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فصل چهارم

مواد اوليه در بخش پيش از چاپ، 
چاپ و پس از چاپ

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود بتواند:
١ــ ساختار فيلم های حساس را تشريح كند.

٢ــ امولسيون فيلم ها را از نظر حساسيت به نور دسته بندی كند.
٣ــ فيلم ها را از نظر كاربرد دسته بندی كند.

٤ــ مواد شيميايی مورد مصرف در بخش پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ را 
توضيح دهد.

٥  ــ ويژگی های كليشه و گراور را تشريح كند.
٦  ــ ويژگی های سطوح چاپی غير كاغذی را توضيح دهد.

٧ــ ويژگی های پليت چاپی، چاپ افست را تشريح كند.
٨   ــ ويژگی های پليت های چاپی فلكسوگرافی را تشريح كند.
٩ــ ويژگی های الستيك سيلندر چاپ افست را توضيح دهد.

١٠ــ ويژگی های روكش سيلندر را تعريف كند.

در بخش پيش از چاپ،چاپ و پس از چاپ موادی وجود دارند که تأثير مستقيمی در آماده سازی 
کارهای چاپی و نيز کارهای تکميلی (پس از چاپ) دارند. مانند انواع فيلم پليت مواد شيميايی (داروی 
ظهور فيلم، داروی ثبوت فيلم، داروی ظهور پليت، انواع نگهدارنده ها و …) به منظور شناخت بيشتر 

آنها در ادامه برای هر يک توضيح مختصری ارايه می شود.
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١ــ٤ــ ساختار فيلم های حساس
فيلم های حساس به  نور فيلم هايی هستند که مانند فيلم عکاسی حساسيت های مختلفی نسبت 

به نور دارند. 
نور قسمت کوچکی از طيف امواج الکترومغناطيس است. طول موج نوری که با چشم انسان 

ديده می شود، بين ٤٠٠ تا ٧٠٠ نانومتر است.
آنچه که در اصطالح «فيلم» ناميده می شود، ساختاری بسيار پيچيده و دقيق دارد که می تواند 
نسبت به نور از خود حساسيت نشان دهد و پس از انجام واکنش های شيميايی (ظهور و ثبوت) تصويری 

را در خود ضبط و ثبت می کند.
در  ولی  است  شده  ساخته  «امولسيون٢»  و  «پايه١»  نام  به  اصلی  ماده  دو  از  کلی  به طور  فيلم 
اليه های  و  فيلم  يک  مقطع  برش  ١ــ٤  شکل  دارند.  دخالت  فيلم  ساخت  در  نيز  ديگری  مواد  عمل 

تشکيل دهندٔه آن را نشان می دهد.

اگر به ترتيب از سطح فيلم به طرف پايين بياييم، اليه های فيلم عبارتند از:
الف) الئه اّول، الئه ضد خراش است که اين اليه برای جلوگيری ايجاد خراش و آسيب ديدگی 

امولسيون روی فيلم کشيده شده است.
ب) اليۀ امولسيون: امولسيون (اصلی ترين اليۀ فيلم) است، خود از دو قسمت تشکيل شده 
تصفيه شده است و عامل  است: ژالتين (موادی مانند استخوان، شاخ، سم و موی حيوانات) کامالً 

نگهدارندٔه هالوژن نقره است. هالوژن نقره در ژالتين به طور معلق قرار دارد.
 ،(NaCl) هالوژن نقره يا مادۀ حساس به نور: هالوژن نقره٣ از نمک هايی مانند کلرور سديم

BASE ــ١
Emulsion ــ٢
SILVER HALIDE ــ٣

شکل ١ــ٤

اليۀ ضدخراش
امولسيون (هالوژن نقره + ژالتين)
اليۀ فرعی
پايۀ فيلم
اليۀ فرعی
ژالتين + مادۀ ضد انعکاسی نور
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کلرور پتاسيم (KCl) برومور پتاسيم و يدور پتاسيم (KI) تشکيل شده است.
فيلم  روی  خوردن  نور  از  پس  نمک ها  همين  و  هستند  حساس  نور  به  آمده  به دست  نمک های 
نقره  کلرور  از  نقره  برومور  و  نقره  برومور  از  نقره  يدور  باال،  نمک  سه  بين  در  می کنند.  ايجاد  تصوير 

حساسيت بيشتری نسبت به نور دارند.
پ) اليه سوم و پنجم که «اليه های فرعی» ناميده می شوند، در اصل به عنوان چسب نگهدارندٔه 

امولسيون (از سطح باال) و ژالتين (از پايين) به پائه فيلم به کار می روند.
ت) اليه چهارم، پايه فيلم١، پايه فيلم که ديگر اليه ها روی آن کشيده می شود، از جنس «تری 
استات٢» يا «پُلی استر٣» ساخته می شود. پائه تمام فيلم های مصرفی در کارگاه ليتوگرافی (عکاسی چاپ) 
از جنس پُلی استر است. دليل استفاده از پلی استر در ساخت پائه فيلم اين است که در برابر تغييرات 

درجٔه حرارت و رطوبت مقاومت دارد.
مقاوم بودن فيلم مانع تغيير ابعاد آن می شود و در نتيجه از تغيير فرم تصوير جلوگيری می کند که 

اين عمل به ويژه هنگام کار رنگی با فيلم هايی که بايد به دّقت بر روی هم منطبق شوند، الزم است.
الئه ششم که اليه شامل ژالتين ماده ضدانعکاس نور است. دليل وجود ژالتين در زير پائه فيلم 
اين است که پس از کشيدن امولسيون روی پايه، از آن جا که امولسيون تقريباً مرطوب است، بايد فيلم 
به وسيلٔه خشک کن های مخصوص خشک شود؛ در اين وضعيت، فيلمی که اليه ژالتينی را زير پايه 
نداشته باشد، از حالت صاف و تخت بودن خارج می شود و فرم انحنا پيدا می کند. اين حالت فيلم به 
کيفيت کار لطمه می زند. الئه ژالتين در زير پايه باعث حفظ تعادل فيلم می شود و فيلم تخت و صاف 

باقی می ماند.
دليل وجود مادٔه ضد انعکاس نور در زير پايه فيلم اين است که نور پس از گذشتن از اليه های 
اين  در  که  دارد  مجدد  انعکاس  احتمال  می کند،  برخورد  دوربين  صفحه  به  که  هنگامی  فيلم  مختلف 
جلوگيری  فيلم  درون  به  نور  بازگشت  از  بايد  نتيجه،  در  می کند؛  پيدا  افت  تصوير  کيفيت  صورت 
شود  جذب  آن  با  برخورد  از  پس  نور  که  می شود  باعث  و  است  دوده  شبيه  تقريباً  ماده  اين  کرد. 

(شکل ٢ــ٤).

FILM BASE ــ١
ـ  ٢ TRI ACETATE ـ
ـ  ٣ POLY ESTER ـ
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٢ــ٤ــ دسته بندی امولسيون فيلم از نظر حساسيت به نور
قبل از اشاره به ساختار امولسيون فيلم از نظر حساسيت به طيف نور، الزم است کمی در مورد 
نور سخن بگوييم بايد بدانيم نور سفيد مرئی که خود مجموعه ای از نورهای رنگی است و تنها بخش 
بسيار کوچکی از طيف امواج الکترومغناطيسی با طول موجی بين ٤٠٠ تا ٧٠٠ نانومتر است. تنها اين 

مقدار بسيار کوچک از طيف بسيار بزرگ امواج الکترومغناطيس با چشم ديده می شود. 
اگر طول موج ٤٠٠ تا ٧٠٠ نانومتر را روی يک خط مستقيم رسم کنيم، شکل ٣ــ٤را خواهيم 

داشت:

شکل ٢ــ٤
(ب) فيلم دارای ماده ضد انعکاس(الف) فيلم فاقد ماده ضدانعکاس

نورنورانعکاس نور

پايهپايه فيلم
ژالتين + ماده 
ضدانعکاس

شکل ٣ــ٤

اشعۀ مادون قرمز     طيف نور قرمز                طيف نور سبز                     طيف نورآبی   اشعۀ ماورای بنفش

٤٠٠ nm                           ٥٠٠ nm            ٦٠٠nm         ٧٠٠ nm
 UV                         B                    G               R     IR

اين تقسيم بندی در کار ساخت امولسيون فيلم ها بسيار مفيد است؛ به اين صورت که حساسيت 
کامل يک ماده حساس به نور يعنی از ٤٠٠  تا ٧٠٠ نانومتر می تواند تمامی رنگ ها را در خود جای 

دهد.
١ــ٢ــ٤ــ امولسيون فيلم نور روز: اين فيلم ها بين ٤٠٠ تا ٥٠٠ نانومتر حساسيت دارند. 
به اين فيلم ها نون ارتو١ يا حساس به نور آبی گفته می شود. اين فيلم ها حساسيت بسيار کمی نسبت به 
 «UV» نور دارند. اخيرًا فيلم های ديگری نيز وارد بازار شده اند که به فيلم های «نور روز» يا فيلم های
معروفند. اين نوع فيلم ها تقريباً نسبت به طول موج طيف نور غيرحساس ولی در عوض نسبت به اشعٔه 

NONE ORTHO ــ١
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ماورای بنفش (کمتر از ٤٠٠ نانومتر UV) حساس هستند. در حال حاضر اين نوع فيلم تنها در دستگاه 
کنتاکت مجهز به المپ UV می تواند نور ببيند و هنوز به دليل حساسيت بسيار کم، نمی توان از آن در 
دوربين استفاده کرد. حسن بزرگ اين نوع فيلم، بی نيازی به تاريکخانه هنگام کار کردن است؛ به طوری 

که می توان به راحتی در نور موجود کارگاه با آن کار کرد.
فيلم نور روز: فيلم هايی که فقط به اشعۀ ماورای بنفش و قسمتی از اشعه نور در منطقٔه آبی 
حساس هستند، به نام فيلم های نور روز معروف اند و اين نوع فيلم ها که اخيرًا بسيار معروف شده اند، 
نياز به تاريکخانه ندارند و می توان در نورهای معمولی کارگاه با  آن ها کار کرد (به دليل حساسيت کم اين 
نوع فيلم ها فقط در دستگاه کنتاکت قابل استفاده هستند). نوری که از المپ های ماوراء بنفش منتشر 
می شود، فيلم را متأثر می سازد. داروی ظهور اين نوع فيلم داروهای معمولی مخصوص ليتوگرافی

 (آ ــ ب) است.
٢ــ٢ــ٤ــ امولسيون اورتو کروماتيک١: اگر فيلمی در کارخانٔه سازنده از ٤٠٠ تا ٦٠٠ 
نانومتر حساس شود، امولسيونی خواهيم داشت که به نور قرمز حساس نيست و به آن «اورتوکروماتيک» 
روشن  رنگ  قرمز  چراغ  که  هنگامی  تاريکخانه،  در  فيلم  نوع  اين  با  می توان  بنابراين،   می شود؛  گفته 

است، به راحتی کار کرد. اکثر فيلم های صنعت چاپ از اين نوع هستند.
٣ــ٢ــ٤ــ نان اورتو (نور روز): اين نوع فيلم ها به دليل غيرحساس بودن به طيف نور قرمز 
در تاريکخانه و در زير نور قرمز تاريکخانه کار می شود، و مورد مصرف زياد دارند. اين فيلم ها مانند 
فيلم های نور روز پس از نور خوردن و ظهور و ثبوت کنتراست بسيار قوی ايجاد می کنند. يعنی فقط 
سياهی و بقيه فيلم شفاف و شيشه مانند می شود. بنابراين، اين نوع فيلم ها فقط برای عکس برداری از 
تصاويری که در اصطالح خطی ناميده می شوند و دارای تناليته (سياه روشن) نيستند، به کار می آيند. 
مشکی  و  سفيد  از  غير  يعنی  باشد؛  تن  دارای  است،  لزوم  مورد  چاپ  برای  که  نظر  مورد  تصوير  اگر 
تناليته های خاکستری هم داشته باشد، بايد هنگام عکس برداری جلوی فيلم اورتو، ترام گذاشته شود که 
در آن صورت تصوير روی فيلم به صورت دانه دانه های بسيار ريز درخواهد آمد که بزرگی و کوچکی 
دانه ها تناليتٔه تصوير را تشکيل خواهند داد. شکل٤ــ٤ داروی ظهور فيلم های اورتو مانند فيلم نور 
روز، داروهای مخصوص (آــ ب) ليتوگرافی هستند که کنتراست شديد روی فيلم مخصوص ليتوگرافی 
اورتو ايجاد می کنند. اين داروها براساس سيستم قليايی  شديد و ماده اصلی هيدروکينون به عنوان سياه 

کنندٔه فيلم ساخته شده اند.
ORTHO CHROMATIC ــ١
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حساس  موجی  طول  دامنٔه  در  که  فيلمی  کروماتيک١:  پان  فيلم  امولسيون  ٤ــ٢ــ٤ــ 
باشد، قابليت ضبط و ثبت تمامی رنگ ها را دارد. به اين نوع امولسيون حساس پان کروماتيک يا در 

اصطالح «پان» گفته می شود.
فيلم هايی که برای کارهای تفکيک رنگ در کارگاه ليتوگرافی (عکاسی چاپ) مصرف می شوند، 
از اين نوع هستند. هنگام کار با فيلم پان بايد دقت داشت که چون اين فيلم نسبت به تمام طيف نور 
حساس است، از چراغ قرمز تاريکخانه استفاده نشود و در مجموع، کار بايد در تاريکی کامل انجام 

گيرد.
فيلم پان کروماتيک  به تمام طيف رنگ حساس هستند. بنابراين هنگام کار در تاريکخانه نور قرمز 
به کار نمی آيد. يا بايد در تاريکی کامل با اين فيلم کارکرد و يا از المپ های مخصوص بخار سديم که 

نور زرد کمرنگی ايجاد می کنند، استفاده کرد.
که  اورتو  فيلم  ديگر  باشد،  رنگی  اصلی،  طرح  اگر  که  است  اين  پان  فيلم  از  استفاده  دليل 
استفاده  پان  فيلم  از  بايد  بنابراين  شود.  واقع  مؤثر  نمی تواند  نيست،  حساس  قرمز  طيف  به رنگ های 
شود که تمام رنگ ها را به صورت تناليتٔه خاکستری روی فيلم ضبط کند. به خصوص اين فيلم زمانی 
توسط  بايد  صورت  آن  در  که  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  باشيم،  داشته  رنگ  چند  چاپ  بخواهيم  که 
فيلترهای رنگی دوربين چهار بار از تصوير اصلی عکس برداری شود که نتيجٔه آن چهار نگاتيو است که 
با فيلترهای زرد، آبی، قرمز و سبز گرفته شده و هر فيلتر فقط رنگ مربوط به خود را از تصوير اصلی 

شکل ٤ــ٤ــ نحوۀ نور دادن به فيلم پس از ترام

فيلم
ترام

فانوس دوربين

لنز دوربين

منبع نور

تصوير اصلی (اوريژينال)

PAN CHROMATIC ــ١
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روی فيلم نقش داده است. به اين اعمال تفکيک رنگ گفته می شود، (به صورت سياه و سفيد) از اين 
فيلم نگاتيو بعدًا به وسيلٔه فيلم اورتو و ترام يک ُپز تيو تهيه می شود.

داروی ظهور فيلم پان با داروی آ ــ ب متفاوت است؛ چون بايد روی فيلم تُن ايجاد کند. البته 
با گسترش دستگاه های اسکانر که با دقت و سرعت تصوير رنگی را تجزيه می کند و تفکيک رنگ را 

انجام می دهد. ديگر استفاده از فيلم های پان بسيار محدود شده است.

٣ــ٤ــ دسته بندی فيلم ها از نظر کاربرد
تقسيم   مهم  دسته  چند  به  نيز  نقره)  نمک  نوع  و  (ميزان  ساختاری  نظر  از  می توانيم  را  فيلم ها 

کنيم: 
خطی  اوريژينال  از  باشد  الزم  که  می شود  مصرف  هنگامی  فيلم  نوع  اين  خطی١:  فيلم  الف) 

عکس گرفته شود که حروف يا تصوير از خط و هاشور تشکيل شده باشد (شکل ٥  ــ٤).
فيلم خطی معموالً به نور قرمز حساس نيست (به استثنای فيلم خطی پان که برای عکس برداری 
از اوريژينال های رنگی که تن ندارند و فقط از خط رنگی تشکيل شده اند، به کار می رود). فيلم  خطی 
آل  ايده  ندارند،  زيادی  نياز  سيانورکاری  به  که  آن هايی  و  خطی  اوريژينال های  از  عکس برداری  برای 
استفاده  ترام٣  از  حتماً  عکس برداری  هنگام  بايد  باشد،  داشته  تن٢  سفيد  و  سياه  اوريژينال  اگر  است. 

شود. شکل ٥ ــ ٤ نحوۀ قرار گرفتن ترام در دوربين ليتوگرافی را نشان می دهد.

LINE FILM ــ١
٢ــ منظور از تن وجود درجه های مختلف خاکستری (کمرنگ، متوسط، پررنگ) بين سفيد و مشکی است.

٣ــ ترام کلمٔه فرانسوی مصطلح در ايران است. مترادف انگليسی آن اسکرين (SCREEN) است.

ـ ٤ــ نحوۀ قرار گرفتن ترام در دوربين ليتوگرافی شکل ٥  ـ

فيلم
       ترام

         فانوس دوربين

          لنز
  نور

 اوريژينال
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ب) فيلم ترامه: اين نوع فيلم مانند فيلم خطی است؛ با اين تفاوت که از نظر دادن کنتراست و 
نيز رتوش سيانورکاری (تضعيف کردن فيلم) دارای کيفيتی به مراتب باالتر از فيلم خطی است. اين نوع 
فيلم به ويژه هنگام کنتاکت زدن از فيلم های پان که از اوريژينال های رنگی تفکيک رنگ شده، ايده آل 

است.
با  عکس برداری  هنگام  در  دانسيته  و  کنتراست١  کنترل  برای  ماسک  فيلم  ماسک:  فيلم  پ) 

فيلم های پان و در دوربين عکاسی چاپ به کار می آيد.
با ورود دستگاه های اتوماتيک تفکيک رنگ «اسکانر»٢، استفاده از فيلم های پان و ماسک ــ 
که مخصوص تفکيک رنگ به روش دستی است ــ تقريباً از ردٔه کار خارج شده اند. حتی بسياری از 

کارخانه های سازندٔه اين نوع فيلم ها، توليد آن ها را متوقف کرده اند.
ت) فيلم های ويژه دستگاه اسکنر:  فيلم هايی که مخصوص استفاده در اسکانرها هستند، 
کار  اسکانر  دستگاه  و  است  متراکم  و  دقيق  بسيار  ليزر  نور  چون  می خورند.  نور  ليزر  اشعٔه  به وسيلٔه 
می دهد،  انجام  دستی  روش  از  دقيق تر  اوقات  بيشتر  در  و  سريع تر  را  رنگ  تفکيک  کنترل  و  خواندن 
نتيجٔه به دست آمده درزمانی کوتاه کيفيتی بسيار خوب خواهد داشت. ليزرهايی که در انواع اسکانرها 

به فيلم نور می دهند، به اين قرارند:
ليزر هليوم نئون

ليزر آرگون
ليزر مادون قرمز

٤ــ٤ــ مواد شيميايی
در بخش پيش از چاپ برای پيشبرد کارهای مورد نظر نياز به موادی داريم، که چنانچه آن ها در 
اختيار نباشند عمالً نمی توانيم کاری از پيش ببريم، از جمله مواد شيميايی می توان به داروی ظهور و 
ثبوت فيلم، داروی ظهور و ثبوت زنيک، مواد جلوگيری از اکسيده شدن زنيک و … نام برد در ادامه 

برخی از مواد شيميايی که مصرف بيشتر دارند به اختصار شرح داده می  شود.
١ــ٤ــ٤ــ مواد ظهور: فيلم يا به طور کلی امولسيون حساس پس از نور خوردن بايد ابتدا 
ظاهر شود؛ يعنی، تحت تأثير يک يا چند مادٔه شيميايی قرار گيرد و تصوير عکس برداری شده را ظاهر 

١ــ کنتراست (CONTRAST) يعنی تفاوت بين سياهی و سفيدی دو نقطه از يک تصوير
SCANNER ــ٢
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سازد. اين بدان معناست که هالوژن های نقره نور خورده تحت تأثير داروی ظهور نقره را آزاد سازند 
نور  تصوير که  قسمت های  بقيه  کنيم،  روشن  را  چراغ  حالت  اين  در  اگر  درآورند.  سياه  صورت  به  و 
نخورده اند، تحت تأثير نور قرار می گيرند و سياه می شوند. لذا بايد با نوعی محلول ديگر به نام «ثبوت» 
تمامی هالوژن های نقره ای نور نخورده را از روی فيلم خارج نمود تا بتوان تصوير را در نور معمولی 

مشاهده کرد.
برای داشتن تصويری درست، گاه به ناچار آن را از حد اّوليه قوی تر يا حتی ضعيف تر می کنيم؛ 

تمامی اين اعمال به وسيلٔه داروهای شيميايی انجام می گيرد. داروهای ظهور فيلم بر سه نوع هستند:
الف) داروهای ظهور دستی: اين داروها که به صورت پودر يا مايع عرضه می شوند، از دو 
قسمت «آ» و «ب» تشکيل شده اند که هر يک بايد به صورت مجزا ساخته و آماده شوند و فقط هنگام 
استفاده از داروی ظهور بايد قسمت های «آ» و «ب» با يکديگر مخلوط گردند. داروهای ظهور دستی 
که برای ظهور در تشتک به کار می روند، عمر کوتاهی دارند که از چند ساعت تجاوز نمی کند. مواد 
ترکيبی داروهای «آ» و «ب» بر پايه هيدروکينون١ به عنوان عامل کنتراست (سياهی تصوير) و يک ماده 
قليايی کننده قوی مانند سود يا پتاس سوزآور يا فرمالدييد بی سولفيت ساخته شده است که باعث فعال 
شدن سريع هيدروکينون می شود و آن را به حد نهايی دادن کنتراست قوی می رساند. معموالً قسمت «آ» 
محتوی هيدروکينون و قسمت «ب» محتوی ماده قليايی کننده است. البته مواد ضد اکسيداسيون مانند 

سولفيت پتاسيم و مهار کننده يا ضد خفگی های مختلف (مانند برومورپتاسيم) به آن افزوده می شود.
که  شده اند  ساخته  به گونه ای  داروها  نوع  اين  (اتوماتيک):  ماشينی  ظهور  داروهای  ب) 
عمری نسبتاً طوالنی دارند؛ به طوری که می توانند در مدت يک هفته در ماشين ظهور فيلم دوام بياورند. 
البته هنگامی که از ماشين ظهور فيلم استفاده می شود، هر بار که فيلم وارد ماشين شود، ماشين به طور 
اتوماتيک مقداری از داروی کهنه شده را از مخزن خود تخليه می کند و به همان مقدار داروی تازه 
وارد می کند. استفاده از ماشين ظهور در عين گرانی مزايای بسياری دارد؛ مانند: سرعت، تميزی و 

يکدست بودن کار که خود در دراز مدت به نفع مصرف کننده است.
جای  اسکانرها  مخصوص  فيلم های  ورود  با  داروها  نوع  اين  سريع٢:  ظهور  داروهای  پ) 
خود را در ميان مصرف کنندگان باز کرده اند. سيستم ظهور سريع در مدت ٩٠ تا ١٢٠ ثانيه از ابتدا تا 
انتهای مراحل ظهور، ثبوت، شستشو و خشک کردن را انجام می دهد. چند سالی است که فيلم های 

HYIDRO GUINONE ــ١
RAPID ACCESS ــ٢
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خطی و ترامه مخصوص اين نوع سيستم ظهور نيز به بازار دنيا وارد شده اند.
اين نوع داروی ظهور فقط يک مرحله دارد و عمر آن بسيار زياد است؛ معموالً به صورت مايع 
نيز  کار  سرعت  و  راحت  بسيار  سيستم  نوع  اين  با  کار  شود؛  می  رقيق  آب  با  و  می شود  ساخته  غليظ 

بسيار باالست.
در  را  فيلم  روی  تصوير  بتوان  تا  شود  ثابت  بايد  ظهور،  از  پس  فيلم  ثبوت:  ٢ــ٤ــ٤ــ 
حل  ثبوت  داروی  در  نخورده  نور  نقرٔه  نمک های  می شود  سبب  ثبوت  عامل  کرد.  مشاهده  روشنايی 
شوند. معروف ترين عامل ثبوت (که البته برای ثبوت های دستی به کار می رود)، هيپوسولفيت سديم است 
که آن را به اختصار «هيپو» نيز می گويند. برای داشتن داروهای ثبوت سريع هيپوسولفيت سديم مساعد 
نيست و بايد از هيپوسولفيت آمونيوم استفاده کرد. داروی ثبوت در ساده ترين شکل خود مخلوطی از 
هيپوسولفيت سديم به همراه عامل ضداکسيداسيون برای هيپو به نام متا بی سولفيت سديم١ است. البته 
داروهای ثبوت سريع مواد ديگری نيز دارند که قدرت و طول عمر ثبوت را در مقابل درجه حرارت باال 
حفظ می کند، نکته مهم اين که داروی ثبوت برخالف داروی ظهور که در محيط قليايی فعاليت می کند، 
دارای محيطی اسيدی است؛ بنابراين فيلم پس از پايان عمل ظهور بايد با آب شسته شود يا وارد محلول 
توقف که (محلول ضعيف اسيداستيک (جوهر سرکه)) شود تا مواد قليايی روی فيلم به داروی ثبوت 

وارد نشوند و در نتيجه عمر محلول ثبوت کامالً افزايش يابد.
پس از پايان يافتن عمل ثبوت، فيلم را می توان در نور روز يا زير المپ های روشن بررسی کرد 
اّما شستشوی فيلم نيز بسيار مهم است تا مواد ثبوت کامالً از روی آن پاک شوند. در صورت رعايت 

نکردن صحيح مرحلٔه شستشو، فيلم پس از مدتی تغيير رنگ خواهد داد. 
مختلفی  داليل  فيلم به  تصوير  پيش می آيد که  بسيار  تصوير:  تقويت کننده های  ٣ــ٤ــ٤ــ 
از جمله کم بودن مقدار نور، سرد يا کهنه بودن داروی ظهور به کيفيت مطلوب نمی رسد و به  اصطالح 
ضعيف ظاهر می شود؛ در اين صورت، می توان با روش های شيميايی کنتراست فيلم را باال برد. تمامی 
مراحل تقويت کردن فيلم در  نور روز انجام می گيرد. سيستم کار بسيار جالب است. به وسيلٔه ماده ای 
شيميايی نقره های سياه شدٔه تشکيل دهندٔه تصوير ضعيف را از روی فيلم جدا می کنيم؛ در نتيجه، جای 
نمک های نقره به صورت حفره هايی خالی می ماند. اکنون دارويی ديگر می تواند مقدار بيشتری نقره يا 
فلز ديگری را در حفره های خالی قرار دهد؛ به طوری که کنتراست فيلم باال رود و فيلمی مطلوب را 
به دست دهد. (داروی حل کنندٔه نقره) اين دارو از برومورپتاسيم و کلرور جيوه تشکيل شده است که 

SODIUM METABISULPHITE ــ١
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می بايد هر يک از اين مواد را، به ميزان ٢٢/٥ گرم در يک ليتر آب حل کرد؛ به اين دارو «بليچ» نيز گفته 
می شود، هنگامی که فيلم در نور معمولی وارد بليچ شود، کم کم تصوير از بين می رود تا جايی که فيلم 
سفيد می شود. اکنون فيلم بايد به مدت ١٠ دقيقه در وان شسته شود. در اينجا فيلم وارد محلول ديگری 

می شود که قبالً به صورت دو محلول مجزا آماده شده است.
١٥ گرم در نيم ليتر آب حل شود. سيانور پتاسيم  محلول اول 

٢٢/٥ گرم در نيم ليتر آب حل شود. نيترات نقره  محلول دوم 
هنگام کار، دو محلول باال را به نسبت مساوی با يکديگر مخلوط می کنيم و فيلمی را که بليچ و 
شسته شده، در آن فرو می بريم. تصوير دوباره شروع به آمدن می کند و مرتباً پر رنگ تر می شود؛ زمانی 
که مقدار تقويت تصوير به نظر کامل می شود، بايد آن را از دارو بيرون بياوريم و کامالً بشوييم و دوباره 

ثابت کنيم (مرحله آخر اختياری است).
دّقت  کامالً  بايد  کار  هنگام  و  هستند  سمی  بسيار  دو  هر  نقره  نيترات  و  پتاسيم  سيانور  توجه: 
کرد که پوست دست به اين دو ماده آلوده نشود. به خصوص سيانور که در مجاورت هوا گاز کشندٔه 
جريان  آن  در  مرتب  به طور  محيطی که هوا  از  بايد  حتماً  کار  هنگام  می کند.  ايجاد  را  سيانيدهيدروژن 

دارد، استفاده کرد.
شدن  محلول ها ضمن رقيق  باشد که  باز  شير آب  بايد  ريخته می شوند،  داروها دور  هنگامی که 

فورًا از محيط خارج گردند.
هنگامی  تضعيف کننده ها  تقويت کننده ها،  برخالف  فيلم:  کننده های  تضعيف  ٤ــ٤ــ٤ــ 
به کار می روند که فيلم يا بيش تر از حد نرمال نور خورده باشد يا به داليلی در هنگام ظهور کنتراست 
فيلم باال برود و در حالتی ديگر فيلم شالی بياورد. ساده ترين فرمول برای ضعيف کردن فيلم، استفاده 
از ٣٧ گرم سيانورپتاسيم است که در نيم ليتر آب حل شده باشد (محلول اول) و نيز کاربرد ٤٨٠ گرم 
هيپوسولفيت سديم محلول در ٢ ليتر آب است (محلول دوم). هنگام کار ٣٠ سانتی متر مکعب از محلول 
اول را با ١٢٠ سانتی متر مکعب از محلول دوم مخلوط می کنيم و آن قدر به مخلوط آب می افزاييم که 
حجم کل به يک ليتر برسد. فيلم را بايد روی ميز نور قرار داد و دارو را روی آن ريخت. همچنين 
می توان دارو را در تشتک ريخت و فيلم را در نور روز در محلول قرار داد تا به اندازٔه الزم کمرنگ 
شود. البته می توان به کمک پنبٔه خيس شده از محلول، نقاطی از فيلم را که مورد نياز باشد، ضعيف 

کرد. هنگام کار با محلول های سيانور، استفاده از دستکش قوياً توصيه می شود.
با آب شستشو داد. اين داروی تضعيف کننده بيشتر  قبل از خشک کردن، فيلم را بايد کامالً 



١٢٨

برای فيلم هايی مؤثر است که در اثر نور زياده از حد تيره شده باشند. اگر فيلم به دليل زياد ماندن در 
داروی ظهور تيره شود يا داروی ظهور قوی باشد، به طوری که نگاتيو را از ميزان نرمال تيره تر کند، 

فرمول به صورت زير تغيير می يابد:
در يک ليتر آب حل شود. (اول) ٧/٥ گرم سيانور پتاسيم 
در يک ليتر آب حل شود. (دوم) ٢٠٠ گرم هيپوسولفيت سديم 

فيلم بايد ابتدا در داروی اول قرار گيرد و سپس به مدت ٥ دقيقه در محلول دوم شناور شود؛ 
شستشو  بنابراين، اين دو محلول را نبايد با يکديگر مخلوط کرد. پس از پايان کار، فيلم را بايد کامالً 

داد.
در  مصرفی  داروهای  حالل  عنوان  به  که  آب  داروها:  حالل  عنوان  به  آب  ٥  ــ٤ــ٤ــ 

عکاسی چاپ به کار می رود، خود دارای نقشی بسيار مهم است.
اول آنکه آب بايد از خلوص کافی برخوردار باشد و مواد کلسيم محلول نداشته باشد. وجود 
موادی مانند کربنات کلسيم، يا منيزيم روی فيلم پس از ختم ظهور و ثبوت ايجاد لکه می کند.از طرف 
امولسيون می برد و  درون  محلول در خود را به  فيلم می شود؛ مواد  ژالتين  باعث نفوذ در  ديگر، آب 

باعث ظهور و ثبوت فيلم می گردد.
کردن  برطرف  به منظور  خمير  اين  سيلندر:  الستيک  و  نورد  جرم گير  خمير  ٦  ــ٤ــ٤ــ 
انواع جرم و جلوگيری از شروع شيشه شدنی نورد و الستيک سيلندر به کار می رود. در نتيجه باعث 
استاندارد  حد  در  نوردها   shore درجه  حفظ  نيز  و  سيلندر،  الستيک  و  نوردها  عمر   طول  افزايش 
می شود. کاربرد اين خمير سرعت تعويض رنگ ترکيبات الستيکی از تيره به روشن را باال برده، در 

نتيجه ضمن افزايش کيفيت توليد، بهره وری ماشين را افزايش می دهد.

نکته ايمنی: هنگام مصرف اين خمير از تماس آن با پليت جلوگيری شود.

٧ــ٤ــ٤ــ تميز کننده يخچال سيستم های رطوبت دهی: اين تميزکننده به منظور جلوگيری 
از رشد قارچ و باکتری و رسوبات در آب و انسداد لوله های سيستم رطوبت رسانی به کار می رود. اين 
کيفيت  يکنواختی  نيز  و  توليد  افزايش  رطوبت دهی،  سيستم های  سرويس  به  نياز  کاهش  باعث  محلول 

کارهای چاپی می شود.
و  شده  ظاهر  پليت های  در  استفاده  منظور  به  تميزکننده  اين  پليت:  کننده  تميز  ٨  ــ٤ــ٤ــ 
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دارو  اين  می رود.  به کار  پليت  روی  کوچک  خط های  و  خش ها  کننده  برطرف  قابليت  با  ظاهرنشده 
سازگار با طيف بسيار وسيعی از انواع مرکب  و پليت  بوده و مرکب های خشک شده را به راحتی پاک 

می کند.
٩ــ٤ــ٤ــ تميز کننده دست با ترکيباتی از مرکبات: اين تميزکننده با بهره گيری از ذرات 
ميکروسکوپی برای تميز کردن ريزترين ذرات آلودگی به کار می رود. عملکرد آن مشابه کرم های نرم کننده 
دست و احياء کننده چربی های طبيعی پوست می باشد. ضمن آن که به راحتی انواع مرکب را از پوست 

پاک می کند.
به طور  پشت زدن  ضد  پودر  اين  مزايای  کن):  زدن (خشک  پشت  ضد  پودر  ١٠ــ٤ــ٤ــ 
کامل قابل پخش از سيستم پودر پاش می باشد، در ضمن در دانه بندی های متفاوت جهت گراژماهای 

متفاوت در کلئه سيستم های پودر پاش قابل استفاده است.
مؤثر،  و  سريع  کننده  پاک  آن  مزايای  نورد:  و  سيلندر  الستيک  کننده  احيا  ١١ــ٤ــ٤ــ 
احيا کننده ضخامت الستيک و افزايش عمر الستيک و نورد می باشد. در ضمن حفظ شور نوردها 

در حد استاندارد می باشد.
سيستم  فناوری  به  توجه  با  محلول  اين  آب):  (داروی  رطوبت دهی  محلول  ١٢ــ٤ــ٤ــ 
رطوبت دهی بعضی سيستم پارچه نورد آب DDS، سيستم آلکالر١ و سيستم پارچه نورد آب و آلکالر 

توليد و برای مصرف عرضه می شود.
الف) محلول رطوبت دهی پارچه نورد آب و آلکالر: اين محلول با سيستم های رطوبت دهی 
پارچه نورد و آلکالر سازگار بوده و باعث کاهش سختی آب و جلوگيری از نفوذ ذرات معلق کاغذ و 

گرد و غبار موجود در هوا به روی نوردها و الستيک سيلندر می شود.
ب) محلول رطوبت دهی آلکالر: اين محلول سختی آب را کاهش داده با انواع آب با سختی 
متوسط و باالتر سازگار بوده و باعث کاهش کشش سطحی آب و محدود کننده مصرف الکل می باشد 

ضمن آن که از نفوذ ذرات معلق کاغذ و گرد و غبار روی الستيک و نورد جلوگيری می کند.
ايجاد  عدم  منظور  به  محلول  اين  الستيک:  و  نورد  شستشوی  محلول  ١٣ــ٤ــ٤ــ 
خوردگی، برآمدگی و سايش روی قطعات الستيکی و فلزی به کار می رود، در ضمن شستشوی سريع 
و ايمن برای چاپکار و چاپخانه از لحاظ آتش سوزی ايمنی بيشتری تأمين می کند. اين محلول برای 

سيستم های شستشوی اتوماتيک و دستی مناسب می باشد.
Alcalor ــ١
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پليت  ظهور  مستقيم  استفاده  برای  دارو  اين  حرارتی:  پليت  ظهور  داروی  ١٤ــ٤ــ٤ــ 
پروسسورهای  در  باقيمانده  زائد  مواد  تجمع  ميزان  ظهور  داروی  اين  می رود.  به کار  پوزتيو  حرارتی 
اتوماتيک را به حداقل رسانده و در نتيجه عمر کاری و مفيد طوالنی در پروسسور را افزايش می دهد.

١٥ــ٤ــ٤ــ ترميم کنندۀ الستيک سيلندر: استفاده از ترميم کننده باعث می شود که بتوان 
از الستيک سيلندر  جا خورده مدت بيشتری استفاده کرد زيرا که می تواند الستيک سيلندر را به طور 
نسبتاً رضايت بخش ترميم کنند در نتيجه هزينٔه ناشی از تعويض الستيک سيلندر کاهش يافته بازدٔه توليد 

افزايش می يابد، زيرا که از شکستگی، له شدگی و بيضی شدگی ترام جلوگيری می کنند.
١٦ــ٤ــ٤ــ چرب کنندۀ نورد: اين مواد برای حفظ کيفيت و کارايی نوردهای الستيکی در 

مقابل سايش، مواد خورنده و خشک شدن مورد استفاده قرار می گيرد.
محلول   pH ميزان  تشخيص  برای  کاغذی  نوار  اسيدسنج:  کاغذی  نوار  ١٧ــ٤ــ٤ــ 
رطوبت دهی که در چاپ افست حد فاصل ٤/٨ الی ٥/٨ می باشد مورد استفاده قرار می گيرند. نوارهای 
pH سنج با قرار گرفتن در محلول رطوبت دهی تغيير رنگ می دهند. با توجه به ميزان تغيير رنگ ميزان 

pH مشخص می شود.
از  منافذی  آن ها  با  که  می شود  اطالق  موادی  به  پوشانی،  مواد  پوشان:  مواد  ١٨ــ٤ــ٤ــ 

توری را که مرکب چاپ نبايد از آن ها عبور کند پوشانيده می شود.
با توجه به نوع استنسيل و ژالتينی که به توری چسبيده است و همچنين نوع مرکبی که در چاپ 
به کار می رود، می توان از مواد پوشانی مناسب استفاده کرد؛ در غير اين صورت ماده پوشاننده حل و 
منافذ توری باز می شوند که نتيجٔه آن خراب شدن کار خواهد بود. شابلون يا توری را که طرح روی آن 
چسبيده است، پس از آن که کار چاپی تمام می شود، می توان برای چاپ های ديگر مورد استفاده قرار 
داد، ولی اول بايد به وسيله حالل هايی که بتوانند هم مرکب و هم طرح را در خود حل کنند پاک و تميز 

شود.
از  پارچه  آهارزدن  برای  که  است  مخصوصی  چسب  چسبنده؛  مواد  از  يکی  چسب ها:  الف) 
آن استفاده می شود که پايه نشاسته ای دارد. اين نوع چسب بی رنگ است و از اين رو کامالً مشخص 
شود.  اضافه  آن  به  رنگ  مقداری  است  بهتر  بنابراين  است.  پوشانده  را  قسمت هايی  چه  که  نمی شود 
چسب قبل از کشيده شدن روی توری بايد رقيق شود؛ حالل اين نوع چسب آب است در اين صورت 

هنگام کار نبايد ازمرکب هايی که پائه آبی دارند، (مانند مرکب تامپرا) استفاده کرد.
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ــ چسب لوپاژ١: چسب ديگری که آن هم در آب محلول است، چسب لوپاژ نام دارد که پس از 
خشک شدن بسيار مقاوم است.

چسب ماهی (فيش اليم يا سريشم ماهی): چسبی است بسيار قوی که در برابر انواع مرکب ها 
مقاوم است.

 ١٩ــ٤ــ٤ــ مواد الکی: مواد الکی که برای پوشانيدن منافذ توری به کار می روند، انواع 
مختلفی دارند که با درنظر گرفتن کار مورد نظر مورد استفاده قرار می گيرند.

الکل  با  الکل  الک  دارد.  را  توری  منافذ  پوشانيدن  قدرت  الکل  الک  الکل:  الک  الف) 
رقيق می شود، اما چون اين نوع الک به درون الياف توری نفوذ می کند، بنابراين پاک کردن توری را 
مشکل می کند و به همين دليل کمتر مصرف می شود. با اين نوع ماده می توان انواع مرکب ها را به جز 
مرکب های الکی به  کار گرفت. رقيق کردن الک الکل با الکل امکان پذير است و همان طور که گفته شد 

پاک کردن الک الکل از روی الياف  توری مشکل و محتاج به زمان زيادی است.
رزين های  منافذ توری به کار می رود، از  پوشانيدن  رزينی: اين نوع الک که برای  ب) الک 
حالل  خشک و سفت می شود.  کوتاهی  مدت  در  توری  کردن  اندود  پس از  تهيه می شود.  مصنوعی 
و رقيق کننده آن آِستات ٢ها هستند. هنگام استفاده از اين نوع الک بايد در نوع مرکب مصرفی دقت 

داشت که الک را در خود حل نکند.
به طور کلی مواد پوشاننده ای که حالل آبی دارند، بيش ترين مورد مصرف را در چاپ سيلک 

به عهده دارند.
اين که  گرفتن  درنظر  با  چاپی  کار  پايان  از  پس  را  شابلون  شابلون:  تميزکننده  ٢٠ــ٤ــ٤ــ 

دوباره از آن استفاده خواهد شد، بايد به وسيله حالل مناسب پاک و کامالً تميز کرد.
ساده ترين راه ساختن محلول کلر و آب است؛ و نسبت آن به وضعيت طرح و مرکب از حيث 
خشک شدن روی توری بستگی دارد ولی معموالً به نسبت يک قسمت کلر و ٢٠ قسمت آب استفاده 
می شود. شابلون به مدت ١٥ دقيقه در داخل محلول قرار می گيرد تا تمامی مواد مانده روی توری حل 
شوند. سپس بايد توری با آب شسته شود پس از آن بايد توری کامالً وارسی شود تا در بين منافذ توری 
چيزی باقی نمانده و کامالً پاک شده باشد. در غير اين صورت با پارچه يا اسفنج آغشته به هيپوکلريت 

Lepage ــ١
Actate ــ٢
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(کلر و آب) بايد آنقدر منافذ توری را مالش داد تا کامالً پاک شود. هنگام کار با محلول کلر بايد دانست 
که در بسياری از مواقع گازهای مضری توليد می شوند. يکی از اين گازها گاز کلر است که برای تنفس 
بسيار خطرناک است و ديگری گاز اوزن که آن هم در اثر مداومت تنفس برای دستگاه تنفسی مضّر 
کارگاه دارای جريان  است. بنابراين هنگام تميز کردن شابلون ها با محلول هيپوکلريت می بايست حتماً 

هوای مداوم باشد.
مواد  سازندۀ  کارخانجات  توسط  که  کننده ای  پاک  محلول های  از  می توان  کلر  محلول  به جز 

شيميايی شناخته شده اند که عاری از خطر هستند، استفاده کرد. اين مواد عبارتند از: 
پرگان های١ شماره ٣-، ٤-، ٢٣٣ و ٢٤٠.

٢١ــ٤ــ٤ــ چسب های صحافی: چسب ها از سال های بسيار دور مورد استفاده بشر قرار 
گرفته اند. چسب های مورد استفاده بشر تا همين اواخر از انواع چسب های گياهی، حيوانی و معدنی 
بود. مدت زمان زيادی نيست که چسب های مصنوعی شيميايی جای خود را در ميان خانواده چسب ها 
باز کرده اند. اين نوع چسب ها توانسته اند با قدرت چسبندگی بهتر و مقاومت بيشتر در شرايط گوناگون 

محيطی، کاربرد بسيار بيشتری از انواع چسب های سنتی بيابند.
به طور کلی مادٔه خاصی که ميان دو جسم همگون و يا ناهمگون قرار گرفته  و آن ها را نگه دارد، 
«چسب» ناميده می شود. ماده ای که بخواهد به عنوان چسب در اين طبقه بندی جای گيرد، بايد نه تنها 
سرما،  محيطی (گرما،  عوامل  مقابل  در  بايد  همچنين  بلکه  دارد،  نگه  هم  به  را  جسم  دو  سطوح  بتواند 

رطوبت) و زمان قدرت مقاومت داشته باشد.
چسب ها به طور بسيار کلی به دو خانواده تقسيم می شوند:

الف) چسب های ساخته شده از مواد آلی٢: مواد آلی که در ساخت چسب به کار می روند، 
عبارتند از: 

٭ مواد حيوانی مانند پروتئين ها و مشتقات آن ها، مواد پروتئينی مانند کازيين٣ و زيين٤از مو، 
پشم و استخوان های حيوانات به دست می آيد. فيش اليم يا سريشم ماهی٥ از  مواد زايد و استخوان های 

ORGANIC COMPONDS ــ٢
CASEIN ــ٣
ZEIN ــ٤
FISH GLUE ــ٥

pergan ــ١
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ماهی حاصل می شود. 
٭ مواد گياهی مانند نشاسته و دکسترين١ که از مشتقات نشاسته است و برای چسبانيدن کاغذها 
ساخت  در  به ويژه  و  دارد  چاپ  در  زيادی  بسيار  مصرف  موارد  سفيد  نشاستٔه  چسب  می رود.  به کار 

چسب تمبر و پاکت به کار برده می شود.
٭ چسب های التکس (الستيک طبيعی)

٭ چسب هايی که از رزين های طبيعی گرفته می شوند، مانند صمغ ها و بيتومن که از شيره درختان 
به دست می آيد.

٭ چسب های سلولزی مانند متيل سلولز، اتيل سلولز، سلولز استات که به صورت ترکيبی در 
ساخت چسب به کار می روند.

استات،  پُلی وينيل  مانند  می شوند؛  ساخته  مصنوعی  مواد آلی  از  ترموپالستيکی  چسب های  ٭ 
و  حرارت  اثر  در  شدن  نرم  چسب ها  نوع  اين  جالب  خاصيت  بوتيران،  پلی وينيل  الکل،  پلی وينيل 
سخت شدن تحت فشار است؛ به عنوان مثال، اين نوع چسب ها برای المينه کردن يا ضد آب کردن کاغذ 

ديواری به کار می روند.
ب) گروه چسب های غيرآلی٢: مواد چسبی هستند که در صنعت چاپ مصارفی دارند؛ مانند 
چسب سيليکات سديم که به چسب های کاغذی معروف هستند، و برای چسباندن کارتن ها و کاغذهای 

کرافت به کار می روند.
است  خنثی   pH داشتن و  چسبندگی  ميزان  چسب،  مهم  ويژگی های  چسب:  ويژگی های  ـ   ـ
(نه اسيدی و نه قليايی)؛ بدون بو و رنگ است و هرچه سريع تر خشک  شود. به دليل تنوع بسيار زياد 
چسب ها بايد دقت کرد که هنگام انتخاب، نوع چسب متناسب با کار انتخاب شود؛ مثالً هنگام صحافی 
کتب جلد چرمی استفاده از چسب های ترموپالستيکی درست نيست؛ زيرا اين چسب ها باعث خشک 

و شکننده شدن چرم می شوند.
ــ چسب های پرمصرف: به طور کلی چسب هايی که بيش ترين مصرف را دارند، عبارتند از:

چسب نشاسته: از گندم، ذرت، برنج و سيب زمينی به دست می آيد.
از  که  نشاسته ای  چسب  است.  نشاسته  بهترين  و  می آيد  دست  به  گندم  از  سفيد:  نشاسته 
سيب زمينی گرفته می شود، به راحتی در آب سرد حل می شود.  اين نوع چسب به دليل داشتن خاصيت 

INORGANIC ــ٢
DEXTRIN ــ١
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بازی برای چسباندن کاغذهای رنگی مناسب نيست. اگر نشاسته را تا ٢٠٠ درجه سانتی گراد گرم کنيم، 
به  آن  از  می توان  است؛  معروف  صمغی»  به «نشاستٔه  که  می آيد  به دست  رنگی  قهوه ای  چسبناک  ماده 

جای صمغ عربی استفاده کرد. نشاستٔه صمغی در آب سرد حل می شود.
ــ مواد اضافی چسب ها: مواد اضافی که به چسب ها افزوده می شوند، عبارتند از:
ــ سولفيت سديم: برای تميز کردن چسب های حيوانی و جلوگيری از فساد آن ها

ــ نمک و آهک: برای جلوگيری از فساد چسب های حيوانی
ــ اسيدسولفوريک: برای بی رنگ کردن چسب های ژالتينه

ــ دکستروز: برای مرطوب نگه داشتن چسب صمغی
ــ گلسيرين: برای مرطوب نگه داشتن چسب

ــ بوراکس: برای جلوگيری از تخمير چسب نشاسته
ــ فرمالين: برای جلوگيری از تخمير چسب نشاسته

ــ حالل های مورد استفاده در صنعت چاپ: برخی از حالل های مورد استفاده در صنعت چاپ 
با ويژگی ها و نوع استفاده آنها در جدول ١ ــ٤ ارايه شده است.  

جدول ١ــ٤ــ حالل های مورد استفاده در صنعت چاپ

نوع استفادهنقطه جوشمحلول درآتش گيرماّدۀ حالل

ACETONE ١ــ استون
٢ــ متيل الکل

METHYL ALCOHOL
PROPANOL ٣ــ پروپانل

TOLUENE ٤ــ تولوئن
XYLENE  ٥  ــ اگسيلن

٦ــ تری کلرواتان
TRICHLOROETHENE

بله
بله

بله

خير

آب
آب

آب
آب
آب

٥٦ درجه سانتی گراد
٥٦ درجه سانتی گراد

٨٢ درجه سانتی گراد
١١١ درجه سانتی گراد
١٣٦ درجه سانتی گراد
٧٤ درجه سانتی گراد

تميز کردن کليشه
تميز و خشک کردن کليشه

تميز و خشک کردن کليشه
پاک کردن چربی
پاک کردن چربی
رقيق کردن مرّکب
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ــ آشنايی با عاليم اخطار دهنده: 
ــ عاليم بين المللی اخطاردهنده هنگامی که از مواد خطرناک شيميايی استفاده می شود. تمامی 
اين عاليم روی جعبه ها و بطری های دارو چاپ می شوند.از اين رو ضرورت دارد به منظور برخورد 

درست و جلوگيری از خطرات با آنها آشنا شويم، برخی از آنها را در شکل٦ ــ ٤ مشاهده می کنيد.

٥  ــ٤ــ کليشه و گراور
کليشه و گراور چاپ عبارت از يک صفحه فلزی يا نايلونی (پوليمری) که يک سطح آن به نور 

ماورای بنفش حساس است يا در کارگاه کليشه سازی حساس می شود.
و شدن  حساس  از  پس  که  است  روی  يا  مس  فلز  از  کليشه  جنس  کليشه:  ـ  ٥  ــ٤ــ  ١ـ

١ــ ماّدۀ اکسيدشونده ٢ــ ماّدۀ مضّر برای پوست

٣ــ ماّدۀ سمی ٤ــ ماّدۀ منفجر شونده

٥  ــ ماّدۀ با قابليت اشتعال سريع ٦  ــ ماّدۀ سوزاننده (اسيدها و بازها)
شکل ٦ ــ ٤
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 نور خوردن به وسيله اسيد خورانده می شود. اسيدی که برای خوراندن روی مصرف می شود، مخلوط 
اسيدنيتريک و آلوم دوپتاس است H٢O ١٢-٢(SO٤)KAL زاج پتاس از فلزات ديگر مانند مس و برنج 
هم کليشه ساخته می شود. برای خوراندن اين دو فلز از پرکلرور آهن استفاده می کنند. مقدار ضخامتی 

که به وسيله اسيد خورانده می شود، حدود ٠/٥ تا ٠/٩٥ ميلی متر است.
ـ  ٥  ــ٤ــ گراور: جنس گراور نيز مانند کليشه می باشد. برخالف کليشه که از حروف و  ٢ـ
تصاوير خطی تشکيل شده است و در اصطالح «کارخطی» ناميده می شود، گراور فرمی است که در آن 
عکس ها تن دار (سياه، سفيد، خاکستری) هستند و تصوير چاپ شده مانند اصل عکس تن های مختلف 

سايه روشن دارد. 
ـ  ٥  ــ٤ــ کليشه طالکوب برنجی: کليشه طالکوب برنجی از آلياژ برنج ساخته شده است  ٣ـ
برنجی  کليشه  شدن  گرم  سرعت  می رود.  به کار  کتاب ها  جلد  روی  تذهيب  و  حروف  طالکوبی  برای  و 
بيش تر از کليشه های فوالدی است و اسيدکاری اين گونه کليشه نيز بيش تر است؛ به طوری که تا حدود 

يک ميلی متر به وسيله اسيد برنج يا اسيد پرکلريک خورده می شود.
(ميزان خوردن کليشه فوالدی ٠/٨ ميلی متر است) کليشه طالکوب برنجی بيش تر در طالکوب های 

دستی به کار می رود.
به وسيلٔه  که  است  طالکوبی  کليشه  از  ديگری  نوع  معمولی:  طالکوب  کليشه  ـ  ٥  ــ٤ــ  ٤  ـ
ماشين های اسيدزنی آماده می شود. جنس اين نوع کليشه معموالً فوالدی است و به دليل محکم بودن، 
کليشه به وسيله ماشين های نيمه اتوماتيک به کار گرفته می شود. همچنين تيراژ باالتری نسبت به کليشٔه 
طالکوب برنجی دارد. به دليل فشاری که هنگام طالکوبی به کليشه وارد می آيد، سختی فلز کليشه بايد 

بيش تر باشد تا قدرت مقاومت در مقابل فشار را داشته باشد.
ـ  ٥  ــ٤ــ کليشه و گراور نايلونی: اين نوع کليشه از مواد ُپليمری ساخته شده است.  ٥  ـ
در ايران اين نوع کليشه را «نايلوپرينت» می نامند. (نايلوپرينت نام تجارتی اين نوع کليشه است که به 
وسيلٔه کمپانی آلمانی BASF ساخته می شود). کليشه نايلونی در کارخانه سازنده به نور حساس می شود 
يعنی ماده پليمر ماده حساس به نور را به همراه دارد. پائه کليشٔه نايلونی فلزی يا از جنس مواد رزينی 

است.
ـ  ٥  ــ٤ــ کليشه و گراور الستيکی: کليشه و گراور الستيکی بيش ترين مورد مصرف را  ٦  ـ
در تهئه انواع مهرهای الستيکی و فرم های چاپ فلکسوگرافی دارد. مواد الزم برای کليشٔه الستيکی 
خانواده  از  مصنوعی  الستيک های  و  می شود  گرفته  درختان  صمغ  از  که  است  طبيعی  کائوچوی 
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رزين های پليمری هستند که خاصيت ترموپالستيکی دارند. خاصيت ترموپالستيکی يعنی تغيير شکل 
دادن يا دوباره شکل گرفتن بر اثر حرارت ديدن ماده پالستيکی است. الستيک کليشه بايد قدرت تحمل 
در مقابل فشار، ثابت نگه داشتن فرم کليشه در طول زمان، قدرت به خود گرفتن مرکب و جوهرهای 

مختلف را به صورت يکنواخت داشته باشد.

٦  ــ٤ــ سطوح چاپی غيرکاغذی
کرد.  چاپ  می توان  ديگر  مواد  از  بسياری  روی  مقوا  و  کاغذ  شونده  چاپ  سطوح  از  جدای 

تعدادی از اين سطوح غيرکاغذی به شرح زير می باشند.
ـ  ٦  ــ٤ــ پالستيک: کلمه پالستيک طيف وسيعی از موادی را دربرمی گيرد که از مواد  ١ـ
بطری های  تا  غذاخوری  ظروف  از  وسايل  انواع  ساخت  برای  پالستيکی  مواد  می شوند.  تهيه  نفتی 

شامپو، مواد پاک کننده و انواع ديگر ظروف به کار می رود.
با چاپ سيلک می توان روی مواد پالستيکی شکل های گوناگون عمل چاپ را انجام داد. از 

معروف ترين خانواده پالستيک ها، پلی اتيلن١، پلی پروپيلن٢ و پلی آلومر٣ها هستند.
ماده  خاص  مرکب های  از  سپس  و  باشد  مشخص  چاپ شونده  مادٔه  نوع  بايد  چاپ  هنگام 

چاپ شونده استفاده شود تا مرکب چاپ حالل ماده چاپ  شونده را نداشته باشد.
با مرکب های پلی وينيل می توان روی مواد پالستيک عمل چاپ را انجام داد. همچنين برای 

بطری های پالستيکی می توان از مرکب های لعابی استفاده کرد.
پلی اتيلن  مانند  رزينی  مواد  از  آن  در  که  کاغذی  چسب دار:  پشت  پالستيک  ٢ــ٦  ــ٤ــ 
پالستيکی  کاغذ  نوع  اين  روی  يک  يا  پشت  است.  معروف  پالستيک  کاغذ  نام  به  باشد،  رفته  به کار 
حامل  يا  پايه  يک  دارای  معموالً  که  می کنند  آغشته  چسبنده  مواد  به  ساخت  از  پس  کارخانه  در  را 
کاغذی است. روی کاغذ عمل چاپ انجام می شود تا بعدًا از اليه حامل کنده و روی اجسام مورد نظر 
چسبانيده شود. انواع رگالم های تجارتی که روی شيشه ها و درب ها چسبانيده می شوند، از اين نوع 
هستند. به دليل آن که به طور معمول روی پالستيک بسيار صاف است بايد از مرکب های نرم و سريع 

خشک شونده استفاده شود.

polyethylene ــ١
Polypropylene ــ٢
Polyallomer ــ٣
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٣  ــ٦  ــ٤ــ پالستيک ترانسپارانت١: کلمه ترانسپارانت به معنای شفاف است. پالستيک هايی 
که در آن ها رنگ به کار نرفته باشد، کامالً شفاف هستند. بنابراين می توان از آن ها استفاده کرد و عمل 
جنس  روی  مستقيماً  باشند،  چسب دار  پشت  اگر  آن گاه  و  داد  انجام  شفاف  پالستيک  روی  را  چاپ 
حرارت  با  يا  شيميايی  به روش  اين که  يا  غيره)  و  ورودی  درب های  (شيشۀ  چسبانيد  می توان  موردنظر 
روی ظرف، مانند انواع ليوان ها، بشقاب ها به طور کلی اقالمی که الزم نباشد، می توان عمل چاپ را 

مستقيماً انجام داد.
٤ــ٦  ــ٤ــ شيشه: شيشه از انواع مواد چاپ شونده است که عمل چاپ اسکرين روی آن 
نوع  نظر  از  چندانی  مشکل  قوی،  حالل های  انواع  مقابل  در  شيشه  مقاومت  به دليل  می شود.  انجام 
مرکب وجود ندارد، اما مرکب های لعابی به دليل آن که پس از خشک شدن بسيار مقاوم می شوند، برای 

چاپ روی شيشه مناسب اند.
از  سهل تر  سيلک  چاپ  روش  با  چرم  ضخامت  به دليل  چرم  روی  چاپ  چرم:  ـ  ٦  ــ٤ــ  ٥  ـ
روش های ديگر چاپ است. ولی بايد توجه داشت که نوع مرکب آن از حيث پوشاندن، جذب در چرم 
و پوسته نشدن قبالً بايد در نظر گرفته شود. مرکب هايی که به نام مرکب روغنی معروف اند (خشک شدن 

مرکب در اثر اکسيداسيون انجام می شود) بهترين مرکب برای چاپ روی چرم هستند.
انواع  از  دارد.  خاصی  اهميت  اسکرين  چاپ  در  کاغذ  مانند  پارچه  پارچه:  ـ  ٦  ــ٤ــ  ٦  ـ
کارهای هنری که به صورت قاب شده در نمايشگاه ها در معرض ديد عالقه مندان قرار می گيرد تا انواع 
کارهای تجارتی روی البسه و مواد ديگر. هنگام چاپ روی پارچه بايد در نظر گرفت به دليل متفاوت 
پارچه های  بودن قدرت جذب پارچه ها از حيث نوع پارچه، مرکب را برای کار چاپ آماده کرد؛ مثالً 

نخی بهتر از کتانی و ابريشمی بهتر از هر دو قابليت جذب مرکب و رنگ را دارند.
ممکن  چاپ  مرکب  اين که  به دليل  باشد  خورده  آهار  سازنده  کارخانه  توسط  قبالً  پارچه  اگر 
ضعيف  قليايی  ماده  يک  به وسيله  چاپ  عمل  از  قبل  را  پارچه  است  بهتر  بردارد،  َتَرک  بعدًا  است 
مرکب هايی  از  باشد؛  نايلونی  مواد  جنس  از  پارچه  اگر  شود.  جدا  پارچه  از  آهار  تا  داد  شستشو 
يا  و  پلی استری  مواد  جنس  با  پارچه های  می شود.  استفاده  باشند،  اسيدی  خاصيت  دارای  که 
مخلوط پنبه و پلی استر را با مخلوطی از رنگ (مرکب الوان) و امولسيون که ترکيبی از يک ماده 
غلظت دهنده (بيندر)، مانند: ١ــ PA و ٣ــ PA چاپ می کنند. امولسيون باعث جذب رنگ در 

الياف پارچه می شود.
Transparent ــ١
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٧ــ٦  ــ٤ــ مواد چوبی: هنگام چاپ روی چوب بايد درنظر داشت که از نوع مرکب با حالل 
خاص خود استفاده شود. در غير اين صورت امکان خراب شدن کار وجود دارد. انواع مرکب های 

آکريليک که در آن ها ماده حالل بخار می شود، برای چاپ روی چوب مناسب اند.
اکسيده شدن  براثر  آن ها  حالل  ماده  که  لعابی  مرکب های  که  شد  گفته  فلزات:  ـ  ٦  ــ٤ــ  ٨   ـ
خشک می شوند، پس از خشک شدن بسيار مقاوم و محکم می شوند و به راحتی پاک نمی شوند اين 
با  که  مرکب هايی  روند.  به کار  فلزات  روی  چاپ  در  می توانند  به خوبی  شدن  محکم  به دليل  مرکب ها 
ترکيب و برای خشک شدن پُلی مريزه می شوند، نيز برای چاپ روی فلزات به کار می روند؛  کاتاليزور 
ولی به دليل دير خشک شدن مرکب بايد دقت داشت که پس از عمل چاپ در محلی دور از دسترس و 

گرد و غبار نگهداری شوند.

٧ــ٤ــ پليت چاپی
برای ثابت نگاه داشتن و انتقال مطالب از فرم هايی به نام پليت استفاده می شود. مطالب در روی 
پليت ها بر اثر واکنش به جامانده تشکيل می شود.پليت های چاپ افست به چند دسته تقسيم می شوند. 

در زير توضيح بيشتری ارايه می شود.
١ــ٧ــ٤ــ پليت های ديازو١: پليت های ديازو با اليه ای از ترکيبات آلی پوشش داده شده اند 
اين  يک سال است.  حدود  در  پليت ها  اين  نگهداری  زمان  مدت  ظاهر می شوند.  ويژه  يک حّالل  با  و 

پليت ها برای تيراژهای چاپی ١٥٠,٠٠٠ نسخه به کار گرفته می شوند.
آلی  مواد  ترکيبات  از  اليه ای  با  نيز  فتوپليمر  پليت های  پليمر٢:  فتو  پليت های  ٢ــ٧ــ٤ــ 
پوشش داده می شوند. اين اليه در برابر ساييدگی بسيار ماندگار و مقاوم است. پليت های فتوپليمر برای 

تيراژهای چاپی تا ٢٥٠,٠٠٠ نسخه به کار گرفته می شوند.
مشابه  نور،  به  حساس  الئه  با  نقره  هاليد  پليت های  نقره٣:  هاليد  پليت های  ٣ــ٧ــ٤ــ 
و  آهسته  نقره  هاليد  امولسيون های  تأثير  که  اين  استثنای  به  می شوند.  داده  پوشش  عکاسی  فيلم های 
آنودايز و  آلومينيم  روی  بر  حساس  اليه ای  به صورت  پليت ها  اين  رنگی  تکثير  برای  است و  تدريجی 

سپس پوشش داده می شوند.

Diazo Plates ــ١
Photopolymer Plates ــ٢
Silverhalide Plates ــ٣



١٤٠

ــ پليت های هاليد نقره با پايۀفيلم (پليت پلی استری): اين پليت ها برای چاپ تک رنگ 
مورد استفاده قرار می گيرند.

مستقيم پليت  سيستم های خروجی  فلزی: اين پليت ها برای  ــ پليت های هاليد نقره با پايه 
(CTP) مورد استفاده قرار می گيرند.

٤ــ٧ــ٤ــ پليت های دو فلزی١: پليت های دو فلزی دارای يک الئه پليمری از قبل حساس 
شده هستند. اين پليت ها به چند نوع تقسيم می شوند که به دو نوع آن ها اشاره می شود:

الف) پليت با روکش مسی بر روی فوالد ضد زنگ يا آلومينيم
ب) پليت با روکش کرم روی مس

ــ پليت های دو فلزی ضمن آن که بسيار گران قيمت هستند، بسيار سخت و بادوام اند. هم چنين 
تيراژدهی بسيار بااليی دارند، به طوری که قادر هستند در تيراژهای ميليونی چاپ بدهند.

ـ  پليت های الکترواستاتيکی:  ساختار اين نوع پليت ها مشابه ساختار دستگاه های  ٥  ــ٧ــ٤ـ
کپی الکترواستاتيکی است. پليت های الکترواستاتيک نيز بر دو نوع اند: 

الف) پليت  با ترکيبات معدنی و غيرآلی نور رسانا
ب) پليت های با ترکيبات مواد آلی نور رسانا (مستر کاغذی)

بيش ترين کاربرد اين پليت ها برای کارهای چاپی تا ١٠٠,٠٠٠ تيراژ و پايين تر است.
ماشين های  در  فقط  پليت ها  نوع  اين  آب):  (بدون  خشک  افست  پليت های  ٦  ــ٧ــ٤ــ 

استفاده  آب)  (بدون  خشک  افست  چاپ 
می شوند. برای نواحی دارای تصوير و پذيرای 
بدون  نواحی  برای  و  پايه  آلومينيم  از  مرکب 
تصوير از الئه سيليکون استفاده می شود. الئه 
خواهد  رطوبت  الئه  برای  جايگزينی  سيليکون 
بود. استفاده از اين نوع پليت ها نياز به مرکب 

ويژه دارد (شکل ٧ــ٤).

شکل ٧ــ٤ــ ساختار پليت افست بدون آب با نگاشت 
ديجيتالی تصوير

پرتو ليزر (نگاشت تصوير)

سطح پذيرای مرکب
سطح دافع مرکب

اليۀ سيليکون

اليۀ جاذب حرارتپايۀ پليت (پلی استر +)

-٣ µm

<<١ µm

Bimetal Plates ــ١



١٤١

داده های  طريق  از  پليت ها  نوع  اين  در  تصوير  نگاشت  زدودنی١:  پليت های  ٧ــ٧ــ٤ــ 
ديجيتالی  به صورت  پليت ها  اين  ندارد.  شيميايی  مراحل  طی  به  نيازی  و  می پذيرد  صورت  ديجيتالی 
حساس می شوند. پليت های زدودنی در انواع پائه فلزی و پلی استری عرضه می شوند. نگاشت تصوير 
از طريق سوزاندن الئه حساس توسط ليزرهای حرارتی صورت می گيرد. پليت سترهای جديد از اين 
فناوری بهره گرفته اند. هم چنين در ماشين های DI (از کامپيوتر به ماشين چاپ) نيز اين پليت ها مورد 

استفاده قرار می گيرند (شکل ٨ ــ٤).

٨   ــ٧ــ٤ــ پليت های حساس به حرارت٢: اين پليت ها را می توان همانند فيلم ها از طريق 
دستگاه های فيلم ستر، که با تابش ديودهای مادون قرمز کار می کنند، حساس نمود و در محلول های 

شيميايی با پائه آب ظاهر و ثابت کرد.

٨   ــ٤ــ پليت های چاپ فلکسوگرافی
آن ها  ضخامت  و  سختی  می شوند.  ساخته  فتوپليمر  يا  و  الستيک  از  فلکسوگرافی  پليت های 
تخت،  اشکال  در  پليت ها  اين  می شود.  انتخاب  و  تعيين  ما  موردنظر  نقوش  و  چاپی  سطوح  براساس 
غالفی٣  فرم های  در  هم چنين  می شوند.  متصل  سيلندر  روی  دوطرفه)  (چسب های  چسب دار  پشت 

Ablation Plates ــ١
Heatsensitive Plates ــ٢
Sleepe ــ٣

شکل ٨ ــ٤ــ سطح پليت افست بدون آب
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از  بی نياز  و  درز  بدون  پليت های  توليد  امکان  غالفی،  پليت های  می شوند.  توليد  شکل)  (استوانه ای 
مراحل چسباندن را ميسر می سازد.

آغاز  گود  قالب  يک  ساخت  با  پليت ها  اين  تهئه  قبالً  الستيکی:  پليت های  ـ  ٨   ــ٤ــ  ١ـ
می شود. اين مرحله با نوردهی يک کليشٔه فلزی، از طريق نگاتيو و آماده سازی پليت نور داده شده، 
در وان اسيد به انجام می رسد. اين کليشه گود است و مادٔه ژالتينی را درون قالب گود می ريزند و آن 
را تحت اعمال حرارت و فشار، قالب گيری می کنند. اين فرم چاپی انعطاف دارد و مناطق برجستٔه آن 

مرکب را به سطح چاپی انتقال می دهد.
بهترين کيفيت پليت های الستيکی هنگامی به دست می آيد که عمل برجسته سازی توسط حکاکی 
ليزر روی پوششی مرتجع١ صورت گيرد. در اين حالت قدرت ايستايی پليت (توسط شيب عمودی که در 
رأس ديواره دارد) افزايش می يابد و هم چنين در هنگام چاپ از چاقی ترام نيز تا حد زيادی جلوگيری 
می شود. اما روش قالب گيری هم اکنون خيلی مورد استفاده قرار نمی گيرد، چرا که حداکثر دقت اين 
روش ٤٠ خط برسانتی متر است. در صورتی که در روش شيميايی دقت به ٦٠ خط بر سانتی متر می رسد 

(شکل ٩   ــ٤).

در  فلکسوگرافی  چاپ  پليت های  توليد  برای  فتوپليمر  فتوپليمری:  پليت های  ـ   ٨   ــ٤ــ  ٢ـ
پيدا  رواج  فزاينده ای  به طور  آن  جامد  سيستم  که  توضيح  اين  با  است.  موجود  جامد  يا  مايع  شکل 
و  نشده  اشباع  منومرهای  مرتجع٢  سيال  مادٔه  يک  شامل  نشده،  عمل آوری  فتوپليمرهای  است.  کرده 
ايجاد  واکنش  حل اند.  قابل  آلی  حّالل های  يا  آب  در  آن ها  اند.   (UV) يووی  نوری  آغازکننده های 
زنجيرٔه ملکولی به سبب قرار گرفتن در معرِض نور يووی (UV) رخ می دهد. فتوپليمرها پس از  آن که 

Elastomer ــ١
Elastomer Vehicles ــ٢

شکل ٩ــ٤ــ مقايسۀ ايجاد نقش برجستۀ يک پليت چاپ فتوپليمر توليد شده در يک مرحلۀ 
فتوگرافيک/شيميايی با پليت (الستيکی) حکاکی شده توسط ليزر

مرحلۀ شيميايیحکاکی مستقيم ليزری
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حل  قابل  ديگر  شدند،  شبکه ای  اتصال  دارای 
نيستند.

فتوپليمرها با قدری تابش نور يووی در هر 
ناحيه ای زنجيره ای مولکولی تشکيل می دهند. 
قسمت های نوردهی نشده قابل حل اند و از اين 
می کنند.  حفظ  را  شدنشان  شسته  خاصيت  رو 
برجسته  پليت های  توليد  برای  ويژگی  اين  از 

چاپ استفاده می شود.
جامد،  فتوپليمر  پائه  دارای  کليشه های 
می شوند  توليد  مصرف،  آمادٔه  به صورت  امروزه 
(مثل پليت های چاپ Nyloflex از BASF يا 
به صورت  پليت ها  اين   .(DuPont از   Cyrel

پليت های تک يا چند اليه ای وجود دارند.
اليه:  تک  پليت های  ـ  ٨   ــ٤ــ  ٣ـ
برجسته  الئه  يک  شامل  اليه  تک  پليت های 
الئه  با  که  است  نشده)  عمل آوری  (فتوپليمر 
محافظ پوشيده شده اند. جداسازی الئه محافظ 
پلی استر  الئه  يک  است.  امکان پذير  به راحتی 
آن  استحکام  و  تثبيت  باعث  نيز  پليت  پشت  بر 

می شود (شکل ٩ ــ٤).
پليت  تهيه  فرايند  در  تهيه:  فرايند  ــ 
کامل  به طور  پليت  پشت  سمت  ابتدا  اليه،  تک 

زنجيرٔه  ايجاد  با  ترتيب  بدين  می شود.  داده  نور  پلی استر  الئه  طريق  از  فيلم)  کپی  (بدون  يکنواخت  و 
مولکولی، الئه تحتانی پليت مستحکم می شود و منطقٔه قابل شستشوی آن محدود می شود. هم چنين با 
افزايش پوشش حساس به نور، ساختمان محکم ديواره  را تضمين می کند و ايستادگی نقوش برجسته 

را با تعداد بيش تری از اليه های گود شده آن آسان می کند (شکل ١١ــ ٤).
نگاتيو  فيلم  طريق  از  اصلی  نوردهی  شد،  جدا  رويی  سطح  از  محافظ  فيلم  که  اين  از  پس 

شکل ١٠ــ٤ــ ساختمان تعدادی از پليت های فلکسوگرافی: 
پليت aـ  تک اليه (BASF)، پليت bـ  چند اليه (BASF)، پليت 

(digiflex, BASF) ـ برای سيستم کامپيوتر به پليت c

فيلم محافظ

فيلم محافظ

فيلم محافظ

فيلم محافظ

اليۀ پايه

اليۀ برجسته فتوپليمر 
٧٥A درجه سختی تا

اليۀ جذب کننده 
انرژی ليزر (سياه)
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شکل  فتوپليمريزاسيون  توسط  برجسته سازی  عمل  می شود.  انجام  َمِکش١  نيروی  تحت  کپی)  (فيلم 
می گيرد.

بار  حمل  کيسه های  و  اليه دار  کارتن  برای  مثال  ميلی متر (به طور   ٦/٣٥ تا  نازک  مقوای  فيلم، 
سنگين ساخته شده که کاغذ و فيلم) ساخته می شوند. تصويرهای ترامه تا ٦٠ خط در سانتی متر (١٥٠ 
ترام های  و  آورد  دست  به  ميلی متر   ٣/٢ از  کم تر  ضخامت  با  پليت هايی  با  می توان  را  اينچ)  در  خط 
٪٩٥ــ٢ را به چاپ رساند. کليشه های ضخيم تر (حدود ٥  ــ٤ ميلی متر) برای تصاوير ترامه تا ٢٤ خط 

در سانتی متر (lpi ٦٠) با ترام های حدود ٪٩٠ــ٣ مناسب اند.
باال  کيفيت  با  هاف تن،  چاپ  برای  اليه  چند  پليت های  اليه:  چند  پليت های  ـ   ٨   ــ٤ــ  ٤ـ
ساخته شده اند. در ساختمان اين پليت ها، از ترکيب پليت های اليه های نازک با يک الئه پائه فشارپذير 
استفاده شده است. الئه پايه، با حالت ارتجاعی خود، فشار اعمال شده در حين چاپ به الئه دارای 
نقوش برجسته را می گيرد. اين اليه، فشاری را که باعث دفرمه شدن نقاط تصويری می شود، جذب 

می کند (شکل ١٢ــ٤).
الئه تثبيت کننده هنگام بستن پليت تخت بر روی سيلندر فشار، از کشيدگی طولی آن (براثر خم 
هرگاه پليت های نازک تک الئه دارای الئه فشارپذير بر روی سيلندر  شدن) جلوگيری می کند. ضمناً 

پليت چسبانده شود، کيفيت چاپ بهتر خواهد شد.

Vacuum ــ١

شکل ١٠ــ٤ــ نوردهی اصلی، تأثير زمان نوردهی

الف ب
محدوده پليمريزه شده 
با  نوردهی  به وسيلۀ 

نور روی سياه 

نوردهی بسيارکم 
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(تصوير  ديجيتال  چاپ  برای  مناسب  پليت های  ديجيتال:  چاپ  مناسب  پليت  ـ   ٨   ــ٤ــ  ٥  ـ
ارسال شده توسط سيستم CTP)،  در شکل ٩ــ٤ نشان داده شده است (مانند ديجيفلکس BASF). «الئه 
سياه» پس از جدا کردن «الئه محافظ» آشکار می شود، قابل زدودن است و مشکلی برای نگاشت تصوير با 
اشعٔه ليزر YAG (طول موج ١٠٦٤ نانومتر) ايجاد نمی کند. در اين مرحله اشعٔه ليزر الئه سياه جذب کنندٔه 
انرژی ليزر را از بين می برد، تا اين که نقطه به نقطه تصوير بر روی پليت تشکيل شود. الئه سياه نقش کپی 
فيلم را بازی می کند (فيلم نگاتيو). پس از نگاشت تصوير، تمام سطح پليت نور داده می شود (نوردهی اوليه 

و اصلی). نوردهی به همان روش پليت های تک اليه صورت می گيرد تا نقش برجسته را ايجاد کند.

٩ــ٤ــ الستيک سيلندر
انعطاف پذير  نوع  دو  در  الستيک ها 
انعطاف ناپذير  و  ١٣ــ٤)  (شکل  فشارپذير١  يا 
الستيک های  از  می شوند.  عرضه  سخت٢  يا 
فشارپذير، که در بازار ايران به الستيک های 
شده  بيش تری  استقبال  معروف اند،  نيز  بادی 

است.

Compressible ــ١
Incompressible ــ٢

پايۀ قابل فشرده شدن
سطح مورد چاپ

پليت چاپپليت چاپ

سيلندر فشارسيلندر فشار

سيلندر پليتسيلندر پليت

شکل ١٢ــ٤ــ انتقال تصوير چاپی در فلکسوگرافی. الف) تغيير شکل  پليت چاپ، پليت تک 
اليه، ب) انتقال مناسب تصوير چاپی با استفاده از يک پليت چاپی با پايۀ فشارپذير

شکل ١٣ــ٤ــ نمونه ای از ساختار الستيک فشارپذير (کانتی تک)

الف ب 

بافته: قابليت 
ارتجاع پذيری کم

بافته: قابليت 
ارتجاع پذيری زياد

اليۀ ميکرو: ارتجاع پذير
سيلندر الستيک

پليت چاپیاليۀ روکش

سيلندر پليت 
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١ــ٩ــ٤ــ الستيک ريل دار١: الستيک های ريل دار در سطح گسترده ای در ماشين های 
افست رول به کار می روند. در ماشين های افست ورقی هم نتايج خوبی در تسريع زمان تعويض الستيک 

داشته است (شکل ١٤ــ٤).

زير  شرح  به  انعطاف پذير  الستيک های  سطح  ويژگی   الستيک:  سطح  ويژگی های  ــ 
می باشد:

 رطوبت مربوط به پليت (در قسمت های بدون تصوير) را هنگام انتقال به خود به نحو بهتری 
جذب می کند و ميزان کم تری از آن را به کاغذ چاپی انتقال می دهد.

 از ناهمواری سطح زير چاپ، در قسمت های دارای چاپ، جلوگيری می کند.
 در عمل، انتقال نواحِی تنپالت و نقاِط ترامه هاف تن به طور يکسان صورت می گيرد. 

 کمک می کند تا ضخامت يکسانی از مرکب بر روی کاغذ داشته باشيم. اين امر در اثر ساختار 
فيزيکی و شيميايی سطح الستيک ها حاصل می شود.

از  بهره گيری  با  که  شوند  آسيب  دچار  آن  سطح  يا  و  لبه ها  ناحئه  از  است  ممکن  الستيک ها 
گيره های الستيک به سرعت قابل تعويض اند.

شکل ١٤ــ٤ــ الستيک ريل دار

ورق زير الستيکريل گيره عقب

ريل گيره جلوالستيک

Fabric jacket  ــ١
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١٠ــ٤ــ روکش سيلندر١
برای جلوگيری از چسبيدن مرکب به سطح سيلندر از فناوری های متعددی استفاده می شود تا 
مرکب سطِح چاپ شده در چرخٔه توليد و انتقال بدون آسيب باقی بماند. يکی از فناوری های عرضه شده 

جهت انتقال بدون خدشٔه ورق چاپی، کاربرد روکش های سيلندر است.
ــ روکش های سيلندر عبارتند از:

 روکش سيلندر: با ساختار ريز ميکرونی
 پارچه های سيليکون اندود

 الستيک های ويژه
 تورهای پارچه ای قابل تعويض که به سادگی پس از مصرف توسط چاپکار تعويض می شود(شکل 

١٥ــ٤).

 Cylinder jacket ــ١

شکل ١٥ــ٤ــ روکش پارچه ای روی درام تحويل (سوپر بلو)



١٤٨

آزمون پايانی فصل چهارم
سؤاالت تشريحی

١ــ طول موجی که چشم انسان می تواند ببيند چه محدوده ای است؟
٢ــ اليه های يک فيلم را نام ببريد؟

٣ــ پائه فيلم از چه جنسی است؟ و به چه علتی در پايه فيلم مورد استفاده قرار 
می گيرد؟

٤ــ چه دليلی برای وجود مادٔه ضدانعکاس وجود دارد؟
٥  ــ طيف يک طول موج مر ئی را روی يک  محور ترسيم نماييد.

٦  ــ فيلم نور روز به چه فيلمی معروف است؟
٧ــ به چه فيلمی اروتوکروماتيک می گويند؟

٨   ــ در چه مواقعی از فيلم خطی استفاده می کنيم؟
٩ــ انواع ليزرهای اسکنر را نام ببريد؟

١٠ــ داروهای ظهور را نام ببريد.
١١ــ به چه دليل از تقويت کننده های تصوير استفاده می شود؟

١٢ــ بليچ را تعريف کنيد.
١٣ــ آب چه نقشی در داروها بازی می کند؟

١٤ــ برای اين که shore نوردها در حد استاندارد باشد از چه موادی استفاده 
می کنيم؟

١٥ــ خصوصيات محلول رطوبت دهی آلکالر را بيان نماييد.
١٦ــ نوار کاغذی اسيد سنج کجا کاربرد دارد؟

١٧ــ انواع مواد الکی را نام ببريد؟ و هر کدام را توضيح دهيد؟
شابلون  تميزکنندٔه  برای  پاک کننده ای  محلول  چه  از  کلر  محلول  جز  به  ١٨ــ 

می توان استفاده کرد؟



١٤٩

١٩ــ چسب چيست؟
٢٠ــ چسب نشاسته از چه موادی به دست می آيد؟

٢١ــ پليت تک اليه چگونه تهيه می شود؟

سؤاالت چهارگزينه ای
١ــ فيلم از کدام مادٔه اصلی تشکيل شده است؟

ب) ژالتين و امولسيون الف) پايه و امولسيون 
ت) الئه فرعی پ) اليه فرعی + پايه 

٢ــ امولسيون از کدام ماده ای تشکيل شده است؟
ب) هالوژن نقره + ژالتين الف) کلرور سديم + برومور پتاسيم 

ت) ضد انعکاس نور پ) پلی استر 
٣ــ فيلم حساس به نور آبی در کدام محدودٔه طيفی می باشد؟
ب) ٨٠٠   ــ٦٠٠ الف) ٦٠٠  ــ٥٠٠ 
ت) نور بنفش پ) ٥٠٠   ــ٤٠٠ 

٤ــ از هيدروکينون در کدام مورد استفاده می شود؟
ب) درترام الف) داروی مصنوعی  آ + ب 

ت) برای سياه کننده فيلم پ) در داروی ظهور 
٥   ــ برای اورژينال های رنگی تفکيکی کدام فيلم مناسب است؟ فيلم…………

ب) ترامه الف) خطی 
ت) اسکنر پ) خطی و ترامه 

٦  ــ مهم ترين عامل ثبوت کدام گزينه است؟
ب) متا بی سولفيت سديم الف) هيپوسولفيت 
ت) هيپوسولفيت سديم پ) سديم 

٧ــ کدام الک از رزين مصنوعی تهيه می شود؟
الف) رزينی                                           ب) الکلی 

ت) هيچ الکی از رزين مصنوعی تهيه  نمی شود.  پ) َاستاتی 
    



١٥٠

٨  ــ برای چسبيدن ٢ ماده کدام عوامل محيطی تأثير گذار هستند؟
ب) رطوبت وگرما الف) گرما و زمان 

ت) هيچ کدام تأثيرگذار نيستند پ) گرما ــ سرما ــ رطوبت 
٩ــ مواد آلی که در چسب ها به کار می رود کدامند؟

الف) مواد گياهی ــ رزين طبيعی                     ب) مواد حيوانی ــ سلولزی ــ ترموپالستيک
پ) التکس ــ مواد گياهی ــ رزين طبيعی     ت) الف و ج

١٠ــ ويژگی مربوط به الستيک کدام است؟
ب) انتقال غير يکسان قشر مرکب الف) دفع رطوبت 

ت) انتقال غير يکسان نواحی ترام هاف تن پ) جذب رطوبت 
١١ــ الستيک ريل دار معموالً در کدام مورد است

ب) افست فلکسر الف) افست 
ت) افست رول پ) افست خشک 

١٢ــ کاربرد الستيک های بادی به چه نوع الستيکی معروفند؟
ب) سخت الف) انعطاف پذير 

ت) الف و ج پ) فشارپذير 
١٣ــ کدام عامل باعث جذب دفرمه شدن نقاط تصويری می شود؟

ب) پليت چند اليه الف) الئه پايه که حالت ارتجاعی دارد 
ت) اليه های ضخيم پليت پ) فلز نازک 
١٤ــ اليه پلی استر در پليت های تک اليه باعث کدام عامل می شود؟

ب) تثبيت و استحکام الف) جداسازی 
ت) پذيرش فتوپليمر پ) خوب چاپ شدن 

١٥ــ پليت فلکسوگرافی از کدام موادساخته شده است؟
ب) چسب دو طرفه الف) ترموپالست 

ت) يک کليشٔه فلزی و پليمری پ) الستيک و فتوپليمر 



١٥١

١٦ــ از کدام اسيد برای خوراندن کليشٔه فلزی استفاده می شود؟
ب) آلوم دوپتاس الف) اسيد نيتريک 

ت) الف و ب پ) اسيد سولفوريک 
١٧ــ برای جداکنندٔه صمغ ازکدام اسيدی استفاده می شود؟
ب) جوهر گوگرد الف) جوهرليمو 

ت) هيچکدام پ) اسيد سولفورو 
١٨ــ ويژگی چسب کدام است؟

ب) pH خنثی الف) بدون بو ــ بی رنگ 
ت) هر ٣ گزينه  پ) سريعتر خشک شود 

١٩ــ مواد گياهی از کدام مورد مشتق شده اند؟
ب) مو، پشم الف) پروتئين 

ت) مشتقی ندارند. پ) نشاسته و دکسترين 
٢٠ــ کدام مواد بعد از ظهور و ثبوت ايجاد لکه می کند؟

ب) تضعيف کننده های فيلم الف) کربنات کلسيم يا منيزيم 
ت) هيپوسولفيت سديم پ) سيانور زدن 



١٥٢

منابع و مآخذ کتاب

آقايان:  تأليف  پرورش  و  آموزش  وزارت  انتشارات  از  چاپ  شناسی  مواد  ١ــ 
مهندس محمدحسين محمدلو و بيژن درويش

٢ــ مواد شناسی (١) از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تأليف آقای: عزيزی
٣ــ مواد شناسی (٢) از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تأليف آقای: عزيزی
٤ــ فناوری چاپ از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تأليف آقای: علی ظريف


