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ملت شريف ما اگر در اين انقالب بخواهد پيروز شود بايد دست از آستين 
برآرد و به كار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و كارخانه ها و مزارع 

 و روي پاي خود بايستد. ها تا آنجا كه خودكفا شودو باغستان
 )هرُّّس سدّامام خميني (قُ
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 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقي -تغذیه و تحویل 

 

 9پودمان 

 

واحد تغذیه و تحویل سطوح چاپ یكی از ارکان مهم چاپ افست است. هر چه در این 
واحد، تنظیمات دقیق تر صورت گیرد، چاپ بهتری بدست خواهیم آورد. تغذیه واحد 

فرایندی است که طی آن، سطوح چاپ شونده بعد از آماده سازی و بارگذاری در چاپ، 
واحد تغذیه، به واحد چاپ فرستاده شده سپس به واحد تحویل انتقال داده می شوند. 
آماده سازی واحد چاپ با بستن الستیک و پلیت برروی سیلندرهای مربوط ادامه یافته 

این پودمان، چگونگی آماده سازی سطوح  شود. درو به مرحله نمونه گیری ختم می
بستن تنظیمات الستیک و پلیت  -چاپ شونده، تنظیمات واحدهای تغذیه و تحویل 

 یم.گیرروی سیلندرها را بصورت پایدار با رعایت نكات ایمنی و زیست محیطی فرا می
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 9واحد یادگیری 

 شایستگي تغذیه و تحویل در ماشین چاپ افست ورقي

 
 

 ایدنون پي بردهتا کآیا 

 
 های اصلی واحدهای تغذیه و تحویل کدامند؟بخش 
 های چاپ افست ورقی، چه کارهایی باید انجام شوند؟در فرایند تغذیه و تحویل دستگاه 
 رابطه کیفیت چاپ با چگونگی تغذیه سطح چاپ شونده چیست؟ 
 شوند؟ف تغذیه و تحویل، چگونه انجام میهای مختلتنظیمات بخش 

 
ذیه و تحویل سازی سطوح چاپ شونده و تنظیمات واحدهای تغف از این شایستگی، فراگیری آمادههد :هدف

 باشد.یند چاپ میدر طی فرا
 
 

 عملکرد استاندارد

 
سازی سطح چاپی، تنظیمات واحد تغذیه قبل از چاپ وتحویل پس از چاپ آمادهکاربرد اطالعات مورد نیاز برای 

  العمل کاربری دستگاه.به تیراژ سفارش مطابق با دستور تا رسیدن
 

  



 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی -تغذیه و تحویل 

 3 

 سازی سطح چاپ شونده خارج از دستگاه چاپآماده
 

  دانید؟آیا می
 مراحل آماده کردن سطوح چاپ شونده برای تغذیه در دستگاه چاپ کدامند؟ 
 ُکند؟بهتر آن در دستگاه کمک میر زدن کاغذ، چگونه به تغذیه ب 
  قرارگیری تخته کاغذ در بخش تغذیه دستگاه چگونه است؟تنظیمات محل 
 تغذیه و تحویل درست، چه مزایای دیگری به همراه دارد؟ 

 

 

 
های نوشته )ورقی( بوده و با توجه به اندازههای چاپ افست ورقی، سطح چاپ شونده به صورت شیت در ماشین

واحد  یلدستگاه برش در ابعاد مورد نظر بریده و تحوشده در برگه سفارش تولید و شرایط ماشین چاپ، توسط 
 شود. چاپ و اپراتور مربوطه می

  :سازیمراحل آماده

 :تغذیه، کارهای زیر بایستی انجام شوند برایسازی سطوح چاپ شونده، برای آماده
و ... در  ، بسته بندی، حمل و نقل تا چاپخانهتولیدسطوح چاپ شونده پس از  ( برزدن )هوادهی( کاغذ:الف

طور شوند. هنگام برش خوردن نیز به جا میهنگهداری و جاب)دما،رطوبت، فشار و...( شرایط محیطی مختلفی 
شوند که در این وضعیت، شرایط مناسب برای قرارگرفتن در دستگاه چاپ را روی تخته چیده میرنامنظم ب

جاد مزایای زیر در )هوادهی( شوند. بر زدن باعث ایندارند، از این رو سطوح چاپ شونده بایستی خوب بر زده 
 شود.یند چاپ میفرا

 جدایش کامل و تغذیه برگ به برگ در دستگاه
 سازگاری بهینه سطوح چاپ شونده با شرایط محیطی )دما و رطوبت( چاپخانه

 برطرف شدن یا کاهش الكتریسیته ساکن سطوح چاپ شونده
شود. بر زدن باعث کاهش چسبندگی و کاهش انجام میکمک انگشتان عمل بر زدن، بیشتر با حرکت دست و با 

 .(4شكل  شود)می اصطكاك بین اوراق کاغذ در زمان حرکت آنها بر روی یكدیگر
 

 
 رزدن کاغذبُ -1شکل 
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 تا یک های هر برگه به اندازه حدودی نیمسانتی متر را به صورتی که لبه 49×19برگی کاغذ در اندازه  499یک دسته   فعالیت
 متر از برگه زیرین خود پایین تر باشد را تنظیم کنید. میلی

  

 
ود؟ شهش الكتریسیته ساکن دسته کاغذ میدر گروه کالسی خود تحقیق کنید که در فرآیند بر زدن، چه عاملی باعث کا  پژوهش

 نتیجه را نوشته و در کالس به اشتراك بگذارید.
  

 
کاغذ بعد از برش باید روی تخته یدك ویژه تغذیه دستگاه چاپ بازچینش  :چیدن وآماده سازی تخته یدك (ب

شود. برای انجام این کار اپراتور ابتدا تخته یدك دستگاه را در مكان مسطحی به دیوار یا سطح صاف و محكم 
 عمود بر زمین تكیه دهد. 

توان و ظرفیت دستها( از روی تخته کاغذهایی که از دستگاه برش  بعد از بر زدن دسته کاغذ )به تعداد مناسب با
این  شوند.به تخته یدك آماده شده، چیده می های کاغذ ضمن رعایت نكات ایمنیهمنتقل شده است، دست

 یابد تا کلیه سطوح چاپ شونده بر روی تخته یدك منتقل شوند.عملیات ادامه می
تخته برای قرار گرفتن در دستگاه چاپ بایستی از سمت نشان دستگاه،  از آنجا که کاغذهای چیده شده بر روی

ی )سمت رکامال صاف و گونیا باشند، برای این کار از یک تیغه نصب شده بر روی دیوار برای تكیه دادن لبه کنا
 شود. در این شرایط، لبه جلویی کاغذ )سمت سنجاق( با صافی سطح دیوار و لبهنشان( کاغذها استفاده می

ت که شوند. بدیهی اسبشی فلزی یا چوبی(صاف و گونیا میکناری آنها )سمت نشان( با صافی تیغه )پروفیل، ن
ر معمول، اگر برش کاغذها به درستی انجام شده باشد، دو طرف دیگر که به سمت بیرون هستند نیز، به طو

 .( 4شكل) گونیا و منظم خواهند شد

  
 چیدن کاغذ -2شکل

 

 هنگام چیدن تخته یدك به اندازه ظرفیت دستان خود کاغذ را برای بر زدن بردارید.  نکته ایمنی
 در انتقال و بلند کردن دسته کاغذ، موارد ایمنی را رعایت کنید.

  داری کنید.داز بارگذاری تخته یدك بیش از وزن مجاز خو
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 70×50برگي با اندازه  300 تالش كنيد كه با تكرار، روش درست بر زدن، بلند كردن و انتقال منظم يك دسته كاغذ    فعاليت
  متر را زير نظر هنر آموز فراگيريد.سانتي

  
  

 :انتقال تخته كاغذ به بخش تغذيه

  :مراحل انتقال و تنظيم تخته كاغذ به صورت زير خواهد بود
ورودي دستگاه چاپ منتقل  نوع دستي آن) به بخش تغذيه/ تخته كاغذ را با استفاده از جك پالت بر (غالباً

  كنيم.صفحه فوالدي تخته باالبر وارد ميكرده و در موقعيت مناسب (مركز) 
آنگاه با فشار دادن جك پالت بر و با دقت و تنظيم چشمي اوليه، تخته كاغذ را به طور تقريبي با گونياي 

ذيه مي فشاريم تا تخته زمان به شبكه آهني جلوي بخش تغ كناري دستگاه (سمت نشان) تنظيم كرده و هم
  .)3شكل ( وي تخته باالبر دستگاه قرار گيردكاغذ در حالت پايدار و بدون به هم ريختگي ر

  

  
  انتقال كاغذ -3شكل 

درصورتي كه فاصله جانبي تخته كاغذ نسبت به گونياي سمت نشان، داراي فاصله بيش از حد شود، با استفاده 
هاي قديمي) ماشينهاي اتوماتيك) يا با روش دستي و آچار مخصوص (در ماشينجايي صفحه (در هكليد جاب

  .)4شكل( جا كنيدهكل صفحه تخته باالبر را به اندازه مورد نياز جاب
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A: پیچ تنظیم 
B: صفحه مدرج  
 

 
 جایی تخته یدكبهتجهیزات جا -4شکل 

 
تر نسبت به نشان دستگاه و با استفاده از گونیای کنار تخته و آپارات دستگاه انجام خواهند سایر تنظیمات دقیق

 شد.
 

 تنظیم واحد تغذیه

 
  دانید؟می آیا

 بخش تغذیه دستگاه چاپ افست ورقی، شامل چه اجزایی است؟ 
 تنظیمات واحد آپارات چگونه است؟ 
  چند حالت عملكردی وجود دارد؟ در واحد تغذیه چیست و این سیستموظیفه دوتایی بگیر 
 کند؟نشان چیست و چگونه کار می 
 کند؟چیست و چگونه کار می سنجاق 
 شوند؟تی در تغذیه باعث توقف دستگاه میچه اختالال 
 شوند؟دهند و چگونه تنظیم میای جلوی سنجاق، چه کاری انجام میحسگره 
 شوند؟گر کاغذ، چگونه تنظیم میای هدایتهها و موییها، تسمهقرقره 
 سیستم مكش روی سینی آپارات برای چیست؟ 
 منشاء باد دمنده و مكنده واحد تغذیه از چیست؟ 

 

 

 
های سطح چاپ شونده، متغیر است. اپراتور تغذیه بر حسب سفارش چاپ و ویژگی طور کلی تنظیمات در واحدبه

گیری را به سطح چاپ شونده در هر نوبت نمونه این تنظیمات بر حسب ابعاد و ضخامت )گراماژ( وظیفه اجرای
 عهده دارد. 

B 

A 
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 :تنظیم واحد تغذیه
  :مراحل تنظیم در واحد تغذیه به شرح زیر است

دك را ضی تخته یبرای تنظیم موقعیت جانبی تخته کاغذ، ابتدا تنظیمات عر :( تنظیم عرضی تخته باالبرالف
 کنیم.صفر تنظیم می روی

کنیم که مرکز طوری وسط تخته یدك تنظیم میدر ادامه یک برگ چاپی را روی تخته یدك گذاشته و آن را 
اغذ با توجه به خط متر در جهت عكس نشان )سمت اپراتور / موتور( قرار گیرد. محل قرارگیری کمیلی 1آن 

 (.4و  8، 1های شكلشود )شاخص،تنظیم می
 

 
 

 

 قراردادن یک برش چاپی -7 شکل  متریمیلی 5رعایت فاصله  -6 شکل نشانگر خط شاخص -5 شکل

 

. وندشبه موقعیت نشان دستگاه تنظیم می های جانبی در واحد تغذیه نسبتگونیا :( تنظیم گونیای کناریب
ز برگ کاغذ یا با استفاده ا ها، خط کش مدرجی تعبیه شده تا اپراتور بتواند با توجه به ابعاد عرضیبرای این گونیا

 شاخص روی پالت، آنها را تنظیم کند.
های جدید، گونیاها به صورت خودکار با وارد در ماشین

شوند. ضمن اینكه بعضی کردن ابعاد کاغذ تنظیم می
از گونیاها قابلیت تنظیم فاصله نشان بصورت اتوماتیک 
با استفاده از سنسور های تعبیه شده روی گونیا را 

 (.1رند )شكلدا
 

 
 8شکل

سمت  هنگام کار با نشان (.9شكل ) می باشد Lو  Rنشانگر متحرك صفحه مدرج دارای دو خط راهنما با عالئم 
 .(49شكل ) کار کنید OS یا Lو هنگام کار با نشان سمت اپراتور با نشانگر  DS یا Rموتور از نشانگر 
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 نشانگر صفحه مدرج -9شکل

 
 کش مدرج  خط -11شکل 

 

 وند؟شروی صفحه مدرج چگونه استفاده می اعداد از با راهنمایی هنرآموز، تالش کنید تا به طور عملی متوجه شوید که  فعالیت
 

 
 

 صورت هفتگی ریل حرکت گونیای روی صفحه مدرج را روانكاری نمایید.هب  نکته
 

 
 

تنظیم باال آمدن تخته تغذیه در تغذیه مستمر، سیستم باالبر برای  :( تنظیم حرکت اتوماتیک تخته تغذیهپ
ه دهد. این کار بده را اندکی به سمت باال حرکت میبصورت اتوماتیک در هر سیكل زمانی تخته سطح چاپ شون

شود. اپراتور با توجه به ضخامت سطح چاپ شونده برای باالبر سگر نوری پاشنه آپارات مدیریت میوسیله ح
کند که با هر بار فرمان حسگر چه مدت زمانی تخته یدك به کتاب راهنما ی ماشین( تعریف می ل)طبق جدو

 دهد. آمدن تخته با ضخامت را نشان میرابطه میزان باال 4-باال حرکت کند. جدول 
 1-جدول

 ضخامت کاغذ
 8/9باالتر از 

 مترمیلی

 8/9 تا 1/9

 مترمیلی

 1/9 تا 98/9

 مترمیلی

 91/9کمتر از 

 مترمیلی

یدك بر اتومات تخته
 ثانیهحسب صدم

 ثانیه 91/9 ثانیه 4/9 ثانیه 2/9 ثانیه 8/9

 
 آپارات قسمتی از واحد تغذیه است که وظیفه جدا کردن کاغذ و انتقال آن به واحد رجیستری :تنظیمات آپارات

 دهیم.یرا به عهده دارد. در ادامه تنظیم هر یک از اجزاء آپارات را به اختصار شرح م
گی بتواند در موقعیتی قرار گیرد که عملیات تغذیه را به درستی کله برای آنكه :ی(گ( جعبه آپارات )کلهالف

های یا در ماشینانجام دهد باید از روی صفحه مدرج آن به صورت دستی )بر حسب طول سطح چاپ شونده( 
 شود. تنظیمجدید از روی میز کنترل )با شاخص قرار دادن پاشنه آپارات( 

اید ب سطح چاپ شونده تعیین می شود. پاشنه طولمحل قرارگیری پاشنه با توجه به اندازه  :( پاشنه آپاراتب
 .(44شكل روی لبه سطح چاپ شونده قرار گیرد )ق کتاب راهنما ماشین( بمیلیمتر )طب42تا  49در حدود
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 گيري پاشنهمحل قرار                                      پاشنه آپارات           - 11شكل                                                   

واحد تغذيه و ابزار گونيا كردن لبه جلويي كاغذ است. وظيفه آن  يسنجاق نام يكي از اجزا :) سنجاقپ
باشد. تنظيم مي موازي با لبه كار پليت رجيستر كردن و تحويل سطح چاپ شونده به واحد چاپ به طور كامالً

وري يونيت چاپ اول انجام به دو صورت اتوماتيك (از ميز كنترل) يا دستي از سمت اپرات معموالً اين سيستم
 شود. مي
نام دستگاهي در واحد تغذيه است كه وظيفه كنترل عرضي و تغذيه يكسان سطح چاپ شونده را  :) نشانت

ر، نشان سمت موتور) بر حسب باشد (نشان سمت اپراتود تغذيه داراي دو دستگاه نشان ميبه عهده دارد. واح
ها شانسفارش پيش از چاپ تعيين مي شود كدام نشان وظيفه اين كنترل را به عهده خواهد داشت. تنظيم ن

  شود.بر روي خود آنها انجام مي
  :نكته
 هاي چاپ داراي پمپ هايي هستند كه وظيفه توليد و ماشين :هاي توليد باد دمنده و مكندهپمپ
باشند كه مركزي مي ها داراي شير تنظيمكليه واحدها به عهده دارند. پمپ و مكنده را درمين باد دمنده أت
  شوند.ستور العمل كتاب راهنما تنظيم ميحسب نياز و طبق دبر

سطح چاپ شونده را به عهده دارند ها در آپارات وظيفه بلند كردن و هدايت مكنده :ها)ها ( فوتكج) مكنده
  .)12شكل (

  
  هاي آپاراتمكنده -12شكل 

  

به شرح زير تنظيم ها داراي دو نوع حركت عمودي (بلند كننده) و افقي (جلو برنده) هستند. هر كدام مكنده
  شوند:مي
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  برگ، یکهای وظیفه بلند کردن سطح چاپ شونده را بصورت یک مكندهاین  :های بلند کنندهمکنده 
گی آپارات در دو جهت طولی )جلو و عقب( عرضی )چپ و راست( و ارتفاع هبرگ به عهده دارند. به همراه کل
 .(41)شكل یم می شوندنسبت به سطح چاپ شونده تنظ

 
 کنندهمکنده بلند -13شکل 

 ند های بلاز مكنده های جلوبرنده وظیفه گرفتن سطح چاپیمكنده :های جلو برنده )تلسکوپی(مکنده
 .(42شكل ) به سینی انتقال را به عهده دارندکننده و انتقال آنها 

 
 مکنده جلویی -14شکل 

 

 )ا هالستیک فوتک در قطر :الستیک مکنده )فوتک
های مختلف بر حسب ضخامت )گراماژ( کاغذ  و شكل

 (.41شوند )شكل ها نصب میانتخاب شده و روی مكنده
  

 مکنده)نوتک(الستیک  -15شکل 

  :های پشت و کناریدمندهها و تنظیم فنرها، مویی
چاپ  ای برای کمک به تنظیم و تغذیه مناسب سطوحاما پرکاربرد، به طور هوشمندانه ای از ابزار سادهمجموعه

 گیرند.شونده مورد استفاده قرار می

 یكدیگر را به عهده دارند. آنها با دمیدن هوا، ها در واحد تغذیه، وظیفه جداسازی کاغذها از دمنده :هادمنده
به دستگاه چاپ را فراهم  حرکت پیوسته سطوح چاپ شونده بر روی یكدیگر برای ورود بدون مشكل و آسان

ر حسب گراماژ کاغذ ها با دمش میزان مناسب باد )که به وسیله شیرهای تنظیم دمش و بدهکنند. این دمنمی
 44دمنده پشت و شكل 48شكل  .دهندرا انجام میسازی سطوح چاپ شونده شوند( عملیات جداتنظیم می

 کنند.اغذ تنظیم میها را در باالترین ارتفاع نسبت به سطح کمعموال دمندهدهند. دمنده کناری را نشان می
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یم ظباد باالتر از سطح کاغذ تن)طبق دستور کتاب راهنما بعضی ماشین ها از یک سوم تا یک چهارم برای خروج 
 .(41شكل )شوند( می

 

  

 های کناریدمنده -17شکل های پشت                 دمنده -16شکل 

 
 گیری مکندهمحل قرار -18شکل 

 

ها، بعد از مستقر کردن آنها در موقعیت مناسب، شروع به باز کردن شیر تنظیم باد برای تنظیم حجم باد دمنده
گر متر( از یكدینزدیک به سطح به خوبی )با فاصله حدود نیم تا یک میلیهای کاغذهای لبهزمانی که  کرده تا

  .(49شكل )جدا شوند 
 

 
 شیرهای تنظیم باد -19شکل 

 

  نکته
 های باد را تمیز کنید.های دمندهدر فواصل معین، سوراخ 
  ها را تمیز کنید.تغذیه باد دمندههر هفته فیلترهای پمپ 
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كالتی را در تغذیه ها چه مشکنید که زیاد بودن حجم باد دمندهبا راهنمایی و نظارت هنرآموز، به طور عملی تعیین   فعالیت
 کند؟کاغذ ایجاد می

  

 تغذیه ها و فنرهای پشت کاغذ، وظیفه ثابت کردن کاغذها، جهت جلوگیری ازمویی :های پشتها و فنرمویی
دوتایی یا بیشتر آنها را به عهده دارند. اندازه )فاصله( نگه داشتن کاغذها از لبه پشتی آنها با توجه به انواع )گراماژ( 

 49ها باید در راستای کاغذ قرار گیرند. شكل ها و تیغه فنرلبه مویی متر(.میلی 8تا  1باشد. )می کاغذها متفاوت
 دهند.فنر و مویی را نشان می 44كل وی کاغذ و شنحوه قرارگیری فنر و مویی ر44و شكل 

 

 

  

 فنر و مویی -22شکل   فنر نگهدارنده -21شکل گیری فنر پشتمحل قرار -21شکل 

 

  .های پشت کاغذ از هر گونه تماس با تیغه فنرها بپرهیزید. آنها تیز و برنده هستندهنگام تنظیم کردن فنر  نکته ایمنی
 

 

 
های )فوتک( آپارات قرار ها را در مجاورت مكندهها و موییدر گروه کالسی خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا فنر  کار کالسی

 دهند. نتایج بحث را نوشته و به هنرآموز ارائه کنید تا در کالس مطرح شوند.می
  

 
به ا از لهت جلو یا عقب بودن فنرها یا موییصوربا نظارت کامل هنرآموز، به طور عملی برای یافتن پاسخ این که در   فعالیت

 دهد تالش کنید.کاغذ چه مشكالتی روی می
  

 

 :های تغذیه سطح چاپیکنترل کننده
این تجهیزات وظیفه کنترل انتقال درست سطوح چاپ شونده به واحد چاپ را به عهده دارند. کنترل کننده 

 . باشندالكترونیكی میانیكی و های تغذیه سطح چاپی به دو حالت مك
اصله باشد که در فه ای( یكی از اجزا واحد تغذیه میدوتایی بگیر مكانیكی )قرقر :( دوتایی بگیر مکانیکیالف

اندکی از لبه جلویی کاغذها و در ابتدای سینی انتقال قرار دارد. وظیفه دوتایی بگیر طی عملیات تغذیه، کنترل 
جای عبور تک به تک، تعداد به یند تغذیه،باشد. اگر در فراکاغذ می سب ضخامتعبور تعداد برگ کاغذ بر ح

برگ بیشتری کاغذ از قسمت آپارات به طرف سینی انتقال فرستاده شود، سوئیچ )مكانیكی( عمل کرده و با 
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ه و حرکت دستگاه یفرستد، بالفاصله سیستم تغذبه مكانیزم حرکتی دستگاه میدستوری که سیستم الكترونیک 
 دهد.نام اجزای آن را نشان می 42تصویر دوتایی بگیر و شكل  41شوند. شكل ف میمتوق
 به تعداد  ( برای تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، ابتدا از کاغذ تیراژ )طبق جدول :تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی

کنیم. تعداد نوارها متناسب با ذ تهیه میمتر( نوار کاغسانتی 1و عرض  49بعاد حدودی )طولمورد نیاز و با ا
 .(4)جدول  شودروی جدول راهنمای ماشین تعیین میطول کاغذ و از 

  آپارات را فعال کنید و نوارهای تهیه شده را به زیر قرقره دوتایی بگیر هدایت کرده و نگه دارید؛ در همین
بگیر به مقدار مناسب )عمل کردن  های ساعت بچرخانید تا فشار قرقره دوتاییخالف عقربهحالت، پیچ تنظیم را 
 با انجام مراحل باال، کار اصلی تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی انجام شده است. میكروسوییچ( برسد.

 

  نکته
 نند کظیم در حین تغذیه نیز استفاده میهایی دیگری مانند تندر تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، اپراتورها از روش

 سرعت عمل باالتر است.که نیازمند تجربه بیشتر و 
  

 
 

  نکته ایمنی
 .در تنظیم دوتایی بگیر مكانیكی، کار را با آرامش و بدون عجله انجام دهید 
 .بهتر است از لباس کارهای آستین کوتاه و یک تیكه استفاده شود 
  باشید.مراقب تماس دستها با لبه های تیز و تیغه های کنترل حرکت کاغذ و ... در مكانیزم آپارات 
 

 

 
 تنظیم دوتایی بگیر مکانیکی -2 جدول

 تعداد نوار برای تنظیم دوتایی بگیر تعداد کاغذ عبوری در جریان چاپ طول سطح چاپ شونده
 1 4 متر و کمترمیلی 249
 2 1 مترمیلی 492تا  249
 1 2 مترمیلی 449تا  491

 
اضافه برای تنظیم دوتایی بگیر استفاده می شود؟ نتیجه  کاغذ چرا یک نواردر گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که   کار کالسی

 کارگروهی را به هنرآموز ارائه دهید.
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 دو تا بگیر مکانیکی -24شکل  اجزاء دو تا بگیر مکانیکی -23شکل 

 
در صورت تنظیم نبودن دوتایی بگیر، چه مشكالت یا خساراتی ممكن است روی گیری کنید که در گروه، بحث و نتیجه  بحث کالسی

 دهند.
  

 
 

یكی از اجزای واحد تغذیه، دوتایی بگیر الكترونیكی است. دوتایی بگیرهای  :( دوتایی بگیر الکترونیکیب
ی شوند. این نوع دوتایالكترونیكی در دو نوع حسگرهای نوری و سیستم اولتراسونیک )ماورای صوت( عرضه می 

بگیرها در انتهای سیستم انتقال قرار دارند. وظیفه دوتایی بگیر الكترونیكی، کنترل تعداد برگ عبوری می باشد 
که با ارسال نور یا امواج صوتی، ضخامت و تعداد الیه های کاغذ را تشخیص می دهند. در صورت عبور تعداد 

گیرنده  48فرستنده صوتی و شكل  41شكل  غذیه را متوقف می کند.الیه بیشتر از حد معین، این مكانیزم، ت
 دهند.صوتی دوتایی بگیر را نشان می

 

 
 دو تا بگیر صوتی  -25شکل 

 
 گیرنده دو تا بگیر صوتی -26شکل 

 
 

D 
A 

B 

E 
C 
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  نکته
  .در فواصل زمانی معین اجزا و سطح دوتایی بگیر را تمیز کنید 
  چند سطوح  ،سطوح غیر یكنواخت ،بعضی از سطوح مانند سطوح پالستیکدوتا بگیرهای الكترونیكی در تشخیص

 شوند.الیه دچار اشكال در تشخیص می
 

 

 
 در گروه خود بحث و نتیجه گیری کنید که چرا در واحد تغذیه از دو نوع دوتایی بگیر استفاده می شود؟   کار کالسی

  کالسی داشته باشید.نتایج گروه را به سایر افراد کالس منتقل و بحث 
  

 
این حسگرها در انتهای میز تغذیه در فواصل مشخصی قرار دارد.  :فعال / غیر فعال کردن حسگرهای سنجاق

حسگرها وظیفه کنترل انطباق کاغذ با سنجاق را به عهده دارند. در صورتی که کاغذ، کج وارد سیستم رجیستر 
کنند. حسگرهای نوری دارای دو وضعیت کاغذ کوچک و کاغذ متوقف می، آنها عملیات تغذیه را )سنجاق( شود

 .کندکاغذ آنها را فعال یا غیرفعال میبزرگ هستند. اپراتور بر حسب عرض 
 

  نكته
 های سنجاق را با پارچه نرم و بدون پرز آغشته به الكل تمیز کنید.صورت روزانه چشمبه 
  باید باز باشد.ها حتما دهانه سنجاق برای تمیز کردن چشم 
 ها بپرهیزید.از غیر فعال کردن این چشم 
  ها مطمئن شوید.ها، بصورت دائم از سالم بودن چشماده از مكانیزم تست چشمبا استف 
 شوند.ی با کیفیت پایین تشخیص داده نمیکاغذها های نوری معموالًدر چشم 

 

 

 

  نکته ایمنی
  داری کنید.دها خویا چرب با حسگراز تماس مواد نفتی هنگام سرویس ماشین 
 

 

 
 مراحل شناسایی و تمیز کردن حسگرهای واحد تغذیه را بر روی دستگاه و تحت نظارت هنرآموز انجام دهید.  فعالیت

 

 
 

 در صورت غیرفعال بودن حسگرها چه مشكالت و خطاهایی ممكن است رخ دهند؟  پرسش
 

 

 
ر را از آپارات به واحد رجیست این سینی در واحد تغذیه وظیفه انتقال سطح چاپی :تنظیم سینی )میز( انتقال

  عهده دارد.به
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های سینی انتقال، در کنار سایر ابزار این بخش، وظیفه رساندن بهینه کاغذ به قرقره :های سینی انتقالقرقره -
 ها را به عهده دارند. سنجاق
  دهند.تجهیزات نصب قرقره را نشان می 41انواع قرقره مویی و الستیكی و شكل  44شكل 

 

  

  های مویی و الستیکیقرقره -27شکل   تجهیزات قرقره -28شکل 

 

 :برای اجرای این تنظیم مراحل زیر را بایستی با دقت و پشت سر هم انجام داد :هاتنظیم طولی قرقره
 چسبانیم.ها میانتقال قرار داده و به سنجاق یک برگ کاغذ را بر روی سینی

رار ک راستا قهای مویی، مرکز قرقره باید با لبه کاغذ در یچسبانیم. )در قرقرهها را به لبه انتهای کاغذ میقرقره
متر عقب تر قرار میلی 4دلیل ایجاد سطح تماس بیشتر، مرکز قرقره باید های الستیكی، بهگیرد. ولی در قرقره

 گیرد(.
 

 صورتهتوان هر قرقره را بجا کرد یا میهبها را هم زمان بر حسب ابعاد کاغذ جاتوان کلیه قرقرهدر تنظیمات طولی می  نکته
 .(49شكل ) ها باید در یک راستا قرار گیردهنگام تنظیم طولی، قرقره مجزا تغییر موقعیت داد.

  

 

 
 های انتقالقرقره -29شکل 
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 های مویی و الستیكی وجود دارد؟ید که چه تفاوتی در عملكرد قرقرهبا سایر هنرجویان، بحث کن  کالسیبحث 

 
 

 

نظیم له پیچ تبرای تنظیم فشار باید عملیات تغذیه کاغذ را شروع کرد و به آرامی بوسی :هاتنظیم فشار قرقره
حالت فشار را به سطح کاغذ نزدیک کرد تا قرقره به آرامی شروع به چرخش کند. در این هر قرقره فاصله آن 

  .(19شكل ) قرقره مناسب خواهد بود
 

 
 قرقره انتقال -31شکل 

 
 ها قرار گیرند.ها برروی تسمهها دقت کنید قرقرههنگام تنظیم فشار قرقره  نکته

 

 
 

 ها تنظیم کرد؟بایستی بر روی تسمهها را چرا موقعیت قرقره  بحث کالسی
 

 

 
رنده های جلو باند. وظیفه قرقرهر ابتدای سینی انتقال قرار گرفتهها داین قرقره :های جلو برندهقرقره تنظیم-

پیچ تنظیم  14طبق شكل  های جلو برنده ابتدابرای تنظیم قرقره باشد.اغذ از آپارات به سینی انتقال میهدایت ک
کنیم. سپس یک نوار از سطح چاپ شونده را در محل تماس پیچ تنظیم به اهرم می( آنها را شل Aفشار )پیچ 

کنیم تا قرقره شروع به چرخش دهیم، حال شروع به بستن پیچ تنظیم فشار آن میقرار می نگهدارنده قرقره
ده و نوار سطح چاپ شونده را از محل خود پیچ را سفت کر قفل کنندة مهره محض آغاز چرخش قرقرهبه کند.

 (.14شكل ) کنیممی خارج
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 تنظیم فشار قرقره -32شکل    برندهقرقره جلو -31شکل 

 
ی انتقال )تا ها، وظیفه حمل و انتقال کاغذ بر روی سینبا کمک قرقرهها تسمه :هاب( تنظیم موقعیت تسمه

جا کرد که در زیر سطح هبایی جاتنظیم، آنها را باید به گونه دارند. برایعهده ها( را بهمنطبق شدن با سنجاق
ات ها عملیها با چرخش روی تسمهسپس قرقرهچاپ شونده با فواصل یكسان نسبت به عرض کاغذ قرار گیرند. 

ره در آنها باشند که تعداد قرقها داری مكش میهای )جدید( تسمهدهند. در بعضی از ماشینانتقال را انجام می
سینی انتقال بدون قرقره را نشان  12ها و شكل موقعیت تسمه 11کاهش یافته یا حذف شده است. شكل 

 دهد.می
 

  

 تسمه مکنده سینی انتقال -34شکل    هاقرقره گیریمحل قرار -33شکل 

 
  نکته

 ها اطمینان حاصل کنید.صل زمانی معین از سالم بودن تسمهدر فوا 

 یت ها ابتدا تغییر موقعمهها باید از کتاب راهنمای دستگاه کمک بگیرید. برای تنظیم تسجایی تسمهبهبرای جا
روش  18موقعیت تسمه و شكل  11شود. شكل تسمه مطابق کتاب راهنما تنظیم میمكانی و درادامه فشار کشش 

 دهد. تغییرموقعیت را نشان می
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  جایی تسمهبهروش جا -36شکل  هاموقعیت تسمه -35شکل 

 
 :تنظیمات بخش رجیستر

قسمت رجیستر وظیفه تغذیه سطح چاپ شونده به واحد چاپ به صورت یكسان و منطبق بر عالئم کیفی درج 
 شده روی پلیت را به عهده دارد.

تم مسیر سیسهای کاغذ هستند که در واحد رجیستر )پایان کننده ها ثابت سنجاق :ها( تنظیم محور سنجاقالف
به دستگاه چاپ را دارند؛  ها وظیفه ثابت و گونیا کردن لب کاغذ برای ورود صافتغذیه( قرار دارند. سنجاق

کجی  و بدون یصورت یكسان، در راستای افقهای که پنجه شناور بتواند لب پنجه کاغذ را در طول کاغذ بگونههب
وسیله ابزار صورت محوری بههصورت تكی یا بهها بقهای چاپ، سنجادریافت کند. در بعضی ماشین و لرزش

شوند تا سنجاق، در سمت میها از کنار بدنه یونیت اول چاپ( تنظیم )در برخی ماشین)گیج( کنار واحد تغذیه 
ها با تغییر زاویه تحویل سیلندر ولی در بعضی دستگاهتر دریافت کند. نظر، لب کاغذ را از جلوتر یا عقبمورد 
 از طریق گیج کنار ماشینصورت دستی هر )انتقال( این عملیات از روی صفحه نمایش میز کنترل یا بترانسف

 دهد.تحویل سیلندر ترانسفر را نشان میتنظیمات زاویه  11تنظیمات سنجاق و شكل  14گیرد. شكل انجام می
 

  

 گیج تغییر زاویه سیلندر ترانسفر -38شکل  تنظیمات سنجاق -37شکل 

 
در واحد رجیستر ابتدا باید ارتفاع دهانه سنجاق با توجه به ضخامت سطح چاپی  :تنظیم ارتفاع سنجاق (ب

 صورت دستیههای قدیمی بنگیرد. )در ماشیاز طریق پنل/صفحه لمسی صورت می تنظیم شود. این عملیات
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وسيله پيچ تنظيم مدرج، دهانه سنجاق را به هبشود) ابتدا اهرم بااليي سنجاق را شل كرده، سپس تنظيم مي
  .)39شكل (كنيم مياندازه دلخواه تنظيم 

  

  
  سنجاق -39شكل 

  

نشان، يكي از اجزاء بسيار مهم واحد تغذيه است. سيستم نشان وظيفه رجيستر  :) تنظيم سيستم نشانپ
  ها را به صفحه راهنما خود كاغذفاده از مكش صفحه متحرك كردن عرضي كاغذ را به عهده دارد. نشان با است

شوند. گونيا شده تحويل واحد چاپ مي مالًچسباند. در اين حالت همه كاغذها به صورت يكنواخت و كامي
  دهد.نشان را نمايش مي سيستم ياجزا 40شكل 

  

  
  نشان سيستم -40شكل 

  

كاغذ در  عرضهاي قديمي) يا با وارد كردن نشان با توجه به صفحه مدرج (در ماشين :تنظيم عرضي نشان -
   شود.مي جا و تنظيمهبصفحه نمايش ميز كنترل ماشين چاپ، جا

  
  كاري كنيد.اسپري روغنهنگام سرويس هفتگي، محور حركت دستگاه نشان را     نكته
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دستگاه نشان قرار دهید صفحه برای این کار، سطح چاپ شونده را زیر  :تنظیم ارتفاع صفحه دستگاه نشان -
( ارتفاع صفحه را تا مماس شدن با سطح چاپی ببندید، 29)طبق شكل وسیله پیچ تنظیم باالی صفحه و به

تنظیم  24سپس کمی پیج تنظیم را باز کنید تا سطح چاپ شونده با کمترین مقاومت از زیر آن عبور کند. شكل 
 دهد.نشان را نمایش می ارتفاع صفحه

 

 
 نشانتنظیم ارتفاع صفحه -41شکل 

 

غذیه ثیری در تبیش از حد ارتفاع صفحه نشان چه تأبرای درك بهتر این تنظیمات، در گروه بحث کنید که باز بودن   کار کالسی
 درست سطح چاپ شونده دارد؟

  

 

ین های تنظیم، باید برای هر ماشش با توجه به تفاوت گیجبرای تنظیم مك :تنظیم مکش صفحه متحرك نشان -
ها صفحه مدرج گیج تنظیم مكش با . برای نمونه در بعضی ماشینشودمیبه کتاب راهنمای دستگاه مراجعه 

 شوند.بندی میآبی تقسیمهای زرد، سبز، و رنگ
سبز و از متر از رنگ میلی 8/9متر از رنگ زرد، تا ضخامت میلی4/9برای تنظیمات مكش کاغذهای تا ضخامت 

شیر تنظیم مكش صفحه متحرك دستگاه نشان و  24شود. شكل ر به باال از رنگ آبی استفاده میمتمیلی 8/9
 دهدهای گیج را نشان میرنگ21شكل 

 

 
 شیر تنظیم مکش )شیر سمت چپ(  -42شکل 

 
 گیج مکش صفحه متحرك نشان -43شکل 
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  نکته
 را تمیز کنید.های مكش صفحه در فواصل زمانی مشخص سوراخ 
 روغن، محور صفحه را روانكاری کنید.با استفاده از اسپری 
 کاری صفحه از مواد چرب )نفت( استفاده نكنید.برای تمی 

 

 

 
 دهد؟شكاالتی در کار سیستم نشان رخ میدر صورت تنظیم نبودن مكش صفحه دستگاه نشان چه ا  بحث کالسی

 
 

 
 

 تنظیم واحد تحویل

 
  دانید؟می آیا

 باشند؟واحد تحویل دارای تنظیمات می کدام یک از اجزای 
 گیرد؟حسب چه پارامترهایی صورت می تنظیمات واحد تحویل بر 
  وظیفه واحد تحویل چیست؟ 
 

 

 
 :باشداز سرعت مطلوب چاپ به شرح زیر میمراحل تنظیم واحد تحویل برای برخورداری  :تنظیم واحد تحویل

اپ، های هر سفارش چتخته )پالت( تحویل بر حسب اندازهابعاد و شرایط تنظیم  :و فرود کاغذتنظیم تخته یدك 
ا، هتحویل قرار دهید. در برخی ماشین سازی بخش تحویل کاغذ، ابتدا تخته را در واحدباشد. برای آمادهمتغیر می

ماس کردن پالت به بدنه آنها بر روی صفحه فوالدی واحد تحویل، قطعه )راهنمای( الستیكی یا فلزی که با م
شود( نصب شده است. با چسباندن تخته به آنها موقعیت قرارگیری یدك مشخص میمحل استقرار صحیح تخته 

وسیله تنظیمات رهاسازی و هبرگ، چاپ را آغاز کرده و ب 1999شود. سپس با سرعت کمتر از را تنظیم میآن 
شدن و فرود کاغذ بر روی تخته را بر حسب ابعاد و گراماژ کاغذ تنظیم لنگ پنجه بازکن، محل رها جا کردنهبجا

 دهند.محل فرود کاغذ را نشان می 21سازی و شكل دستگیره تنظیم رها 22کنید. شكل 
 

  

 فرود کاغذ -45شکل    سازیدستگیره تنظیم رها -44شکل 
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  شود، در حافظه پنل تنظيمات ذخيره ميآمدهدست ههاي جديد بعد از تنظيم رهاسازي، عدد بدر ماشين     نكته
 سازي نيز تغيير كند.زمان با تغيير سرعت، تنظيمات رها تا هم  

  
  

به طور انفرادي يا در گروه، پژوهش كنيد كه رابطه ميان سرعت چاپ (حركت ماشين) با زمان رها سازي كاغذ از    پژوهش
  بعيت مي كند و با زبان ساده آن را تشريح كنيد.تها براي فرود آمدن بر روي تخته، از كدام قانون فيزيك  پنجه

  
  

فه منظم (دسته) كردن كاغذهاي ها در واحد تحويل، وظيكندسته :هاي كناري و پشتكنتنظيم دسته
باشد. دو صورت مكانيكي و پنوماتيكي مي عهده دارند. مكانيزم عملكرد آنها بهرا بهشده بر روي يكديگر  چاپ

ها تماس پيدا هاي كاغذبار با كناره، يك تا چندآنها به ازاي فرونشست هر برگ چاپ شده بر روي تخته تحويل
  روي كاغذهاي چاپ شده قبلي مستقر شود.  سازي از پنجه تحويل، دقيقاًكنند تا برگ چاپ شده هنگام رها مي

هاي جديد هاي قديمي) و در ماشينصفحه مدرج (ماشينهاي كناري با توجه به اندازه كاغذ با كمك كندسته
باشد و كن پشت كاغذ ثابت ميشوند. دستهصفحه نمايش ميز كنترل، تنظيم مي با وارد كردن اندازه كاغذ در

دهد. (برحسب ان ميگونياي كناري را نش 46شكل شود. ابل آن بر حسب طول كاغذ تنظيم ميگونياي مق
صورت دستي و با كمك صفحات مدرج يا هابعاد سطح چاپ شونده) با توجه به ابعاد سطح چاپ شونده يا ب

  شوند.صورت اتوماتيك، تنظيم مي هب
  

  
  هاي كناريكندسته - 46شكل 

  

  مطمئن شويد. )استپاضطراري (ترمز هنگام تنظيم اندازه گونياها از ايستادن كامل ماشين و بسته بودن كليد      نكته ايمني
  

  
 با هماهنگي و نظارت كامل هنرآموز، بر روي دستگاه، تنظيم (فاصله) گونياي جانبي و گونياي پشت را به هم بزنيد.    فعاليت

  .دهد؟ نتايج مشاهده خود و علت رخداد آن را نوشته و به هنرآموز تحويل دهيدچه اتفاقي در تحويل كاغذ روي مي
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سازی، برای اینكه کاغذ در لحظه رهاپس از انتقال کاغذ چاپ شده به بخش تحویل و  :ایهای میلهتنظیم دمنده
ای ههای میلهشود. برای این کار از سوراخاستفاده میهوای فشرده بتواند در موقعیت مناسب فرود آید از نیروی 

اغذ، بر حسب ابعاد، شود. میزان )توان( دمش باد بر روی کاالی ناحیه فرود کاغذ استفاده مینصب شده در ب
ابزار و روش کنترل آن در  های آن )کهکنندهاست. دمش باد بوسیله تنظیمگراماژ و سرعت چاپ، متفاوت 

ای در باالی قسمت تحویل های میلهشود. این دمندهممكن است متفاوت باشد( تنظیم می های مختلفدستگاه
دستگیره تنظیمات آن را نشان  21ای میله ای و شكل هدمنده 24و در انتهای سینی تحویل قرار دارند. شكل 

 دهد.می
 

  

 های تنظیم دمندهدستگیره -48شکل ایهای میلهدمنده -47شکل 

 
 

  نكته
 ای را باز و تمیز کنید.های میلههای دمندهدر فواصل زمانی معین سوراخ 

 

 
 
 

های بخش تحویل، چه اتفاقاتی در صورت تنظیم نبودن باد دمندهه در گروه خود پیرامون این موضوع پژوهش کنید ک  پژوهش
 سی کرده و نتیجه را با سایر گروه ها به بحث بگذارید.رهای مختلف را برممكن است در تحویل کاغذ رخ دهد؟ حالت

  

 
کمک ه فها( باالی قسمت تحویل، وظیی )فنهادمنده های جدید،در ماشین :های روی کاغذتنظیم دمش فن

برای تنظیم  به نشست کاغذ در موقعیت خود را دارند. ضمن اینكه در خشک شدن مرکب نیز نقش دارند.
در فرود کاغذ را برقرار  ها ضمن تماشای دقیق نشست کاغذ با استفاده از شیرهای تنظیم هر دمنده تعادلدمنده

  دهد.میهای هر ناحیه را نشان کنندهمتنظی 19ها و شكل دمنده 29کنید. شكل
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 هاتنظیمات فن -51شکل    های تحویلفن -49 شکل

 
و تنظیمات عهده دارند ه مهار ته کار سطح چاپ شده را بهها وظیفاین قرقره :های مکندهتنظیم مکش قرقره

 .(14)شكل  باشندمی ن بر حسب گراماژ سطح چاپ شونده دارای تنظیمات زیرآ
و با کاهش و افزایش کنید سازی کاغذ تنظیم میسرعت دوران انها را بر حسب رها :تنظیم سرعت گردش -4

 شدن از پنجه را تنظیم کرد.گرفتن کاغذ بعد از رهاتوان محل قرارها مینسرعت دوران آ
توان با ولوم تنظیم پنل کلیدهای قسمت تحویل تنظیم ها را میمقدار قدرت مكش این قرقره :تنظیم مكش -4

عملیات تحویل و کنترل ته کار سطح چاپی را با دقت مشاهده کنید و با کاهش یا افزایش  رای این کار ابتداکرد ب
 قدرت مكش شرایط را برای فرود بهتر کاغذ فراهم کنید.

( که ها دارای صفحه مدرجی در کنار خود هستند )چهار حالت یم مكش )مكانیكی(: بعضی از قرقرهتنظ -1
را  رشود. برای گراماژهای باال وضعیت یک و برای گراماژ پائین تر وضعیت چهاتنظیم می برحسب گراماژ کاغذ

 انتخاب کنید

 
 های مکندهقرقره -51شکل 
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  هاكنتنظيم خشك
 

  هاي چاپ افست ورقي چند نوع هستند؟ا در دستگاههكنخشك   دانيد؟ميآيا
 هاي مختلف در چه مواردي است؟كنتفاوت ساختاري خشك  
 كن در يك دستگاه نصب كرد؟توان چند خشكمي  
 كن چيست؟شرايط استفاده از هر نوع خشك  

  
  

و پايدار كردن آن بر روي سطح كن در ماشين چاپ واحدي است كه وظيفه گرفتن رطوبت مركب خشك
  شده را دارد. استفاده از انواع خشك كن بستگي به نوع چاپ، جنس و حجم مركب چاپ شده دارد.  چاپ

  :كنانواع خشك
هاي كنخشك اي وهاي اشعهكنخشكند از ا عبارت روند،كار ميهاي چاپ بههايي كه در ماشينكنخشك

هاي مربوط به خود به اختصار شرح ها را با ويژگيكنيك از خشكپاش). در ادامه، هر پودري (سيستم پودر
  دهيم.مي 

كن اشعه مادون قرمز و ند از خشكا دو دسته اند كه عبارت هاكناين خشك :ايهاي اشعهكنالف) خشك
  اشعه ماوراء بنفش.

 كن اشعه زير قرمز (خشكIR(: تابش ها مجهز به مكانيزم توليد اشعه زير قرمز هستند. كناين خشك
چاپ پايه آب باالي حاصل از مكانيزم توليد اشعه مادون قرمز، باعث خشك شدن مركب و ورني  گرماي نسبتاً

 شود. شده در مدت زمان بسيار كوتاهي مي
 

  هاي اشعه اي، نكات ايمني كتاب راهنما را با دقت مطالعه كنيد.كنبراي استفاده از خشك     نكته ايمني
 فواصل زماني پس از استفاده از آنها، لمس نكنيد.كن مادون قرمز را در هيچ گاه مكانيزم خشك  
 كن را كنترل و از سالمت آن مطمئن شويد.ي، همواره مكانيزم تهويه اين خشكقبل از راه انداز 

  
 
 كن اشعه فرا بنفش(خشكUV(: هاي يو وي، ه تابش اشعه ماوراء بنفش از المپها به وسيلكناين خشك

هاي صادر شده محض برخورد اشعههاي مركب بهشوند كه مولكولباعث مي UVهاي با ساختار بر سطح مركب
. در واكنش شيميايي داده و حالت پليمريزه (شكل گرفتن پيوندهاي سطح مركب) رخ دهد UVاز المپ 

  شود.نتيجه مركب بالفاصله خشك مي
 صله بين سطوح فاكن پودري ابزاري است كه براي ايجاد خشك :پاش)كن پودري (سيستم پودرخشك

منظور جلوگيري از شود و بهش پودر بوسيله فشار هوا انجام ميشود. اين كار با پاشچاپ شده استفاده مي
پاش به عواملي مانند گيرد. استفاده از دستگاه پودرجه پايين آمدن كيفيت چاپ صورت ميپشت زدن و در نتي

 رد.جنس كاغذ، سرعت چاپ و ميزان مركب چاپ شده بستگي دا
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پودرها ذرات ریز و خشكی هستند که برای  پودر:
 روند،کار میایجاد قشر هوا بین سطوح چاپ شده به

تا مرکب امكان و زمان الزم برای خشک شدن را )در 
اندازه این ذرات با توجه اثر جریان هوا( داشته باشد. 

میكرون متغیر است و  49تا  49به شرایط چاپ از 
در دو گروه شیمیایی )کربنات کلسیم( و گیاهی 

 (.14باشند )شكل )نشاسته( موجود می
  

 پودر -52شکل 

 

 از مخزن و های اصلی آن عبارتندزای مختلفی تشكیل شده است که بخشمكانیزم پودر پاش از اج :پاشپودر
 (.11شكل ) ای انتقال، نازل اسپری و پمپ بادهپنل تنطیم پاشش، لوله

 

 
 نازل اسپری -53شکل 

A:  لوله نازل 
B: نازل  
 

 نکته زیست
 محیطی

پاش اجزاء دستگاه پودر 12ای شیمیایی استفاده کنید. شكل شود از پودرهای گیاهی یا نشاسته بجای پودرهتوصیه می 
 دهد.را نشان می
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 جزاءدستگاه پودر پاش ا

A پنل اپراتوری :PQC 
Bواحد اصلی :  

C شیلنگ : 

D نازل اسپری : 

Eشیلنگ انتقال مخلوط کننده پودر: 

Fپمپ باد :  

 

 پاشسیستم پودر -54شکل 

 

  :هاکنتنظیم خشکموارد کلی در 
 :دهیمها را به اختصار شرح میکنمراحل تنظیم هر یک از خشک

ها و میزان تابش آنها متناسب با سطح کار چاپی و در این واحد تعداد المپ :IRکن اشعه ای خشک الف(
د. میزان شوایش میز کنترل انتخاب و تنظیم میهمچنین سرعت حرکت )چاپ( دستگاه از طریق صفحه نم

وجود دارد. با وارد کردن شود. در واحد تحویل، دو سنسور برای اندازه گیری دما درصد تابش المپ وارد می
شود. در صورت باال رفتن دمای قسمت تحویل مدیریت می ،ماکزیمم و مینیمم دما به سنسورهای تشخیص دما

 . شودها کنترل میبش المپدما، تا
بر اساس ها و میزان )توان( تابش آنها، تعداد المپ شامل UVکن تنظیم خشک :UVکن تنظیم خشکب( 

  :شود که عبارتند ازانجام میسه مؤلفه زیر 
 متناسب با اندازه سطح چاپ شونده

 سرعت حرکت دستگاه
 میزان مرکب چاپ شده

گیرد. به عنوان مثال )الف( صورت می 1های یو وی به سه صورت به شرح جدول ضمن اینكه تابش اشعه المپ
  شودسطحی خشک می صورتهنانومتر صورت گیرد مرکب ب 419تا  499اگر تابش اشعه با طول موج 

 (.1جدول )
 3جدول 

 UV-C (200-280 nm) زگرهای نوری و تضمین خشكی سطحآغافعال کردن ( الف

 UV-B (280-315 nm) برقراری واکنش پلیمریزاسیون( ب

 UV-A (315-380 nm) تضمین خشک شدن عمقی پ(
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  دهد.هاي يووي را نشان ميت تابش المپوضعي 55شكل
  

  
 UVهايطول موج -55شكل

پاش ابتدا بايد حجم پاشش و درجه پاشش تنظيم براي تنظيم پودر :پاش)كن پودري (پودرتنظيم خشكپ) 
شود. براي اين كار بايد به جداول تنظيم آن در كتاب راهنماي كاربري دستگاه مراجعه كرد. براي تنظيم مقدار 

و زياد تنظيم حالت كم، متوسط  3پودر مصرفي در دستگاه با توجه به شرايط ذكر شده، حجم پاشش در 
  .باشدحسب درصد پاشش و سرعت دستگاه مي برپاش شود. تنظيمات پودر مي

  
  در فواصل زماني مشخص، نازل هاي اسپري پودر را تميز كنيد.     نكته

 .از نگهداري طوالني مدت پودر در مخزن پودر پاش بپرهيزيد  
  

  
توجهات 
زيست 
  محيطي

   كنيد.جاي پودرهاي شيميايي استفاده  هتوصيه مي شود از پودرهاي گياهي يا نشاسته ب  
  

  
  در صورت استفاده از پودر شيميايي از ماسك استفاده كنيد.     نكته ايمني
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 تغذیه و تحویل چاپ افست ورقيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 تنظیم -2 –تحویل  واحد تنظیم -1 –تغذیه  واحد تنظیم -4 –چاپ  دستگاه از خارج در شونده چاپ سطح سازیآماده -4

 هاکنخشک

 استاندارد عملکرد: 
 با اهدستگ تحویل بخش تخلیه و تنظیمات همچنین. افست چاپ دستگاه در شونده چاپ سطوح بارگذاری و تنظیمات انجام

 .مناسب زمان در و ایمنی موارد رعایت

 ها:شاخص
 تنظیم - کندسته دستگاه از درست استفاده – تخته روی کاغذ جانبی تنظیم – کاغذ تخته سازی آماده و زدن،چیدن بر

 و هامویی فشار تنظیم – جانبی و پشت هایدمنده تنظیمات – جانبی گونیاهای تنظیم – تغذیه قسمت در فوالدی تخته
 تنظیم – نشان تنظیم – هاسنجاق تنظیم – الكترونیک بگیر دوتایی تنظیم – مكانیكی بگیر دوتایی تنظیم – پشت فنرهای

 و تخته موقعیت تنظیم - نشان تنظیم – گیری کجی سنسور تنظیم – هاتسمه موقعیت تنظیم – انتقال سینی های قرقره
 تنظیم – IR کنخشک تنظیم – ایمیله هایدمنده تنظیم – پشت گونیای تنظیم – جانبی هایگونیای تنظیم - کاغذ فرود

 پودرپاش تنظیم – کنخشک انواع شناخت - UV خشک

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ابزارهای -c 4± 41دمای  -تهویه استاندارد -11 - 81 %رطوبت  -لوکس299نور یكنواخت  -درمحیط چاپخانه  شرایط:

 دقیقه 19 -وسایل ایمنی استاندارد -بستن الستیک استاندارد و آماده به کار
ه تخت –گی آپارات آچارهای آلن مخصوص تنظیم کله –آچار مخصوص تنظیم تخته فوالدی  -کشدست تجهیزات:ابزار و 

  پارچه مخصوص تمیز کردن حسگرها –اسپری مخصوص تمیز کردن حسگرها  –یدك 

 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  کار مرحله ردیف

  4 چاپ دستگاه از خارج در شونده چاپ سطح سازی آماده 4

  4 تغذیه واحد تنظیم 4

  4 تحویل واحد تنظیم 1

  4 ها کن خشک تنظیم 2

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و شایستگی

 نگرش

 

4 

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 4برای قبولی و کسب شایستگی،  حداقل میانگین نمرات هنرجو *
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 2 یادگیریاحد و

 شایستگي بستن الستیک و پلیت در ماشین چاپ افست ورقي
 
 
 

 ایدبردهتاکنون پيآیا 

 
 هایی است ؟دارای چه ویژگی الستیک استاندارد 
 کند؟ستیک و پلیت چه نقشی را ایفا میفرایند زیر سازی در نصب ال 
 کند؟ن الستیک چه مشكالتی را ایجاد میکشش نامناسب در بست 
 شوند؟چگونه در دستگاه چاپ نصب میستیک پلیت و ال 
 

گیری ویژگی های انواع الستیک چاپ، باز کردن و بستن الستیک و نیز پلیت ااز این شایستگی فر هدف هدف:
 باشدچاپی با رعایت اصول استاندارد می

 
 

 استاندارد عملکرد

   اب راهنمای ماشین چاپانتخاب الستیک و پلیت مناسب و نصب آنها طبق استانداردها و پارامترهای کت
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  نتخاب نوع الستیک و بررسي آنا

 
  دانید؟می آیا

  یند چاپ چیست؟الستیک در فراوظیفه   
 اجزاء تشكیل دهنده الستیک کدامند ؟ 
 های یک الستیک مناسب کدامند ؟ویژگی  
 مراحل بستن الستیک در دستگاه کدامند؟ 
 شود؟ستیک برای چیست و چگونه انجام میزیر سازی ال 
 

 

 
تخاب باشد. برای انی با کیفیت مییابی به یک کار چاپترین اجزا فرایند چاپ برای دستالستیک یكی از مهم

تیک های الزم برای السویژگیدهنده و های تشكیلالستیک مناسب و استاندارد، ابتدا باید انواع الستیک، بخش
 را فراگرفت. 

 :های الستیکویژگی
 نشوند. در ادامه هر یک از ایی شیمیایی و فیزیكی دسته بندی میهاالستیک به دو بخش ویژگیهای یژگیو

 .دهیمها را به اختصار شرح میویژگی
 :شیمیایی الستیک مناسب به شرح زیر باشد یهاویژگی :های مکانیکی و شیمیایی الستیک( ویژگیالف
 قابلیت دریافت آب و مرکب، بدون در آمیختگی آنها  
 قابلیت انجام وظیفه در سرعت های باال   
 جبران غیر یكنواختی سطح چاپ شونده  
 کاهش ضخامت در طوالنی مدت  
 انتقال مناسب مرکب به سطح چاپ شونده 
  های فیزیكی زیر را داشته باشد.الستیک استاندارد باید ویژگی های فیزیکی الستیک:( ویژگیب
 الستیک باید در تمام سطح دارای ضخامت یكنواخت باشد. :یكنواختی ضخامت 
 الستیک باید انعطاف الزم در برابر افزایش طول، هنگام کشیده شدن روی سیلندر الستیک را  :کش سانی

  برای جلوگیری از پارگی و کاهش ارتفاع الستیک داشته باشد.
 های موجود را داشته باشد.یهكام الزم در برابر پاره شدن الالستیک باید استح :مقاومت کششی 
 قائم زاویه باشد. ،مربعی بودن: الستیک باید به موازات راه خود 
 خنثی کردن ضربات و فشارهای ناگهانی در هنگام چاپ 
 باشند. الستیک باید در جهت الیاف ارای الیاف طولی و الیاف عرضی میها دراه و بی راه الستیک: الستیک

 ولی الستیک را از پشت آن مشخصود. برای نصب صحیح الستیک ابتدا الیاف ططولی به دور سیلندر بسته ش
باشد. در صورت بسته شدن الستیک در جهت دارای نخ )خط( رنگی میراستای الیاف طولی،  کنیم. معموالًمی

ر نتیجه آن، مشكالت بسیاری در فرایند کیفی چاپ پیش آید که دآن، الستیک به مقدار زیادی کش میعرض 
 آید. یم
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  نکته
 شود.ور یا گرما باعث ترك خوردن آن میقرار گرفتن الستیک در معرض ن 
 شود. سب باعث آسیب دیدن سطح الستیک میاستفاده از حالل نامنا 

  

 
  :انواع الستیک

 (.18شكل ) باشندولی و تراکم پذیر موجود میها در دو نوع معمالستیک
 

پذیر . الستیک معمولی بدون الیه تراکمالیه می باشد 8تا  2این الستیک دارای ساختار  :الف( الستیک معمولی
 است.

 

 ناپذیرالستیک تراکم  الستیک معمولی 

 انواع الستیک -56شکل 

 
پذیر شد. جدای از اینكه یک الیه تراکمباالیه می 8تا  2الستیک نیز دارای ساختار این  :پذیرب( الستیک تراکم

کند و در ادامه وارد شدن فشار، کاهش حجم پیدا میپذیر هنگام الستیک وجود دارد.الستیک تراکمن نیز در ای
 (.14شكل ) گرددلت اولیه خود باز میبه حا

 

 
 پذیرساختار الستیک تراکم -57شکل 

 :پردازیمزیر می باشند که به شرح آنها می الستیک ها دارای اجزاء :اجزاء الستیک
ه بباشد که برای عدم چسبیدگی مرکب و انتقال سریع آن این الیه دارای ترکیب خاصی می :الیه سطحی (الف

 باشد.در برابر صدمات مكانیكی مقاوم میعهده دارد؛ همچنین این الیه سطح چاپ شونده نقش مهمی را به
 طبیعی یا مصنوعی و الیه فشرده شونده تشكیل شده است.های الیافاز الیه :بدنه (ب
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 های آن را برای چاپسب کاربرد الستیک، ساختار و الیههای سازنده بر حشرکت :انتخاب الستیک چگونگی
 .دهندووی، چاپ روی فلز و ... تغییر میافست ورقی، رول، چاپ ی

ها )بدنه الستیک به همراه الیه سطحی( از با توجه به اینكه ضخامت الستیک گیری ضخامت الستیک:اندازه
ک گیری ضخامت الستیمحاسبات زیر سازی نیاز به اندازهباشد، برای متر متغییر میمیلی 91/4تا متر میلی 48/9
  .(11شكل ) شوداین کار )میكرومتر( انجام میگیری مخصوص باشد. این کار توسط ابزار اندازهمی

 
 میکرومتر -58شکل 

 

 الستیک دوسر هاینصب گیره

 
  دانید؟می آیا

 عهده دارند؟ ای را بهچه وظیفههای الستیک گیره 
 کند؟ستاندارد چه مشكالتی را ایجاد میصورت غیر اهای گیره بهبستن پیچ 
 شود؟ها چگونه انجام مینصب گیره 
 

 

 
رش د بهای امروزی در ابعاد استاندار. در ماشینشوندمیهای سازنده بصورت رول تولید ها توسط شرکتالستیک

طور آماده شده )همراه با گیره( خورده و بههای چاپ، برشهای سازنده ماشینسفارش شرکتخورده و بر حسب 
تر الستیک بایستی ابتدا توسط اپراتور به داخل گیره میهای قدیدر ماشین شوند.می به بازار مصرف عرضه

 داده و بسته شود. دستگاه قرارالستیک فرستاده شده سپس در داخل گیره سیلندر 

  :الستیک کنترل
ی روبرای استفاده از الستیک در ماشین چاپ، ابتدا باید از سالم بودن و نداشتن خراش و هر گونه آسیب بر 

های مهم کنترلی، پیشتر معرفی شدند. برای انجام کنترل کامل، بهتر است به مولفه ن شد.سطح الستیک مطمئ
 :با ابزار مناسب بایستی کنترل شوند عبارتند ازبا دقت کامل و  شناسنامه الستیک مراجعه شود. موارد مهمی

 ضخامت 
 یكنواختی ضخامت  
 مربعی بودن 
 راه الستیک 
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  :نصب گیره الستیک
ه ک برای آن که بتوان الستیک را به درستی در ماشین چاپ نصب کرد، الزم است کارهای مقدماتی انجام شود

 :عبارتند از
 توان کار نصب آن را انجام داد. الزم بر روی الستیک، اکنون میای هپس از انجام کنترل :نصب گیره الستیک

 .با استفاده از ابزار )آچار( مناسب الستیک را با دقت از روی دستگاه باز کنید 
 .الستیک را بر روی یک سطح صاف و تمیز پهن کنید 
  ،ار داخل تواند از کنهای گیره الستیک را باز کنید )به مقداری شل کنید که الستیک بپیچبا آچار مخصوص

  گیره شود.(
  گی ناشی از ودها را از نظر نبودن آلاز داخل گیره دوسر آن، داخل گیرهبهتر است پس از درآوردن الستیک

 مرکب و ... کنترل و تمیز کنید.
 .راه الستیک را مشخص کنید 
 .گیره را در سمتی که راه الستیک، عمود بر گیره باشد قرار دهید 
 نار گیره بصورتی که لبه آن کامال داخل گیره باشد با فشار دست وارد کنید. این کار را تا الستیک را از ک

 .(19شكل ) ادامه دهیدقرار گرفتن کامل الستیک درون گیره 
 

 
 نصب گیره الستیک -59شکل 

 

یره را گ های دو سرپیچ بعد از اطمینان از قرار گرفتن صحیح الستیک درون گیره ابتدا پیچ مرکز گیره و سپس
  .(89شكل )ها را نیز محكم کنید در ادامه سایر پیچ محكم کرده،

 

 
 نصب گیره الستیک -61شکل 

 .گیره سمت مقابل را نیز به همین روش ببندید 
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  نکته

 کاری کنید.زدگی روغنبستن الستیک جهت جلوگیری از زنگ های گیره را در هر بار باز کردن وپیچ 

 اول، دقت شود، از حرکت کردن الستیک یا گیره جلوگیری شود.های در زمان بستن پیچ 
  

 

 روی سیلندر نصب الستیک

 
  دانید؟می آیا

 مراحل نصب الستیک روی سیلندر کدامند؟ 
 قبل از بستن الستیک چه کارهایی بایستی انجام شوند؟ 
 مقدار زیر سازی الستیک را چگونه باید محاسبه کنید ؟ 
 شود؟الستیک از چه ابزاری استفاده می برای بستن 
 ند؟کی سیلندر چه مشكالتی را ایجاد مینگهدارنده الستیک بر رو گیرههای ارد کردن نیروی بیش از حد به پیچو 
 ؟کنده مشكالت کیفی را در چاپ درست میکشش نامناسب در الستیک چ 
 

 

 
 

سطح چاپ شونده را به عهده دارد. الستیک با توجه به  یند چاپ وظیفه انتقال مرکب از پلیت بهالستیک در فرا
 شود.می نصب ابعاد سیلندرماشین، تهیه و بر روی آن

مه هباشد، در بین سیلندر پلیت و الستیک می هنگام چاپ نیاز به فشار استاندارد، زیر سازی الستیک:
کنند( برای ایجاد فشار کت مییگر حرصورت آسوره به آسوره بر روی یكدهجدید )که بقدیمی و های ماشین

 .(84)شكل مناسب بین پلیت و الستیک باید از زیر سازی استفاده کرد
نفوذ نوعی کاغذ مخصوص است که دارای سطح صیقلی و مقاوم در برابر فشار و  :(Packingسازی )زیرجنس 

 شود.های مختلف تولید میدر ضخامتباشد. پكینگ رطوبت در طوالنی مدت می
سازی باید به کتاب راهنمای ماشین مراجعه ضخامت زیردست آوردن هبرای ب :سازیامت زیرضخ محاسبه

باشد. در این صورت بعد از سازی مید، از این رو نیاز به محاسبه زیرهای متفاوتی دارنها ضخامتککرد. الستی
 نبندی آتحت کشش و زیر دست آوردن ارتفاع آسوره از سطح سیلندر چاپ باید مجموع ضخامت الستیکهب

انواع  81و شكل  84یک اندازه باشد. با استفاده از ابزار اندازه گیری )میكرومتر( آن را اندازگیری کنید. شكل به
 دهد.گیری را نشان میابزار اندازه

 



 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقی -تغذیه و تحویل 

 37 

Eسطح سیلندر الستیک : 
F ( ارتفاع آسوره :Bearer) 
G ضخامت الستیک : 
Hضخامت زیر :( سازیPacking) 

 

 

 61 شکل

 

  

 سازیهای محاسبه زیرابزار -63شکل  سازیمحاسبه زیر -62شکل 

 
های ضخیمتر )با کمترین تعداد( سازی، با استفاده از پكینگبعد از محاسبه مقدار زیر :سازیقراردادن زیر

 را ببندید.ضخامت مورد نظر را آماده کنید. سپس آنها را داخل گیره پكینگ قرار دهید و گیره پكینگ 
شوند. پس از قراردادن و به صورت لوالیی باز و بسته می های دارای ضخامت کمی بودهاین گیره :گیره پکینگ

 ماند.سط یک نگه دارند )سنجاق( بسته میهای پكینگ و بستن لوالیی، توالیه
 

یند باز و بسته کردن آن، زمان که فرا باشدهای متعددی در طول آن میها، گیره پكینگ دارای پیچدر برخی از ماشین  نکته
 بر خواهد بود.

  

 

ای هشونده بزرگتر باشد مرکب در کنارهسازی از ابعاد سطح چاپ زیربا توجه به اینكه اگر ابعاد  :ابعاد زیرسازی
سازی را در ابعاد سطح چاپ شونده برش شود، باید زیررروی سیلندر چاپ )فشار( منتقل میسطح چاپ شونده ب

 داده و پس از آن زیر الستیک نصب کنید. 
ستی فشار آنها را با دستگاه برای اطمینان از درستی فشار سیلندرها بای :گیری فشار )اختالف ارتفاع(اندازه
 :باشدگیری به شرح زیر میگیری کرد. مراحل اندازهسنج )اختالف ارتفاع( اندازهفشار
 دهد.نشان می گیریابزار اندازه 82شكل  گیری را روی الستیک یا پلیت قرار دهید.گاه اندازهدست 
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 میکرومتر ساعتی -64شکل 

 .با چرخاندن گیج ساعت عقربه ان را بروی عدد صفر قرار دهید 
 های آن بروی الستیک یا پلیت هست به روی آسوره قرار دهید.دستگاه را در حالی که پایه زبانه  
 .اختالف ارتفاع آسوره با سطح پلیت را خوانده و با عدد ارائه شده از طرف سازنده ماشین چاپ مقایسه کنید 
پاره  لهای گیره الستیک نابرابر باشد، احتمانیروی گشتاور پیچاگر  :گیری کشش و ارتفاع الستیک( اندازهج

برای وارد کردن نیروی یكسان باید از  شدن قسمتی از الستیک از گیره وجود دارد.شدن الستیک و یا خارج
رکمتر و با نیروی مشخص )طبق کتاب راهنما ماشین( استفاده کرد. برای کشیدن الستیک )به صورت آچار تُ

 رکمتر استفاده کرد.استاندارد( هنگام نصب آن نیز باید از ابزار تُ

هم  شبیه به مختلف تقریباًهای چاپ در ماشینبستن الستیک بر روی سیلندر آن  :مراحل نصب الستیک
باشند. برای اطمینان از روش صحیح بستن و اگاهی از نكات ایمنی به کتاب راهنمای ماشین مراجعه کنید. می
 دهیم.احل نصب الستیک را در زیر شرح میمر

 زنیم.پنجره حفاظ سیلندرها را باال می
 دهیم.یمنی را در حالت تک شاسی قرار میکلید ا 
  دهیم.در دسترس قرار میبا تک شاسی زدن، قاب محافظ الستیک را 
 شكل )طبق دستور کتاب راهنما(کنیم میهای قاب را باز کرده و آن از جای خود خارج با آچار مخصوص، پیچ(

81.)  

 
 کردن قاب الستیکباز -65شکل 

 

 ،لبه کار الستیک( برای نصب  دهیم که گیره پایینیماشین را در موقعیتی قرار می با حرکت تک شاسی(
 .الستیک در دسترس باشد
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 .(88شكل )های نگهدارنده آن جا بزنید پكینگ و زیر ضامنپكینگ )زیر بندی( را داخل گیره 
 

 
 ضامن نگهدارنده پکینگ -66شکل 

 
  الستیک را مطابق دستور کتاب راهنما داخل گیره پایین )لبه کار( قرار داده و

 نگهدارنده، آنرا برای قفل کردن الستیک ببندید. در صورت داشتن ضامن
 گیری صحیح الستیک در محل خود مطمئن شوید(. از قرار)
 ندر از کنار سیل با استفاده از آچار مناسب )ترکمتر( پیچ حلزونی گیره پایین را

های ساعت بچرخانید تا الستیک به مقدار مناسب داخل گیره شود را در جهت عقربه
 .(84شكل )

 
 

 

 نصب الستیک -67شکل                                                                                                                                                     

 ،دهیم.تا ضمنسیلندر را حرکت میبا حرکت تک شاسی ماشین )پیش ( ضمن مهار الستیک توسط دست 
 .(81شكل ) کامل سیلندر گیره باال )ته کار الستیک ( در دسترس قرار گیرد گردش

 

 
 مهار الستیک -68شکل 
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 را جا بزنيد، در صورت داشتن ضامن نگهدارنده  گيره ته كار الستيك را درون گيره سيلندر قرار دهيد و آن
  را قفل كنيد. آن
 ال (ته كار الستيك )را از كنار سيلندر تا محكم با استفاده از آچار مناسب (تركمتر) پيچ حلزوني گيره با

  شدن الستيك ببنديد.
  آچار تركمتراز آچار تركمتر براي بستن با كشش مناسب الستيك استفاده كنيد. در هنگام استفاده از 

هاي چاپ بستن الستيك ضمن توجه به سيلندر زوريد. بعد اش مناسب را از كتاب راهنما بدست آمقدار كش
   چاپ كردن مقداري از سطح چاپ شونده ماشين را متوقف كنيد. دوباره الستيك را بكشيد.بعد از 

  69(شكل بعد از به پايان رسيدن نصب الستيك،دوباره قاب محافظ الستيك را در جاي خود قرار دهيد( .  
 

 
  69شكل 

  
ها، در دسترس قرار گرفتن ضامنها الستيك توسط ضامن نگهدارنده قفل شده است كه بايد تا در بعضي ماشين   نكته

  الستيك را باز كنيد.
 ن را نيز با الستيك توسط دست، مهار و خارج كرد.آسازي هنگام خارج كردن الستيك بايد زير

  

  

 

  نصب پليت بر روي سيلندر
  

 ند؟ا مراحل نصب پليت كدام   دانيد؟ميآيا

 نصب پليت چه كارهايي بايد انجام داد؟ قبل از 

 عهده دارد؟ ايي را در نصب پليت بهوظيفه پانچ چه  
 گيره لبه كار و ته كار الستيك در كجاي سيلندر قرار گرفته اند؟   
  

  

   عهده دارد.بهروي الستيك سيلندر را برها پليت وظيفه انتقال مركب از نورد پليت بسته شده روي سيلندر
   :چسباندن پكينگ (آسترلون) پليت

مناسب بين پليت و الستيك و در بعضي مواقع استفاده از پليت با ضخامت هاي متفاوت نياز براي ايجاد فشار 
لفه هاي فشار، رطوبت دهي پليت و تعويض مكرر پليت باعث شده ؤبه استفاده از زير سازي پليت مي باشد. م
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د به عنوان زیر سازی پلیت است از پكینگ های پالستیكی یک طرف چسب که در برابر فشار مقاوم هستن
  استفاده شود.

ایستی سازی پلیت بکه چرا الیه مورد استفاده در زیرگیری کنید ر روی این موضوع بحث و نتیجهدر گروه کالسی خود ب  کار کالسی
   ها به اشتراك بگذارید.فعالیت گروه خود را با سایر گروهدر برابر فشار مقاوم باشد؟ نتیجه 

  

 

 : مراحل نصب زیرسازی پلیت
  .با استفاده از حالل مناسب، سطح سیلندر پلیت را از هر آلودگی به ویژه مواد چرب تمیز کنید 
 ری ا( یک خط سرتاسبا یک وسیله نوشتاری )ماژیک( پشت پلیت روی خط لبه کار )طبق گفته کتاب راهنم

 (.49 شكل) بكشید
 

  
 71شکل 

   کناره های دو طرف پلیت و موازی با خط کشیده شده، چسب دو طرفه متر از میلی 41با فاصله
 . (44)شكلبچسبانید

 
 71شکل 

 (.44ل )شك لبه پكینگ )آسترلون( را موازی با خط کشیده شده بر روی چسب دو طرفه )با دقت( بچسبانید 
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 72شکل 

 

 .روکش پكینگ )آسترلون( را با دقت و به آرامی از سمت لبه آن جدا کنید 
 (41 شكل)لیت را به همراه پكینگ با احتیاط )با کمک دست( بر روی سیلندر پلیت ببندید )اتوماتیک( پ. 

 

  
 وسیله پلیتون بهاگنصب آستر -73شکل 

 

 .بعد از بستن پلیت، ماشین را به حرکت در آورده و سیستم فشار را فعال کنید 
  کنید.سیستم تعویض پلیت را فعال کنید و پلیت را به آرامی باز 
 های دو طرفه را از آسترلون و پلیت جدا کنید.از کردن لبه کار پلیت، ابتدا چسبهنگام ب  
  د.ن شویدهید تا از چسیبدن این قسمت مطمئلبه کار پكینگ را با دست بر روی سیلندر پلیت فشار 
  کرده و دوباره اکنون کل سطح پكینگ را بازبینی کنید .در صورت وجود چروك یا تورم آن قسمت را جدا

 بچسبانید.
های مختلف ممكن است متفاوت صب پلیت بر روی سیلندر در دستگاهیند نفرا :نصب پلیت روی سیلندر

های زیر کنترل و سپس پلیت روی سیلندر نصب شود. ات نصب پلیت، ابتدا باید پارامترباشد. قبل از شروع عملی
 دهیم.تصار توضیح میوی سیلندر را به اخدر ادامه مراحل نصب پلیت بر ر
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  بعد از تحویل پلیت باید ابعاد آنرا را با ابعاد سیلندر پلیت در کتاب راهنما مطابقت داد.  :کنترل ابعاد پلیت
 .(42شكل ) ت الزم یا تعویض پلیت صورت پذیردو در صورت نیاز اصالحا

 

 
 ابعاد پلیت -74شکل 

 

 های چاپ مختلف، باید عالمت لبه ر ماشینها دلب پنجه با توجه به متفاوت بودن :کنترل لبه کار پلیت
 .(41شكل ) مطابقت دادباشد را با لب پنجه ماشین چاپ می کار که نماینگر شروع ناحیه

 

 
 لبه کار پلیت -75شکل 

 

  ای دیگر همنطبق نسبت به پلیت صورت کامالًهها بر روی سیلندرهای ماشین بنكه پلیتبرای آ :پانچ کردن
شوند، گیرهای لبه کار سیلندر پلیت دارای رجیسترهای هستند که پلیت باید بر روی آنها نصب شود. از نصب 

دستگاه پانچ و عملیات  48وسیله دستگاه پانچ مختص هر ماشین چاپ، پانچ کرد. شكل هاین رو، باید پلیت را ب
 دهد.ای برش و ابعاد پانچ را نمایش مینم44پانچ کردن و شكل 
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 77شکل  دستگاه پانچ -76شکل

 

های در بعضی از ماشین :ایجاد خم لبه پلیت
چاپ، برای جا رفتن پلیت در قسمت ته کار آن، 
بایستی خم با زاویه و ابعاد معین ایجاد شود. برای 
اینكار ابتدا پلیت را در ابعاد تعیین شده برش داده 
سپس پانچ لبه کار پلیت را در قسمت رجیستر 

دهیم. سپس با میمخصوص دستگاه پانچ قرار 
ر پلیت خم ی یا با پدال( ته کافرمان دادن )دست

لیت در مشخصات خم یک پ 41شود. شكل می
 .(41شكل ) دهدیک دستگاه را نشان می

 78شکل 

 
  :مراحل نصب پلیت

 شود. كانیزم آنها به دو صورت انجام میهای چاپ با توجه به مبستن )نصب پلیت( در ماشین
 به صورت اتوماتیک در آنها وجودهایی که مكانیزم بستن پلیت در ماشین :باز کردن و نصب دستی پلیت (الف

ر به شرح زی هار این گونه ماشینبندند. مراحل نصب پلیت دصورت دستی روی سیلندر میت را بهندارد، پلی
 باشد: می
   ابتدا بوسیله کلید تک شاسی یا بوسیله حرکت اتوماتیک دستگاه، سیلندر

کلیدهای 49شكل  .ها در دسترس باشندرا در موقعیتی قرار دهید که گیرهپلیت 
 دهد.پس( را نشان می تک شاسی حرکت )پیش و

 
 
 

 

 شاسی حرکت ماشین -79شکل
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 هاي ر (پايين) را در خالف حركت عقربهبراي برداشته شدن فشار بين دو گيره، پيچ كشش كلي گيره ته كا
  ساعت بچرخانيد.

  كرده و پليت را از داخل گيره خارج كنيد.هاي گيره ته كار پليت را به مقدار الزم باز چار مخصوص پيچبا آ  
  با كليد تك شاسي (پس) پليت را با كمك دست (تا در دسترس قرار گرفتن گيره لبه كار) به بيرون هدايت

 كنيد.
  
 .پليت را از داخل گيره خارج كنيد  با آچار مخصوص پيچ هاي گيره لبه كار پليت را به مقدار الزم باز كنيد
 .)80شكل (

  
  كارگيره لبه - 80شكل 

  

 هاي كشش گيره باال، گيره، لبه كار را در دو طرف با استفاده از صفحات مدرج كنار سيلندر، وسيله پيچهب
باشد كه ورت عرضي نيز داراي صفحه مدرج ميصهها گيره ب(در بعضي از ماشيندهيد . در نقطه صفر قرار مي

كار پيچ تنظيم عرضي گيره لبه 82كار و شكل يچ كشش لبهپ 81شكل  نها را نيز بايد در نقطه صفر قرار داد.آ
 دهد. )را نشان مي

  

   

  پيچ تنظيم عرضي گيره        -82شكل   كارپيچ تنظيم لبه - 81شكل 
  

 يرد داخل گيره لبه كار قرار ايي كه شكاف پانچ آن داخل رجيستر قرار گ پليت جديد را با دقت به گونه
  .)83شكل دهيد (
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 رجیستر گیره -83شکل 

 

 های گیره لبه کار )باال( را با آچار مخصوص )ترکمتر( ببندید.پیچ 
 صورت یک دور کامل حرکت دهیدهبا کلید تک شاسی، سیلندر پلیت را به همراه پلیت ب.   
 .ته کار پلیت را از یک سمت به طرف دیگر داخل گیره پایینی قرار دهید 
 اطمینان از قرار گرفتن کامل پلیت درون گیره با آچار مخصوص سفت کنیدهای گیره ته کاررا بعد از پیچ 
 های ساعت بچرخانیدیچ کشش کلی گیره را در جهت عقربهبا آچار مخصوص پ  
  کنید فعال شده آنها را غیر فعال نورد اب یا فشار سیلندر الستیکدر صورتی که هنگام بستن پلیت مكانیزم  
 نید و بعد شروع به بستن دو پیچ کناری را با نیروی یكسان محكم ک با آچار مخصوص پیچ وسط و سپس

 .(12شكل ) ها با نیروی یكسان کنیدسایر پیچ
 

 
 پیچ تنظیم گیره -84شکل 

 

ها برای مماس شدن پلیت بر روی سیلندر از روش نگه داشتن دستی پلیت یا روی کار انداختن نورد فرم در انواع ماشین  نكته
 شود.انداختن سیلندر الستیک هنگام گردش سیلندر به همراه پلیت استفاده میآب یا روی چاپ 

  

 

 ؟شودبرای نگه داشتن پلیت استفاده نمیدهی بحث کنید که چرا از نوردهای مرکبدر کالس با یكدیگر   کار کالسی
 

 
 

اتوماتیک پلیت باید به کتاب های دارای سیستم نصب در ماشین :( باز کردن و نصب اتوماتیک پلیتب
 :باشدصب اتوماتیک پلیت به صورت زیر میمراجعه کرد ولی مراحل کلی باز کردن و ن راهنمای ماشین چاپ
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  از میز کنترل، سیستم تعویض پلیت را برای یک یونیت یا چند یونیت فعال کرده و دستور اجرای آن را
 بدهید.

  شود.ف میاز حرکت در موقعیت مشخص متوقدستگاه بعد 
 شود.ها برداشته میفشار کشش بین گیره 
 شودصورت اتوماتیک باز میهبصورت بالعكس یا بهکار گیره ته کار و سپسگیره لبه. 
   شود.از ماشین خارج میکند و بصورت اتوماتیک یا با کمک دست پلیت کار پلیت را رها میتهگیره 
 گیرد.کار در دسترس قرار میگیرد که گیره لبهماشین در موقعیتی قرار می 
 دهید.قرار می صورتی که شكاف پانچ داخل رجیسترها باشد درون گیرههپلیت را ب 
 ) و در کار بسته شده و سیلندر به حرکت در آمده گیره لبه با زدن شاسی )مشخص شده در کتاب راهنما

 گیرد. وضعیت مشخصی قرار می
 شود.شود و گیره بسته میقرار داده مییا خم پلیت درون گیره پایینی  های راهنما ته کار پلیتوسیله قرقرهبه 
 شود ها ایجاد میین گیرهصورت اتوماتیک کشش ببه 
 

  نکته
 باشد.ار و بر داشته شدن کشش متفاوت میکها ترتیب باز شدن گیره تهدر بعضی ماشین 
 ها وجود دارداز شدن و بستن هم زمان همه یونیتها قابلیت بدر بعضی ماشین. 
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 بستن الستیک و پلیت چاپ افست ورقيارزشیابي شایستگي 
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 موارد ترعای -پلیت  سیلندر آسترلون درست نصب – پلیت هایلبه درست پانچ و پانچ دستگاه تنظیم - چاپ فشار
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