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 تاریخچه چاپ 

با آن كه غربی ها آن را به نام خود می  -همان گونه كه در این نوشته خواهیم دید، چگونگی پیدایش صنعت چاپ

مبدأ آغاز چاپ دانست. در ایران نیز ظهور چندان آشكار و بدیهی نیست، اما به گفته ای باید كشور چین را  -دانند

صنعت چاپ و ورود چاپخانه، به دورانی بیش از صد سال بازمی گردد. برخی چاپ در ایران را به دوران مغول مربوط 

می دانند. با این حال، صنعت چاپ به شكل جدید به دوره قاجار بازمی گردد. مقاله ای كه می خوانید، نگاهی است به 

  .ت و تحول و تطور چاپ و چاپخانه در تاریخاین موضوعا

قبل از اختراع چاپ، كتاب ها را با دست تكثیر می كردند. در آتن، اسكندریه و روم، عده ای از نسّاخان، 

شاهكارهای ادبی را استنساخ می كردند و این كار در سراسر قرون وسطی ادامه داشت. كتاب به اندازه ای گرانبها بود 

از مردم توانایی تهیه آن را داشتند. در نتیجه، در عصر كاوش و پیشرفت، امكان خواندن و پژوهش كه تعداد كمی 

محدود بود. در بیشتر دوران قرون وسطی، كاغذ پوست گوسفند و گوساله به كار می رفت. از یك قرن پیش از 

ین بار از جهان اسالم به اروپا راه شارلمانی، دیگر پاپیروس مورد استفاده قرار نگرفت. مسلم است كه كاغذ برای اول

یافت زیرا كاغذ، اولین بار در آن دسته از سرزمین های مدیترانه كه با سرزمین های اسالمی تماس مداوم داشتند دیده 

  .شده است. مسلمین، راز تولید كاغذ را از چینی ها آموخته بودند

میر را به صورت الیه ای نازك و یكنواخت روی برای ساختن كاغذ، الیاف گیاهی را خرد و خمیر می كردند، خ

صفحه ای یا پارچه ای پهن می كردند و می فشردند تا آبش گرفته شود و آنگاه الیاف را در هم می فشردند. حوالی 

كاربرد كاغذ، جایگزین كاربرد پوست و كاغذ پوست  -به ویژه هنگامی كه چاپ متداول گردید -پایان قرون وسطی

اپ را باید در چین جست وجو كرد، گرچه اشپیل فوگل در كتاب خود هیچ اشاره ای به نقش مشرق شد. منشا هنر چ

زمین و به طور اخص، چین در ابداع چاپ ننموده است و آن را از مهمترین ابداعات فناوری تمدن غربی می شمارد، 

ادیده نگرفته اند و بر این باورند كه اما بسیاری از مورخان و نویسندگان همانند هنری لوكاس، نقش چین را در چاپ ن

این هنر از چین به اروپای غربی رسیده است. به این ترتیب، مراحل تحول چاپ در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما 

پی »میالدی، كیمیاگری چینی به نام  ۰۱۰۱در حدود سال »براساس آنچه عبدالحسن آذرنگ در كتاب خود می نویسد: 

عی چسب مخصوص، تركیبی به وجود آورد و با آن حروفی متحرك ساخت و سپس این حروف را از گل و نو« شنگ

پخته و سفت كرد. پی شنگ حروف را كنار هم قرار می داد و با وسیله ای فلزی محكم می كرد و بر روی آن مخلوطی 

قال نقش صفحه بر كاغذ و از رزین، موم و خاكستر می مالید و صفحه حروف را به آرامی حرارت می داد. پس از انت

كرد كه این ابتكار پی شنگ را راه حل حروفچینی با رارت می داد و از هم جدا میتكثیر آن، باز حروف را به آرامی ح

 .حروف متحرك می دانند
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از سده دوازدهم به بعد، صنعت چاپ در غرب با كمك قالب های چوبی و حكاكی دستی صورت گرفته بود، اما 

انزدهم ابداع محسوب شد، عبارت بود از تكمیل دستگاه چاپ فلزی و متحرك كه نسخه های فراوانی را آنچه در سده پ

با سرعت بیشتر چاپ می كرد. تحول در صنعت چاپ تا رسیدن به دستگاه فلزی را باید یك روند تدریجی به حساب 

برگ اهل مانیتس، نقش مهمی را در میالدی به اوج رسید. یوهانس گوتن ۰۰۱۱تا  ۰۰۰۱آورد كه در فاصله سال های 

میالدی به پایان رسید، اولین كتاب واقعی  ۰۰۱۱یا  ۰۰۱۱كه در سال « انجیل گوتنبرگ»تكمیل این صنعت ایفا كرد. 

محصول نوع چاپ متحرك بود. در نیمه دوم سده پانزدهم، چاپ جدید به سرعت در اروپا رواج یافت. چاپخانه ها در 

اسر خاك امپراتوری مقدس روم تاسیس شد و با گذشت ده سال، به ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و میالدی در سر ۰۰۱۱دهه 

میالدی به  ۰۱۱۱اروپای شرقی رسید؛ مخصوصاً ونیز كه به مركز چاپ معروف شد و تعداد چاپگران این شهر تا سال 

  .قریب صد تن بالغ شدند و حدود دو میلیون جلد كتاب در آنجا به چاپ رسید

به خاطر نبودن صنعت چاپ، كتاب در اینجا)ایران( خیلی »ا در ایران؛ رافائل دومان در خاطرات خود می نویسد: ام

گران است. قیمت كتاب بر حسب سطور كتاب تعیین می شود. محتوای كتاب در تعیین قیمت آن هیچ تاثیری ندارد. 

  .«عباسی قیمت دارد ۱خط خوش نوشته شود، تا  یك كتاب با هزار سطر به قیمت دو عباسی فروخته می شود. اگر با

در هر صورت ورود واژه چاپ به زبان فارسی را به اواخر قرن هفتم هجری و به زمان سلطنت گیخاتوخان پسر 

می گفتند. برخی هم برآنند كه واژه  (Cao) اباقاخان مغول نسبت می دهند و آن پول كاغذی بوده كه به آن چاو یا كااو

چهاپ یا چهاپه كه در زبان هندی به مفهوم مهری بوده كه بر روی پارچه می زدند و آن را منقوش می چاپ، همان 

  .ساختند، بوده است

میالدی در دوره صفویه، بازرگانی ارمنی كه از ارامنه ساكن آمستردام بود، دستگاه چاپی را با حروف  ۰۱۰۱در سال 

ه دنبال آن، عده ای از بزرگان و پادشاهان صفوی به فكر ایجاد ارمنی خریداری و به جلفای اصفهان وارد كرد. ب

چاپخانه با حروف فارسی و عربی افتادند كه پس از چندی به فراموشی سپرده شد تا دوران عباس میرزای نایب 

تاب السلطنه كه اولین چاپخانه سربی با حروف فارسی و عربی توسط میرزا زین العابدین در تبریز دائر شد و اولین ك

در جریان جنگ ایران و روسیه و پس از  ۰۳۱۱منتشرشده آن، رساله جهادیه میرزاعیسی خان قائم مقام بود كه در سال 

عهدنامه گلستان به چاپ رسید. این رساله حاوی فتاوای جهاد علمای آن زمان بود. در همین چاپخانه كتاب 

  .به طبع رسیده است« وبیرساله آبله ك»و بعضی كتب دیگر از جمله « مآثرالسلطانیه»

تعطیل شد. در آن زمان هنوز واژه چاپ متداول نشده بود و به این خاطر آن را  ۰۳۰۱اما این چاپخانه نیز در سال 

  .باسمه خانه، بصمه خانه و مطبعه و دارالطباعه و دارالطبع می نامیدند

و « داستان مسیح»، دو كتاب به نام های اما قدیمی ترین كتابی كه به زبان فارسی در جهان به طبع رسیده است

هجری( یعنی یازده سال پس از وفات شاه  ۰۱۱۰)۰۱۱۱است كه هر دو با ترجمه التین در سال « داستان سن پیدرو»
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طبع شده است. همین شخص صفحاتی چند از  Ludovico ce dieu توسط فردی به نام« لیدن»عباس اول در شهر 

ا هم به چاپ رسانده است. كتاب های فارسی پیش از اینكه در ایران به چاپ برسد در ترجمه انجیل به زبان فارسی ر

ممالك هندوستان، عثمانی، مصر و شهرهای اروپایی به چاپ رسیده است. در هندوستان توسط ماموران انگلیسی مقیم 

ی فارسی چاپ عثمانی، دائر شد. از قدیمی ترین كتاب ها ۰۳۳۱كلكته، نخستین چاپخانه برای طبع كتب فارسی در 

هجری چاپ شده است. در مصر)مطبعه بوالق( هم كتب فارسی چاپ می ۰۳۱۱است كه در سال « فرهنگ شعوری»

از چاپ خارج شده است. دیگر  ۰۳۰۳در سال « مفاتیح الدریهفی اثبات القوانین الدریه»كرده اند كه اولین كتاب به نام 

است كه هر دو در سال « پندنامه عطار»و دیگر « گلستان سعدی»كی از كتاب هایی كه در آنجا چاپ شده است، ی

به چاپ رسید. در شهرهای اروپایی مانند لندن، رم، پاریس، ونیز، لیدن، پطرزبورگ و... نیز كتب فارسی به  ۰۳۰۰

  .نفاست به چاپ رسیده است

علیشاه به تهران فراخوانده شد تا به به فرمان فتح ۰۳۰۱پس از عباس میرزا، میرزازین العابدین استاد چاپ در سال 

از آثار آن است. « محرق القلوب»كمك منوچهرخان معتمدالدوله، اولین چاپخانه سربی دارالخالفه را راه بیندازد. كتاب 

به چاپ رسید. چاپ سنگی هم مانند چاپ حروفی و  ۰۳۱۱است كه در « معجم»نخستین كتاب چاپ سنگی تهران، 

ه دستور عباس میرزا و همت میرزاصالح شیرازی از روسیه به تبریز وارد شد و آغاز به كار كرد. سربی، اول در تبریز ب

 ۰۳۱۱اولین كتاب هایی كه توسط چاپ سنگی به چاپ رسید، قرآنی به خط میرزا حسین خوشنویس معروف، به سال 

« حدیقه الشیعه»ق و ۰۳۱۰اپ شده در تالیف عالمه محمدباقر مجلسی چ« زادالمعاد»بود و از دیگر كتاب ها می توان به 

  .ق اشاره كرد۰۳۱۱مالاحمد مقدس اردبیلی در سال 

پس از مدت ها امیركبیر روزنامه وقایع اتفاقیه را كه پس از قتل او روزنامه دولت علیه ایران و سپس به نام ایران 

  .نامیده شد، منتشر كرد

ه غالباً مربوط به دستگاه سلطنت بود، در آن روزنامه چاپ فرمان ها و دستورات شاه و وقایع و حوادث هر هفته ك

می شد و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، این روزنامه به وسیله میرزاابوالحسن خان صنیع الملك نقاش باشی، مصور 

  .گردید

ف فارسی و التین ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپا، هنگام بازگشت به ایران یك دستگاه چاپخانه سربی با حرو

 ۰۳۱۳خرید و به ایران فرستاد. این چاپخانه مدتی به علت نبودن سرپرست و حروفچین معطل ماند تا آنكه در سال 

هجری، بارون لویی دونرمان فرانسوی از ناصرالدین شاه امتیاز روزنامه الپاتری را به زبان فرانسه گرفت و چاپخانه به 

دوره، چاپخانه های دیگری در تبریز و بوشهر و اصفهان دائر شد و روزنامه هایی از قبیل وسیله او به كار افتاد. در این 

روزنامه ملتی و روزنامه علمی و مریخ انتشار یافت. در شیراز، یك روزنامه نیمه فارسی و نیمه عربی به وسیله طبیب 

منتشر می شد. توجه  هجری تاسیس شد كه بعداً فقط به فارسی ۰۳۲۱مخصوص ظل السطالن در حدود سال 
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ناصرالدین شاه به امر تاریخ نویسی و ترغیب نویسندگانی چون رضاقلی خان هدایت و محمدحسن خان صنیع الدوله 

 -و لسان الملك سپهر به نوشتن كتب تاریخی، یك امر طبیعی بود زیرا او می خواست حوادث دوران سلطنت قاجاریه

  .ها ثبت و ضبط كند را در كتاب -خاصه وقایع دوره سلطنت خودش

نسخه چاپ نمی كردند، چراكه سنگ چاپ بیش از این قابلیت  ۲۱۱یا  ۰۱۱كتب سنگی را در ایران، معموالً بیش از 

( را در یكهزار و هشتاد جلد به چاپ رسانده ۰۱۱۰شیخ صدوق)تهران « اكمال الدین»استنساخ نداشته است، اگرچه 

سنگی به كار می رفت، بیشتر خط نسخ و نستعلیق و گاه شكسته بود.  بودند. خطی كه در نوشتن كتاب برای چاپ

كاغذی كه برای چاپ استفاده می شد غالباً كاغذ روسی و روزنامه بود و گاه كاغذهای فرنگی كه از طریق خلیج فارس 

تزئینی وارد می شد مورد استفاده قرار می گرفت. كاغذ آبی رنگ در بعضی از كتاب هایی كه می خواستند صورت 

( طبع شده است و ۰۳۲۱تهران «)شمس الحقایق»كه به نام « منتخب دیوان كبیر شمس»داشته باشد به كار می رفت نظیر 

نیز مرسوم بود كه در چاپ بعضی از كتب، كاغذهای رنگارنگ به كار برند؛ یعنی هر چند صفحه را به یك رنگ 

در دارالطباعه دارالسلطنه تبریز چاپ شده است و  ۰۳۱۰ كه در سال« دیوان انوری»مخصوصی چاپ می كردند؛ مانند 

ده رنگ كاغذ در آن استفاده شده است و اشخاص خیری كه بانی انتشار می شدند، آن را وقف عام می ساختند تا نسخ 

  .آن كتاب تماماً به كسانی كه استحقاق دارند مجاناً داده شود

سال در حاشیه قرار گرفت تا اینكه در  ۳۳روفی و سربی به مدت بنا بر آنچه گفته شد، با ورود چاپ سنگی، چاپ ح

اواخر قرن سیزدهم قمری، چاپ سربی در اغلب شهرهای بزرگ مانند تبریز، تهران، اصفهان، مشهد، رشت و چند شهر 

 دیگر رواج یافت و تا پیروزی انقالب، تنها روش چاپ در كشورمان محسوب می شد. با ورود كامپیوتر به كشور در

ش این وسیله برای حروفچینی و صفحه آرایی مورد استفاده قرار گرفت و فعالیت در حوزه نشر را بسیار ۰۱۱۱دهه 

 .تسریع و تسهیل كرد

در نهایت آنكه حروفچینی سربی چه به صورت دستی و چه حتی با دستگاه های سطرچین، از حدود آغاز دهه 

 .روبه انقراض كامل نهاد ۰۱۰۱
 

 

 

 

 

 

 (چاپPrint:) 
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در حقیقت؛ چاپ به معنای انتقال اطالعات از سطحی به سطح دیگر، به عنوان یكی از مهمترین روشهای ذخیره 

سازی، انتشار وانتقال اطالعات در جامعه بشری شناخته شده است. از سه بخش فعالیتی تشكیل شده كه انواع آن 

( یا مرحله آماده سازی prepressچاپ)پیش از  -۰بسته به نوع محصول تعیین می گردد.این سه بخش شامل:

 ( یا عملیات تكمیلیpost pressبعدازچاپ)-۱(، pressچاپ)-۳اطالعات،

 بر اساس این تعریف، چهار ویژگی، پیش شرط یا مولفه باید وجود داشته باشد تا عمل چاپ انجام پذیرد: 

  سطح حامل اطالعات 

 ..سطح چاپ شونده)فرم( مانند كاغذ،پارچه و 

 فشار 

 ع رنگي يا مركبماي 

 

 

 :اما انواع روشهاي كلي چاپ يا انتقال اطالعات 

 با توجه به پیشرفتهای امروزی، دو دسته بندی برای این انتقال در نظر گرفته شده است:

 تماسيغیرچاپ  -1

 چاپ تماسي -۳

 

 

 چاپ غیر تماسي: -۰

این نوع روش در حقیقت روشی است كه در آن فرم حامل اطالعات با فرم یا سطح چاپ شونده هیچگونه تماس  

فیزیكی برقرار نكرده و در ارتباط تماسی با هم نیستند. در این روش چاپ معموال از انواع روش های عكاسی، 

 گردد. می صوص همان روش چاپ است استفادهانعكاس، مركب های پودری یا مایع كه مخ

ماشین آالت این نوع روش معموال از دسته ماشین هایی هستند كه با ارتباط الكترونیكی به هم متصل و دستورات 

انجام كار را دریافت می كنند. از انواع این دستگاهها می توان به انواع پرینترها، پالت ها، و دستگاه های كپی اشاره 

 كرد.

 
 

 چاپ تماسي؛  -2
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اسم این روش پیداست به انواعی از چاپ گویند كه در آن، سطح حامل اطالعات با سطح قابل همانطور كه از 

 پذیرد.ا كرده وعمل چاپ با فشار صورت میتماس پیدچاپ) بصورت سخت افزاری(

با توجه به مولفه های ذكر شده  انواع روشهای چاپی كه وجود دارند بر اساس نحوه تماس فرم حامل اطالعات با 

 شوند:چاپ ما به دو دسته اصلی تقسیم میابل فرم ق

 وهر سه مورد ذكرشده عمل چاپ، از دوحالت زیر خارج نیستند:

یعنی اطالعات مستقیم از صفحه حامل اطالعات طی یك مرحله فشار روی صفحه قابل  : (onset)مستقیم 1-1  

ه ) حروف از چپ به راست قرار گرفته بود ناخواناچاپ ، انتقال می یابد. دراین روش اطالعات روی صفحه حامل 

می شوند( كه بعد از چاپ، روی صفحه فرم یا همان قابل چاپ خوانا منتقل می شود.این دسته بیشتر شامل چاپهای 

 تخت روی تخت ودوار روی تخت می شود.

  

الستیك : بدین معنا كه اطالعات از صفحه حامل به واسطه یك رابط كه، یك سیلندر (offset)غیر مستقیم ۳-۰

می تواند باشد، طی بیش از یك مرحله انتقال اطالعات، روی فرم منتقل می شود. مانند چاپهای افست.در این نوع 

اطالعات روی حامل خواناست كه سپس روی سیلندر واسط ناخوانا چاپ ودوباره توسط آن روی فرم نهایی خوانا 

 رُتاسیون می شود.چاپ می شود. این نوع بیشتر شامل چاپ دوار روی دوار یا 

 صورت می پذیرد:  روش دركلیه چاپهاي تماسي انتقال اطالعات معموال به سهباید دانست 

 :كه در این روش هم صفحه حامل اطالعات تخت بوده وهم سطح قابل چاپ یا  تخت روي تخت

همان فرم چاپی.ببه این نوع چاپ و ماشینهای این نوع، تیگل نیز می گویند.ساخت این سیستم توسط 

 به وقوع پیوست. ۰۰۰۱گوتنبرگ ودرسال 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فرم چاپی

 اطالعاتحاملفرم
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 :در این روش فرم حامل اطالعات بصورت الیه های فلزی یا پالستیكی روی كه  دوار روي تخت

اشینهای این نوع، سیلندرهای دوار بسته شده ولی فرم چاپی روی سطح تخت می باشد.به این نوع چاپ وم

 انجام شد. ۰۲۰۳گویند.طراحی این نوع سیستم چاپ توسط فردریش كونیگ ودرسال سیلندری نیز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برجستهدرماشینهای چاپ فوندامنت چیست؟

 به صفحه حامل فرم چاپی كه به صورت تخت است فوندامنت گویند. 

 به ماشینهایی سیلندری كه در آن هاعمل چاپ با یك دورگردش سیلندر انجام شود گویند. ماشینهاي يك دوري :

 به ماشینهایی كه درآنها عمل چاپ حاصل دو دورگردش سیلندر است گویند. ماپینهاي دو دوري:

 

 :دراین نوع هم فرم اطالعات وهم فرم چاپی بصورت دوار روی هم یا با واسطه  دوار روي دوار

سیلندرهای اضافی عمل چاپ صورت می گیرد. به این نوع چاپ و انواع ماشینهای این نوع رُتاسیون نیز 

 میگویند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم حامل

 چاپیفرمسيلندر

 فرم چاپی
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با توضیحاتی كه داده شد و بر اساس دسته بندی های مذكور، روش های چاپ را می توان به چهار نوع بیان كرد) 

 كه در بازار كار با این عناوین نیز شناخته می شوند(:

 چاپ برجسته 

 چاپ گود 

 چاپ افست یا مسطح 

 چاپ سیلك اسكرین 

سامی بر اساس ویژگی های خاص فرم های حامل اطالعات بهتر است درخصوص این دسته بندی بدانیم كه این ا

این چاپ ها، چه از نظر آماده سازی)پیش از چاپ(، نوع چاپ و ماشین آالت آن)چاپ(، تقسیم بندی شده اند. بدین 

معنی كه مثال فرم حامل اطالعات در نوع چاپ برجسته چه از نظر فرم، ساختار، نحوه آماده سازی و نوع دستگاهی 

 ی این نوع چاپ استفاده می شود با نوع چاپ گود یا افست فرق دارد وهمینطور انواع دیگر نسبت به دیگری.كه برا

 

 ماشین های تخت روی تخت چاپ برجسته:

یكی از روش های انتقال اطالعات از سطح حامل اطالعات به سطح چاپ شونده؛ روش تخت  همانطور كه گفته شد

 روی تخت است.

ماشین آالت چاپی را كه بر اساس این نوع انتقال اطالعات طراحی شده اند را دستگاه های تیگل در چاپ برجسته 

 می نامند.

معموال حمل كاغذ و اعمال فشار بر روی  ناین دستگاه ها از دو صفحه تشكیل شده اند. صفحه فشار كه وظیفه آ*

 سطح چاپ شونده است و دوم صفحه حامل فرم اطالعات ما كه اصطالحا فوندامنت گویند.

( گویند. كه هدف از این زیر سازی offsugسطح فشار اصطالحا افسوگ) در این دستگاه ها به زیر سازی*

 اشد.ایجادسطح تماس و همچنین فشار متناسب با فرم چاپی  می ب

 انواع زیر سازی ها یا همان افسوگها:

 این زیرسازی ها به سه دسته: سخت، متوسط و نرم تقسیم بندی می شوند.*

این تعاریف بنابر این اساس است كه هرچه ضخامت الیه های زیر سازی صفحه پرس بیشتر باشد زیر سازی نرمتر 

 است.

انجام خواهد شد الیه های افسوگ از همان جنس انتخاب  بهتر است بدانیم كه برای هرنوع كاغذی كه چاپ روی آن

 می شوند.
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 انواع ماشین های چاپ تیگل: 

 ماشین تیگل گوردون 

در این نوع ماشین، هم صفحه فشار و هم فوندامنت هركدام به صورت مجزا حول محوری افقی با سطح زمین 

 حركت می كنند.

 

 

 

 

 های این روش: ویژگی

 در این روش اتالف انرژی بالتر از انواع دیگر است. -۰

 فشار به تمامی قسمتها یكدست وارد نمی شود. -۳

 به دلیل جدا بودن محرهای حركت، احتمال به هم خوردن زمان ها بسیار زیاد است. -۱

 

  لیبرتي:تیگل 

حور مشترك به سمت هم حركت در این نوع ماشین آالت، هر دو صفحه، صفحه فشار وفوندامنت حول یك م

 كرده و عمل چاپ انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه فشار
 فوندامنت
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 :تیگل بوستون

فوندامنت ثابت و فقط صفحه فشار حول  صفحهدر اين نوع ماشین آالتکه توسط آدامز امريکايي اختراع شد، 

محور افقي به حركت رفت و برگشت ادامه مي داد.

 از انواع اين نوع دستگاه ها مي توان به دستگاه هاي 

 ملخي كه در ايران به اين نام مشهورند اشاره كرد. 

 

 

 

 

و در آينده نزديك ان آلمانها به اين دستگاه موتور مکانیکي  در اين روش مشکل میزان فشار و كنترل آن كمتر شد

متصل كرده و سیستم تغذيه تك برگي كه به وسیله پايه هاي متحرک عمل انتقال كاغذ را انجام مي داد، را به آن 

ه اضافه نمودند. در ادامه همین پیشرفت سیستم مركبدهي متناسب با آن نیز طراتحي شد كه در ادامه به آن اضاف

 شد.

 :تیگل گالي

اين نوع ماشیم بر خالف سه نوع قبلي ديگر حركتي حول محور دايره اي شکل نداشت بلکه هر دو صفه 

 روبروي هم و در موازات خط افق قرار گرفته و فقط صفحه فشار به سمت فوندامنت حركت كند.

آن معموال براي فعالیت هاي ازاين سیستم كه به آن سیستم اكستنتري نیز گفته مي شود، به دلیل سرعت كم 

 پس از چاپ مانند قالب زني، خطو تیغ و برجسته سازي استفاده مي گردد.

سانتي متر(كامال با فوندامنت  11در اين ماشین آالت صفحه پرس قبل از رسیدن به سطح فوندامنت) حدود  

 موازي شده و به سمت آن حركت مي كند.

 

 

 

 

 :دستگاه برش در چاپ 



11 

 

غذ يکي از مهمترين و كاربرديترين ماشین آالت در صنعت چاپ وصحافي است، كه در دستگاه برش كا

 سالهاي اخیر دچار دگرگوني هاي بسیار پیشرفته گرديده است.

از اين دستگاه مي توان در برش اولیه كاغذ قبل از چاپ) به اندازه استاندارد يا سفارش شده رساندن كاغذ 

رش مقوا) جلد سازي صحافي(، برش بلوک كتاب، برش گالینگور شیت(، برش كارچاپ شده)دوربري(، ب

 و....استفاده نمود.

 اما تعريف برش:
برش درفرايند چاپ به معناي جداكردن بستر چاپي در امتداد يك خط مستقیم است كه طي آن پیوستگي 

 1بین الیاف از بین رفته و سطح مذكور به دو بخش تقسیم مي شود.

 

 مولفه هاي اصلي برش:
انجام عمل برش خود مسلزم وجود و يا ساخت و تجهیز يکسري مقدمات يا مولفه هاي اصلیست كه در 

 . اين مولفه هاي اصلي عبارتند از:صورت عدم وجود هريك از آنها عمل برش انجام پذير نخواهد بود

 سطح افقي پايه

  تیغه تیز

 عامل فشار

 

 عوامل موثر بر برش:
داراي ويژگیهايیست كه در برش تاثیر گذار است مانندگراماژ، قطر سطح كاغذ:  كاغذ به خود خود  -1

برش شونده يا همان ضخامت كاغذ و...

ازحركت عمود تیغه برش بوجود مي آيد. عامل فشار: عامل اصلي است كه -2

 سطح تیز تیغه برش  -3

 

 

 انواع برش:

                                           
 ۰۱۱۱روشهای صحافی صنعتی، ا.ها.اینزه، گرداورندگان سیامك دری، احسان سقایی، كساكاوش، اصول و  - ۰
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در چاپ است كه قدمت آن در برش همانطور كه گفته شد از ابزار و ماشین آالت پر مصرف و پراهمیت 

اين صنعت برابر با ابداع خود چاپ است. اما اين ابزار نیز مانند ساير ماشین آالت دچار تغییرات بسیاري 

 شد. با اين حال برش ها را از نظر نوع ساختار مي توان به دو دسته :

نها عامل فشار نیروي :همانطور كه از اسمشان پیداست از انواع برش هاي اولیه هستند كه در آ دستي -

دست انسان بوده وجابجايي آنها به سهولت انجام مي شود.

: اين نوع برشها نوع پیشرفته برش هاي دستي است كه در آنها عامل فشار تیغه برش ها و مکانیکي -

متعلقات آن قسمت بوده و انسان فقط نقش هدايت و كنترل آن را دارد.

 .تقسیم بندي كرد 

 

 ساختار برش:
دستگاه هاي برش امروزي كه غالبا بصورت نیمه اتوماتیك و تمام اتوماتیك طراحي و مورد استفاده قرار 

میگیرند، در شکل كلي داراي چند جزء اصلي هستند كه ويژگیهاي جانبي در تسهیل و تکمیل اين اجزاء پیش 

 بیني مي شوند.

كه شامل يك  كلیات برش است شاسي يا بدنه برش: اين قسمت در حقیقت قسمت پايه نگهدارنده -1

) متصل بر دوپايه قطور مي باشد كه جنس آن معموال از چدن  است میباشد. )قاب فلزي(محفظه توخالي

 مانند شکل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه ها

 نمای برش از بغل

 نمای برش از روبرو

 قاب بدنه
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از درون قسمت خالي شاسي طوري روي شاسي صفحه برش: صفحه ايست فلزي و بزرگ كه با رد شدن  -2

مي نشیند كه قسمت كوتاهي از آن روبه بیرون و قسمت بلند آن در قسمت پشت دستگاه قرار مي گیرد. اين 

صفحه در قسمت نشست در درون بدنه روي زائده نرينگي شاسي جاي میگیرد.

صفحه است قابلیت حركت در  بر روي قسمت پشت صفحه، قطعه عمود بر صفحه ، كه عرض آن برابر عرض

راستاي افق تا نزديکترين نقطه به شني برش،در قسمت بدنه را دارد. اين قطعه در حقیقت گونیاي پشت برش 

 است و باآن مي توان اندازه مورد نیاز برش را تعیین نمود.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنگ برش: اين قسمت در حقیقت قسمت ثابت نگهدارنده سطح برشي ما يا همان قید كاغذ و يا مقواست.  -3

ه فلزي عمود بر سطح صفحه برش است كه در پشت اي شکل متصل به يك صفحتنگ برش قطعه دندانه

دقیقا بین دو جداره خالي قاب شاسي كه آن هم عمود بر صفحه برش است تیغه ،تیغه برش و جدا از شني 

تعبیه و طراحي شده است. تنگ قابلیت حركت بر خط عمود بر صفحه را داشته و به واسطه وزن خود و 

فشار مضاعف منتقل شده از موتور دستگاه قید كاغذ يا مقوا را بر روي سطح صفحه ثابت نگه مي دارد.

هم گونیاي یني تنگ به مانند گونیاي پشت، دنده دار وبا فاصله است. دلیل شیاردار يا دنده دار *سطح پاي

نیاز است كه براي  چونپشت و هم سطح تنگ برش اينست كه جهت حركت اين دو خالف هم ديگر است و

 گونیای پشت

 پایه نگهدارنده صفحه برش

 بدنه برش پشت صفحه برش

 صفحه مدرج برش

 نمای روبروی گونیا
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ورت نرو ماده وبا تنگ برخورد نکند، اين شیار ها به ص كوچکترين اندازه گونیا بتواند به تیغ نزديك شود

 درون هم قرار گرفته و قابلیت حركت گونیا فراهم میشود.



 

 

 

 

فلکه  در برشهاي قديمي كه به برشهاي فلکه اي معروف هستند، حركت تنگ به وسیله چرخش مارپیچي

اي بود كه در باالي شاسي و در راستاي حركت تنگ تعبیه شده بود. يعني با چرخاندن اين فلکه تنگ باال 

 يا پايین مي رفت. از همین رو اين برشها به برشهاي فلکه اي معروفند.

 
 

 

در دستگاه هاي جديد حركت اين قسمت به واسطه دستور اپراتور، با فشار دادن پدالیست كه در زير پاي او در    

قسمت تحتاني شاسي قرار دارد. با فشار دادن پدال نیروي فشار به وسیله تراكم روغن هیدرولیك درون لوله هاي 

ي از دستگا هاي اتوماتیك اين حركت با متصل، به تنگ منتقل شده و دستور حركت اجراء مي شود. در بسیار

فشار دادن دگمه هاي حركت تیغه نیز انجام مي شود. به اين معنا كه اپراتور بدون فشار دادن پدال دستور برش را 

 صفحه برش        

 میل لنگ انتقال حرکت

 تنگ برش

 گونیای پشت

 جهت حرکت تنگ

 فلکه تنگ

 شنی و تیغ
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بافشار دادن دگمه هاي مخصوص صادر میکند، در اين حال دستگاه به صورت خودكار ابتدا تنگ را حركت داده 

 به پايین حركت میکند. و وقتي ثبات شد سپس تیغ

 

-تیغ برش: قسمت اصلي و برنده دستگاه برش است.اين قسمت از دو جزء تشکیل شده است: -4

تیغه هاي فوالدي برش از يك سطح تیغه فوالدي: كه وظیفه آن برش دادن قید يا سطح قابل برش است.  -

درجه مي  22تا11اين شیب بین صاف و از سطح بیروني خود مورب و زاويه دار هستند. زاويه مناسب براي 

2باشد.

اي آهني و سنگین كه تیغه روي آن محکم شده و با حركت مورب شني به سمت شني دستگاه: صفحه -

پايین حركت میکند.

بدنه اصلي جاي دارد و حركت آن نیز عمود بر سطح صفحه برش اما قسمت تیغه نیز به موازات تنگ در قاب   

وبه تیغه بايستیم تیغه هنگام پايین آمدن از راست به چپ نیز حركت دارد.اين بصورت مورب است. يعني اگر ر

 حرک تا انجام انفصال بین ورقهاي زيرين تا سطح صفحه برش بوده كه پس از آن حركت برگشت آغاز مي شود.

 

 

 
 

                                           
 ۰۱۱۱اصول و روشهای صحافی صنعتی، ا.ها.اینزه، گرداورندگان سیامك دری، احسان سقایی، كساكاوش،  - 2
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 :واحدتغذيه

متصل و تجهیزات انتقال سطح چاپ شونده یا همان فرم چاپی، به عالوه تمام  قسمت ورودیهمان واحدتغذیه 

 مرتبط با هدایت فرم چاپی به واحد بعدی كه واحد چاپ است گویند.

سیستم تغذیه ماشین آالت چاپ در تمامی انواع روش های چاپ، بر اساس نوع مكانیزم طراحی شده آن ماشین 

ساخته می شود. بنابر چاپ و طبق نوع فرم ی است كه آن ماشین قابلیت چاپ بر روی آن را داشته باشد، تعیین و 

این اینطور می توان گفت كه فرم چاپ یما از دو شكل خارج نیست كه سیستم تغذیه ماشین آالت چاپ هم بر 

 اساس همین دو حالت نام گذاری می شوند: 

تغذیه شیت  -۰

تغذیه رول -۳



تغذيه شیت: -1

س یكی از اندازه و ابعاد بین المللی این نوع سیستم به حالتی اطالق می شود كه درآن فرم چاپی قابل انتقال بر اسا

 یا ابعاد درخواستی سفارش دهنده ب، قبل از چاپ بریده و بصورت اصطالحا شیت درآمده باشد.

در این نوع سیستم، فرم چاپی با رعایت اندازه حداقل و حداكثر هر دستگاه بریده شده یا بصورت آمده خریداری 

 می شود.

 دو صورت در دستگاهها تعبیه و تعیین شده است. این دودسته شامل: اما خود این نوع سیستم تغذیه به

درآن شیتهای كاغذبصورت جدا از هم وبا فاصله وارد قسمت چاپ می سیستم تك برگی: سیستمی است كه ۰-۰

ین چاپ( توسط مكنده از لبه كاغذ زیرین جدا شده وبروی ششوند.دراین واحد ابتدا لبه داخلی كاغذ)روبه ورودی ما

های انتقال دهنده هدایت می شود.تسمه 

از محاسن این نوع تغذیه می توان به سرعت وسهولت تنظیم تجهیزات ،كیفیت باالی چاپ رنگی واستفاده از      

كاغذها با گراماژ باالتر از حد تحریر ، واز معایب آن می توان به سرعت پایینتر نسبت به نوع دیگر ونیز محدودیت 

 ه نمود.درابعاد فرم چاپی اشار



سیستمی كه درآن عمل تغذیه بصورت انتقال پیوسته كاغذ صورت می گیرد.در این   سیستم تغذيه پیوسته: -۳

طوری به جلو حركت می كند كه قسمتی از كاغذ قبلی هنوز از  روی تسمه  ،سیستم كاغذ با تواتر زمانی مورد نظر

انده است.های انتقال قرار نگرفته وقسمت انتهای كاغذ بعدی خود را پوش
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از محاسن این سیستم می توان به سرعت باالی تغذیه وعدم مدودیت در اندازه های استاندارد، واز معایب آن 

 محدودیت در گراماژ كاغذو زمان بر بودن تنظیم آپارات، نام برد.

غذیه پیوسته تغذیه پیوسته بوسیله قسمتی از ماشین بنام آپارات انجام می شود. این روش در اصل روش مكانیكی ت

 دستی است كه بصورت خودكار ووبا استفاده از انتقال قدرت موترو دستگاههای چاپ صورت می پذیرد.

در این نوع سیستم فرمها بصورت بتون صاف و یكدست در قسمت ورودی قرار گرفته و سپس بوسیله قسمت   

 آپارات فرم ها از دسته زیر جدا وبه جلو حركت داده می شود.

وه بر بهره گیری از مكانیزم مكانیكی از مكش و دمش باد نیز استفاده می گیردد. دستگاه هایی را كه درواقع عال

 قسمت ورودی آنهابه شیوه استفاده از قدرت كمپرسور های با حركت داشته باشند را دستگاه های پنوماتیك گویند.

 از سه قسمت اصلی تشكیل شده است كه شامل: واحد تغذیه پیوسته

آپارات -

باالبرنده پالت -

سینی هدایت -

 

 آپارات:
قسمتی از واحد تغذیه است كه وظیفه آن جدا سازی فرم چاپی از دسته های فرم زیرین وهدایت آن به سمت واحد 

 سینی هدایت و واحد چاپ است.

هوا و مكشی كه در آپارات خود شامل مكنده های است كه در باالی لبه بیرونی فرم ها قرار گرفته و با جریان یافتن 

آن ایجاد می شود، لبه فرم را گرفته و با خود از جا می كند. در این حال از دمنده هایی كه به سمت پشت لبه بیرونی 

فرم ها قرار گرفته اند، هوا با فشار به بیرون هدایت می شوند كه در اصطالح باد زیر فرمها افتاده و باعث جدا شدن 

یله مكنده ها) فوتكها( بلند شده، می گردد. در این وضعیت دهنده آپارات در حالیكه فرم فرمی می شود كه لبه آن بوس

را هنوز با خود همراه دارد به جلو حركت كرده و با رسیدن به نقطه مورد نظر جریان باد قطع شده وكاغذ روی سینی 

 هدایت انتقال می یابد.

ها تا روی اولین فرم و همه وهمه تنظیمات از این دست باید دانست كه میزان مكش باد، دمش باد، فاصله فوتك 

توسط تجربه اپراتور و بسته به مشخصات خود فرم چاپی نظیر؛ گراماژ، نوع كاغذ فرم، بافت سطح، خلل وفرج سطح 

 و..بستگی دارد.
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 باالبرنده پالت:   

یا باكس فرم خام را، تاحدی كه فرم روئین این قسمت از تغذیه همانطور كه از اسمش پیداست وظیفه باالبردن پالت 

دقیقا زیر مكنده آپارات قرار گیرد را دارد. حركت انتقالی این جك بصورت عمودی بوده و تایمر حركت آن با حركت 

 منتقل شده از موتر دستگاه تنظیم میگردد.

 سیني هدايت: 
احد چاپ است.این حركت انتقال به واسطه وظیفه این قسمت انتقال فرم چاپی منتقل شده توسط آپارات به داخل و

 حركت تسمه نقاله ها و برس های مویی است كه بوسیله نورد های دوار حركت می كنند.
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 :واحد تحويل

بعد از گذر از واحد چاپ نوبت به تحویل محصول چاپی به واحدهای بعد از چاپ می رسد.در ماشین آالت 

وجودسطح شیب داردرقسمت انتهایی ماشین، با كمك غلطكهای مدور صحافی،خروج محصول بیشتر به واسطه 

انجام میگیرد اما درماشین آالت چاپ به دلیل سطح مقطع غالبا گسترده محصول چاپی این روش خروجی مرسوم 

 ومعمول نمی باشد.

ول در ماشین آالت چاپ، كه حركت كاغذ پس ازعمل چاپ، درآن به وسیله پنجه های متصل به زنجیر كه ح

محور دورانی هم عرض سیلندرهای چاپ، صورت می گیرد ، چهارنوع سیستم خروجی درنظر گرفته شده است 

كه انتخاب هر نوع از این واحدهای تحویل درهر  ماشین بسته به كارایی، سرعت وفعالیتهای بعدی است كه در 

 طراحی كلی آن دستگاه چاپ درنظر گرفته شده است.آن چهارنوع عبارتنداز:

سیستم تحویل زنجیری كوتاه: این نوع سیستم تحویل معموال در ماشینهای چاپ تك رنگ كه چاپهای  -۰

ساده ومعمولی در آن مورد نیاز است وجهت خشك شدن مركب نیاز به مدت زمان زیادی نیست، درنظر 

 گرفته میشود.

ست و برای تیراژهای سانتی متر ا ۱۱سیستم تحویل زنجیری استاندارد: ارتفاع پالت دراین نوع حدود  -۳

استفاده می گردد. ۱۱۱۱تا  ۰۱۱۱پایین بین 

سیستم تحویل زنجیری بلند: این واحد در دستگاههایی درنظرگرفته می شود كه سرعت چاپ در آن  -۱

ورق در ساعت ( میباشد، دراین حالت چون محصول چاپی نیاز  ۰۱،۱۱۱نسبت به دو نوع قبل باالتر بوده ) تا 

خشك شدن مركب )با هرنوع خشك كن(میباشد، جهت حصول این مدت زمان ،این به مدت زمانی جهت 

متر می باشد.۰شود.ارتفاع پالت دراین نوع حدودسیستم تحویل استفاده می

سیستم تحویل زنجیری خیلی بلند یا طویل:این نوع واحد تحویل جهت تعبیه واستفاده از انواع  -۰

وبر روی ماشینهای چاپ كه سرعت چاپ باالیی دارند واحدهای خشك كن در طی یك مرحله چاپ طراحی 

نصب می گردند.این آپشنها می تواند مجموعه ای ازخشك كنها وتجهیزات پودر پاش باشد. 

 

 :پودرپاش

پورپاش درحقیقت تجهیزی است جهت ایجاد الیه ای بین سطوح چاپ شده فرمها كه برای جلوگیری از پشت 

 می شود زدن وكم شدن كیفیت چاپ ، استفاده
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  پشت زدن چست؟ پشت زدن یعنی رنگ گرفتن سطح زیرین فرم چاپی توسط مركب چاپ شده فرم

زیر. در فرمهای چاپ دورو این نقیصه باعث مخلوط شدن مركبهای تصویر چاپ شده پشت فرم رو وتصویر 

 چاپ شده روی فرم زیر می گردد.

 انواع پودر پاشها:

در سیستمهای چاپی یك رو مورد استفاده قرار می پودرپاش یك سویه: این نوع پودر پاش  -۰

گیرند.همانطور كه از اسم این نوع پوردپاش پیداست پاشیدن پودر فقط بر روی سطح رویین فرم چاپی امكان 

 پذیر است.

 

 

پوردپاش دوسویه: این نوع پودرپاش قابلیت پاشش پودر در دوسطح زیرین و رویین محصول چاپی  -۳

 البا در ماپینهای چاپ دوروزن استفاده می گردند.را داشته واز این جهت غ

 

 قابل توجه است كه جنس پودر این وسیله مانند جنس پودر بچه بوده كه از تركیبات گیاهی بدست می آید.*

 

 

 :خشك كن ها 
واحد خشك كن دردستگاههای چاپ واحدیست كه وظیفه آن گرفتن رطوبت مركب سطح چاپ شونده وثبات 

ول است.باید درنظر داشت كه انتخاب نوع خشك در یك ماشین چاپ بستگی به نوع فعالیت رنگهای متشكله محص

 چاپ ونوع مركب مصرفی  درآن ماشین دارد.

 
 : مركب 

مركب درمعنی عام همان مایع رنگی است )از مولفه های اصلی انجام  فعالیت چاپ (كه باعث مصور ومشخص 

تركیب شاخص  ۰اما درحقیقت تركیبی شیمیایی است كه شامل گردد. شدن اطالعات موردنظرذخیره سازی ، می

 ذیل است:

 روان آن روی سطح می گردد.حركترزین: ماده شیمیایی كه باتركیب با پیگمنت باعث -۰

 حالل: ماده با حالت مایع كه تركیب رزین وپیگمنت درون آن حل می گردد.مانندآب، روغنها،.. -۳

كیل دهنده رنگ اصلی مركب بوده و با تركیب با رزین وحالل ، بصورت پیگمنت: دانه های رنگی كه تش -۱

 مایع برروی سطح حركت می كند.
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گردد، مواد افزودنی: به انواع مواد كه با افزودن آنها ویژگیهای خاصی به تركیب مركب اضافه می -۰

 گویند.مانندضدكفها، پركننده ها...

 

 

 (انواع خشك كنهاdryer:) 

 حرارتي يا دمنده : خشك كن هاي   _۰

در این نوع خشك كن خشك كردن پوشش به وسیله دمیدن  بادی كه همان هوای محیط وحرارت آن نیز همان 

حرارت ودمای هوای محیط است انجام میگردد. بدین شكل كه با دمیدن هوای محیط بوسیله كمپرسور مربوطه 

 با هوا باعث خشك شدن آن می شود. ومتصل به ماشین چاپ عمل اكسیداسیون مواد تركیبی نوع پوشش

این نوع خشك كن بیشتر درسیستم ماشینهای چاپ رول ویا شیت تك رنگ وبه اصطالح خطی كه سرعت 

 خشك شدن مركب بیشتر ازسایر انواع ماشینهای چاپ است استفاده می گردد.

 
 

 

 (:  IRخشك كن اشعه مادون قرمز) -2
با استفاده از حرارت حاصل ازتاباندن اشعه مادون قرمز بر سطح نوعی خشك كن در دستگاه چاپ است كه درآن 

چاپ شده باعث خشك شدن انواع پوششهای چاپ ودر نتیجه ثبات مواد در مدت زمان محدود می شود.در این 

نوع روش خشك كردن جهت انجام عمل تشعشع از المپهای مادون قرمز كه معروف به المپهای با همان 

 ند.ازاین رو دربازار المپهای مادون قرمز را با این نام میتوان تهیه كرد.استفاده می كن(IR)نام

امواج نوری است با باالترین طول موج كه Infra_redاشعه مادون قرمز چیست؟ اشعه مادون قرمز یا   _۳_۰

بدون  نور آن با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد. این اشعه درعین حال حامل انرژی حرارتی بوده ومیتوان

 داشتن نور درفعالیت های شیمیایی ازحرارت آن استفاده نمود.مانند عكاسیها.

این نكته بسیار مهم است كه این نوع خشك كن بیشتر درموارد استفاده از مركبها ووارنیشهای)پوششهای(   _۳_۳

براین باورند كه میتوان  ( مورد استفاده قرار می گیرد، اماعلیرغم این موضوع اكثر اپراتورهاwater baseپایه آب)

ازاین خشك كن جهت هرنوع مركبی استفاده كرد كه این نظر كامال اشتباه ودراكثر موارد نه تنها موجب خشك شدن 

 گردد.پوشش نمی گرددبلكه نتیجه معكوس نیز گرفته شده وباعث خرابی محصول می

 را دارد.610ول موج جهت یادآوری اینكه چشم انسان قابلیت رویت نور وامواج نوری با ط*
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 (:UVخشك كن اشعه ماوراءبنفش )_3
كردن از انجام واكنش شیمیایی حاصل نوعی سیستم خشك كننده پوششهاست كه درآن جهت انجام عمل خشك

جهت  ازتابیدن اشعه ماوراءبنفش استفاده می گردد.این اشعه برمركبهایی كه كامال بی رنگ هستند اثر گذار بوده و

 استفاده می شود.UVاستفاده از این اشعه ازالمپهای مخصوص بانام المپهای 

دراین خشك كن اشعه ماوراءبنفش آغازگرواكنش شیمیایی بوده وباعث پلیمریزه شدن مواد تركیبی پوشش 

 یاهمان مركب و شكل گرفتن سریع پیوندهای سطحی مركب ودرنتیجه خشك شدن آن می شود.
 

امواج نوری است با پایینترین طول موج ultra violetاشعه ماوراءبنفش یا  ماوراءبنفش چیست؟اشعه  _3_1

وحامل انرژی بسیار زیاد كه معمول ترین آن اثر نور خورشید بر پوست است كه قسمتی از آن مفید و بیشتر از حد 

اثر تابیدن این اشعه مرئی معمول آن باعث سوختگها وآسیبهای پوستی حاصل از حرارت می شود. موادی كه بر 

 وقابل دیدن می شوند را فلوئورسانس می نامند كه قبل ازعمل تابش كامل نامرئی هستند. 

 :uvانواع مركب  _3_2

مورد استفاده  ۰۱۰۱(:نوع معمول مركب پوششی است كه ازسال classic uv inkمركبهای معمول وسنتی)_ 

قرار می گرفته است.این مركب چه بصورت همراه با پوششهای ورنی و چه بدون آنها ، هم در ماشین آالت 

وهم در ماشین آالت دوگانه استفاده می شود كه می تواند طیف وسیعی از انواع سطوح ومتریالهای uvمختص 

 گیرد.قابل چاپ در بر ب

است كه برخی از آنها را می توان در ماشینهای uv(: نوع پیشرفته مركبهای hybrid uv inkمركبهای هیبرید) _

(دارند استفاده kombiافست معمولی وبرخی از آنها را بایدبا استفاده ازماشینهایی كه نورد والستیكهای مخصوص)

یزاسیون باال و درجه خلوص باال بوده و به همین دلیل نمود.مواد تشكیل دهنده این نوع مركب دارای قدرت پلیمر

 داراری اجزاء تشكیل دهنده مركبهای معمولی نمیباشند.

ازنظر شفافیت به دو نوع یو وی مات  ویو وی براق تقسیم بندی می   uvاین نكته بسیار مهم است كه پوشش *

ر آن نسبت به نظر مشتری است واز نظر شود كه تفاوت اینها تنها در نوع مركب بوده و در عین حال  كاربد

 جنسیت و كاربرد وماهیت با هم تفاوتی ندارند.

 

 ووييمركب  مشخصات

مركب چاپ استفاده می  شیمیایی كه در فرموالسیون  باتوجه به آلودگی محیط زیست و زیانبار بودن حالل های

 .می باشد (uv) استفاده از مركب های یو وی شود.یكی از راه حل ها برای كاهش انتشار مواد شیمایی در محیط ،

http://mavaramorakab.blogfa.com/post-3.aspx
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 ( ultra viollet :uv)ماوراءبنفش در حالت عادی خشك نمی شود . و فقط با تابش نور (uv)مركب های یووی 

 .چی نداردزیانی برای چاپ خشك می شود. و حاللی را در محیط منتشر نمی كند.و

 :اجزاء سازنده مركب يو وي عبارتند از

 .استفاده كرد كه معموال از رنگدانه های روتین در بازار می توان  :(pigment) رنگدانه -۰

،زمان خشك شدن  مركب را مانند ،چسبندگی  رزین اصلی است كه خواص اصلی :(prepolymer)پیش پلیمر -۳

 .باالیی است د .و دارای ویسكوزیته تقریبا،براقیت، سازگاری و ...راتعیین می كن

پلیمر دارد .وبرای تنظیم  این رزین معموال دارای ویسكوزیته پایین تری نسبت به پیش :(monomer)تكپار-۱

بكار می رود. در حقیقت تكپار مانند حالل در  ...و (wetting)ویسكوزیته ، وبهبود خواص جانبی مثل خیس سازی

 .مركب های معمولی است

  تاباندن نور یو وی این ماده نسبت به نور یو وی حساس است .وبه محض :(photoinitiator)آغازگر نوری-۰

توسط پیش پلیمر و تكپار انجام می   (polymerization)بسپارش ،شروع به آزاد كردن رادیكال می كند . و واكنش

 شته باشد مركب حتی با تاباندن نورشود. اگر این ماده در مركب وجود ندا  خشك شود . تادر نهایت مركب

 .ماوراءبنفش خشك نمی شود

، خیس ساز  (leveling agent)ها افزودنی ها:برای بهبو دخواص مركب از افزودنی هایی مانند:همتراز كننده -۱

 .صورت نیاز استفاده می شود ، واكس ها و... در (wetting &dispersing agent)ها

 

 

 : uvانواع المپهاي  _3_3

المپهای كوارتز:  نوعی از المپهای اشعه ماوراء بنفش هستند كه در آنهابه سبب تبدیل جیوه به پالسمااین اشعه  _

 تولید وشروع به تابیدن میكند.

ایجاد حرارت  -۳مدت زمان طوالنی جهت گرم شدن وفعال شدن آنها،    -۰از معایب این المپها می توان: 

 دگاز ازن وانتشار آن به محیط رانامبرد.ایجا-۱بسیار زیاد هنگام تشعشع و
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ایجادطول موجهای متفاوت اشاره  -۳استفاده جهت انواع مركب و رنگها  -۰ازمحاسن این المپها میتوان به 

 داشت.

است كه برخالف المپهای كوارتز انرژی كمتری در هنگام  uv: نوع پیشرفته المپهای LEDالمپهای   _

 ت را تولید می نمایند.درصد(ونیز حداقل حرار۰۱كار)تا

 تخفیف مصرف انرژی  اشاره كرد.-۳عدم تولید حرارت وگاز ازن   -۰ازمحاسن آن می توان به 

استفاده ازمركبهایی با فرموالسیون خاص وهماهنگ با طیف  -۳طول موج ثابت  -۰ازمعایب آن نیز می توان 

 نوری تولید شده را نام برد.

 (:cool uvيو وي سرد) -4-3

نوع پوشش باانواع دیگر مكب تفاوتی ندارد و تنها نقطه تمایز آن در روش خشك كرد آن می باشد.بدین این 

معنا كه در این حالت دررادیاتورهای اشعه ای آن برای جلوگیری از تولید ازن ، گاز نیتروژن مابین ورق چاپی 

 ورادیاتور استفاده میشود.

 

وآبی زودتر وبا انرژی كمتر خشك شده ورنگهای سفید، مشكی  نكته قابل توجه اینكه رنگهای زرد، قرمز *

 وطوسی انرژی بیشتری جهت خشك شدن مصرف می كنند.

 

 روشهاي مقابله با گرماي حاصل ازاشعه ماوراء بنفش:_3_1

همانطور كه گفته شد درموارد استفاده از المپهای كوارتز گرمای زیادی در حین تشعش به وجود می آید كه 

 ه با آن از دو روش :جهت مقابل

استفاده ازسیستم آب سرد: كه در این روش به وسیله انتقال آب سرد دراطاقك مربوط به المپ  -۰

uv .باعث خنك شدن وپایین آمدن دمای محیط می شوند 

بازتابنده یا رفلكتور: قطعات ایمنی وبازتابنده اشعه هستند كه درقسمت داخلی بدنه)پشت المپها(  -۳

هت بازتاباندن نور ودرنتیجه حرارت بصورت غیر مستقیم بر روی سطح چاپ شونده اطاقك نصب شده و ج

دریچه گردان خودكاری روی اطاقك المپ تعبیه شده كه با توقف  استفاده می شوند. این رفلكتورها روی

 چاپ این دریچه خودكار بسته شده و دوباره با شروع چاپ باز می شود.

ها كه به واسطه موتور كوچكی به حركت در می آیند در حقیقت مكنده های هوای گرم: این مكنده  -۱

باعث مكش حرارت و گرمای درون اتاقك شده و دما را پایین می اورند.این هوای گرم توسط لوله های 

 دودكش به بیرون منتقل می گردند. آكاردئونی
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 تاریخچه لترپرس :

ز این روش برای تكثیر متن و كتاب استفاده این نوع چاپ از قدیمی ترین روش های چاپ می باشد ، چون با

نیز گفته میشود. ماشین اولیه آن به صورت پرس های چوبی بوده « چاپ كتاب»شده و در زبان آلمانی به آن روش 

میالدی هاس كه در یكی از شهر های سوئیس به ریخته گری حروف اشتغال داشت اولین  ۰۰۲۲است و در سال 

 را ساخت. دستگاه چاپ دستی تمام فلزی

 
بود كه حروفچینی آلمانی به نام فردریش كونیك اولین ماشین برجسته سیلندری را به نام  ۰۲۰۰اما تنها در سال 

 ۰۲۰۲ثبت كرد كه با نیروی بخار كار می كرد و می توانست  تا هزار نسخه در ساعت را چاپ كند در سال 

ی مضاعف پیشرفت دیگری صورت گرفت در این )كونیك( و همكارانش )باور( با ساخت ماشین چاپ سیلندر

دستگاه پس از چاپ یك روی كاغذ بوسیله یكی از سیلندر ها روی دیگر كاغذ نیز برای چاپ زیر سیلندر دوم می 

 رفت و روی دگر كاغذ چاپ می شد.
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ماشین چاپ ، سیلندری كرد )ریجاردهو( ماشین جدید به نام ماشین چاپ روتاتیو )چرخنده( را جانشین  ۰۲۰۰در سال 

این ماشین نخستین دستگاهی بود كه در آن نقش و حروف بجای آنكه در سطح قرا رگیرد در یك سطح مدور دور 

 سیلندر بسیته می شود.

  برگ در ساعت تولید می شد. ۱۱۱۱میالدی با سرعت  ۰۱۱۱اولین دستگاه چاپ برجسته سیلندری هایدلبرگ در سال 

 
 

 

 تعریف لترپرس

چاپ برجسته با لترپرس به روش از فرآیند چاپ گفته می شود كه در آن حروف یا تصاویر بر روی پایه ای كه 

اغلب فلزی می باشد به صورت برجسته شكل گرفته و مركب روی سطح آن حروف یا تصویر كشیده می شود سپس 
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اپ انجام می گیرد. به خاطر استفاده كاغذ روی این سطح مركبی قرار گرفته و با فشار ماشین چاپ رول كاغذ عمل چ

 از حروف و فشا ردادن روی سطح مورد نظر برای چاپ كردن به این روش چاپی لترپرس می گویند. 

 

 

  ماشین هاي چاپ برجسته را بر اساس روش برخورد كاغذ و حروف يا عمل چاپ مي توان به چهار

 گروه تقسیم كرد :

كه میتوان از ماشین ملخی و ماشین های دستی قدمی نام ،د عمل چاپ در روی سطح صاف انجام  می گیر .۰

 برده كه معوالً فاكتور و برگ اداری از آن استفاده می شود.

مانند دستگاه  ،كاغذ روی استوانه های سیلندری حركت می كند و حروف برجسته روی سطح قرار می گیرد .۳

كه تیراژ كمی دارند استفاده می شودو های لترپرس دو و نیم ورقی كه برای چاپ كتاب ها و مجله هایی 

 همچنین در چاپ كتاب های نفیس می توان از این روش و از این نوع چاپ ماشین گراف كاربرد دارد.

استوانه ای حركت می كند و فرآیند چاپ بر روی كاغذ  درحروف روی سیلنوكاغذ روی سطح قرار می گیرد  .۱

 اف كاربرد دارد.انجام می شود در این نوع چاپ ماشین مولتی گر

كاغذ و حروف هر دو در سیلندر های استوانه ای  حركت می كند و فرآیند چاپ انجام می گیرد این ماشین ها  .۰

به علت سرعت باالیی كه دارند در خصوص چاپ روزنامه های پر تیراژ  كاربرد دارد در این نوع می توان از 

 سیستم های از ماشین چاپ روتاری نام برد

ام برده شده در خصوص چاپ مسیتقیم  بر روی كاغذ كاربرد دارند اما برای كارهای چاپ روی فلز چاپی كه ن 

  ی نام برد.ف، شیشه ، چرم ، سلوفان ، طلق ، و نایلون می توان از ماشین های فلكسو گرا

استفاده لترپرس ها در چاپ است و هنوز هم در اروپا علیرغم آن همه روش ها ، تكنیك  های جدید چاپ مورد 

خود را دارد چون اصوالً تمام سیستم های چاپی موجود جهت چاپ كارهای معین است و چون بعضی از كار های 

چاپی به همان روش لترپرس )برجسته( بهتر آب در می آید این روش هم چنان برقرار است اصوالً اگر عمل زیرسازی 

چاپ استفاده شود می توان كارهای چاپی خوبی بدست در چاپ برجسته به خوبی انجام پذیرد از كاغذ مناسب جهت 

  آورد.
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 فرم های چاپی در لترپرس

 كلیشه و گراور در لترپرس .۰

متداولترین  انواع فرم چاپ لترس فرم فلزی آن كه گراور یا كلیشه می نامند تفاوت كلیشه و گراور در اینست 

باشد آن فرم را كلیشه می نامند و اگر تصویر به كهاگر تصویری روی فرم به صورت خطی سیاه وسفید یا رنگی 

 صورت تن دار باشد آن به سایه روشن تصویر دست یافت چنین فرمی را گراور می گویند.

انواع فرم های پلیمری یا نایلون پرینت را نام برد كه در ضخامت مختلفی موجود می باشد كه صفحات ضخیم به 

دری ورقی ، تخت استفاده می شود و صفحات نازك آن به علت خم علت خم شدن در ماشین ملخی )تیگل( سیلن

  شدن در ماشین روتاتیو استفاده می شود.

برای تهیه كلیشه ، سطح فلز را تمیز كرده و با محلول پلی وینیلكه به نور حساس است پوشش می دهند سپس آن 

یده بر روی فلز ، به حالت سخت در می آید را توسط یك فیلم نگاتیو نور می دهند كه به این طریق قسمت های نور د

، پس از ظهور ، قسمت های بدون تصویر ، )اسیدكاری پاك شده و پاك شده و پایین تر از سطح تصویر قرار می 

 ۱۰۰/۳۱گیرند كلیشه آماده را بر روی پایه های چوبی و یا پالستیكی و یا فلزی نصب می كند ارتفاع آن برای چاپ 

  میلی متر باشد

 فرم حروفي لترپرس .2

پلیت های برجسته برای چاپ با روش لترپرس كه معوالً به آن فرم حروفی نیز گفته می شود در چاپ با ماشین 

های لترپرس مورد استفاده قرا رمی گیرد در این حالت حروف فلزی و كلیشه و گراور تصویر یك فرم كامل چاپی را 

 س رول ، از پلیت های فتوپلیمری استفاده می شود.تشكلیل می دهند در چاپ با ماشین های لترپر

سطح برجسته فرم لترپرس ، مركب را دریافت كدره و به كاغذ و مقوا منتقل می كند ، در حالی كه سطوح پایین 

  گودتر آن مركب دریافت نمی كند.

 

 انتقال مركب در لترپرس
طح برجسته روی فرم انجام می گیرد در چاپ برجسته انتقال اطالعات )مركب( به روی سطح چاپی توسط س

 سطحی كه چاپ توسط آن صورت می گیرد و نسبت به سطح غیر چاپی برجسته تر است

  الیه ای از مركب یا سطح چاپی ، بخشی از انی مركب به روی آن انتقال داده میشود و چاپ صورت می گیرد
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 انواع ماشین های لتر پرس:
 نوع ماشین چاپ: -۰

ماشینهای چاپ سیلندری با فرم تخت، ماشین اتوماتیك هایدلبرگ است. در این ماشین در حالت چاپ، چرخ یكی از 

گیره هدایت می كنند ۰دنده سیلندر فشار وحامل فرم با یكدیگر درگیرهستند و سرعت یكنواخت دارند در این ماشین 

  ولی تحویل می دهند.آنها كاغذ را از مكنده یا فوتكها گرفته و به سنجاقهای اولیه پاند

اپ، كاغذ بوسیله سیستم گیره زنجیری به سمت محل جمع شدن كاغذهای چاپ شده هدایت می شوند این چپس از

ا جلوی حامل فرم نگگونه ماشینها به ماشین سیلندری یك دوری معروف هستند. در این سیستم ماشین قسمت مهار را

این عمل از پرتاب شدن فرم به خارج جلوگیری می كند. در حالت  تعبیه شده است و فرم را نگاه داری می كنند كه

هدایت فرم به خارج نزدیك نوردهای منتقل كننده رنگ قرارد ارد. اندازه این پنجه در این گونه ماشین بر حسب 

  میلیمتر است. ۲تا۱میلی متر اختالف از ۳موقعیت با 

كیلوگرم دارد.  ۰۳۱۱سانتیمتر و وزنی درحدود  ۱۰این سیلندر سیلندرفشار در این ماشین چدنی و كامال توپر است قطر

 ضخامت كاغذ سیلندر و فشار سیلندرچاپ برای فرمهای سبك ـ متوسط و سنگین قابل تنظیم است

 جهت شناخت ماشین های چاپ برجسته می توان این گونه ماشین های را برخی ویژگی های آنها عبارتنند از  :

 اندازه كار چاپی  .۰

 ر رنگمقدا .۳

 میزان كارایی .۱

  وضعیت حمل فرم و سیلندر فشار .۰

 

.  
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  تخته كاغذ ورودی كه می توان عمل آماده سازی كاغذ را در ضمن چاپ انجام داد . .۰

  چهار گیره كاغذ به ماشین چاپ را انجام می دهند كه هیچگاه نیاز به عمل تنظیم ندارند. .۳

 قسمت پنجه اولیه كه به صورت پاندول ساعت عمل می كند ) پاندولی(  .۱

  سیلندرچاپ .۰

  قطعه درآورده شده از سیلندرچاپ .۱

  دستگاه مركب دهی سیلندری با سه عدد نورد مالش دهنده و سه نورد فوالدی .۱

  دستگاه مخصوص شستشوی نوردها .۰

  ی گردندچهار عدد نورد جهت انتقال مركب كه روی فرم به صورت معكوس م .۲

  چهار عدد كانال ریلی ساییده شده به همراه غلتكهای فوالدی جهت راحت حركت نمودن حمل كننده فرم .۱

  حامل فرم به صورت توپر كه امكان حركت آزاد فرم را سبب می شود .۰۱

 بازوی دندانه دار جهت رفت و برگشت بدون ضربه  .۰۰

  گردیده استپایه اصلی ماشین چاپ كه كلیه این قسمتها بر روی آن نصب  .۰۳
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  تخته تیراژ خروجی كه می توان كاغذ چاپ شده را در هنگام چاپ برداشت .۰۱

 سیستم و قسمت روغن كاری مركزی .۰۰

  دستگاه پودرپاش

 

 :خط وتیغ 

یكی از انواع فعالیتهای بعد ازچاپ انجام خط و تیغ است. همانطور كه گفته شد فرمهای چـاپی گرامـاژ پـایین در    

وسیله دستگاه تا كنی، به اندازه وابعاد مورد نظر می رسند اما با توجه به نـوع محصـول،   فعالیتهای بعد از چاپ به 

كاربرد و گراماژ كاغذ ، بسیاری از انواع محصـوالت چـاپی را نمـی تـوان بـا دسـتگاه تـاكنی بـه حصـول نتیجـه           

حالتهـای مختلـف و    رساند.بنابراین برای انجام  عمل تا شدن در انواع مقواهای بسته بندی ویا بـرش خـوردن در  

اشكال گوناگون، از قالبهای خط و تیغ استفاده می كنند. اصطالحات خط وتیغ به دلیل شباهت فرایند تولید قالبهـا  

 و نوع مصرف غالبا با هم اطالق می شوند.

سانت ونـیم بصـورت عمـودی، بـر     ۰روش كار ساخت قالب بدین شكل است كه نوارهای فلزی به ارتفاع حدود 

با یك یا  _سانت  ۰ی مورد نظر ونقشه آْماده شده،  طوری درون پایه چوبی قرار می گیرند كه حدود اساس طراح

میلیمتر از آن جهت جا انداختن روی فرم چاپی از سطح  ۰تا ۱دو میلیمتر اختالف، درون چوب فرو رفته و حدود 

 بل تغییر است.بیرون می ماند. ضخامت این تیغه ها بنابر سفارش مورد نظر وتیراژ كار قا

در طراحی این قالبها، نوارهای اسفنجی در البالی قسمتهای خالی ومعموال نزدیك بـه لبـه هـای نـوار فلـزی، بـا       

ارتفاعی بلندتر به اندازه یكی دو میلیمتراز ارتفاع تیغه  فلزی،  تعبیه می شود كه دلیل استفاده آنهـا ایـن اسـت كـه     

ه های تیغه فلزی بر مقوا، چه برای جاانداختن خط تـا وچـه بـرای تیـغ     پس از اعمال فشار بر قالب و فرورفتن لب

خوردن كاغذ، با حالت ارتجاع این اسفنجها مقوابه بیرون رانده شده وتیغه فلزی از دل آن بیرون آمده تـا فـرم بـه    

 راحتی به قسمت خروجی انتقال یابد.

 

 

 : تفاوت خط وتیغ 

خط تا بی افتد و كاغذ از آنجا تا شود، لبه یـا سـطح مقطـع تیغـه      در قسمتهایی كه نیاز است روی فرم چاپی فقط

بصورت دوار یا نیم دایره است، در حالیكه در قسمتهایی كه نیاز به برش است و اصطالحا باید تیغ بخورد، سـطح  

ـ       د مقطع تیغه تیز وبرنده بوده وغالبا كمی بلندتر از قسمتهای خط زن است.ودلیل آن اینسـت كـه ایـن لبـه هـا بای

 ضخامت كاغذ را هم پوشش دهند درحالیكه  قسمتهای خط زن نیاز به این اختالف سطح ندارند.
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 نحوه محاسبات هزينه 

جهت محاسبه قیمت ساخت یك قالب نیاز به محاسـبه پیچیـده ای نسـیت.زیرا محاسـبه آن بـه مترطـول بـوده و        

قالب بیشتر مـی شـود.در برخـی مـوارد انـدازه      هرچقدر نوار فلزی ازمتراژ باالتری استفاده شود، قیمت تمام شده 

ضخامت تیغه نیز در قیمت تاثر گذار می باشد.نحوه محاسبه قیمت چاپ نیز مانند محاسبه انواع دیگر است یعنـی  

بصورت هر هزار فرم یك قیمت واحد داده شده وهرچه تیراژ بیشتر شود بصورت واحد هزارتایی قیمـت گـزاری   

ر هزار فرم در این نوع چاپ هزار فرم درنظر گرفته می شود.به عنوان مثال اگر قـرار  می شود. باید توجه داشت زی

فرم درنظر  ۳۱۱۱فرم، اوال اپراتور برای محاسبه  ۰۰۱۱ریال باشد وتیراژ كار ما  ۱۱۱۱۱مالی با اپراتور هر هزارفرم 

 ریال ضرب می نماید.۱۱۱۱۱را  در ۳گرفته و سپس عدد 

۰۰۱۱~ ۳۱۱۱                                                   ۰۱۱۱۱۱=۱۱۱۱۱ X
1000

2000 

 

 :پرفراژ 

پرفراژ برشهای مقطعی ) خطچینی ( است كه در سطوح و جهتهای مختلف محصوالت چاپی جهت موارد استفاده 

 خاص انجام میگیرد.

 

 :پرفراژ كاري 

هـای دوار پرفراژزنـی ، بـر روی محصـوالت چـاپی، بـه       پرفراژكاری درحقیقت عملی ست كه توسط نوار یا تیغه 

 یكی درمیان )خط چین( ایجاد می شود .شكلی كه گفته شد با ایجاد برشهای

از موارد استفاده آن می توان جهت جداسازی قسمتی ازمحصـول از قسـمت دیگـر )ماننـدفاكتورها(، در فرمهـای      

 خورده  وموارد بسیار دیگر استفاده می گردد.كتاب جهت نفوذ چسب صحافی و گرفتن باد فرمهای تا 

 :انواع تیغه هاي پرفراژ زني 

چرخ پرفراژ:   این نوع تیغه های بصورت چرخهای دوار هستند كـه یـاخود روی شاسـی مخصـوص سـوار       -۰

هستند كه در دستگاههای لتر پرس جهت پرفراژ فرمهای چاپ شده استفاده می گردد، یا بصورت تیغـه هـای   

دهای دستگاه تا كنی نصب می گردندتا فرمهای چاپ شده درحین تا شـدن عمـل پرفـراژ نیـز     مجزا روی نور

 روی آنها اعمال شود 

 چرخ های پرفراژ در ماشینهای چاپ خود در دونوع مورد استفاده قرار می گیرند:
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ود كه هت خط چرخ پرفراژ طولی : كه همان تیغه ودرام پرفراژ است كه طوری روی ماشین چاپ بسته می ش  _الف  

پرفراژ هم جهت چاپ است. بهتراست بدانیم كه این چرخها كه خط پرفراژآنها موازی با جهت چاپ است بین فواصل 

 پنجه ها قرار گرفته و خط آنها باید بین فواصل پنجه هااثر گذاری شود. 

درام آن روی ماشـین   چاپ بسته وسپستیغه پرفراژ عرضی: تیغه های پرفراژی كه روی سیلندری درخالف جهت  -ب

 چاپ بسته می شود.از این نوع تیغه جهت دست یابی به پرفراژ عرضی ) خالف جهت چاپ( دست پیدا كرد.

  

-كهنوار پرفراژ:  این نوار نیز یكی از ابزارهای خط وپرفراژ  زنی است.این نوار متشكل است ازصفحه فلزی است    -۳

ته روی آن متصل است كه این صـفحه قابلیـت بسـته شـدن دور سـیلندر      یك راه از نوار پرفراژ یا خط بصورت برجس

 وانجام  پرفراژزنی در طول یا عرض كار را دارد.

از نكات مهم در پرفراژ نواری  این است كه باید نسبت به فشاری كه از سـیلندر نـوار پرفراژبرسـیلندر چـاپ ،     *

زیرا میزان اثر گذاری این تیغه هـا بـر محصـول چـاپی      بسیار دقیق بود و تنظیم آن باید با مهارت كامل انجام شود

 اگربیش از حد مورد نیاز باشد باعث آسیب دیدن سطح سیلندرچاپ ما می گردد.

 

 

 

 :نمره زني 

 نمره زنی یكی دیگراز مجموعه خدمات بعد از چاپ است كه در صورت نیاز می توان ارائه داد.

 از محصوالت دیگرچاپی از جمله این موارد هستند.انواع فاكتورهای فروش، سربرگها، نسخ وبسیاری 

دراین سیستم خدماتی عمل نمره زنی توسط واحدی به نام نمره زنی یا نمراتور انجام می پذیرد.این واحدخود بـه  

عنوان یك باكس یا جعبه مجزا )اكسترنال( به انواع ماشینهای چاپ مانند افست یا لترپرس قابـل نصـب و اعمـال    

اشند.واحد نمراتور معموال پس از آخرین واحد چاپی مقابل سـیلندرچاپ تعبیـه مـی شـوند ، ایـن      نمره زنی می ب

 درحالیست كه در دستگاههای چاپ تك رنگ چاپی انجام نمی شود وفقط عمل نمره زنی صورت میگیرد.

 جعبه نمره زنی شامل :

شكل گرفته، می باشند كـه یـك   بصورت دوار حول یك محور دایره ای  ۱تا  ۱حلقه های نمره كه هركدام از  -۰

رقم  ۰۱حلقه داشته باشد به این معنی كه این دستگاه می تواند اعدادی تا  ۰۱تا  ۰۱جعبه نمراتور می تواند تا 

 را چاپ كند.

 واحد مركب دهی بسیار ساده مانند روش لترپرس  -۳

 لنگ نمره كه وظیفه آن تغییراعداد با حركت هر دور ماشین چاپ است. -۱
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این صورت است كه جعبه نمره زنی همانطوركه گفته شد روبروی آخرین سیلندر چاپ بسـته شـده    روش كا ربه

كه خوددارای مركبدان میباشد.در این حالت با حركت ماشین چاپ، غلطك مركب رسان، رنگ مـورد نظـر را بـه    

اپ صـورت مـی   سطح نمره ها رسانده وسپس با عبور كاغذ توسط سیلندر از مقابل نوردهای دوار نمره عمـل چـ  

گیرد، دراین وضعیت است كه باهربارچاپ لنگ نمره با نیرویی كه از تماس با چرخ دنده های ماشین چاپ گرفته 

حركت كرده وبا حركت خود آخرین نمره را جابجا یكند، این عمل تا جایی صورت می گیرد كه نوبت به رقمهای 

 دوم ، سوم  و..می رسد.

 

 

 بر جسته سازي 

در برجسته سازی بدون رنگ ، جنس مورد چاپ تحت فشار پرس قرار می گیرد و سطح آن به صورت برجسته باال 

میلی متر است و  ۱تا  ۰می آید . برای این كار به كلیشه ویژه ای به نام ماتریس نیاز داریم . ضخامت این كلیشه برابر 

كلیشه باید از فوالد ساخته شود . شكل یا تصویر مورد نیاز  جنس آن معموال از برنج است . چنانچه تیراژ زیاد باشد ،

 در صفحه برنجی یا فوالدی حكاكی و در آورده می شود . صفحه بدست آمده به صورت ماتریس بدست می آید . 

ه ماتریس مانند سایر كلیشه ها روی پایه نصب میشود و دقیقا برابر ارتفاع خط چاپ میزان می شود . پس پایه های كوتا

تر مورد استفاده قرار می گیرند زیرا ضخامت ماتریس از كلیشه های معمولی بیشتر است . بنا به درخواست سفارش 

 دهنده میتوان ماتریسی را كه ارتفاع آن برابر خط چاپ باشد ، ساخت . 

باال بهتر است ، در صورتی كه تیراژ برجسته سازی كم باشد ، می توان ماتریس را روی پایه چسباند . در تیراژهای 

ماتریس را با پیچ یا پرچ محكم كرد . زیرا فشار پرس خیلی زیاد است و امكان حركت آن وجود دارد . در برجسته 

سازی میزان فشار بیشتر از فشار در چاپ های معمولی است . پس ، سطح به صورت برجسته باال می آید . از این رو 

الت پالستیكی دارد و با رفتن به درون ماتریس امكان باال آمدن آن را فراهم نیاز به قطعه مخالفی داریم كه سطح آن ح

میكند . قطعه مخالف ماتریس كه سطح آن برجسته است و حالت پالستیكی دارد ، پاتریس نامیده می شود . پاتریس از 

مصنوعی چرم ، قشر موم میلی متری ساخته می شود . برای ساختن پاتریس میتوان از قشر صمغ  ۰/۱تا  ۰/۱مقوای نرم 

 ، مقوای ماتریس استریو ، ورقه سرب نرم ، پودر ویژه برجسته سازی ، خمیر گچی و ... استفاده كرد . 

 برجسته سازي در ماشین هاي تیگل 

فرم را مانند فرم های معمولی می بندیم و درون ماشین قرار می دهیم . كاغذ سیلندر را كامال باز می كنیم و كنار می 

گذاریم . سطح صفحه تیگل را با الكل ، اتر یا پیاز نصف شده كامال از روغن و چربی پاك می كنیم . یك قطعه مقوای 
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می بزرگ تر از ماتریس بریده و با چسب دو طرفه روی صفحه میلی متر را ك ۱/۱تا  ۰/۱پرس اشپان به ضخامت 

ماشین می چسبانیم . ماتریس را مركب می زنیم و نمونه ای روی مقوا چاپ می كنیم . پس ، جای پتریس روی صفحه 

 ماشین معلوم می شود . 

 

 ساخت پاتريس 

فاده قرار می گیرد ، روش ساخت به چند روش می توان پاتریس را ساخت . سریع ترین روش كه بیشتر مورد است

 پاتریس از مقوای نرم است . به ویژه زمانی كه وقت زیادی برای خشك كردن پاتریس گچی نداشته باشیم . 

 روی مقوای نرم نمونه ای چاپ می كنیم . قسمت های سفید یا چاپ نشده مورد نیاز را با  پاتريس مقوايي :

می كنیم . این قطعات را روی قسمت های سفید نمونه چاپ  قیچی كوچك بریده و از قسمت های سیاه جدا

شده می چسبانیم . نورد های منتقل كننده رنگ را از ماشین بیرون می آوریم . پس از تمیز كردن فرم ، ماشین 

را به كار می اندازیم و چاپ را وصل می كنیم . ابتدا با فشار كم سپس با فشار زیاد چند بار بدون كاغذ چاپ 

یم . مقوای بریده شده درون ماتریس پرس می شود و به صورت پاتریس در می آید و اگر به اندازه كافی می كن

برجسته نشده باشد ، می توان مقوای دیگری به همان ترتیب روی آن چسباند . پس از چسباندن مقوای دوم 

چنانچه قسمت های كوچكی نیز باید چند بار ماشین با حالت چاپ كار كند تا پاتریس به خوبی پرس شود . 

باز هم به اندازه كافی برجسته نشده باشد ، می توان روی آنها را با كاغذ بریشمی تكه چسبانی كرد . در هر 

صورت ، بعد از هر بار چسب زدن به پاتریس باید روی آن را مقداری پودر تالك زد و چسب درون ماتریس 

 را نیز با آب تمیز كرد . 

 وش به صورت خمیر گچی ساخته می شود و وقت زیاد تری الزم دارد. زمانی از این : این ر پاتريس گچي

روش استفاده میشود كه ماتریس خطوط و نقوش بسیار ظریفی داشته باشد و با مقوا نتوان آن ها را به دست 

و گچ سفید مرغوب آورد . خمیر گچی از سولفات كلسیم هیدراته سفید و شفاف ، نشاسته یا صمغ عربی 

 تشكیل شده است .

 ۱نشاسته را در آب گرم حل كرده تا تبدیل به چسب مایع رقیق شود . حدود دو قسمت سولفات كلسیم هیدراته با 

قسمت گچ سفید را به صورت پودربه آن اضافه می كنیم و به هم می زنیم تا به صورت خمیری نرم در آید . این 

ح است . قبل از بیرون آوردن نورد های منتقل كننده رنگ ، خمیر خاصیت سختی دارد و قابل پهن كردن روی سط
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نمونه ای روی مقوای چسبانده شده چاپ می كنیم تا جای پاتریس مشخص شود . اگر چند ماتریس در فرم باشد 

، باید جای آن ها را با دقت تعیین با دقت تعیین و تنظیم كرد زیرا پس از ساخته شدن پاتریس ها تغییر جا غیر 

 ۰است . همین دقت در برجسته سازی روی كارهای قبال چاپ شده الزم ست . این فرم ها مانند كارهای ممكن 

 رنگ با نقطه گردان بسته و میزان می شوند . 

میلی  ۳خمیر گچی با كاردك در محل پاتریس پهن می شود . ضخامت خمیر با در نظر گرفتن عمق ماتریس حدود 

یك برگ كاغذ ابریشمی محكم ، پوشانده می شود تا پس از پرس شدن ، گچ  متر است . روی خمیر صاف شده با

درون گودی های ماتریس باقی نماند . این كاغذ با پنبه آغشته به تربانتین مرطوب می شود . قبل از حركت ماشین 

الفاصله اطراف باید فرم ها را تمیز كرد . اولین مرتبه ماشین با دست گردانده می شود . پس از پرس كردن باید ب

اضافی پاتریس گچی را با چاقو برید و تمیز نمود زیرا هنوز حالت نرمی خود را دارد . سپس چند بار پاتریس را 

پرس می كنیم . چنانچه تمام جزییات ماتریس به خوبی روی پاتریس معلوم نباشد ، می توان مجددا قشر نازكی 

ك شدن ، چند بار به تناوب ماشین را روی حالت چاپ قرار می روی آن كشید و مانند قبل آن را تكرار كرد . خش

دهیم و پاتریس را پرس میكنیم . بهتر است پاتریس گچی در آخر ساخته شود تا در طول شب زمان كافی برای 

 خشك شدن داشته باشد و سخت شود . 

سته سازی در آب حل : چگونگی كار همانند پاتریس گچی است . با این تفاوت كه پودر برج پاتريس پودري -

و خمیری بدست آورد . پس ین خمیر سریع تر خشك می نمی شود . باید آن را در الكل حل كرد 

 شود . 

 

  برجسته سازي در ماشین سیلندري 

برگ در ساعت را میتوان برجسته كرد  ۱۱۱۱چنانچه فرم برجسته سازی خوب تنظیم شده باشد ، به طور متوسط تا 

 . بیشتر اوقات ، ماتریس ها را به صورت گالوانو با قشر ضخیم نیكل یا كرم آب فلز كاری شده تهیه می كنند . 

ماتریس ها را باید روی پایه های فلزی محكم پس ، در مقابل فشار و اصطكاك مقاومت بیشتری خواهند داشت .  

كرد و به هیچ عنوان نباید آنها را با چفت های ویژه كلیشه روی پایه بست بلكه باید با قشر چسب دو طرفه 

 چسبانده شوند . 

بهتر است برای چسباندن ماتریس به پایه از قشر چسب گرم مثل قشر دوپلوترم استفاده شود یا آن كه ماتریس را 

 یم .ی پایه پیچ یا پرچ كنرو
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 آماده سازي سیلندر چاپ 

 قبل از چسباندن پاتریس باید سیلندر را آماده كنیم . این كار را به دو روش می توان انجام داد :

 

میلی متر با چسب  ۰/۱برای ماتریس های كوچك و كم تیراژ ، یك برگ مقوای پرس اشپان را به ضخامت  –الف 

لندر بدون كاغذ می چسبانیم . روی این مقوا یك برگ كاغذ معمولی برای نمونه گیری دو طرفه كلیشه روی سی

 چسبانده می شود . پاتریس را روی این كاغذ می سازیم . 

 

برای ماتریس های بزرگ در تیراژ زیاد در این حالت باید یك ورق فلزی ویژه برجسته سازی ، به سیلندر  –ب 

ن كاغذ می چسبانیم و پاتریس را روی آن می سازیم . برای فرم های مخلوط بسته شود ، مانند روش قبل روی آ

برجسته سازی ، خط زنی و تیغ زنی یك برگ كاغذ سیلندر را با رطوبت كم روی ورقه فلزی می چسبانیم . پس 

از خشك شدن ، یك برگ كاغذ كپی به ان وصل می كنیم  . روی كاغذ تیراژ نمونه ای چاپ می كنیم تا كلیه 

 اثرات فرم روی سیلندر معلوم شود . حال پاتریس فرم مخلوط را می سازیم . 

 

برگ كاغذ جوهر خشك كن صورتی را ببریم و روی پاتریس بچسبانیم . با هر الیه ای كه روی  ۰۱تا  ۰بهتر است 

ی ماتریس پاتریس چسبانده می شود ، باید ابتدا آن را پودر تالك زد و سپس پرس كرد تا چسب به درون گویها

نرود . پس از آن نیز باید چسب های داخل ماتریس را با آب تمیز كرد . اگر در بعضی از محل های پاتریس میزان 

برجستگی كم باشد ، میتوان آنها را با كاغذ خشك كن یا كاغذ ابریشمی تكه چسبانی كرد و آنها را تقویت نمود . 

كار برجسته كرد . در ماشین های سیلندری  ۱۱۱۱۱بیشتر از  چنانچه پاتریس دقیق ساخته شود ، می توان با آن

پاتریس باید مقداری حالت االستیكی داشته باشد از این رو ، با پودر ویژه سخت كننده ، سطح آن را سخت می 

كنند . در عمل با روش های دیگری نیز پاتریس را می سازند این روش ها عبارتند از : روش استفاده از الك ویژه 

ر ، خمیر ویژه برجسته سازی ، چرم ، قشر ویژه برجسته سازی و ... نحوه اجری این روش ها ساده است ولی آج

 تمام نقاط بخوبی برجسته نمی شود و نیز بار اضافی به ماشین وارد می گردد . 
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  برجسته سازي گرم 

رجه گرم می شود . مزایای برجسته د ۱۱درجه سانتی گراد تا ۰۱فرم به وسیله دستگاه حرارتی اشعه مادون قرمز 

 سازی گرم عبارتند از : 

 در مقواهایی كه حالت شكنندگی دارند ، نقش برجسته شده را می توان بدون شكستگی به دست آورد .  –الف 

تمام قسمت های ظریف ماتریس نیز خیلی خوب برجسته می شوند و ورق ها در اثر روی هم قرار گرفتن  –ب 

 ته و حالت خود را از دست نمی دهند . طوالنی نقش برجس

 برجسته سازی گرم در چاپ های برنزی باعث درخشندگی بیشتر برنز می شود .  –ج 

 

 

 نصب دستگاه گرم كن 

دستگاه وقتی روی ماشین نصب می شود كه فرم كامال میزان و زیر سازی شده باشد . زیر فرم باید یك ورقه نازك 

میلی متری استانی ال ) ورقه ای از قلع ، امروزه از آلومینیوم استفاده میشود (  قرار داده شود . این قشر باید  ۰/۱

انعكاس حرارت به قسمت هایی از فرم است كه با اشعه تمام سطح حامل فرم را بپوشاند . وظیفه استانی ال 

گرمایی به آن ها حرارت نرسیده است . پس از هدایت حرارت به دست آمده به زیر حامل فرم جلوگیری می كند 

تا از افت حرارت كاسته شود . انعكاس حرارت زمان گرم كردن فرم را كاهش می دهد . طبیعی است قبل از به كار 

كن باید كلیه نورد های الستیكی از ماشین بیرون آورده شوند . دستگاه گرم كن را باید  طوری قرار انداختن گرم 

پیچ در این فاصله تنظیم می  ۰میلی متر با سطح باالیی فرم فاصله داشته باشد . دستگاه با  ۲تا  ۱دهیم كه از باال 

 شود . شود سپس تا یك سانتی متری غلتك فوالدی بزرگ به جلو رانده می 

 روشن كردن گرم كن 

 ۰یا  ۱،  ۳اندازه صفحات گرم كن به نسبت ابعاد حامل فرم ماشین ها ساخته می شوند . آنها ممكن است دارای 

واحد گرم كننده باشند . هر واحد گرم كننده دارای یك كلید قطع و وصل است . دستگاه به یك دماسنج مجهز می 

درجه سانتی گراد می رسد و دمای فرم برابر ۰۰۱كردن ، درجه دماسنج به  باشد . پس از دو ساعت از زمان روشن

درجه سانتی گراد می باشد . هر كدام از واحد های گرم كننده را می توان به تنهایی تنظیم كرد . در شروع كار  ۱۱

د . به طوری همه واحد های گرم كننده روشن می شوند و حامل فرم كامال از زیر ماشین به بیرون هدایت می شو

 ۲۱كه صفحه حامل فرم و ماتریس ها به طور مستقیم زیر دستگاه گرم كن قرار بگیرند . منسب ترین دمای فرم 

دقیقه بعد از گرم شدن ، دمای فرم به این درجه می رسد . قبل از شروع كار  ۳۱درجه است كه پس از گذشت 

 برجسته سازی ، واحدهای گرم كننده خاموش می شوند . 
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: در برجسته سازی بدون رنگ ، نورد های منتقل كننده رنگ باید از ماشین بیرون آورده شوند .  خاطر بسپاريمبه 

نورد های مالشی خشك كار نكنند . نورد فوالدی مركب دان از كار انداخته شود . هنگام برش پاتریس ، هر چه 

یا مقوای برجسته شده نباید پاره ، شكسته و تا بیشتر دقت شود به همان نسبت كار بهتر برجسته خواهد شد . كاغذ 

شود . محل های ضعیف پاتریس را می توان كاغذ ابریشمی چسباند و تقویت كرد تا كار به طور یكنواخت 

برجسته شود . دقت شود تا ارتفاع پایه زیر ماتریس مناسب با ضخامت آن انتخاب شود و ارتفاع ماتریس چسبانده 

 پ باشد . شده كامال برابر خط چا

 

 

 

 ماشین های لترپرس مخصوص خط وتیغ، پرفراژ و..

ماشین سیلندری ویژه خط زنی ـ پرفراژ و برش است. این ماشین  نوع دیگری از ماشین های لنرپرس )برجسته

ـ بهداشتی ـ   مورد استفاده موسساتی است كه كارهای تیراژ باالی برش و خط زنی دارند مثل انواع قوطی های داروی

ـ البته می توان بدون این ماشین نیز كارهای كم تیراژ خط زنی و برش را با ماشین های سیلندری انجام داد.   صنعتی

كلیه قسمتهای مهم این ماشین مانند ماشین سیلندری یكدوری دور رنگ با فرم تخت و گرد است میان این دو ماشین 

گرمی تا مقوای ۰۱۱اردی كه ویژه این ماشین است بیان می شود كاغذ از زیر تفاوتهای جزیی وجود دارد. برخی از مو

برگ در ساعت می توان خط ۰۱۱۱گرمی را به نسبت نرمی وسختی آن با سرعتهای معمولی چاپ یعنی در حدود  ۱۱۱

یمتراست. دراین میل ۱۱۰/۳۱زنی ـ پرفراژ و برش كرد. ارتفاع حمل كننده فرم در تمام ماشینهای چاپ برجسته برابر با 

میلیمتراست كه اختالف این اندازه جهت زیرسازی در زیرفرم استفاده می شود. بدین صورت كه ۲/۳۰ماشین برابر با 

یك ورقه فلزی كه معموال فوالدی می باشد و  ضخامت آن یك میلیمترمی باشد. زیر فرم می گذارند قابل توجه است 

 ۰۱/۱. به جای كاغذ سیلندر رویی از یك ورقه فوالدی دیگر كه قطر آنكه زیرسازی را خارج ماشین انجام می دهند

میلمیتر است استفاده می شود، با ورقه فوالدی همانگونه عمل می شود كه با ورقه مخصوص كاغذ سیلندر عمل می 

رق درجه خم كرده در محل خم شده سوراخهایی برای عبور پیچهای محكم كننده و ۱۱شود یعنی لبه جلویی آن را 

وورق بخوبی با گوشه كامال تیز در جای خود قرار می گیرد. در طرف دیگر ورق را باید بتوان به دور  ایجاد می نمایند.

میله چهارگوش خوب گرداند و كشید تابوسیله ضامن محكم گردد برای این كار قطعه پارچه ضخیم و مقاومی را با 

 لزی در هردو سرمانند كاغذ سیلندر خوب محكم می شود . میخ پرچ به ورق وصل می كنند به این ترتیب ورقه ف

 های مهم این نوع ماشین:قسمت

  تخته جهت آماده نمودن برای كاغذ ورودی جهت چاپ .۰
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  تخته بزرگ كاغذ ورودی .۳

  چهار عدد گیره هدایت كننده كاغذ بدون نیازبه قرقره .۱

  پنجه اولیه كه به شكل بادبزن كار می كند .۰

  جهت پرس نمودن به فرم برش سیلندر سنگین و مدور .۱

  ورقه فلزی سیلندر ویژه خط زنی كه فوالدی می باشد .۱

 قسمتهای انجام دهنده پرفراژ  .۰

 حمل كننده فرم با امكان حركت آزاد با چهار ریل همراه با غلتك  .۲

  چرخ غلتكی .۱

 بازوی دندانه دار به منظور حركت نرم حامل فرم و سیلندر چاپ  .۰۱

  جدارهای ضخیمپایه اصلی ماشین با  .۰۰

  تخته كاغذ خروجی با تجهیزات برداشت در ضمن كار چاپ .۰۳

  اهرم روغن كاری مركزی دستگاه جهت روغن كاری ماشین .۰۱
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 ماشین های طالكوب لترپرس -۳

نوع دیگری از ماشین های لنز پرس ماشین سیلندری طالكوب می باشد. توسط این ماشین می توان ورقه های چاپی را 

سانتیمتر است . پایه اصلی ـ سیستم فشارـ  ۱۰×۲۱طالكوب كرد. اندازه رامكای این ماشین برابر با  به صورت نواری

قراردادن و خارج نمودن كار چاپی مانند دستگاه سیلندری یكدوری انجام می گیرد می توان كلیشه فرم طالكوبی را 

  ك تعبیه شده است بدقت بست.درون رامكای ماشین روی پایه های سوراخ دار كلیشه كه با چفتهای كوج

تواند تمام سطح را گرمای حاصله به وسیله بخش های مجزایی كه سه بخش می باشد به فوندامنت می رسد كه می

یكنواخت و یا هر بخش رابه تنهایی با دماهای مختلف گرم كند. میزان حرارت هر بخش به تنهایی با سیستم كنترل 

  می شود.الكترونیكی اندازه گیری و تنظیم 

های كنتزل مقابل سیلندر فشار  دستگاه كشش نوارهای حامل فرم ویژه طالكوبی ـ سیستم راه اندازی تغذیه و دستگاه

وجلوی دید قراردارد. روی حمل كننده فرم ویژه طالكوبی یك صفحه عایق حرارت قرار دارد تا پخش حرارت دستگاه 

  از سایر قسمتها كامال ایزوله باشد.

شش نوارها به عرض های مختلف به راحتی انجام می شود. و توسط چهار غلتك كششی كه جدا از یكدیگر تنظیم و ك

كار می كنند می شود نوارها را در تمام عرض فرم تقسیم كرد و چندین نوار را با عرض های مختلف از روی فرم 

رقره جمع نمود كشش هر غلتك را عبور دارد و پس از چاپ، نوار مصرف شده را به صورت پیچیده شده به درون ق

می توان برای دو طول جداگانه تنظیم نمود تا ضمن كار، نوار در دو طول مختلف كشیده شود و همچنین می توان 

  تعداد مشخص كوتاه و بلند را با هم تنظیم نمود.

حروفهای ظریف  زمان هرچاپ یا طالكوب در ماشین كم است و همین زمان كوتاه باعث می شود كه خطوط نازك یا

  با لبه های كامال شارپ و تمیز، چاپ شود قسمتهای مهم ماشین سیلندری طالكوب با فرم تخت به شرح ذیل است:

 صفحه آماده نمودن كاغذ جهت چاپ  .۰

 صفحه كاغذ ورودی  .۳

  سیستم هدایت كاغذ كه توسط چهارگیره انجام می شود و احتیاج به تنظیم ندارند .۱

  صورت پاندولی عمل می كندقسمت پنجه اولیه كه به  .۰

  سیلندرسنگین چاپ طالكوب .۱

  محل گرفتن نوار طال .۱

  حمل كننده فرم طالكوب با سه عدد قسمت حرارت دهنده .۰

  غلتك های مخصوص كشیدن نوار .۲
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 قسمت جمع كننده نوار مصرف شده  .۱

  هدایت نوارها به وسیله سیستم پاندولی .۰۱

  سیستم كنترل و تغذیه الكترونیك حرارت .۰۰

  جمع كننده نوار مصرف شدهقرقره  .۰۳

  غلتكهای فوالدی كه چهارعدد می باشند جهت حركت روان فوندامنت .۰۱

  بازوی دندانه دار جهت برگشت بدون ضربه حمل كننده فرم .۰۰

  پایه اصلی .۰۱

 تخته خروج كاغذ چاپ شده  .۰۱

 قسمت خروجی كاغذ  .۰۰

  قسمت روغن كاری مركزی ماشین .۰۲
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 شین هاي فلکسوگرافي سیستم ما

یستم چاپی در آلمان به علت نوع مركب خود به نام انلین كه از زغال سنگ و تبدیل آن به صورت قیر مانند به این س

 دست می آید به همین دلیل این سیستم چاپ را در آلمان انلین گویند . 

را  به دلیل نرم بودن فرم چاپ كه از حالت انعطاف پذیری باالیی برخوردار می باشد در أمریكا این سیستم

فلكسوگرافی می نامند . این سیستم چاپی به علت آسان بودن روش چاپی دارای ماشین های بسیار ساده است كه بیشتر 

ماشین ها برای چاپ روی پاكت و اجناس بسته بندی طراحی و ساخته شده اند . به تدریج و با تكمیل ماشین های 

 نقش بزرگ را عهده دارد . چاپ این سیستم چاپی امروزه در سیستم صنعت بسته بندی 

روش چاپ نوعی چاپ برجسته است كه در آن امكان چاپ مستقیم از حروف سربی وجود ندارد فقط از روش های 

 چاپی دوبلیكات آن هم از نوع اشتریوتیپی الستیكی استفاده می شود . نوع مركب در این سیستم بسیار رقیق می باشد . 

ین بسیار ساده است به طور عموم این روش به علت نوع مركب ، انعطاف پذیر به همین دلیل سیستم مركب دان ماش

بودن فرم چاپ و زود تبخیر شدن رنگ مناسب كار های تیراژ باال ، به ویژه در بخش صنایع بسته بندی كاربر دارد . 

و ظریف و ترام دار  البته باید گفت این روش چاپ و نوع سیستم ساختمانی ماشین های آن مناسب كارهای بسیار دقیق

نیست بیشتر برای كارهای چاپی با تن های سطحی مناسب است ولی به علت اال ستیسیته بودن فرم چاپ این امكان 

وجود دارد كه عالوه بر روی كاغذ روی اجناس مختلف دیگر ، مانند فویل ، فلزی ، چوب ، شیشه ، چرم ، سلوفانی ، 

 تلق ، نایلون و ... هم چاپ كرد . 

در حال حاضر كاربرد اين شیوه چاپي رو به رشد است . مهم ترين داليل كاربرد رو به رشد ماشین هاي 

 فلکسوگرافي عبارتند از : 

 كاربري نسبتا آسان  – 1

  UVسازگاري مناسب اين شیوه با مركب هاي پايه آب و  – 2

 تنوع وسیع متريال هاي قابل استفاده در اين روش چاپي  – 3

 فناوري ماشین هاي چاپي تركیبي كه فلکسو را با ديگر تکنولوژي هاي چاپي تركیب مي كند .  – 4

سطح چاپي فلکسو گرافي تنها روش چاپي است كه چاپ با آن بر روي لفاف هاي بسیار نازک و منعطف  – 1

طح زبر و انواع پارچه عملي است ، همچنین با آن بر روي تمام كاغذ ها ، مقوا هاي كلفت ، مواد بسته بندي با س

 ها مي توان چاپ كرد . 

خط بر اينچ ( است  121خط بر سانتي متر ) معادل  42كیفیت چاپي ، دقت تصوير چاپ شده در اين چاپ ،  – 6

خط براينچ (  111 – 311بر سانتي متر ) معادل  61 – 12، كه در مقايسه با روش چاپ افست ، با حد استاندارد 
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كاربرد فناوري از كامپیوتر به پلیت عامل مهمي در بهبود كیفیت پلیت هاي فلکسو بوده است اندكي كمتر است . 

 خط بر اينچ افزايش داده است .  111 – 311. استفاده از اين نوع پلیت ها دقت را تا 

 

 

 تقسیم بندي ماشین هاي چاپ فلکسوگرافي 

به صورت رول وارد ماشین می گردد و به صورت  معروف ترین نوع آن به صورت رول روتاتیو است كه كاغذ –الف 

 پیكره بندی طراحی شده است .  ۱رول هم از ماشین خارج می گردد . خود رول روتاتیو با  

 سیلندر چاپ مركزي  – 1

ماشین های چاپ سیلندر مركزی در اصل برای افزایش قابلیت چاپ روی لفاف ، با روی هم خوردگی كامل ، توسعه 

ر حین روند چاپ ، سطح چاپی روی سیلندر بزرگ چاپ می خوابد تا بیشترین وضعیت ممكن برای یافته اند . د

واحد مركب دهی با خشك كن های میانی می توانند دور یك سیلندر  ۰۱تا  ۰دستیابی به ثبات رنگ به دست آید . 

ندی شوند . به منظور حفظ فشار میلی متر پیكر ب ۱۱۱۱تا  ۱۱۱متر و پهنای رول چاپی  ۳چاپ مركزی قطر بزرگ تر از 

میكرون ساخته شود و كنترل  ۱یكسان در نقطه تماس چاپ ، سیلندر فشار مركزی باید با نوسان گردش پایین تر از 

متر باشد ، برای مثال یك  ۲۱/۰درجه سانتی گراد انحراف داشته باشد . ) در صورتی كه قر سیلندر استیل  ۰دمایی با 

میكرون در شعاع ایجاد می كند . ماشین های استاندارد چاپ دارای پهنای  ۰۱فی در حدود درجه تفاوت دما اختال

 متر در ثانیه دارند .  ۰/۱میلی مترند و سرعت تولیدی معادل  ۰۱۱۱میلی متر و طول چاپ تا  ۰۱۱۱چاپ 

پیشرفته ی كنترل : ماشین هشت رنگ سیلندر مركزی ، با فناوری CICنمونه هایی از ماشین های چاپ فلكسوگرافی 

 و سیستم اتوماتیك تعویض رول و خشك كن های تعبیه شده بین واحد چاپ و تغذیه ی رول . 

 

 مدل واحدي  –2

ماشین های چند سیلندری چاپ مدل واحدی دارای چاپ یكسان هستند كه در یك ردیف افقی قرار گرفته اند . رول 

تا برای عملیات خشك شدن از مقابل خشك كن هایی كه در  چاپ معموال بین واحد های چاپ تغییر مسیر می دهد ،

 طول چاپ در كنار اجزای كنترل كشیدگی رول تعبیه شده اند ، بگذرد . 

ابتدا برای ماشین های رول باریك به منظور چاپ لیبل ، طراحی واحدی مورد پسند واقع شد كه گسترش یافت و از 

متر  ۰میلی متر مورد توجه بازار قرار گرفت . تولید با سرعت تا  ۰۱۱۱چندی پیش به این طرف با پهنای رول تا حدود 

در ثانیه ، به موتور های مستقل واحد های چاپ امكان داد تا ارتباط میانی ماشین را آسان كنند و انطباق دقیق همراه با 

 یند . حركت با كیفیت عالی روال را حتی برای مواد قابل انعطاف ، به صورت یكنواخت كنترل نما
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واحد های چاپ فلكسوگرافی قابل تعویض اند ، و می توانند در تركیب با واحد های چاپ افست و گراور به كار 

 گرفته شوند تا ساختار سیستم های چاپ تركیبی را تشكیل دهند . 

به كار می ماشین فلكسو گرافی مدل واحدی كه به واحد دایكات مجهز است ، این ماشین برای تولید جعبه های تاشو 

سانتی متر را  ۲۳متر و حداكثر پهنای  ۳گرم بر متر مربع با حداكثر قطر رول  ۳۱۱ – ۱۱۱روند و قابلیت چاپ مقوای 

 داراست . 

 مدل عمودي  – 3

این نوع ماشین ها به دلیل انطباق ضعیف شان فقط برای كارهای چاپی ساده ، برای مثال به عنوان واحد های چاپ 

برای تولید ساك به كار می رود . امتیازی كه این طرح بر ماشین های مركزی دارد این است كه با استفاده از نوردهای 

ر است . امروزه گستره ی متنوعی از عملكرد های فلكسو هدایت رول ، امكان چاپ دوروی رول با این ماشین میس

واحد چاپ آن می بینیم . این چاپ با مركب های پایه آب به انجام می رسد  ۰۰۰گرافی را در ماشین چاپ روزنامه با 

 . 

نوع دیگر آن ورقی است كه كاغذ به صورت ورق وارد ماشین می شود و به صورت ورق هم از ماشین خارج  –ب 

د . در این روش چاپ فقط فشار اندكی الزم است تا بر اثر آن مركب از روی پلیت بر روی كاغذ منتقل شود . می شو

در عین حال ، این فشار ناچیز ، باید تا حد ممكن به درستی روی تمام محل های چاپ شونده و در حال گذر اعمال 

ور بیشتر جبران می شود . حتی یك فشار كم برای شود . با این فشار نیروی گریز از مركز در سیلندر و انحراف مح

پلیت های نرم و منعطف این روش چاپی كافی است تا یك چاپ خوب را برای ما به ارمغان آورد . این چاپ می 

 تواند روی كارتن الیه دار نیز اعمال شود ، بدون آن كه آسیبی به آن برساند . 

ت فلكسو ،  به ویژه در مناطق روشن تصویر ، می تواند به چاپی قابل نكته مهم این كه تغییر شكل یا دفرمه شدن پلی

مالحظه ترام و دفرمه شدن اجزای تصویر منجر شود . امروزه برای كارهای با كیفیت باال ، به ویژه در بسته بندی ، از 

 یش می دهند . خط بر سانتی متر افزا ۱۱پلیت های فتوپلیمری استفاده می شود . این نوع پلیت ها دقت را تا 
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 مركب چاپ 

مركب با ویسكوزیته ی پایین توسط یك نورد مشبك دارای سلول به نام نورد آنیلوكس به فرم چاپی منتقل می شود . 

خط بر سانتی متر و سطح آن از جنس سرامیك یا كروم سخت است . سلول های نورد  ۳۱۱ – ۱۱۱دقت این نورد 

آنیلوكس باعث انتقال مقادیر كنترل شده و یكنواخت مركب می شود . استفاده از تیغه داكتر بر روی نورد آنیلوكس ، 

 باعث میشود مركب اضافه بر روی نورد منتقل نشود . 

 واحد هاي چاپ 

نوع فناوری واحد مركب دهی  ۳شامل واحد های مركب دهی سیلندر چاپ و سیلندر فشار است . و از به طور معمول 

 استفاده می شود : 

  سیستم نورد منشا 

این سیستم میزان مركب توسط تماس نورد آنیلوكس با نورد غوطه ور، در منشا مركب اندازه گیری و تامین می شود . 

اده كم هزینه است ، اگرچه این سیستم ، امروزه به ندرت در ماشین های چاپ واحد مركب دهی نورد منشا سیستمی س

جدید استفاده می شود . اندازه گیری درست مركب در این سیستم تنها برای حیطه محدودی ممكن است . زیرا اگر 

ط تصویری روی هنگام تولید طوالنی مدت بیش از اندازه مركب ارسال شود ، توده ای از آن در فضای خالی بین نقا

فرم چاپ جمع می شود . اگر مركب خیلی كم ارسال شود دیگر نمی توان مطمئن بود كه فرم چاپ به طور كامل 

مركب بگیرد . در این صورت تصویر چاپی دچار ایراد می شود . در افست ، از این فناوری به تناوب در واحد های 

 ه ازپلیت های فلكسوگرافی استفاده می شود . ورنی برای ورنی زنی تمام سطح و موضعی ، با استفاد

  واحد مركب دهي داكتر بلید 

این واحد به نورد آنیلوكس و تیغه مجهز است . سیستم چمبر داكتر بلید نوع پیشرفته این سیستم است . با افزایش 

شوند . واحد های  اهمیت چاپ هافتن و نیاز به چاپ ، سیستم های مركب دهی ارتقا می یابند و مورد نیاز واقع می

مركب دهی با نورد آنیلوكس و سیستم های محفظه ای بسته چمبر داكتر بلید ، امروزه از تركیبات  استاندارد كلیه 

 ماشین های چاپ با كیفیت باالست . 

 

 فناوري نورد آنیلوكس 

ت برسد . این دو در بزرگ م ، داگالس تاتل و جووینر از كشور آمریكا درخواست كردند نورد آنان به ثب ۰۱۱۲در سال 

ترین كمپانی بین المللی مركب سازی ، كه مركب های هلیوگراور ، افست ، لترپرس و فلكسو را تولید می كرد ، 

مشغول به كار بودند . هر دو نفر مدت ها درباره ی انتقال مركب به وسیله سیلندر حكاكی شده ی هلیوگراور و 

ردند . برای این كار سیلندر را آب مس زدند و به وسیله عمل مكانیكی چگونگی  سهولت چاپ در آن ، بحث می ك
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ترام های كنترل شده را از نظر شكل و اندازه بر روی سیلندر حكاكی نمودند . سپس برای دوام بیشتر دیواره ی ترام ها 

و پس از تست سیلندر ، آن را درون وان كروم قرار دادند و به وسیله جریان برق به آب كاری سیلندر اقدام كردند 

دریاقتند كه عمل انتقال مركب به راحتی انجام می گیرد . ضمن اینكه با این روش می توانستند بسیاری از كنترل های 

 الزم را بر روی مركب انجام دهند . 

ی توان آن م به بازار عرضه شد و هم اكنون م ۰۱۱۱در نهایت آن را نورد آنیلوكس نامیدند . این فناوری عمال در سال 

را در قلب سیستم چاپ فلكسوگرافی نام نهاد . بعد ها صنعت گران رول و فلكسو به وجود پودری به نام سرامیك و 

درجه فارنهایت حرارت دادند تا به صورت اسپری  ۱۱۱۱كاربرد آن در این صنعت پی بردند و طی پروژه ای آن را تا 

 ر حكاكی شده اسپری می كرند . در آید و در این حالت سرامیك را بر روی سیلند

  :  ويژگي هاي سیلندرآنیلوكس سرامیکي

  سیلندر های سرامیكی دارای استحكم بیشتری در دیواره سلول ها دارند. 

  لندر با پوش كرومی خواهند داشت .برابر بیشتر از سی ۰۱مدت عمری تا 

  سیلندر های سرامیكی ، مركب بیشتری به پلیت انتقال می یابد و سرعت ماشین را به راحتی می توان افزایش

 داد . 

امروزه سیلندر های سرامیكی به جهت حساسیت باال و دقت بهتر به وسیله سیستم های لیزری تهیه و به بازار عرضه 

 می شود . 

عی تیغه به نام داكتر بلید  است . این تیغه ها عموما از جنس استیل اند روی یكی دیگر از ابزار ها با نورد آنیلوكس ، نو

جعبه مستطیل شكلی نصب شده اند و دو سر این جعبه به وسیله ی دو پوشش الستیكی انعطاف پذیر بسته شده است . 

درجه  ۱۱نژانت زاویه ی آن تیغه ها داكتر بلید به شكلی روی نورد آنیلوكس قرار دارد كه در محل تماس تیغه با نورد تا

باشد . سیستم داكتر بلید در تنظیم مقدار مركبی كه از نورد آنیلوكس به سیلندر پلیت منتقل می شود و در افزایش 

 سرعت ماشین ، نقش مهمی دارد . 

 

 ساختار نورد آنیلوكس 

یلوكس را تعیین می كند . عنصر مركزی واحد مركب دهی است . در اصل هندسه سلولی و توزیع سلولی حجم نورد آن

برای دستیابی به ضخامت الیه مركب باید از نوردهای با حجم متفاوت سلولی ، بر طبق نیاز استفاده شود . واحد تیغه 

اطمینان ایجاد می كند كه سلول ها طوری پر شده اند كه قابلیت باز تولید با مركب را داشته باشند . پس حجم 

چاپی ارسال می شود . مركب در مرحله انتقال از حجم سلول ، شیوه خالی شدن  مشخصی از مركب همیشه به فرم
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سلول ، ویژگی های تغییر شكل ، برگشت مكانیكی و نورد كاری مركب ، و شیوه و تنظیم ویژگی های سطح پلیت 

 چاپ و سطح مورد چاپ ، تاثیر می گیرد . 

دارند استاندارد سطوح نورد هستند فركانس یا فراوانی ترام كروم و سرامیك كه در حال حاظر گسترده ترین استفاده را 

 مقادیر معمول هستند . m/10cmخط در سانتی متر برای حجم سلولی  ۰۱۱ – ۱۱۱

 

 ويژگي ها و مرحله تولید نورد هاي آنیلوكس كروم و سرامیك  

 نورد سرامیك نورد كروم شرح

 ويژگي ها

 ارزان قیمت ، زمان اجراي كوتاه

سلول در سانتي  211فراواني ترام تا حدود 

 متر 

 حجم سلول محدود به فرايند تولید

رابر گران قیمت ، بسیار مقاوم در ب

 سايش

سلول  611فراواني ترام تا حدود 

 در سانتي متر 

جم سطح باالتر حکاكي ظريف ، ح

 هاي مختلف سلول با  همان قانون

 ترام گذاري ممکن است

 تولید

 آبکاري مس نورد حکاكي نشده 

 شکل دادن سطح توسط : 

 نورد عاج دار

 ايجاد سلول به وسیله ابزار الماسه

 حکاكي با قلم فوالدي

 اسید زني پس از ماسك كردن 

 آبکاري كروم سطح

ده پوشش پالسما نورد حکاكي نش

 با سرامیك

 پرداخت ماشیني دقیق

 حکاكي لیزري
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 اطالعات در ماشینهاي فلکسو:انواع فرم هاي حامل 

 در انواع ماشین آالت فلکسوگرافي، فرمهاي حامل اطالعات از دو نوع اصلي ساخته مي شوند كه عبارتند از:

 فرمهاي نايلو پرينت) فتو پلیمري( -۰

 فرمهاي سیلندري) فلزي( -۳

 

 

 مري(:فرمهاي نايلو پرينت) فتو پلي -۰

مدرن امروزی، برای ساخت كلیشه وگراوراز صفحه های پلی مـری یـا   اماامروزه  با پیشرفت تكنولوژی دردستگاههای 

ژالتینی استفاده می كنندكه به روش آماده سازی آنها نایلو پرینت گویند.ازنمونه های ملموس وسـاده فرمهـای ژالتینـی    

 جدید میتوان مهرها را نام برد.

نازك ان و  برای ماشینهای چاپ فرم تختنوع ضخیم آن ساخته شده كه در دونوع ضخیم ونازك صفحات نایلوپرینت 

استفاده می شود. اما روش ساخت آن مانند كلیشه های فلـزی بـا نـوردهی صـورت مـی       برای ماشینهای فرم سیلندری

 گیرد.

نكته مهم اینكه این فرمها به اشكال تخت، پشت چسبدارودارای چسبهای دوطرفه روی سیلندرها نصب می شـوند كـه   

نـانومتر(قرارداده یـا   ۳۲۱تـا ۰۱۱)طـول مـوج   uv-cبین بردن این چسبناكی، آنهارا درمعـرض نـور  درانتهای كار جهت از

 درمحلولبرومین  فرومی كنند.
 

 

 

 لندر فلزيیفرمهاي س -2

طراحی اولیه سیلندر ها بدین صورت است كه یك استوانه توخالی از جنس آهن ساخته می شود . این استوانه یك پارچه  

 و بدون درز است . 

ساعت در  ۱۱تا ۱۱سیلندر خام ابتدا برای انجام آبكاری هدایت می شود. برای اینكار یك سوم قطر سیلندر، به مدت این 

وان گالوانیزه قرار می گیرد. در پایان قطر سیلندر اندازه گیری شده و به تناسب اندازه مورد نظر پوسته برداری و پولیش می 

 شود.
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با این هدف كه اندازه قطر سیلندر با این الیه تنظیم شود . سپس روی این الیه یك روی آن یك الیه مس قرار می گیرد   

الیه دیگر مس قرار می گیرد . عمل گود سازی سیلندر فرم روی این الیه صورت می گیرد . در زیر ، انواع فناوری آبكاری 

 مس سیلندر گراور را به اختصار شرح می دهیم . 

ی كه ذكر می شود طی مراحل الكترولیز درون وان آب مقطر انجام می شود. مراحلی چون درابتدا باید دانست كه مراحل

الیه گذاری نیكل، مس  وحتی كروم. اما در این بین نكته هایی قابل اهمیت وجود دارد كه الزم است نسبت به آنها آگاهی 

 داشته باشیم.

استفاده می شود كه از  ۱ود درون وان از سولفات نیكلدر مرحله اول حمام سیلندر كه جهت الیه گذاری نیكل انجام میش

تجزیه آن نیكل با ایجاد قطبهای منفی ومثبت توسط جریان الكتریسیته ، جذب سیلندر شده و بصورت الیه ای نازك سطح 

دی آنرا می پوشاند. الیه نیكل از این جهت قبل از مس روی سیلندر قرار می گیرد تا متصل كننده بین مس و هسته فوال

 باشد زیرا الیه مس مستقیم روی فوالد جذب نمی شود كه این برآمده از خواص این فلزات است.

 

) جوهر ۱میلی گرم بر لیتر(و اسید سولفوریك ۳۳۱) كات كبود،  ۰در مرحله بعدی یعنی حمام مس  از سولفات مس

كه سولفات مس ابتدا بیرون از وان با آب  میلی گرم بر لیتر( استفاده می شود.الزم به ذكر است ۱۱تا  ۱۱گوگرد، حدود 

 مقطر حل می شود .

استفاده می شود. كه در نتیجه تجزیه كروم رها   ۱در وان سوم یعنی الیه كروم از تركیب اسی سولفوریك و اسید كرومیك

 شده جذب الیه بیرونی سیلندر می شود.

میكرون ( روی  ۲۱در این روش الیه ی مس خیلی نازكی ) حدود  ( : The thin layer methodالف ( روش الیه نازك ) 

( این الیه را فقط یك بار می توان گود  Electroplatingالیه مس پایه قرار می گیرد . در مرحله ی آبكاری الكتریكی ) 

 (۳-۱۱ساخت .)شكل 

                                           
 4NiSO  - 3 

4CuSo  - 4
 

4So2H - 5  

CrO2H - 6
۴ 
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مزیت این روش این است كه كلیه ی سیلندر های گراور از یك نوع ، دارای قطر همسانی خواهند بود و بعد از آبكاری     

 است .  %۱۱الكتریكی ، به عملیات ترمیم مكانیكی سطح سیلندر كم تر نیاز دارد . كاربرد روش الیه ی نازك در حدود 

یه دوم مس در مرحله ی آبكاری الكتریكی از بین می رود . در این روش روش بازیافت مس : در روش بازیافت مس ، ال   

كاربرد دارد.)شكل  %۱میكرون بین دو الیه  قرار می گیرد . روش بازیافت مس در حدود  ۳۱یك الیه نازك نیكل به ضخامت 

۱۰-۳) 

 
 

میكرون روی  ۱۳۱مت تقریبی در این روش الیه دوم مس به ضخا ( :The thick layer methodروش الیه ضخیم ) ب ( 

بار در كارهای چاپی مختلف استفاده كرد .  ۰الیه مس پایه قرار می گیرد . از سیلندری با این الیه ی ضخیم می توان حدود 

میكرون  ۲۱میكرون ، در مراحل مكانیكی و یا آبكاری الكتریكی از بین می رود . بعد از این كه این  ۲۱الیه ی مس حدود 

 (۳-۱۲است . )شكل  %۳۱الیه ی جدید مس گود می شود و جای آن را می گیرد . این روش در حدود تحلیل رفت 
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: این روش شبیه روش الیه ی نازك است ) الیه ی مس حكاكی  ( The Ballard methodپ ( روش پوسته ی باالرد ) 

میكرون پوشش می شود .   ۲۱-۰۱۱ضخامت  شده ی یك بار مصرف ( . الیه مس پایه به روش الكتریكی توسط پوسته ای به

الیه ی ویژه ای هم بین مس پایه و پوسته باالرد قرار داده می شود تا پوست كن شدن الیه ی باالرد را بعد از چاپ سیلندر 

 (۳-۱۱است . )شكل % ۰۱گراور ، تضمین كند . كاربرد این روش در حدود 

 
 

 

 

 

 

 روشهاي نگاشت ياحکاكي سیلندر -2-2-1-1

  روش آبكاری)اسیدزنی(: -الف
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این روش یكی از ابتدایی ترین روشهای نگاشت اطالعات بر روی سیلندرهاست. الیه نهایی سیلندرها كه      

است نیز ازجنس مس بوده با این تفاوت كه  _میكرون  ۱۳۱در برخی فرمها تا _میكرون ۲۱ضخامت آن حدود 

اخت این سطح كه دوبار پیاپی انجام می شود، سطح سیلندردراتاق این الیه قابلیت حكاكی را دارد. سپس از پرد

تاریك آغشته به مواد حساس به نور شده وورقه فیلم دور آن بسته می شود.دراین مرحله سیلندرداخل دستگاه 

كپی قرار گرفته وبا تابیدن نور بصورت خطی عمل نوردهی صورت می پذیرد.دراین حركت چون حركت 

است خط نور كامال تمام سطح راپوشش میدهد.دراین مرحله مانند چاپ برجسته سطح سیلندربصورت دوار 

سیلندراسید كاری شده و سطح ناصاف موردنظر پدید می آید، حاال نوبت آبكاری نهایی با آب كُروم است تا 

 سیلندرما قابلیت چاپ بیشتری پیدا كند.

 

 ( مراحل زیر صورت می گیرد :  برای انتقال تصویر به روش سنتی اسید زنی ) تیزاب كاری

 حساس كردن ورقه ی پیگمنتی آغشته به ژالتین توسط محلول نمك كرومی  -

 انتقال تصویر از طریق نوردهی ورق پیگمنتی  -

 (۳-۰۰لمینیت ورق پیگمنتی حامل تصویر ، توسط ماشین انتقال ورق به سبلندر)ش  -

 قتثبیت ورق پابه برای اطمینان از انتقال با انطباق دقی -

 
 
 

 (۳-۰۳نرم سازی و برداشت كاغذ پایه )ش  -
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درجه ( و خشك كردن  ۰۱مرحله ی ظهور ، شامل شست و شوی قسمت های نور نخورده ژالتین در وان آب گرم )  -

 (۳-۰۱سیلندر ، كه باعث می شود الیه ی ژالتین با ضخامت های متفاوت ایجاد شود .)ش 

 
 

 

 

 
 

 پوشش قسمت های غیر چاپی با ورنی آسفالت ، در صورت نیاز به تصحیح  -

 ( Ferrous chlorideاسید كاری سیلندر در داخل وانی از محلول كلرور آهن دار )  -

نفوذ اسید به داخل الیه ی ژالتین و الیه ی مس حامل تصویر ) هرچه الیه ژالتین عمیق تر باشد اسید زودتر به مس می  -

 (۳-۰۰ه سلول های عمیق تری به وجود می آورد ()ش رسد و درنتیج

 

 

 

 

 روش الكترومكانیكی: _ب

 در این روش استفاده ازپردازشگرهای الكترونیكی نقش مهمی را ایفامی كنند. 
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داده ها در این قسمت درپردازشگربه عالئم دیجیتال و سپس آنالوگ تبدیل و به ماشین حك كننده فرمان می دهند 

را براساس نقشه وطرح داده شده اعمال نماید.ماشینهای حكاكی با نام دستگاه اینگریو، جهت كه عمل حكاكی 

 حك كردن اطالعات)گودكردن(دارای تیغه های الماسه هستند كه روی سطح سیلندراثر می گذارند.

صورت (stylus)  استایلوسنام الماسه به ای قطعهاز استفاده با سیلندر سطح بر ها ترامایجاد روش این در 

ایجاد میلیمتر دهم چند عرض به برشی آن نوك در كه میلیمتر ۰۳طولبه فلزی ای میلهاز شده تشكیل كه گیرد می

 .استقرارگرفته آن در شده تیز لیزر توسط آن نوك كه طبیعی الماس قطعه یك و شده 

حال در سیلندر با آن تماس و شود مینامیده (head)  هدكه دستگاه از قسمتی در تایلوس اسگرفتن قرار با 

بیشتر ها حفرهعمق رود فرو مس داخل به بیشتر استایلوس چه هر شود. میایجاد شكل هرمی هایی حفرهچرخش، 

فرآیند سیلندر سازی صورت بر بیشتری كنترل روش این در . شود میبیشتر ها آنگیری مركبحجم و بود خواهد 

. سرعت این ماشینهابسته به اندازه ترامهای موجود هستندتر دقیقاندازه و شكل لحاظ از ها حفرهو گیرد می

وحركت نوسانی)تولید درطرح تا حدود یك متردرثانیه نیز میرسد.حكاكی دراین ماشینها باایجادضربان مكانیكی 

سر بوده اما غالبا  ۰۱سلول در ثانیه( می تواندعمقهای متفاوتی را ایجاد كند.ماشینهای حكاكی معموال دارای  ۰۱۱

سر آن استفاده می كنند.جالب است بدانیم مدت زمان آماده سازی سیلندر دراین نوع كمتراز روش آبكاری می  ۲از

 باشد.

 

 

 

 

 

 روش لیزری: -ج

امروزه با پیشرفت در تكنولوژی و فناوریهای جدیدمانند لیزر،كارها بسیار با سرعت وآسان ترازگذشته انجام       

میشود.درروش گودسازی با لیزر كامال مشخص است كه نورلیزر وظیفه عمل حكاكیرا انجام می دهد.این روش درسال 

 ابداء ومورد استفاده قرار گرفت. ۰۱۱۱

 انرژیطریق از تصویر اطالعات است، شده داده نمایش یك تصویر در آن ابزار اصلی اجزای كه روش این در   

 .میشود منتقل روی الیه به مستقیماً لیزر، پرتو ضربه از حاصل حرارتی

 لیزرسیستم فرآیند در پایه ماده و تصویر اطالعات حامل روی، الیه - مستقیم لیزر روش با سیلندر ساخت چرخه  

 .میباشد مستقیم
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 اینشكل تریناقتصادی .میگیرد قرار مس از پوشیده سیلندر روی بر آبكاری از استفاده با روی فلز از نازكی الیه  

حفره  عمق ازحداكثر بیش میكرون، ۱۰ تنها یعنی میكرون ۱۱ تنها ضخامت با روی، از پوشش نازكترین تشكیل عمل،

 .میباشد ها

 سازگار بوده اجرا قابل اطالعاتی محیطهای از وسیعی گستره در مستقیم لیزر روش ها: داده پردازش و سازیآماده

 PDF، TIFF ،SP یا مانند فرمتها انواع با و ، .میباشد

 انتقال بیواسطه، از بهتر نتیجه كسب برای و میپذیرد انجام رنگ تفكیك مرحله از پس حكاكی، جهت نهایی پردازش

 مرحله در گرد حفرههای حكاكی .باشند حصول قابل دیجیتال صورت به باید دادهها تمامی

 زوایا مشخص مجاور، ردیفهای فاصله تطابق از و میسازد مقدور را متنوع زوایای از استفاده امكان ترامگذاری،

 .میگردند

 خط ۰۱۱ تا ۰۱ مابین ریزنگاری)رزولوشن( به دستیابی تنظیم است، قابل عدسیهای از ایلیزركه مجموعه پرتو ضربان

 نقطهای تبخیر باعث ثانیه، در بار هزار هفتاد تا سرعتی وبا.اینچ( بر خط ۱۰۱۰ تا ۲۰۰ میسازد) را میسر سانتیمتر بر

 .میگردد حفره ایجاد و روی فلز

 فیلترغبارزدایی، به كار محیط از شده بینیپیش هوای گردش توسط عملیات، زاید مواد آن، استمرار و عمل دقت برای

 .میگردند منتقل

 امكان تكرارپذیری و رفته بین از ابزار خوردگی گونه هر احتمال تماس بدون لیزری سیلندرسازی روش از استفاده با

 .مییابد افزایش بینقص

 ریزنگاری انتخابی، به توجه با و دارد را ضربه از حاصل انرژی تنظیم توانایی عادی، حالت در لیزر با حكاكی روش

 تمركز نقطه در ازپرتو مشخصی شكل مستقیم نتیجه حفره ابعاد رو، این از و میباشند شده تعریف پیش از پرتو، ابعاد

 .میباشد آن

 سطح،كامالً كیفیت بهترین به حصول برای محور، سنگ با لیزری حكاكی حین در روی با شده داده پوشش سیلندر

 میكرون۲ الی ۱ ضخامت تا كرم، فلز توسط آن سطح و شده تمیز كامالً سیلندر حكاكی، از پس.میگردد صیقلی

 هماهنگ نیز مس پایه ،سیلندرهایكرم الكترولیت با سانتیگراد درجه ۳۱ دمای در عمل این .میشود داده پوشش

 .میگردد نظرپرداخت مورد همواری به دستیابی تا كار سطح سپس.میپذیرد انجام میباشد،

 پایه شده،سطح برداشته مكانیكی صورت به آن سطح از روی و كرم هایالیه سیلندر، الشه از مجدد استفاده جهت

 .میگردد آماده بعدی كار برای مس

 .مبراست سیلندر حكاكی وشیمیایی الكترومكانیكی روشهای لغزشهای و محدودیتها از مستقیم لیزر روش 
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 برش حفرههارا دیواره میگردیم قادر حتی و نمود تولید ممكن شكل بهترین با را حفرهها دیواره میتوان روش این با

 .دهیم

 یك مجموعه به كرده تركیب را كوچك خیلی حفره چندین همپوشانی، با میتواند تصویر، كارآمد بسیار پردازشگر یك

 تصویر پردازش تركیبی بهترین با شده تعریف رزولوشن باالترین به كه میدهد اجازه امر این .نماید تبدیل خوشهای

 .یافت دست

 استفاده از لیزر:مزایای 

را  كیفیت با تولیدات تكرار توانایی و یافته انجام سایشی عمل هرگونه از دور به سیلندر ساخت روش این با -۰

 سازد.می میسر

 .نمیباشد ضروری دستی، آمادهسازی یا و مكانیكی تنظیم هیچگونه  -۳

 .میباشد مركب اقتصادی مصرف و باطلهكمترین با همراه چاپ كیفیت باالترین به حصول -۱

 روند و داده آنها به جدیدی كامالً اشكال میتوان اكنون سیلندر، هایحفره هندسی ابعاد مستقل كنترل با -۰

 .نمود دگرگون را مركبانتقال

 


