهنمای اپراتوری یك 
ماشین چاپ

3

به كارگیری 
كتاب های 

راهنمای كاربری 
ماشین آالت جها 

ارتقای سطح 
بهره وری در كار با 
ماشین آالت از زبان 

انگلیسی

در حد 
انتظار

درک مطالب مندرج 
در برگه اطالعات فنی 

)Technical Data( یك 
ماشین چاپ

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

بیان معنی %50 
واژه های فنی مندرج در 
برگه اطالعات مندرج 

)Technical Data( یك 
ماشین چاپ افست

1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان

نمره پودمان از 20
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