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 دهی و لمینیتپوشش

 4 پودمان

به منظور كاربردهاي متفاوت ، خدمات تکميلی دامنه تنوع و كيفيت، پصنعت چادنياي در 
یک  شودباعث می خدمات اجراي مجموعه این. كندنقش كليدي ایفا میمحصوالت چاپی 

در این . ایجاد كندارزش افزوده ، كه براي محصول اي تبدیل شودبه پروژه، چاپی خام كار
 . گيریمرا فرا میت محصوالت چاپ شده يدهی و لمينپودمان، فرایند پوشش
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 4واحد یادگیری

 دهی و لمینیتشایستگی پوشش

 
 

 اید بردهآیا تاکنون پی

 كدامند؟دهی و لمينيت كارهاي پوشش 
 ضرورت استفاده از مواد پوشش دهنده روي سطوح چاپ شده چيست؟ 
 افزایش كيفيت در این بخش شده كشی و ورنی زنی باعث سلفونالت آهاي به كار رفته در ماشينآیا فناوري

 است؟
 بندي داشته است؟يد كارتن چه تاثيري در صنعت بستهاستفاده از لمينيتورهاي پيشرفته در تول 
 

كار چاپ شده جلوه كردن بهتر تصویر و افزایش مقاومت هاي روش فراگيريدف از این واحد شایستگی ه: هدف
 . باشدمیدر مقابل عوامل فيزیکی و محيطی 

 

 استاندارد عملکرد

چاپ و مركب مورد نوع ، جنسچاپ شونده بر اساس نوع سطوح  لمينت ودهی هاي مربوط به پوششانجام كار
 . اصول ایمنی و زیست محيطیبا رعایت استفاده 
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 انتخاب نوع ورنی با توجه به سطح چاپ شده

 
  دانید؟آیا می

 كدام سطوح چاپ شده را باید پوشش داد؟ 
 دهی چيست؟مراحل كار در پوشش 
 مزایاي استفاده از ورنی چيست؟ 
 عوامل اثرگذار در انتخاب نوع ورنی كدامند؟ 
 هاي مختلف چيست؟كاربرد ورنی 
  هاي امنيتی دارد؟كاربردي در چاپورنی چه  

 

 

 
داراي سه مرحله كالن است كه ، یند توليد در صنعت چاپفرا، ایمهاي گذشته آموختهگونه كه از درسهمان

 : عبارتند از
 ( پيش از چاپPrePress) 
 ( چاپPress) 
 ( )كارهاي تکميلی( پس از چاپPostPress) 

یند چاپ و دقت نظرهاي اعمال این فقط فرا، هاي چاپ شدهزیبایی رنگبایستی بدانيم كه در ایجاد ثبات و 
مجموعه مهمی از كارها در مرحله پس از چاپ نيز وجود دارند كه به ایجاد و ، شده در آن نيست كه اثر گذارند

ن انواع محصوالت با پوشش ورنی را نشا 1شکل . كنندتوليد محصول چاپی كمک فراوانی میبهبود این نياز در 
 . دهدمی
 

 
 محصوالت با پوشش ورنی -1شکل 

 

یافت  مگيري از سطوح چاپی را خواهيچشم تنوع، شوندها و جاهایی كه محصوالت چاپی عرضه میدر فروشگاه
هاي اثر بخش از جمله روش. اندهاي چاپی مختلفی را براي ثبت رنگ ها و نقش هایشان به كار گرفتهكه روش

اي مربوطه در هورياكارگيري مواد و فنهب، چاپ شده و جلوه دهی در محصوالت چاپیدر ثبات بخشی به رنگ 
 . شوددهی و لمينت از آن یاد میباشد كه با عنوان پوششمرحله پس از چاپ می
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 : سطوح مختلف چاپی
اغذ به داخل بافت ك ورنی یووي، به دليل تخلخل باال. شود تواند منجر به كاهش براقيتطح میتخلخل باالي س

 به داخل سطح ورنی یووي پس از نفوذ. و مقوا نفوذ كرده ودر نهایت كار چاپی براقيت مطلوبی نخواهد داشت
 نظير ورنی یووير شدن عناصر اصلی سطح كاغذ و مقوا همچون فيلتر عمل كرده و باعث فيلت، چاپ شونده

تخلخل و یا همواري بيش از حد كمبود . ميد هد اهشكاثر بخشی و كارایی ورنی یووي را  مونومرها می شود و
به طور كلی سطوح چاپی از نظر . خواهد شد ورنی یووي ت مطلوبسندگی و نشسطح نيز باعث عدم چسب

يم تقس سطوح غير جذبیو  سطوح نيمه جذبی، سطوح جذبی؛  دسته سهخواص فيزیکی و ساختار سطحی به 
 . پردازیمیک از آنها میمختصر هر شوند كه در ادامه به شرح می

ي سطحی زبر و متخلخل هستند در این دسته اانواع كاغذ و مقواي چاپ و تحریر كه دار: سطوح جذبی الف(
 كاغذ تحریر 2شکل . تحریر( جزئی از انواع سطوح جذبی هستندكاغذ كتاب و مجله ) –كاغذ روزنامه . جاي دارند

 . دهدرا نشان می

 
 کاغذ تحریر -2شکل 

 
 . با كمک هنرآموز خود معایب و محاسن سطوح جذبی را بررسی كنيد  کالسی بحث

 
 

 

از طریق اندود كردن . انواع كاغذ و مقواي گالسه یا اندود شده در این دسته قرار دارند: سطوح نیمه جذبیب( 
يفی آفرینی تصاویر كاین مورد براي باز . آیدصيقلی و درزگيري شده به دست می، سطحی صاف، یکنواخت كاغذ

. دانعکس از این دستهكاغذ چاپ  و كاغذ برچسب )ليبل كاغذي(. است مناسب بسيار با دقت )رزولوشن( باال
 . دهدكاغذ گالسه را نشان می 3شکل

 
 کاغذ گالسه -3شکل 
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 والتمحصاین گستره از . انواع سطوح پالستيکی و سطوح فلزي در این دسته جاي دارند: سطوح غیر جذبیپ( 
توليد ، تخرنگ( انعطاف پذیر یا سشفاف )بی –هاي مختلفی نظير سفيد د و در حالتند بسيار وسيع باشنتوانمی

. ارندمتفاوتی د پذیري پوشش و نهایتاً چاپ پذیري قابليتسطوح  این، بق استانداردهاي موجودط. و عرضه شوند
 . دهدشان میفلزي و پالستيکی را ن سطوح 4 شکل

 

  

 سطوح فلزی و پالستیکی -4شکل 

 
سپس با كمک هنرآموز . آوري كنيدي ساختاري و ظاهري متفاوت را جمعهاهنرجویان سطوح مختلف چاپی با ویژگی  فعالیت عملی

نيمه جذبی و غير جذبی( را تفکيک كنيد و خصوصياتی از قبيل ميزان ، سطوح )جذبی. خود از آن فهرستی تهيه كنيد
ررسی را بو ...  مقاومت هر یک در مقابل سایش و تاثيرات فيزیکی ، ميزان نشست و نفوذ مركب، بودنتخلخل یا صاف 

 . نموده و نتيجه را در قالب یک گزارش كار به هنرآموز خود تحویل دهيد
 

 

 

ب اغل اشاره كرد كهو فوالد  (حلبورق فلزي نازک )، آلومينيوم، بهتوان می فلزيسطوح در مورد : سطوح فلزی
ي است اساختار كشش سطحی فلزات به گونه. هاي فلزي كاربرد دارندبندي به ویژه توليد قوطیدر صنایع بسته

كه اعمال یک الیه آماده ساز قبل از چاپ الزامی است تا چاپ پذیري سطوح افزایش یافته و مركب مقاومت 
 . بيشتري در برابر عوامل فيزیکی از خود نشان دهد

 
-PVC-PC-PE-PP-OPP : شود عبارتند ازها استفاده میستيکی كه جهت توليدات چاپی از آنترین سطوح پالمهم  نکته

ABS 
  

 

 مزایای استفاده از ورنی
 انواع ورنی را با توجه بهو ...  سطح چاپ شده  و دسترسی به باالترین حالت حفاظت به منظور پایداري كيفيت

ر را واند مزایاي زیتر كلی اعمال ورنی بر سطح چاپی میطوبه. برندكار میبه ع كاربرد بر روي محصوالت چاپینو
 . داشته باشد
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  نور –رطوبت  –ایجاد یک الیه محافظ در مقابل سایش 
  افزایش قدرت و استحکام اثر چاپ شده 
 افزایش جذابيت بصري 
  كمک به بهتر جلوه كردن تصویر از طریق ایجاد براقيت در توليدات چاپی 
 آسان مليات تکميلی سریع وع 

 انواع ورنی از نظر ساختار
با این تفاوت كه ، هم چاپ كرد افستهاي چاپ توان توسط دستگاهنوع ورنی را میاین : روغن الف( ورنی پایه
هدف اصلی از كاربرد این نوع ورنی محافظت از كار چاپی . شودورنی در مخزن مركب ریخته می، به جاي مركب

از معایب آن . باشدصورت هوا خشک میخشک شدن این ورنی بسيار كند و به. عمليات تکميلی است در ادامه
 . باشدزرد رنگ شدن در طول زمان می

 
ر زرد شدن( یا تيره تزیرا باعث تغييررنگ )، زمانی كه هنوز مركب خيس است نباید از ورنی پایه روغن استفاده كرد  نکته

 . شود(پالت آبی به آبی تيره متمایل می مز به قرمز تيره و تنشود)تن پالت قرشدن ورنی می
 

 

 

 به منشاء مركب تواند از طریق پليت چاپی و نوردهاي انتقال دهنده مجدداًذرات زائد از قبيل گرد وغباركاغذ می
 . در نتيجه باعث تغيير رنگ و یا تيره تر شدن ورنی روغنی شود، بازگشته

 
 خارج مدار باید نوردهاي آب روي پليت را از، هاي افست جهت كارهاي تنپالتانجام عمليات ورنی زنی با ماشين براي  نکته

 . باشند )پليت( و فقط نورد هاي مركب روي كار كرد
  .گيردشود و عمليات چاپ صورت میهيه میپليت جداگانه ت، مانند یک رنگ چاپی، صورت موضعی بوداگر كار به

 

 

 
ب است و با استفاده از آدرصد  60درصد ورنی و  40ین نوع ورنی تقریبا شامل ا: (آب پایه)ورنی پراکنشی ( ب

مقاومت  .می شودمنتقل سيستم آب ماشين چاپ افست و یا سيستم متصل به ماشين چاپ بر روي سطوح چاپی 
و  ع و ثابت ماندن رنگخشک شدن سری، شفافيت زیاد، كندكار چاپی فراهم می قابل توجهی را در سطح

 . آب است هاي ورنی پایهسازگاري با محيط زیست از مزیت

هنگاميکه در معرض نور  ماوراي بنفش بوده و این ورنی داراي مونومرهاي حساس به اشعه: ورنی یو وی (پ
 دهدمر را میپلي سخت شدن تشکيل یک الیهشده و پس از  گيرد در كسري از ثانيه سختیووي قرار می

اد جبهترین نتيجه را در رابطه با ای. عمليات تکميلی دیگر را روي ورق چاپ شده انجام داد توان بالفاصلهمیو
 . كندشفافيت در سطح چاپی ایجاد می

 : مزایا ورنی یووی
 ن در افزایش بهره وريشدن فوري ورنی و تأثير آ سخت -1
 بالفاصله پس از چاپو ...  برش ، تا، ته سازيسجامکان انجام تمامی عمليات تکميلی نظير بر -2
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 منظور چاپ پشت كار به هاي چاپ شده به داخل ماشين چاپامکان تغذیه مجدد كار -3
 منظور كاهش خطر پشت زدنتخليه مداوم خروجی ماشين چاپ به عدم نياز به -4
 هاي مقاومتی باال در برابر عوامل مکانيکی و شيمياییویژگی -5

  :ها و معایب ورنی یوویمحدودیت
 آالت چاپ و مصرف باالي انرژي الکتریکیبر روي ماشين uvهزینه باالي نصب تجهيزات  -1
 در معرض اشعه یووي، بوي ناخوشایند مركب و سطوح چاپی -2
 هاي یوويقيمت باالي ورنی و حالل -3
 . هاها و الستيکاي یووي نظير نوردهمصرفی سازگار با تجهيزات و مركب محدودیت در انتخاب مواد -4
 . سازگاري ورنی یووي با محيط زیستعدم  -5
 

 . دهدها را ارائه میهاي انواع ورنیویژگی -1جدول: انواع ورنی ویژگی
 1 جدول

 یووی پراکنشی ورنی افست فاکتورهای مقایسه

 شيوه خشک شدن
)اكسيداسيون  اكسایش

 (شيميایی
 (پليمریزاسيون )شيميایی تبخير فيزیکی

 ثانيه 1 ثانيه 30تا  20 ساعت 4/1 -2 زمان خشک شدن

 درصد 80تا70 درصد 40تا  30 درصد 60تا  40 رزینميزان 

 كم خوب خوب قدرت جذب

معيار با آینه )درصد براقيت 
 مقایسه می شود(

 درصد 94 درصد 80 درصد 64

 

 انواع ورنی از نظر کاربرد
تاریخ و قدمت  مات بيشتر در مورد اسناد و مداركی كه به نوعی بيان كننده هايورنی: ( ورنی مات و براقالف
 ي تبليغاتیبيشتر براي كارهاي چاپی و به خصوص كارها ورنی هاي براق جهت جلوه. روندكار میباشند بهمی

ن را تعدیل توان ورنی مات را بر روي سطح چاپی براق به كار برد و براقيت آمی. گيرندمورد استفاده قرار می
 . مات زدسطح براق را بر روي  ورنی توانمود و همچنين مین

گر بدون ورنی باقی بماند گفته هایی از كار چاپی ورنی زده شود و بخش دیاگر قسمت: ( ورنی موضعی و تختب
. ودركار میبيشتر كار چاپی به این عمل به خصوص به منظور جلوه. ورنی موضعی خورده است، شود كه كارمی

 ا جهترنگ زرد( ر)هاي چاپی و یا در مواردي یکی از پليت شدهبدین منظور نياز است كه فرم چاپی خاص تهيه 
اگر تمام سطح . شودمی صورت عاديرسانی بهرطوبتدر این صورت . برندكار میزدن ورنی به صورت موضعی به

 براي انجام ورنی تخت نياز به تهيه. تخت گویندورنی زنی را ، ورنی پوشيده شود صورت یکسان با الیهچاپی به
در  .توان ورنی زنی را انجام دادمیرسانی كردن سيستم رطوبتقطع و استفاده از الستيک  با فرم خاصی نبوده و
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 دهد اما ورنی موضعیبت به ورنی موضعی به كار چاپی میورنی تخت استحکام و مقاومت بيشتري نس، مقایسه
هنده سفارش د كاربرد هر كدام به نوع كار و سليقه. كندنی تخت نمایان میاپی را بيشتر از ورجلوه و نماي كار چ

 . دهدرا نشان میورنی موضعی وتخت را  5شکل . بستگی دارد
 

  

 تخت ورنی موضعی و -5شکل 

 

موارد خاص  ها واي طرحبر شدههاي صدفی استفاده ها از رنگدانهدر ساختار این ورنی: های صدفیورنیپ( 
 . رودكار میبه

هایی در ورنی قرار داد و از طریق واحد صورت ميکروكپسولتوان بهانواع عطر و اسانس را می: های معطرورنی
ند شکنها میميکروكپسول، ر مالش و ایجاد حرارت جزییثدر ا. ورنی زنی آنها را بر روي سطح چاپی منتقل كرد

 . گرددورد نظر میم و موجب انتشار رایحه شدهو عطر یا اسانس آنها آزاد 
اتی را تا زمانی عالیم و مشخص، اهيم بعضی از كدهاخودر مواردي كه می: های پاک شونده )خش پذیر(ورنی
هاي سيم كارت پوشش رمز كارت اینترنت و پين كد. رودكار میداریم بهرسد پنهان نگهدست مشتري میهكه ب

ح چاپی )ناپدید شدن سطح توان به پوشانی كامل سطآنها می از مشخصه. باشندها میرنیاز این و ايهمراه نمونه
ها بدون اینکه آسيبی به پوششو پاک شدن سریع و راحت  نشودطوري كه هيچ نشانه اي از آن ظاهر چاپی( به

 . دهدرا نشان می ورنی خش پذیر 6شکل . سطح چاپی برسد اشاره كرد
 

 
 پذیرورنی خش  -6شکل
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كه پس از خشک شدن اگر مرطوب شود و با است  پایه آب نوعی ورنی: (CoatingGumming)چسبی یورن (ت
 . شودآب تماس پيدا كند چسبناک می

لعابی از كه با  بوده هاي اَكليل مانندداراي پيگمنت كه است نوع خاصی از ورنی: (Iriodine TM) ایریودین ث(
نوعی جلوه و درخشش ، این ورنی با استفاده از خواص بازتاب و شکست ممتد نور. است اكسيدها پوشانده شده

 . دبخشكار چاپی میكمانی بهرنگين
كار هاي فلزي است كه بهاین نوع ورنی حاوي پيگمنت: (Metallic Pigment Coating)ورنی پیگمنتی فلزی( ج

بندي مقوایی تههاي بسو در حوزه پوشش جعبه. دبخشنمی هاي متاليکیا انواع رنگ اينقره، اي طالییجلوه
 . دهدورنی متاليک را نشان می 7دهد شکل ار گرفته و به آنها حالت فلزي میبسيار مورد استفاده قر

 

 
 ورنی متالیک -7شکل 

 

 ورنی زنی با توجه به نوع فرم

 
  دانید؟می آیا

 چه عواملی در انتقال صحيح ورنی نقش دارند؟ 
 اختصاصی ورنی زنی چند نوع اند؟هاي ماشين 
 

 

 

 : فرم های ورنی زنی
ي همچنين برا. براي ورنی تخت و تمام سطح استفاده نمودعنوان فرم به (بدون برش)توان از الستيک كامل می

-ابلونو ش هاي آلومينيومیهمچنين پليت، پلی استري، هاي الستيکیفرم، ورنی موضعی از الستيک برش خورده
ا ب هاي ورنی از سيستم گيرهبراي سرعت در تعویض پليت. استفاده كردعنوان فرم توان بهنيز می اسکرینهاي 

نی توان سيلندر ورنی زمی، همچنين براي تنظيم دقيق انطباق چاپ ورنی. شودقابليت كاري سریع استفاده می
 . دهدنشان می سيلندر ورنی زنی را 8کل ش. عرضی و قطري تنظيم كرد، صورت طولیرا به
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 سیلندر ورنی زنی -8شکل 

 
  .صورت تخت و موضعی را دارندانجام اجراي عمليات ورنی زنی به منظورهاي ورنی زنی قابليت ساخت بهتمام فرم -1  نکته

. شوداستفاده می 24تا  12توري با مش  منظور اجراي عمليات ورنی زنی به صورت تخت ازجهت ساخت شابلون به -2
ت یک الیه یکنواخ صورتسته شده و مانع از نشستن ورنی بههاي توري در هنگام ورنی زنی بدر غير این صورت چشمه

 . شودبر سطح چاپی می
 . دشوبا تيراژهاي ميليونی استفاده می از الستيک كار نکرده برش خورده جهت اعمال ورنی بر روي سطوح چاپی -3
 

 

 
سيستم ، سيستم نوردي، توان به واحد چاپاي ورنی زنی میهترین سيستممهماز : های ورنی زنیسیستم
 : هاي ورنی عبارتند ازسيستم. كردهاي اختصاصی ورنی زنی اشاره اي و ماشينمحفظه
 افست، برجسته)هاي مختلف ن با استفاده از سيستم چاپ ماشينتواهاي مختلف را میورنی: واحد چاپالف( 

 ،مهم در استفاده از واحد چاپ جهت ورنی زنی به خصوص سيستم افست مسئله. كار بردبه( و سيلک اسکرین
اشد در غير این صورت ورنی بر روي شستن كامل نوردها و پاک شدن و عاري شدن نوردها از ورنی می  مسئله

 . دشوها و پایين آمدن كارآیی ماشين میو باعث الغر شدن و از بين رفتن نورد شدهنوردها خشک 

 مراحل اجرای عملیات ورنی زنی با سیستم چاپ افست
 ( پليت، الستيک)بستن فرم   -1
 هاي چاپی چيدن فرم  -2
 تنظيم سيستم تغذیه ماشين  -3
 . تنظيم ميزان انتقال ورنی بر سطح فرم  -4
  تنظيم ميزان آب ماشين به منظور اجراي ورنی تخت یا موضعی  -5
 گرفتن نمونه اوليه   -6
 صورت تيراژ بر سطح چاپیزنی بهاجراي عمليات ورنی   -7
تنظيم  نتقال وصفحه ا 9شکل  كنهاي ورنی خورده جهت ورود به خشکورقسرعت صفحه انتقال تنظيم   -8

 . دهدسرعت آن را نشان می
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 تنظیم سرعت  صفحه انتقال و -9شکل  

 
 ورنی دارد؟كن چه اثراتی بر خشک شدن به خشک زنیاز ماشين ورنی انتقال كارهاي ورنی شده سرعت صفحه  پرسش

 
 

ضخامت الیه ورنی ، نوع ورنی، نوع كار چاپی، دستگاه هايبا توجه به ویژگی: کنهای خشکتنظیم المپب( 
ورنی الزم است كه جهت برخی از محصوالت ، ن ورنیكهاي خشکو سرعت خشک شدن در بعضی از دستگاه

یک یا چند المپ راخاموش وميزان  انتقال ودرجه گرما پذیري محصولها سرعت صفحه مانند برچسب شده
 . دهدالمپ هاي خشک كن را نشان می كارگيري تعدادهتنظيم ب 10شکل . كم كرد كن راماي خشکگر

 

 
 کن های خشکتنظیم بکارگیری تعداد المپ -10شکل 

 

 برجستهچاپ  روشمراحل اجرای عملیات ورنی زنی با 
 بستن فرم چاپ فلکسوگرافی  -1
 تنظيم سيستم تغذیه ماشين  -2
 . يزان انتقال ورنی بر سطح فرم چاپ با استفاده از نوردهاي آنيلوكستنظيم م -3
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تيغه داكتر  11شکل . كندآوري میاز روي نورد آنيلوكس جمعهاي اضافی را این تيغه ورنی: تیغه داکتر تنظیم
 . دهدرا نشان می

 

 

 
 تیغه داکتر  -11شکل

  گرفتن نمونه اوليه 
 اجراي عمليات ورنی زنی پس از تایيد نمونه 
 كنسرعت مناسب جهت ورود به خشک و با رعایت فاصله هاي ورنی خوردهل ورقتنظيم صفحه انتقا 
 كن با توجه به نوع ورنی و سرعت خشک شدنتنظيم خشک 

 : ای عملیات ورنی زنی در چاپ اسکریناجرمراحل 
 (.)به كتاب توليد به روش توري و بالشتکی مراجعه شود شابلون ورنیبستن  -1
 .()به كتاب توليد به روش توري و بالشتکی مراجعه شود تنظيم قسمت تغذیه ماشين اسکرین -2
ظيم عرضی تن جهت طولی و این پيچ ها شابلون را در دو : هاي تنظيمگونيا كردن شابلون با استفاده ا زپيچ -3

 کلش. كنندورنی زنی تضمين می مدت زمان تيراژ كامل ورنی و تصویر سطح چاپی را در امکان انطباق كرده و
 . دهدن را نشان میشابلو هاي تنظيمپيچ 12

 

 
 نشابلوپیچ های تنظیم  -12شکل 
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 ( )به كتاب توليد به روش توري و بالشتکی مراجعه شود. گرفتن نمونه ورنی و كنترل آن -4
يم فشار لبه چگونگی تنظ 13 لبه اسکویيجی بر روي توري شابلون ورنی زنی شکل ميزان فشارتنظيم  -5

 . دهداسکویييجی رانشان می
 اجراي عمليات ورنی زنی با دستگاه اسکرین  -6

 

 
 چگونگی تنظیم فشار لبه اسکوییجی  -13 شکل

 

 نوع ورنی و سرعت خشک شدن، كن با توجه به سطح چاپیتنظيم خشک -7
حویل دستگاه را كه در انتهاي با توجه به ابعادسطح چاپی قسمت ت: نظيم قسمت تحویل دستگاه اسکرینت

صورت دسته شده بر روي ميز هكنيم كه كارهاي ورنی شده بنحوي تنظيم میكن قرار گرفته است به خشک
  .دهدتگاه ورنی زنی اسکرین را نشان میقسمت تحویل دس 14شکل . تحویل قرار بگيرند

 

 
 تنظیم قسمت تحویل دستگاه ورنی زنی اسکرین-14شکل 

 

 : های ویژه ورنی زنیماشین
ها كه به منظور اجراي اعمال ورنی بر سطوح چاپی ساخته شده اند توانایی ایجاد باالترین راندمان و این ماشين

 هان ماشينای. زنی دارد هاي دیگر ورنیبراقيت در سطح چاپی نسبت به روش بيشترین كيفيت را از نظر پوشش و
 . دهدورنی را بر سطوح چاپی انتقال می و شابلونی اییمحفظه، بر مبناي دو سيستم نوردي



 132 

ستيکی النوردورنی از طریق . گویندآزاد بوده و به آن سيستم باز می در این روش سطح ورنی: سیستم نوردیالف(
زان مي. شودتعيين می (نورد فشار)ميزان ورنی توسط سرعت گردش نورد دوم . شودورنی برداشته می از حوضچه

يري گامکان اندازه. تواند متفاوت باشد و به آرایش و تعداد نوردهاي سيستم بستگی داردورنی می ضخامت الیه
سيستم 15شکل . ميزان ورنی مورد نياز از طریق تنظيم تماس نورد كرومی و سرعت گردش آن ميسر است

 . دهدوردي ورنی زنی رانشان مین
 

 

 

 سیستم نوردی ورنی زنی و پیچ های تنظیم تماس نورد کرومی به الستیک -15شکل 

 

ک ورنی درون ی. نامندرنی زنی را به نام سيستم بسته میاین روش و: های محافظای با تیغهیستم محفظهس (ب
وي نورد آنيلوكس منتقل هاي محافظ مهار شده است به رشود و از مجرایی كه توسط تيغهبسته وارد می محفظه

 . دهداي را نشان میسيستم محفظه 16کل ش. گرددمی
 

 
 ایسیستم محفظه -16شکل 

 

ی را ميزان ورن. رسدمی به سطح چاپی این سيستم ورنی با رد شدن از منافذ باز توري در: سیستم شابلونی( ج
ناور ش توقفی و مدل دستگاه سيلندر این سيستم داراي دو. توان كنترل كردمی با استفاده از شماره مش توري

يت به یون نحوه كار بدین ترتيب است كه كاغذ یا مقوا در قسمت آپارات پس از سنجاق و نشان شدن باشدمی
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 زدن ورنیجهت  گونياي كار را حفظ كرده و آن راسيلندر  هاي وكيوموروزنه هاپنجه. شودورنی زنی منتقل می
ه رو ب، شابلون در مسيرعکس حركت سيلندر، همزمان با هدایت كار به سمت جلو. كندبه سمت جلو هدایت می

رنی زنی كار جهت پس از اعمال و. پذیردت میبه روي سطح مورد نظر صور، و عمليات ورنی زنی آیدعقب می
 ها وورنی زنی رابه همراه پنجهسيستم شابلونی  17شکل . شودكن منتقل میهاي خشکسخت شدن به تونل

 . باشدشناور می مدل دستگاه سيلندرتوقفی و این سيستم داراي دو. دهدهاي سيلندر ننشان میروزنه
 

  

 سیستم شابلونی ورنی زنی رابه همراه پنجه ها وروزنه های سیلندر -17شکل 
 

پوشش دهنده بر روي سطوح چاپ شده ها كه خاص چاپ مواد این دستگاه: دستگاه یووی شابلونی اتومات
 . وجود دارنددر دو مدل سيلندر توقفی وسيلندر شناور ، عرضه شده اند

سرعت . صورت رفت و برگشت استها بهحركت سيلندر و پنجه Stop Cylinder)) سيلندر توقفی در مدل -1
 . شيت در ساعت است 3600اسکرین  سيلک این دستگاه

 18شکل . باشدصورت دورانی میها بهحركت سيلندر و پنجه(Swing Cylinder)  سيلندر شناور در مدل -2
 . دهدمی سيلندر شناور دستگاه یووي شابلونی را نشان

 

 
  سیلندر شناور دستگاه یووی شابلونی  -18شکل 
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از این ماشين در بخش عمليات تکميلی جهت انتقال تن پالت ورنی با : دستگاه یووی سیلندری اتومات
، واحد ورنی زنی، واحد تغذیه: بخش اصلی4اياین ماشين دار. كنندباال روي ورق چاپی استفاده میمت ضخا

 . دهيمیها را به اختصار شرح مدر ادامه هر یک از بخش. باشدكن و واحد تحویل میواحد خشک
به سمت جلو ، اي هدایت گرهر ورق كاغذ توسط نيروهاي مکنده و دمنده و اجز، در واحد تغذیه: واحد تغذیه

 واحد تغذیه 19شکل . شوندبه واحد بعدي منتقل می، و پس از آنکه سنجاق و نشان شدند. كندحركت می
 . دهدیووي سيلندري اتومات را نشان می دستگاه

 

 
 واحد تغذیه -19شکل 

سيلندر  (Doctor Bladeواحد ورنی زنی از سه قسمت سيلندر آنيلوكس مجهز به تيغه داكتر ): واحد ورنی زنی
هاي مخصوص به محفظه چمبر انتقال ورنی مورد نياز توسط پمپ. الستيک و سيلندر چاپ تشکيل شده است

پس از برداشته شدن ورنی اضافی از روي سيلندر آنيلوكس . گيردو سپس به سيلندر آنيلوكس صورت میبليد 
ذ از بين سيلندر فشار و سيلندر الستيک شود و سپس با عبور كاغمورد نظر به روي الستيک منتقل میورنی 

 . دهدرنی و سيستم ورنی زنی را نشان میمخزن و 20شکل . شودعمليات ورنی زنی انجام می
 

 

 
 

 زنیمخزن ورنی و سیستم ورنی -20شکل 

 



 دهی و لمینتپوشش

 135 

بسيار باالیی  اییكه توان است UVو خشک كن  IRكن دو بخش خشک این دستگاه داراي: کنواحد خشک
 . در خشک كردن دارد

را به اي ورنی شده كاره، ها پس از خشک شدن توسط تجهيزات مخصوصدر این قسمت ورق: واحد تحویل
 . شودنيروي انسانی میتقليل  نيزكه باعث راحتی در كار و ، كندمیطور اتومات دسته 

 
 : نمود ی كه قبل از انجام ورنی زنی باید به آن توجهنکات مهم  نکته

 . هاي یووي غير ممکن استفویل كوبی و طالكوبی روي پوشش -1
 . عمليات فویل كوبی باید قبل از اعمال یووي انجام شود -2
 . هایی استفاده شود كه با پوشش یووي سازگار باشنداز فویل -3
 . شود پس از مدت كوتاهی یووي زرد شودزیرا باعث می كاغذ انتخابی باید فاقد اسيد باشد -4
ب محصول زیرا وجود یووي مانع از چسبندگی صحيح دو ل)ها خودداري شودازاعمال پوشش یووي روي لب چسب -5

 .(شوددر بخش عمليات تکميلی می
اي هن و رنگهاي روششت و هرگونه لکی را بيشتر از رنگاثرانگ، هاي تن پالت و تيره ترپوشش یووي روي رنگ -6

 . دهدتركيبی نشان می
ب و جلوه نهایی پوشش جذ، غذهاي گالسه متخلخل است و مواد یووي را قبل از خشک شدنپوشش بعضی از كا -7

 . كنددار مییووي را رگه
 سازيچنانچه ابتدا عمليات برجسته. ( باید بعد از اعمال یووي صورت گيردEmbossingسازي )عمليات برجسته -8

 . شوندح مواد یووي به روي سطح میال صحيحاصله در سطح چاپی مانع از انتق خلل و فرج، صورت بگيرد
براي باال بردن جال و درخشندگی سطوح چاپی توسط . كاغذ تحریر( نباید یووي شوند)كاغذهاي بدون پوشش -9
ي ي روو لذا اعمال یوو آیدطریق اندود یکنواخت كاغذ بدست میباشد كه از رنی یووي نياز به سطح صاف شده میو

 . تحریر كه معموال سطوحی زبر و غير صاف دارند مناسب نيستهاي سطوح بدون پوشش مانند كاغذ
 

 

 

 ها خشک شدن ورنی نحوه
د باشافست یکی از مسایل اساسی میبه شيوه چاپ خشک شدن ورنی : خشک شدن ورنی پایه روغنالف( 

درون ورنی هاي حالل. باشدقرار گرفتن سطح ورنی خورده میو نياز به پخش كارهاي چاپی و در معرض هوا 
 5/1تا  1ورنی به  ورنی در صورتی كه در معرض هوا باشند نسبت به ضخامت الیه افست جهت خروج از الیه

با ا ستفاده از . شوندهاي ورنی جذب سطح چاپ شونده میضمن اینکه بخشی از حالل. ساعت زمان الزم دارند
اكسيداسيون شيميایی و  و انجام عمل توان سرعت ورود اكسيژن به داخل ورنیاي گرم میهاي هوكنخشک

ورنی پایه  خشک شدن 21شکل . هاي ورنی را افزایش داده و زمان خشک شدن ورنی را كوتاه كردخروج حالل
 . دهدرا نشان می روغن
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 بعد از خشک شدن ب( الف( قبل از خشک شدن        

 خشک شدن ورنی پایه روغن -21شکل 
 

ه ورنی بعد از خشک شدن افزایش اكسيژن به داخل الیه ورنی و عمل اكسيداسيون شيميایی ضخامت الیبه علت ورود   نکته
 . یابدمی

  
 

. شودمصرف می نيز( PRIMER)این نوع ورنی به عنوان آستري : پراکنشی )پایه آب(خشک شدن ورنی ب( 
 یهال، در غير این صورت. دست خواهد آمدهب بآ زي با ورنی پایهاسقعی ورنی یووي تنها در شرایط زیركيفيت وا

ه از آب با استفاد ورنی پایه. براق یووي را نخواهيم داشت كامالً كند و جلوهورنی حالت پوست پرتقالی پيدا می
سبت ورنی ن در اثر از دست دادن آب حجم الیه. شوداي هواي گرم خشک میهو تونل (مادون قرمز) IR اشعه

و  IR ورنی شدت اشعه ب نسبت به حجم الیهآ خشک شدن ورنی پایه. شودكوچکتر میبه قبل از خشک شدن 
 . دهدخشک شدن ورنی پایه آب را نشان می 22شکل . ثانيه زمان الزم دارد 30تا  20هاي هواي گرم بين تونل

 

  

 خشک شدن  بعد ازب(  قبل از خشک شدن         الف(

 خشک شدن ورنی پایه آب -22شکل 
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 كند ؟ه آب ضخامت الیه آن چه تغييري میبعد از خشک شدن ورنی پای  پرسش
 

 
 

ورنی یووي درست مثل مركب یووي داراي خاصيتی است كه فقط بر اثر تابش : خشک شدن ورنی یوویپ( 
پليمر  طور كامل انجام گيرد یک الیهبه خشک شدندر صورتی كه این . شودماوراي بنفش خشک می اشعه

عاليت یووي شروع به ف وراي بنفش اجزایی از ورنیام با تابش اشعه. كه خاصيت چسبندگی ندارد شودتشکيل می
نی یووي چون حاللی را از در موقع خشک شدن ور. ورندآوجود میپليمر را به كنند و یک الیهشيميایی می

ماوراي بنفش  پوشش اشعه. شودیكند و از حجم آن كاسته نمی تغييري نمیورن دهد ضخامت الیهدست نمی
خشک شدن به زمان بسيار كوتاهی . باشدز ضروریات این سيستم میبه علت رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی ا

 . دهدخشک شدن ورنی یووي را نشان می 23شکل . در حدود یک ثانيه نياز دارد
 

 
 

 

 پ( بعد از خشک شدن ب( در حین خشک شدن الف( قبل از خشک شدن

 23شکل 
 

وز ه را به هنرآمها مقایسه كرده و نتيجک شدن ورنی یووي را با سایر ورنیچگونگی فرایند خش، در گروه كالسی خود  کنید پژوهش
 . خود ارائه دهيد

  
 

 : uvهای اشعه ناحیه
 یووي و اثراتهاي متفاوتی كه دارد اثرات مختلفی بر خشک شدن ورنی ماوراء بنفش با توجه به طول موج اشعه

 C,B,Aها به سه ناحيه ه ماوراء بنفش را براساس طول موجاشع، ها داردیست محيطی متعددي بر سالمت انسانز
 24 شکل. باشدت در خشک شدن ورنی به شرح زیر میها به لحاظ اهميترتيب این ناحيه. كنندبندي میدسته
 . دهدرا نشان می uvهاي نور ناحيه

 

 nm 280 - 100 C رنگ آبیبه

 nm 315 - 280 B رنگ زردبه

 nm 380 - 315 A رنگ قرمزبه

 uvهای نور ناحیه -24شکل 
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يت مونومورهاي نوري و و بيشترین نقش را در شروع فعال (ترمانون)nm280 تا100داراي طول موج : Cناحیه  -
عيف شده و در طول كه به تدریج ضباشد یووي می هايالمپ اي ازرد اولين ناحيههاي زنجيري داآغاز واكنش

خشک شدن ورنی بهترین نتيجه جهت ، باشدهایی كه داراي چند المپ یووي میدر دستگاه. رودزمان از بين می
 . قرار گرفته باشد Cکرد ناحيه ها برميناي عملشود كه توالی المپیووي زمانی حاصل می

 
رد بهترین ترتيب قرار گرفتن در مو، آخرین المپ سوخته باشدشد و با كن یووي داراي سه المپاگر دستگاه خشک  بحث کالسی

 . هاي دستگاه بعد از تعویض المپ سوخته بحث كنيدالمپ
  

 
 باشد؟می uvاز بين رفته باشد آیا آن دستگاه قادر خشک كردن ورنی  uvالمپ یک دستگاه  Cاگر ناحيه   پرسش

 
 

 
 هاي زنجيريد بيشترین نقش را در ادامه واكنشباشمی (ترمانون) nm 315 تا 280داراي طول موج : Bناحیه  -

این  يهاي باالنقطه آغاز نفوذ به عمق طول موج. كندآنها محافظت میها و ادامه داشته و از قطع نشدن واكنش
 . شودناحيه شروع می

محکم ، uvضخيم ورنی هاي الیه نفوذ. است (ترمانون) nm380 تا 315 طول موج این ناحيه بين: Aناحیه  -
 . افتديه اتفاق میدر این ناح، كامل كردن چرخه پليمر شدن ورنی، كردن اتصاالت زنجيري

 
 . است Aه يناحاز عوارض  ستپو و برنزه شدن سریعپيري   نکته ایمنی

 . است Bناحيه  عوارضبرنزه شدن آرام و دایمی از ، آفتاب سوختگی
 . استCناحيه  عوارضعقيم شدن از 

 

 
 را خشک و سخت كند؟ uvورنی ، تواندبه تنهایی می Aآیا ناحيه   پرسش

 شود؟محسوب می ضعف، وجود كدام ناحيه uvساخت المپ  فناوريدر 
 

 

 

 : های برطرف کردن آنراه و uv هایناخواسته المپ  یگرما
ها وراء بنفش تبدیل ه اشعهجنس المپ ب از نظرصرف، شوددر یافت می uvتمام انرژي كه توسط یک المپ 

از نيمی از آن به حرارت شود و بيش آن به اشعه ماوراء بنفش تبدیل میو بلکه فقط درصد كمی از  شودنمی
 . دهدرا نشان می uvميزان تبدیل انرزي توسط المپ  25 شکل. گرددتبدیل می
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  uvی توسط المپ ژمیزان تبدیل انر -25شکل 

 

 : uvهای مقابله با گرمای راه
 . شودخنک می به طور كامل با آب سرد uvغالف بيرونی پوشاننده المپ : از سيستم آب سرد استفاده الف(

 استفاده از جریان هواي سرد ب(
 هاي كم عرض قابل استفادهدارد و در رول ياز به سيستم خالءاستفاده از نيتروژن یا هليم به جاي اكسيژن )ن (پ

 است(
 

 . باشدثر میاشعه ماوراء بنفش به عمق ورنی مؤ مطلوب بوده و در نفوذ IRوجود كمی تابش حرارتی به صورت   نکته
 

 
 

 . منبع اشعه باید به طور كامل پوشيده شده تا هيچ نوري نتوانند به بيرون نفوذكند -1  نکته ایمنی
 . ها گرفته شوندهاي محافظ و پردهششده باید توسط در پو اشعه بازتاب -2
 . هاي یووي خاموش باشندها باال هستند باید المپهنگامی كه محافظ -3
هاي یووي را داشته باشند كه براي این كار آموزش كنه اندازي یا تعمير و نگهداري خشکتنها افرادي باید اجازه را -4

 . كافی طی كرده باشند
 

 

 
  

(حرارت توسط المپ ) IRتابش % 40
حرارت توليد توسط الکترود10%

حرارت هدایت شده توسط شيشه المپ10%
UVتابش % 30

% 40 

% 30 

% 10 
% 10 

% 10 
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 انواع لمینیت و کاربرد آن

 
  دانید؟می آیا

  لمينيت چيست؟ 
 رد لمينيت در چاپ دیجيتال چيست؟كارك 
 هایی با پوشش ورنی دارد؟تفاوت پوشش لمينيت چه تفاوتی 
 كشی حرارتی و چسبی در چيست؟هاي سلفونتفاوت دستگاه 
 دهی سطوح چاپ شده وجود دارد؟چند نوع سلفون براي پوشش 
  كاربرد انواع لمينيت چيست؟ 
 ها را لمينيت كرد؟به چند روش می شود كارتن 
 

 

 
دهی به سطوح چاپ شده و باال بردن استحکام و مقاومت آنها در مقابل عوامل هاي پوششلمينيت یکی از راه

بر روي سطوح  ... ( وپلی استر ، متاالیز، oppایی )به چسباندن ورقه. فيزیکی و محيطی استفاده از لمينيت است
لفون س. شودلمينيت گفته می، گيردت میصور توسط حرارت یا چسب و یا تركيب آنها، كه تحت فشار چاپی
روي سطح كار  اي از پوشش نازک پالستيکدر این روش الیه. بخشی از عمليات بعد از چاپ است، كشی

 سلفون رول به كمک، در این شيوه و ... (اكریلی ، شنی، براق، اتم)دارد انواع متفاوتیسلفون . شودچسبانده می
كشی ونسلفهاي دستگاه. شودروي سطح كاغذ یا مقوا چسبانده می، به وسيله چسب دستگاهی به نام لمينيتور و

 . دندو نوع حرارتی و چسبی وجود دار در نيمه اتومات و تمام اتومات وصورت به

 : انواع لمینت
 سلفون كشی  -1
 لمينيت مقوا  -2
 كستروژن ا  -3

 سلفون کشی 
 . رودكار میهجعبه و غيره ب، كارت پستال، بروشور، كارت ویزیت، براي محصوالتی مانند جلد كتاب

 کشیفواید سلفون
 افزایش مقاومت كار چاپی در برابر پارگی سایش و حتی رطوبت  -1
 شفافيت كار چاپی   -2
 ( اثر انگشت، آفتاب خوردگی، لک شدن، مانع چين چروک شدن، مقاومت در برابر )تا مثل تاي خط جلد  -3
 جلوه دادن   -4

 انواع سلفون 
 مات   -1
 براق   -2
 ( متاالیز، مخمل، طرح دار)فانتزي   -3
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هزینه اقتصادي و سليقه ، كاربرد آن پس از توليد، ها بستگی به نوع سطح چاپیانتخاب هر كدام از سلفون
 . دهدانواع سلفون را نشان می 26شکل . مشتري دارد

 

    
 مات                                                     مخملی                                              براق      

 انواع سلفون  -26شکل 

 انواع سلفون از نظر ساختار 

. رودار میكهاي پر تيراژ بهبندي مقوایی و جعبهنوع سلفون بيشتر براي سطوح بسته این: چسبی پایه آبالف( 
 ضمن، باشدترین مزیت آن هزینه پایين میمهم. گيردانجام می (دهیرطوبت)فعال شدن چسب آن از طریق آب 

 . آنکه این سلفون سازگاري بيشتري با محيط زیست دارد
اي هباشد و مزیت آن نسبت به لمينيتها میترین انواع لمينيتاین نوع سلفون یکی از پر كاربرد: حرارتیب( 
 . باشدفون در اثر حرارت به سطح چاپی میكيفيت باال و چسبندگی زیاد سل، دیگر

 انواع دستگاه سلفون کشی
. ودشبه كمک چسب بر روي كار كشيده می فيلم دستگاه در این: سلفون کشی سرد()دستگاه سلفون چسبی 

به همين ، فعال شدن الیه نازک چسب سلفون توسط آب است تفاوت این روش با روش گرم در نبودن حرارت و
ا با صورت دستی و یتواند بهكار چاپی در دستگاه سلفون كشی میتغذیه . نامندمیسلفون سرد ، این روش علت

. باشدیلمينيت سلفون مارزان ترین نوع ، این نوع سلفون كشی. استفاده از سيستم مجهز به آپارات صورت گيرد
 . گيردمیصورت مات و براق انجام  كه به دو

 دستگاه سلفون حرارتی
 . شونددسته تقسيم می چهارها با توجه به نوع گرم شدن سيلندر به این دستگاه

کل ش. باشدها میترین ویژگی این نوع دستگاهمایی مناسب از مهمهدایت گر: گرم شدن سیلندر با روغنالف( 
 . دهدمی روغن را نشان سيستم گرمایشی سيلندر فشار توسط 27
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 سیستم گرمایشی سیلندر فشار -27شکل 

 
گار ساز كند اما با محيط زیست كامالًانرژي باالیی را مصرف می: در این سیستم گرم شدن سیلندر با آبب( 
 . است
به . ردگيمی ها به دور سيلندر انجامشدن سيلندر با قرار گرفتن المنت گرم: گرم شدن با استفاده از المنتپ( 

نيت بر ام لميرا در استحک كيفيت یکنواختی علت عدم یکنواختی گرماي مناسب در تمام سطح سيلندر معموالً
 . دهدسطح چاپی ارائه نمی

هاي حرارتی بوده و جهت گرم شدن سيلندر ز نسل جدید سلفون كشجاین سيستم : گرم شدن با ماکروویوت( 
 . كندز اشعه ماكروویو استفاده میا

تيک به ماهاي پنوسيلندرافست بوده و شيت كردن نيز به وسيله  ماشين پاراتتغذیه مشابه آ، دستگاهاین در 
ه الیه سلفون بعمل چسبانيدن ، در این لمينيتور یا سلفون كش در حقيقت. شودصورت اتوماتيک انجام می

. گيردگرم شدن آن صورت میهاي گفته شده با یکی از روشتوسط سيلندر حرارتی كه ، سطح چاپ شده
سپس توسط . كننددر سلفون را فعال می موجودبا حرارتی یکنواخت و كنترل شده چسب  مذكور سيلندر

 يب سلفون به سطح چاپی مورد نظربدین ترت. شودعمليات پرس انجام می و سيلندر فشار سيلندر حرارتی
 . چسبدمی
 

دین ب. ن استمات و تمام اتومات تنها در بخش آپارات )تغذیه( و شيت كن آاتوهاي سلفون كشی نيمهتفاوت دستگاه  نکته
از  سطح چاپ شده پس، كند و در انتهاوارد دستگاه می، ا را گونيا كردهكاغذ یا مقو، صورت دستیترتيب كه اپراتور به

یل دشده به شيت تبهاي سلفون اتر( رولو در نهایت به كمک یک تيغ )ك، شودصورت رول جمع میلفون شدن بهس
 . شودمی
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 مراحل اجرای سلفون کشی اتومات 
 : باشدبه شرح زیر میاتومات  مراحل اجراي سلفون كشی

 : انتخاب نوع سلفون (الف
باشند عرض سلفون براساس اندازه كار چاپی انتخاب آن میضخامت سلفون از عوامل موثر در انتخاب  عرض و

ون در سلف، شود كوچکتر باشدكه كار وارد دستگاه سلفون كشی می متر از جهتیميلی 5و حداقل باید  شودمی
 . تواند از جهت عرض و یا طول وارد دستگاه شودكار می، بستگی به گونياي كارچاپیكشی 

ميکرون  18-35موالً بين مع. سلفون استكارخانه توليد كننده  بهمشتري ضخامت سلفون بر مبناي سفارش 
 . دهدعرض سلفون را نشان میه انداز 28شکل . شودتوليد می

 

 
 سلفوناندازه عرض  -28شکل 

 
 . شودتر میشده و كوتاه جمعسلفون در اثر حرارت دیدن   نکته

تناسب  29شکل . كشی باشداستاندارد محور چرخشی دستگاه سلفون بر اساس باید شودسلفونی كه انتخاب میمغزي 
 . دهدكشی را نشان میسلفون با محور چرخشی آن در دستگاه سلفونمغزي 

 

 

 

 
 سلفون با محور چرخشی دستگاه مغزیتناسب  -29شکل 

 

 محور چرخش

 مغزی
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 : آپارات چیدن کار چاپی و تنظیم( ب
نشان را به منظور به صورت منظم برروي ميز چيده شده و سنجاق و  هاجهت ورود كار چاپی ورق تعيين بعد از

روي  بر قرار گرفتن سلفونبا جهت  متناسبباید بدیهی است این تنظيم . كنيمگونياكردن كار چاپی تنظيم می
 . دهدتنظيم آپارات را نشان می 30 شکل. محور چرخنده باشد

 

 
 تنظیم آپارات -30شکل 

 

 : دهنده انتقالتنظیم سرعت صفحه ( پ
 بر ند(كبودن آن را حفظ می به صورتی كه گونيا)ي فشار از آپارات به سيلندرهارا انتقال كار چاپی این صفحه 
 شکل. شوداستفاده می انتقال دهندهسيستم وكيوم در صفحه  ازمنظورحفظ راستاي كار چاپی به. عهده دارد

 . دهددهنده را نشان میانتقال صفحه 31
 

 
 ردهنده کار چاپی به سیلندر فشاصفحه انتقال -31شکل

 
روري در موارد ض جهت تنظيم و باشد سرعت محور چرخاننده سلفون باید متناسب با حركت صفحه انتقال كارهاي چابی  نکته

 . شودكند استفاده میفشار هوا عمل می كه بر مبناي لنت و از ترمز رله سلفون
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 : تنظیم تاب گیر (ت
تابگير  از (در اثر سرعت دستگاه)از نشان و سنجاق  آنتنظيم شده و بيرون نزدن انطباق سلفون در راستاي  براي

 . دهدو تنظيم آن را نشان میتابگير  32شکل . شودمی استفاده
 

 
 تابگیر و تنظیم آن -32شکل 

 

 : تنظیم درجة حرارت سیلندرها (ث
نوع  امتناسب ب را بایدسيلندر فشار  واستحکام مناسب لمينت انجام شده بر سطح چاپی دماي به منظور اتصال

 جهت سلفون مات دماي مناسب سيلندرها. دستگاه تنظيم كرد و قطر سيلندرسطح چاپی ، سلفون ضخامت و
 33شکل . باشدگراد میدرجه سانتی 105-110فون براق بين گراد و جهت سلدرجه سانتی 110-118بين 

 . دهدسيلندر را نشان می تنظيم درجه حرارت
 

 
 تنظیم درجه حرارت سیلندر -33شکل

 : فشار سیلندرها تنظیم( ج

ه از توان با استفادو ميزان فشار را می شودهاي پنوماتيک تنظيم میسيلندر لمينت توسط جک فشار بين دو
شکل  .كيفيت مناسب رسيد آلزیاد كرد تا به فشار ایده كم و فحه تنظيمات دستگاهصدرجه قرار گرفته بر روي 

 . دهدهاي پنوماتيک را نشان میتوسط جک ظيم فشار سيلندرهاتن 34
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 های پنوماتیکتنظیم فشارسیلندرها توسط جک - 34شکل 

 

 : چ( تنظیم اورلب
با استفاده از تنظيمات  هاي كارچاپی برروي هم به منظور جداسازي آسان كارهاي چاپیتنظيم قرارگرفتن لبه

 . دهدرا نشان میودرجه تنظيم آن  اورلب 35شکل . اورلب را كم یا زیاد كردتوان اندازه صفحه انتقال دهنده می
 

  

 درجه تنظیم آن کار چاپی و اورلب - 35شکل 

 

 : تنظیم جای مناسب پرفراژح( 
طح سمنظور سهولت درجداشدن سلفون توسط سيلندر ضربه زننده باید محل صحيح قرار گرفتن پرفراژ بر به

 . دهدتنظيم آن را نشان می راژ دستگاه وپرف 36 شکل. شده را تنظيم كرد كار لمينت
 
 

 اورلب
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 تنظیم آن پرفراژ دستگاه و -36 شکل

 

 : تنظیم جای مناسب تیغ بر روی رول سلفون (خ
 سلفون در حين در بعضی از كارهاي چاپی جهت انجام مراحل بعدي عمليات تکميلی نياز است كه لبه 

به همين منظور باید محل دقيق برش را با استفاده از تيغ بر روي رول سلفون تنظيم . كشی برش بخوردسلفون
 . دهدبرش رل را نشان می وي رول سلفون وجاي مناسب تيغ بر ر 37شکل . كرد

 

  

 جای مناسب تیغ بر روی رول سلفون سلفون برش خورده                                            – 37شکل    

 

 : ضربه زنندهر تنظیم سیلند (د
ا بلمينيت شده از محل پرفراژ و اورلب  يو كارها كنداین سيلندر كه توسط فشار هوا از پایين به باال حركت می

 38شکل . هاي هيدروليک كم و زیاد كردتوان با استفاده از جکرا میند ميزان ضربه كاز هم جدا میضربه 
 . دهدزننده را نشان میهاي هيدروليک سيلندر ضربه جک
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 سیلندر ضربه زننده جک های هیدرولیک -38شکل 

 

 : سیلندر ها جلو برنده تنظیم (ذ
هاي مشخص حركت معکوس دارند و كارهاي صورت جفتی بر روي هم قرار گرفته و با فاصلهاین سيلندرها كه به

 . هددهاي جلو برنده را نشان میدريم سيلنتنظ 39 شکل. دهندبه صفحه به ميز تحویل انتقال می سلفون شده را
 

 
 تنظیم سیلندر های جلو برنده - 39شکل

 

 : تنظیم صفحه تحویل دستگاه (ر
روي هم با استفاده از نيروي هوا و حركت ویبره جهت انجام مراحل بعدي  كارهاي سلفون شده و جدا شده را بر

 . دهدصفحه تحویل دستگاه را نشان می 40شکل . كنددسته می
 

 
 صفحه تحویل دستگاه - 40شکل 
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 كرده و بحثها درگروه كالسی خود دستگاهاین هاي سازنده كشی اتومات و شركتهاي سلفوندر مورد انواع دستگاه  کالسی بحث
 . نتيجه آن را به هنرآموز خود تحویل دهيد

  

 
پ استفاده از آب چا كشی باید بابر روي كار چاپی عمل پودر پاشی انجام شده باشد جهت سلفون كه قبالًدر صورتی  نکته

 . كشی را انجام دادمانده را حذف و سپس عمل سلفونپودرهاي باقی
  

 
ا هاي لمينيت رهاي مختلف ماشينقابليت، گراووربا هماهنگی هنرآموز خود طی بازدید از یک مركز چاپ فلکسو و یا   کنید پژوهش

 . قرار داده و كاركرد هر یک را در قالب یک گزارش به هنرآموز خود ارایه دهيد مورد بررسی
  

 

  (Laminatorهای لمینیتور )دستگاهانواع 

 . پردازیمه در ادامه به شرح مختصر آنها میهاي لمينيتور داراي انواع مختلفی هستند كدستگاه

شده  شامل دو قطعه فيلم پالستيکی از پيش بریده دستگاه لمينيت ایندر : اییا کتابچه ایلمینیتور کیسه (الف
براي اینکه این دو قطعه فيلم . پوشاندمی را هاه حرارت نيز روي یکی از این فيلمیک الیه چسب حساس ب. است

. شوند( میsealدرزبندي )هاي دو فيلم از یک طرف به هم چسبانده و لبه، ستيکی حالت كيسه پيدا كنندپال
 .را درون آن قرار دادتوان كار چاپی د كه میگيربه خود میحالت یک كتابچه را پس از این كار دو قطعه فيلم 

ه یکدیگر ها بهاي آنراحتی كار چاپی را پوشانده و لبهاي كه بهگونهتر از كار چاپی باشد بهها باید بزرگابعاد فيلم
هاي گرم و عبور دادن آن از ميان نورد ايبين دو قطعه فيلم كيسه قرار دادن كار چاپیپس از . چسبانده شود

و بدین ترتيب دو الیه فيلم و سطح  هدفعال ش، دگيرچسب در معرض حرارت قرار میهنگامی كه ، تحت فشار
 . دهدشان میاي را ناي یا كتابچهر لمينيتور كيسهطرز كا 41. پيوندندبين آنها به یکدیگر می چاپی ما

 

 
 لمینیتور کیسه ای یا کتابچه ای -41شکل 

 

 توان تنها با یک قطعه فيلم انجام داد؟اي را میآیا لمينيت كيسه  پرسش
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توان با یک قطعه فيلم حاوي الیه چسب نيز انجام را می ايپروانهلمينيت : ایپروانهیا ای کیسه ( لمینیتورب
 كنند و بعد كارزنند و سپس آن را تا میخط تا می، لم پالستيکی را از وسطقطعه فيدر این حالت یک . داد

 زیرا پس از خط اندازي، گوینداي میاي پروانهلمينيت كيسه، به این نوع لمينيت. دهندچاپی را درون آن قرار می
از عبور دادن فيلم از ميان  در نهایت پس. كندهاي پروانه پيدا میشکلی شبيه به بال، روي فيلم و تاكردن آن

 . گيردتحت فشار عمليات لمينيت صورت می هاي حرارتینورد

كه اغلب بر روي ، استهاي عریض )فضاي داخلی( مناسب لمينيتور جهت چاپ این: ( لمینیتور رول حرارتیپ
ا دو رول ی از یک هااین نوع دستگاه. شوندترانسپارنت و بک الیت لمينيت می، استيکر، سطوحی از جنس گالسه
، گيردكه در معرض حرارت قرار می هنگامی. است یک روي فيلم داراي چسب. كنندبزرگ فيلم استفاده می

در هنگامی . چسبدكندروي كار میر چاپی از درون لمينيتور عبور میاین چسب هنگامی كه كا. شودفعال می
زان چسبندگی فيلم لمينيت به الیه مركب به نوع جنس مي، كه كار با استفاده از فرایند دیجيتال چاپ شده باشد

صب ها باالي ماشين نیکی از رول. الیه مركب بستگی داردمدیا و همچنين نيروي چسبندگی بين الیه حرارتی و 
رول رول باالیی روي كار را لمينيت كرده و همزمان . شودبعدي همزمان در زیر ماشين نصب میو رول  شده

یا محصور كردن كار چاپی  (Encapsalationبه این فرایند كپسوله كردن ). كندا لمينيت میپایينی پشت كار ر
 . دهدلمينيتور رول حرارتی را نشان می 42شکل . گویندمیمی یه فيلبين دو ال

 

 
 لمینیتور رول حرارتی -42شکل 

 

گونه در این. كننداستفاده نمیاز حرارت ، اي سردكيسه هاي رول سرد ولمينيتور: ( لمینیتور رول سردت
بدین معنی كه فيلم داراي سطحی  ((Pressure-Sensitive. فيلم نسبت به فشار حساس استها رول لمينيت

این روش براي . خوردر چاپ شده به آن چسبيده و جوش میچسبناک است كه در اثر فشار و تماس با سطح كا
لمينيتور رول  43شکل . بسيار مناسب است، رساندآسيب می ت چاپی كه حرارت به آنهالمينيت كردن محصوال

 . دهدسرد را نشان می
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  لمينيتور رول سرد - 43شكل 
  

اي نازك كنگره يهاي پيشرفته افست قابليت چاپ مستقيم روي انواع مقوااز ماشين بعضي: لمينيت كارتن
)Eها و هحلي كه در چاپخانراه. ميسر نيستچاپ مستقيم افست روي مقواهاي ضخيم  اما. را دارند) فلوت

ها معمول است ابتدا چاپ روي ورق گالسه و سپس لمينيت آن روي روي كارتن ها براي چاپسازيكارتن
  . گيردصورت مي، عمليات تيغ و تا و چسب پس از لمينيت كاغذ گالسه با ورق كارتن، ورق كارتن است

تفاوت عمده . شوددو روش دستي و اتوماتيك انجام ميلمينيت كارتن به : هاي لمينيت كارتنانواع روش -
. گيردتوسط اپراتور صورت مي كهدر روش دستي . ار دادن دو اليه روي يكديگر استدر قسمت قر، هااين روش

شونده به چسب آغشته يه لمينيتال، ها با هم تفاوت دارند؛ در روش دستين اليههمچنين در نحوه چسب زد
  . شودبه چسب آغشته مي، سطح ورق كارتن كنگره، و در حالت اتوماتيك، شودمي
  . باشدانجام لمينيت دستي به شرح زير ميسازي و دهمراحل آما: مراحل لمينيت دستي) الف

تركيب كردن چسب با آب با توجه به نوع كارتن و سطح چاپي لمينيت شونده به مقدار : آماده كردن چسب
  . شود)به ويژگي سطح چاپ شونده تعيين ميمورد نياز (كه با توجه 

  پر كردن مخزن چسب 
قرار دادن نشان و سنجاق دستي به منظور گونيا شدن كار چاپي و آغشته شدن به چسب در : تغذيه كار چاپي

  . گيرديا كه توسط اپراتور انجام ميگون حالت
تنظيم ميزان چسب بر مبناي ضخامت و نوع كار چاپي و كارتني كه لمينيت بايد : چسب خوردن كار چاپي
  . خوردمرحله اليه زيري كار چاپي چسب ميدر اين . بر روي آن انجام بگيرد
در صورت بزرگ بودن . كارتن و لمينيت آنخورده بر روي قرار دادن كار چاپي چسب: لمينيت كردن كار چاپي

 . هنددانجام مي دو نفر اپراتور آن را ابعاد كار چاپي
  . باشدل لمينيت اتوماتيك به شرح زير ميمراح: ب) مراحل لمينيت اتوماتيك

يا مقوا كاغذ ، هاي افستقسمت تغذيه يا آپارات ماشين با روشي مشابه بخش تغذيه ماشين: تغذيه كارچاپي
 . كنداز باال تغذيه ميرا 

 . شوداز قسمت پايين دستگاه تغذيه مي همزمان كارتن نيز: تغذيه سطح لمينيت

 . خوردچسب مي، با عبور از زير نوردكارتن كنگره دار : چسب خوردن سطح لمينيت

  . شودقوا لمينيت ميدر واحد بعدي با كاغذ يا م: لمينيت شدن
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 های لمینیتی انواع کارتن
 : لمينيت عبارت اند از ها براي انجامانواع كارتن

 . (كاغذ و الیه فلوت ميانی هستند هايكه تركيبی از الیه) هاي سه و پنج الیهكارتن الف(
كه تنها داراي یک الیه كاغذ به اضافه فلوت )( Single Faceهاي دو الیه موسوم به سينگل فيس )كارتن( ب

 . دهدسينگل فيس را نشان می كارتن دوالیه 44 شکل (است
 

 
 Single Faceکارتن دو الیه  - 44شکل

 Cیا  Bبا فلوت  Aباشند و گاهی نيز از تركيب فلوت  E , B , Cهاي فلوتي چند الیه می توانند داراي هاكارتن
هاي چند الیه را نشان كارتن 45 شکل. شودفاده میهاي چند الیه جهت رسيدن به استحکام باالتر استدر كارتن

 . دهدمی

 
 کارتن چند الیه- 45شکل
 

 . دادن كارتن دو الیه كاربرد نداردبراي پوشش ، كاغذ گالسه و تحریر با گراماژ پایين -1  نکته

این  ينيتاز مقواي پشت طوسی با گراماژ باالتر براي لم، هادستيابی به استحکام و مقاومت در این كارتن براي -2
 . كنندكارتن استفاده می

ا ت 180گرم و همين طور مقواهاي پشت طوسی با گراماژ  300تا  90انواع كاغذ گالسه با گراماژ معمول  به طور -3
 . گرم در لمينيت كارتن مورد استفاده هستند 400

 . شودصورت موردي استفاده میهاي كرافت و تحریر گاهی بهاز كاغذ -4
 

 

 

يد د و جهت تولشوپایه پلی اتيلين سنگين توليد می این نوع لمينيت بر: (Extrvsionلیمینیت اکستروژن)
  . رودكار میهاي خمير دندان بهمحصوالتی مانند تيوب
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 پوشش دهی و لمینیتارزشیابی شایستگی 

 : شرح کار
خشک كردن ورنی  -3با توجه به نوع فرم  عمليات ورنی زنیاجراي  -2انتخاب نوع ورنی با توجه به سطح چاپی  -1

 و كاربرد آن كردن لمينيت -4–اعمال شده بر سطح چاپ 

 : استاندارد عملکرد
یمنی و بهداشت با رعایت موارد ا دهی و مواد مورد كاربرداستانداردهاي پوشش با توجه به لمينيت دهی وفرایند پوشش

 كار

 : هاشاخص
 بررسی و كنترل سطح چاپی به منظور عمليات تکميلی

 بررسی و كنترل عملکرد ورنی زنی بر مبناي كتابچه راهنماي ماشين
 بررسی و كنترل عملکرد سلفون كشی بر مبناي كتابچه راهنماي ماشين

 رسی و كنترل عملکرد لمينيت كردن بر مبناي كتابچه راهنماي ماشينبر
 : شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

  : شرایط
 C 02±022دماي استاندارد  -تهویه استاندارد -04- 44 %رطوبت  -لوكس 400نور یکنواخت  -در محيط كارگاه

   : ابزار و تجهیزات
اي هدستگاه، ابزار آالت استاندارد و آماده به كار -ابزارهاي اختصاصی، كوبی فویل، لمينيتی و دههاي پوششدستگاه
 وسایل ایمنی استاندارد -كشی سلفون

 : معیار شایستگی
 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 انتخاب نوع ورنی با توجه به سطح چاپی 1

  2 فرماجراي عمليات ورنی زنی با توجه به نوع  2

  2 خشک كردن ورنی اعمال شده بر سطح چاپی 3

  2 لمينيت كردن و كاربرد آن  4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 زیست محیطی و نگرش

 
2 

 

 * میانگین نمرات
 

 . باشدمی 2، براي قبولی و كسب شایستگی حداقل ميانگين نمرات هنرجو *
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