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 صفحه                                                                                                هرستف

  ناظر چاپ آشنایی با :  1فصل 

 6 ناظر چاپ کیست
 8 شود؟ نظارت بر چاپ از کجا آغاز می 

 8 ؟ناظر چاپ کیست و نظارت چاپ چیست 
 9 وظایف ناظر چاپ چیست؟

 10 های ناظر چاپ  ویژگی
 11 ویژگیهای شخصیتی ناظر چاپ

  ر چاپ مواد اولیه د آشنایی با :  2فصل 

 12 آشنایی با انواع کاغذ
 13 انواع کاغذ و مقوای مصرفی در چاپ

 13 معرفی کاغذ چاپ و تحریر 

 14 معرفی کاغذ و مقوای گالسه
 15 معرفی مقوای پشت طوسی و سفید

 17 کرافت  –معرفی کاغذ صنعتی 
 LWC 18 معرفی کاغذ روزنامه و کاغذ

 19 کاغذ رانواع دیگ
 21 جدول موارد مصرف کاغذهای موجود 

 21 کبانواع مر

 23 ل مرکب ماشین تیگ
 23 یمرکب سیلندر ورق
 23 لمرکب برجسته رو

 23 ب چاپ افست  مرک
 25 تمکانیسم خشک شدن در چاپ افس

 26 مرکب چاپ فلکسو گرافی
 27 مرکب چاپ هلیوگراور 
 27 مرکب چاپ اسکرین 

 28 مرکب چاپ افست خشک 
 28 های ویژه چاپ قوطی مرکب 
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  پیش از چاپ   درمرحله  : کنترل و نظارت  3فصل  

 30 پ چا برای  فایل سازی  آماده
 32 افزار مناسب و تخصصی نرم

تفاوت نمایشگر و   – RGB یا  CMYK – مود رنگی مناسب

 چاپ 
33 

 35 اضافه رنگ، برش، محدوده امن 
 36 کیفیت مناسب تصاویر و فایل، رزولوشن

 38 اندازه
 39 سیاه معمولی، سیاه اشباع 
 40 فونت و نوشتار مناسب 

Overprint 41 
 42 تا خط
 42 (پوشش )هرگونه موضعی وی  یو

 43 رنگ ساختگی 
 44 مدیریت پروفایل رنگی 

 45 خروجی مناسب 
 45 کنترل در لیتو گرافی

 46 درباره فیلم 
 47 ترام 

 49 نکات مهم در کنترل فیلم 
 51 چند نکته در کنترل فیلم و زینک 

 52  انواع زینک
 53 اندازه های مختلف زینک و لبه کار آنها 

 54 نکات مهم در کنترل زینک

  ل و نظارت در مرحله چاپکنتر  :4ل فص

 57 انواع مختلف چاپ 
 57 پ ضرورت شناخت انواع چا

 58 فرآیند چاپ افست  
 58 فرآیند چاپ دیجیتال  
 59 فرآیند چاپ اسکرین 

 59 پاصول اساسی چهار روش عمده چا 
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 60 پ تعریف چهار روش عمده چا
 Letterpress 63 لترپرس )چاپ حروفی(

 Flexography 65 چاپ فلکسو
 66 مزایای چاپ فلکسو نسبت به لترپرس 

 Gravure 66 چاپ گود
 68 چاپ سیلک اسکرین
 68 پ سایر روش های چا

 Inkjet 69 چاپ جوهرافشان )اینک جت(
 Laser printing 71 چاپ لیزری 

 72 منابع 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chapkhone.info/letterpress-printing/
https://www.chapkhone.info/letterpress-printing/
https://www.chapkhone.info/letterpress-printing/
https://www.chapkhone.info/flexo-printing/
https://www.chapkhone.info/flexo-printing/
https://www.chapkhone.info/flexo-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/screen-printing/
https://www.chapkhone.info/ink-printing/
https://www.chapkhone.info/ink-printing/
https://www.chapkhone.info/ink-printing/
https://www.chapkhone.info/laser-printer/
https://www.chapkhone.info/laser-printer/
https://www.chapkhone.info/laser-printer/
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 1ل ـفص
 ناظر چاپ کیست

 
 ناظر چاپ کیست

 مقدمه 

یک در  شاغل  کارمند  یک  یا  و  طراح  یک  یا  چاپ،  اپراتور  یک  یا  و  چاپخانه  یک  صاحب  شما  و   اگر  چاپ  مجموعه 

  بر بتواند  که  کنندهکنترل  فرد یک  وجود آیا هستید؟ آشنا چاپ ناظر یا و چاپ  نظارت واژه با ای اندازه  چه تا هستید بندیبسته

دهنده خدمات چاپی نیاز است؟ ما در  ی نظارت داشته باشد در یک واحد ارائهچاپ  محصوالت  ارسال  و  سازی آماده  و  تهیه  فرآیند

ادامه در این مقاله قصد داریم شما را با این واژه و این تخصص آشنا کنیم! اما در ابتدا شاید بهتر باشد کمی برایتان از خود فرآیند 

 چاپ سخن بگوییم. 



7 
 

 

 

 

 فرایند چاپ 

های مختلـف نیـاز ـتقل از یکدیگـر اسـت کـه بـرای انجـام دادن آن بـه تخصصای از کارهـای معیـن و مسچـاپ مجموعه

اسـت. بنابرایـن، چـاپ یـک »فراینـد« اسـت کـه چندیـن مرحله کاری دارد. برای بـه انجام رسـاندن بهتـر هـر مرحلـه از یـک  

»ناظر   عنوانفارش چاپـی، حضـور یـک فـرد بهفراینـد، نظـارت مسـتمر، امـری مهم و اساسـی اسـت؛ از ایـن رو در هر سـ
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، مسـئول انجـام درسـت مراحـل مختلـف ناظـر چـاپ اسـت؟  نظـارت  نیازمنـد  چـاپ،  فراینـد  چـرا.  اسـت  ضروری چـاپ«

حـل  چـاپ اسـت. از آنجایـی کـه چـاپ انـواع گوناگونـی دارد و هـر نوع از بـرای دسـتیابی بـه بیشـترین حـد آن نیـز مرا

توان بـرای همه ناظران چـاپ، یک دسـتور ثابت در نظـر گرفت. بـه همیـن دلیـل هـر یـک از انـواع  مختلفـی دارد، پـس نمی 

ای دارد بنابراین برای وظایف ناظر »چاپ سـیلک اسـکرین« با وظایف چـاپ، نیازمنـد نظـارت خاص خـود اسـت و ناظـر ویژه

 . دارد وجود هاییتفاوت...  و افسـت« »چـاپ رناظـ وظایـف و فلکسـوگرافی« »چاپ ناظـر

 

 

 شود؟ نظارت بر چاپ از کجا آغاز می 

شود، اما چنیـن نیسـت؛ کار  ممکـن اسـت چنیـن تصـور شـود کـه کار ناظـر چـاپ، از هنـگام چـاپ و در چاپخانـه آغـاز می

  یـا   و  انبـار  بـه   چاپـی  محصـول  تحویـل  زمـان  تـا  و  آغـاز  چاپـی،  محصـول  مـواد  خریـد  و طراحـی ارت بـر چـاپ از زمـاننظـ

یابد. زیـرا کیفیت چاپ و محصـول چاپـی عـالوه بـر وابسـتگی بـه فرایند چـاپ، به  ی فـروش آن ادامه می حتـ و  پخش  مراکـز

جایی محصـوالت تولیدشده نیز وابسـته اسـت. کیفیت مـواد مصرفی چاپ شـامل  مـواد بـه کار گرفته شـده و چگونگی جابه 

 های ویژگی  و ).مرکـب، کاغـذ، مقـوا، پالسـتیک و .. (دنظـارت دار  هاترین مسـائلی است کـه ناظـر چاپ بر آن یکـی از مهم 

 . هاآن به  مربوط

 ؟ ناظر چاپ کیست و نظارت چاپ چیست 

ناظر فنی چاپ کسی است که عالوه بر کارور درجه دو کامپیوتر بتواند از عهده تشخیص انواع چاپ، نظارت بر لی آت موضوعات  

یابی ای چاپی، کارهای لیتوگرافی و فرایندهای چاپ و برش و صحافی و هزینههچاپی، تشخیص کیفیت عکس و اسالیدها، طرح

 برآید؛ و اصوالً نظارت چاپ چیست؟

https://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1022&%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
https://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
https://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1027&%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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 وظایف ناظر چاپ چیست؟ 

 چاپی موضوعات آت لی بر نظارت توانایی – 1

 هاآن کاربرد و چاپی موضوعات با آشنایی – 2

 رد آن + کاتالوگ و کاربرد آنکارب و بروشور

 هاو کاربرد آن + انواع کارت و کاربرد آن پوستر

 هاآن کاربرد و نامه  پاک ها +سربرگ و کاربرد آن

 ها +کتب و جزوات نشریات و کاربرد آن

 د آن در فرایند چاپکاربر و آت لی مفهوم با آشنایی – 3

 چاپ  در آن کاربرد و هنر مفهوم با آشنایی – 4

 هنر در آن کاربرد و رنگ روانشناسی با آشنایی – 5

 آن کاربرد و چاپ انواع تشخیص توانایی – 6

 آن  تاریخچه و چاپ صنعت با آشنایی – 7

 هاآن کاربرد  و چاپ های روش با آشنایی – 8

 چاپ ملخی و کاربرد آن + چاپ طالکوب و کاربرد آن 

 آن کاربرد و فلسکو چاپ+  آن کاربرد و افست چاپ

 چاپ هلیو و کاربرد آن + چاپ فلوک )پفکی( و کاربرد آن 

 چاپ انواع تشخیص اصول شناسایی – 9

 کار محیط مؤثر عوامل تشخیص توانایی – 10

 کار  محیط فیزیکی مؤثر عوامل  با  آشنایی – 11

 کار  محیط  فیزیولوژیکی عوامل  با  آشنایی – 12

 کار   محیط بیولوژیکی  عوامل  با  آشنایی – 13

 ارگونومی   با  آشنایی – 14

https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=50&%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=217&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=217&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=217&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=76&%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=198&%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1025&%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
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 کار محیط  مؤثر عوامل تشخیص اصول شناسایی – 15

 مؤثر محیط کار عوامل تشخیص توانایی – 16

 آن کاربرد به انواع چاپ تشخیص توانایی – 17

 چاپی موضوعات آت لی بر نظارت توانایی – 18

 چاپی موضوعات اسالیدهای  و عکس کیفیت تشخیص توانایی – 19

 چاپی موضوعات های طرح کیفیت تشخیص توانایی – 20

 لیتوگرافی  کارهای  کیفیت تشخیص توانایی – 21

 ت و تشخیص کیفیت فرایندهای چاپ نظار توانایی – 22

 چاپی  های فرم صحافی کیفیت تشخیص توانایی – 23

 چاپ  فرایندهای  از یابیهزینه توانایی – 24

 کیفیت تضمین استانداردهای  و شغلی های نامه آیین  و  مقررات اجرای  توانایی – 25

 

 

 های ناظر چاپ ویژگی

داشتن چشمان قوی و چابکی از    طور طبیعیمند شد که اسم نظارت یا ناظر بر آن استوار باشد باید بداند به هر وقت فردی عالقه

به نقشش  ایفای  برای  ضروری  میلوازم  کاتالوگ،  حساب  بروشور،  و  کرده  باز  را  خودش  جای  جا،  همه  در  چاپ  صنعت  آید. 
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مند به این شغل باید دید  ها را به زیر چتر خود آورده است. فرد عالقه، سربرگ، تراکت، نشریه و کتاب و جزوهکارت  انواع ،پوستر

 . کند درک خوبی به را هارنگ و هاطرح  روانشناسی و خوب شناسیرنگ هنری و

ت کند.  طور فعال شرکرسد به کار جمعی را بپسندد و بتواند در کارهایی که نتیجه و محصول آن توسط یک جمعی به نتیجه می 

پذیری و توانایی ریسک کردن و تقصیر را در صورت قصور و کوتاهی به گردن دیگران نینداختن و حوصله و بردباری به مسئولیت 

بینی و  ها دچار عیب باشد شخص توانایی ادامه کار را ندارد. نکته خرج دادن بسیار در این شغل حیاتی است و اگر یکی از آن

 تیزبینی بسیار مهم است. 

  شمار   به بندی و تبلیغات چاپ و بسته ای که شاخه اصلی فعالیت آنتوان گفت حضور یک ناظر چاپ در مجموعهنابراین می ب

 تسریع   به   درست  نظارت  و  دقیق  های ریزی برنامه  ی ارائه  با   تواندمی   وی   که  چرا  باشد   داشته  تواندمی   حیاتی  و  کلیدی   نقشی  آیدمی 

 اپی و افزایش بازدهی مفید و کارآفرینی کمک شایانی بکند. چ محصوالت کیفیت  ارتقاء و تولید

 پشرایط ارتقاء شغل برای ناظر چا

 

در شرایط ارتقاء شغلی ناظر چاپ مطالبی همچون سابقه کار یا همان تجربه، توجه به کیفیت، سرعت و خوش  

قولی بسیار ارزشمند و مثمرتر است به طور طبیعی با مدیریت بهتر می تواند دریافت حقوق خود را افزایش 

 .دهد 

 ویژگیهای شخصیتی ناظر چاپ 

نظارت یا ناظر بر آن استوار بود بطور طبیعی داشتن چشمان قوی و چابکی هر وقت فردی عالقمند شد که اسم  

باز کرده و   را  آید. صنعت چاپ در همه جا، جای خودش  ایفای نقش به حساب می  برای  لوازم ضروری  از 

  بروشور، کاتالوگ، پوستر، انواع کارت، سربرگ، تراکا، نشریه و کتاب و جزوه ها را به زیر چتر خود آورده است. 

فرد عالقمند به این شغل باید دید هنری و رنگ شناسی خوب و روانشناس طرح ها و رنگ ها را به خوبی 

 .درک کند 

 

کار جمعی را بپسندد و بتواند در کارهایی که نتیجه و محصول آن توسط یک جمعی به نتیجه می رسد به  

 .طور فعال شرکت کند 

 

مسئولیت پذیری و توانایی ریسک کردن و تقصیر را در صورت قصور و کوتاهی به گردن دیگران نینداختن و  

حوصله و بردباری به خرج دادن بسیار در این شغل حیاتی است و اگر یکی از آنها دچار عیب باشد شخص  

 توانایی ادامه کار را ندارد. نکته بینی و تیزبینی بسیار مهم است 

 .پردازیمموضوعاتی که ناظر چاپ باید تسلط داشته باشد میدر ادامه به 

   

https://www.toorangprint.com/Products.aspx?ID=1043&%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://www.toorangprint.com/Products.aspx?ID=1043&%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=224&%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-(2)
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=224&%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-(2)
https://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=224&%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-(2)
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 2ل ـفص
 آشنایی با مواد اولیه 

 

 

 :آشنایی با انواع کاغذ

گذارد کاغذ و مقوای مصرفی است، اما گذشته از این که تاثیر بسیاری روی هزینه چاپ می  یکی از مواردی

تاثیر باید توجه داشت که عدم تطبیق نوع آن با محصول تولیدی ممکن است استفاده از آن را تحت الشعاع 

 .قرار دهد 

 

نوع کاغذ مختلف، برای مصارف گوناگون، در بازار وجود دارد. ولی در صنعت کاغذسازی    3000امروزه بیش از  

 :انواع کاغذ را به چهار گروه تقسیم می کنند 

 کاغذ و مقوای گرافیکی  .1
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 انواع مقوای بسته بندی .2

 کاغذهای بهداشتی  .3

 کاغذهای صنعتی برای مصارف الکترونیکی  .4

والً انواع کاغذ را نسبت به مورد استفاده آن به انواع مختلف تقسیم ونام گذاری می  مصرف کننده کاغذ نیز معم 

کند: کاغذ تحریر، کاغذ روزنامه، کاغذ بایپل، مقوای جلد، کاغذ کتاب و کاغذ پاکت، بعضی از انواع کاغذهای 

 :باشند می زیر شرح به چاپ صنعت در استفاده مورد کاغذهای انواع کلی بطور معمولی می باشند.

 انواع کاغذ و مقوای مصرفی در چاپ 

 

 الف: معرفی کاغذ چاپ و تحریر

 تحریر و چاپ آن چه در ایران به نام کاغذ تحریر شناخته می شود در طبقه بندی بین المللی کاغذها کاغذ  

writing and printing paper   نامیده می شود و انواع مختلف دارد. این کاغذ به دو صورت پوشش

 .عرضه می شود (Uncoated) و بدون پوشش یا اندود نشد  (Coated) دار یا اندوده شده

وان با جوهر آنچه در ایران کاغذ تحریر نامیده میشود معموال بدون پوشش است و به گونه ای است که میت

 .روی هر دو طرف آن نوشت بدون این که مرکب به سمت دیگر کاغذ نفوذ کرده و یا نشت کند 

 انواع سایز و گرماژ چاپ و تحریر

نوع کاغذ در سایزهای    120،  100،  80،  75،  70،  65،  60،  55،  50و گراماژهای    60*90،  70* 100این 

GSM ارائه می شود. 

 موارد مصرف کاغذ چاپ و تحریر
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موارد مصرف این نوع از کاغذ در صنایع چاپ و تحریر است. برای چاپ انواع کتاب، مجله و سررسید ازاین نوع  

 .کاغذ استفاده می شود

است نوع  این  از  شود،  می  استفاده  پرینتر  توسط  پرینت  برای  که  کپی  کاغذهای  تمام   .همچنین 

 .از کشورهای اندونزی ،کره جنوبی، چین، مالزی ، می باشد  کاغذ کپی درحال حاضر بیشتر

 شرکت های تولید کننده کاغذ چاپ و تحریر

 Sinar) ، قو(Coins3 ) ، سه سکه(Inda KiathIK) : برندهای معروف کاغذ چاپ و تحریر عبارتند از

Royal)موریم  ، Moorimتحریراینفینیتی  ، INFINITY- Appکر تحریر  و  شینهو  تحریر   ون، 

(crown) و Lonfon 

 

 ب: معرفی کاغذ و مقوای گالسه 

کاغذ چاپ دارای پوشش دورو با کیفیت باال و کمی سنگین و با سطحی صاف و هموار را کاغذ گالسه می  

نامند. تکثیر تصاویر تک رنگ و چند رنگ با کیفیت خوب نیاز به کاغذی دارد که سطح آن یکدست و صاف  

 .رت یکنواخت جوهر جذب سطح آن شود . کاغذ گالسه در این مورد مناسب ترین می باشد باشد و بصو

 :انواع سایز و گرماژ کاغذ و مقوای گالسه

،    118،  113،    100،    90،    80و)سایزهای خاص ( گرماژهای    60* 90،  70*100کاغذ گالسه در سایزهای  

 .می شودارائه  350،  300،  280،  250،  200،  170،  148،  135
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 :موارد مصرف کاغذ و مقوای گالسه 

انواع مجله و جلد آن ، کارت ویزیت از مصارف اصلی کاغذ و مقوای گالسه هستند. این نوع کاغذ به طور ویژه 

 .در چاپخانه ها و انتشاراتی ها کاربرددارد

 :شرکت های تولید کننده کاغذ و مقوای گالسه

از عبارتند  گالسه  کاغذ  معروف  شینهوبرندهای   : (Artone)هانسل  ،(Hansol)موریم  ، (Moorim) ،

نویا (New crown)نیوکرون  ، (Nevia) INFINITY  اینفینیتی 

درحال حاضر بیشترین کاغذهای وارداتی از کشورهای کره جنوبی، چین و اندونزی می باشد. کاغذ گالسه به  

 .دو صورت مات و براق و همچنین یک رو و دو رو ارائه می شود

 

 ج: معرفی مقوای پشت طوسی و سفید

مقوای پشت طوسی مقوایی است با گرم های متنوع که یک طرف آن سفید است. از این نوع مقوا در چاپ  

 .جعبه و بسته بندی های مختلف استفاده می شود

مقوای پشت طوسی یا دوبلکس از ورقه های مقوا بصورت دو الیه تهیه میشود و بطور طبیعی این دو الیه با 

 .ر چسبانده می شودصفحه های مخصوص مرطوب به همدیگ
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 انواع سایز و گرماژ مقوای پشت طوسی و سفید 

 .ارائه می شود 400, 350, 300, 280, 250, 230, 210این نوع مقوا در انواع سایزها و گرماژهای 

 مشخصات مقوای پشت طوسی و سفید

ن(، شفافیت قابلیت مقوای پشت طوسی دارای خصوصیات زیر میباشد: سختی یا نرمی زیاد )با توجه به نوع آ

چاپ باال، معموال روی آن سفید و پشت آن سفید یا طوسی میباشد و در پالت و در الیه فیلم های پالستیکی  

 .بسته بندی می شود. و معموال رول و شیت ) ورق( آن تولید می شود 

نوع بازیافتی مقواهای پشت طوسی که استفاده از آنها به خصوص در بسته بندی داروها معمول می باشد از  

بوده و نظر به بازیافتی بودن آنها و حساسیت های موجود دررابطه با نوع کاربری آنها استفاده از آنها در بسته 

بندی های دارویی از لحاظ قانونی ممنوع می باشد. شایان ذکر است که این مقواها متاسفانه در برخی صنایع 

 .ز کماکان مورد استفاده قرار می گیرند نی …غذایی نظیر بسته بندی بستنی های لیتری و 

 موارد مصرف مقوای پشت طوسی و سفید

عمدتا در بسته بندی بکار میرود: نظیر صنایع صنعتی، دارویی، غذایی، چاپ، انتشارات و انواع بسته بندی ها  

 در تمام صنایع

 شرکت های تولید کننده مقوای پشت طوسی و سفید

شام معروف  های  مارک  و  هانسولبرندها  اژدها(hansol) ل   ،(shinpoong)ببری  ، (seha) اسبی  ، 

(White horse) اینفینیتی (INFINITY)  و پاندا می باشند. 
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 کرافت   –د: معرفی کاغذ صنعتی 

کاغذی با مقاومت باال که از سولفات خمیر پالپ تهیه می شود. کاغذهای کرافت بسیار متنوعند: شامل کاغذهای  

کرافتی که سفید نشده که برای بسته بندی استفاده می شوند تا کاغذهای کرافت سفید شده که برای تهیه  

 .کاغذهایی که پیوستگی بافت آن قوی است

قهوه ای یا با رنگ سفید تولید می شود و با دوام می باشد و عمومابرای بسته این نوع کاغذ معموال با رنگ  

بندی جعبه، کارتن، پاکت )کرافت( بکار می رود. گرماژ و وزن این کاغذ بسیار متنوع است بطوری که از ترکیب 

میسر می گردد  الیه    5الیه و    3آنها در تولید ورق و کارتن امکان تولید بیش از یکصد نوع ترکیب در ورقهای  

 .و به صورت کاغذ کرافت، مقوای کرافت و مقوای زبر یا خشن کرافت می باشد 

 کرافت  –موارد مصرف کاغذ صنعتی 

این نوع کاغذ مورد استفاده کارخانجات تولید ورق کارتن، تولیدکنندگان پاکت سیمان و همچنین تولید ساک  

 .های کاغذی است

 کرافت  –شرکت های تولید کننده کاغذ صنعتی  

 و Asia Paperو ( Daehan ) ، دایهان  (Lee And Man) برند هاس معروف کرافت لی اند من

INFINITY…   می باشد. 
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 LWC ه: معرفی کاغذ روزنامه و کاغذ

کاغذ روزنامه کاغذی است که از تفاله ی چوب )فیبرهای بازیافت شده( و بدون بکارگیری عملیات مکانیکی  

یف است.  روی آن ساخته می شود و مقاومت آن در برابر نور پائین است و به دالیل فوق ارزان، اما شکننده و لط

گرمی( که سایه روشن رنگ و    48تا    42البته گاهی کاغذ روزنامه از خمیر اولیه چوب نیز تولید می شود )

سطحی که اجازه می دهد چاپ عکس روی آن با وضوح بیشتری از کاغذهای روزنامه دیگر انجام شود. و عرض  

کاغذ همانطور که از نام آن پیداست،  میلیمتر می باشد. این    1760تا    1575دستگاه تولید کننده آن حدودا  

مخصوص روزنامه است و سفید، مسطح قدرت جذب باال داشته و معموال برای چاپ روزنامه با ماشین افست و  

 .لترپرس استفاده می شود

کاغذ روزنامه برای کارهای هنری سریع و موقتی مناسب است. از این کاغذ برای طراحی های خام و اولیه ی 

ی های موقتی که با مداد ذغالی یا مداد شمعی و مداد گچی انجام می شوند، استفاده می شود.  بزرگ و طراح

 ضمنا .  است  رنگ  فیلی  معموال”   کاغذ   این   رنگ.  است  دسترس  در  … کاغذ روزنامه بصورت دفترچه، ورقه و  

پ می چا  زمان  در  مناسب  مقاومت  و  کافی  سطحی  کشش  دارای  کاغذ   این.  شود  می  تولید   هم  رنگی  بصورت

 .باشد 

 انواع سایز و گرماژ کاغذ روزنامه 

گرم    250تا    60سانتی متر و گرماژ متنوع از    110تا    70این نوع کاغذ به صورت رول هایی با عرض های از  

 .تولید می شود 

 موارد مصرف کاغذهای فانتزی 

وت، کارت تبریک، تقویم  این نوع کاغذ در موارد زیر کاربرد دارد: کادو مخصوص گل و هدیه، صحافی، کارت دع

های درجه یک، کتاب های دستی، دفترچه بانک، گواهینامه، لوازم آرایشی و دیگر مصارف بسته بندی کادوی 

 .درجه یک

 شرکت های تولید کننده کاغذهای فانتزی

فابریانو و فدریگونی است.   FancyPaper, , Brights,INFINITY برندهای معروف این نوع کاغذ شامل

 .وع کاغذ معموال ساخت کشورهای ایتالیا ، کره ، چین استاین ن
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 :در زیر توضیحاتی راجع به دیگر انواع کاغذ بیان شده است

 

 :(Carbonless Paper ) کاغذ خود کپی

کاغذی با پوشش شیمیایی که شبیه به کاربن عمل می کند و یک کپی از نوشته های دست نویس را روی 

 گرمی   240تا    40نیز معروف است. گرماژ معمول: از   NCR صفحه بعدی انتقال می دهد. این نوع کاغذ به نام

 :Bible Paper کاغذ انجیلی 

کاغذی بسیار نازک که معموال برای چاپ کتاب های قطور و ارزشمند استفاده می شود. این نوع کاغد به دلیل  

 .نیز معروف است India Paper استفاده در چاپ انجیل به کاغذ انجیلی و همچنین کاغذ هندی

 :(Index Board ) مقوای کارتی 

سازی بخش های مطالب در زونکن و از نوع مرغوب آن    مقوایی در رنگهای متنوع. از این نوع مقوا برای جدا 

 .نیز گاهی برای چاپ کارت ویزیت استفاده می شود

 مقوای پشت کرم یا زرد 

این نوع مقوا که کیفیتی باال تر از مقوای پشت طوسی دارد معموال در ساخت جعبه های دارویی و بهداشتی  

 گرمی  300تا  200بکار می رود. گرماژ معمول: از 
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 کاغذ پالستیکی

نوعی کاغذ از ترکیبات پالستیک که چاپ افست به خوبی روی آن انجام می شود. بسیلر مقاوم بوده به طوری 

 . که با دست پاره نمی شود. از نوع چسبدار در لیبل محصوالت استفاده می کنند 

 گرمی  300تا  250گرماژ معمول: از 

 ت چسبدارکاغذ پش

در بازار یافت می شود و چاپ افست به خوبی    50*70این نوع کاغذ که در نوع مات و براق وجود دارد در ابعاد  

 .روی آن صورت می گیرد

 : دی کاغذ بسته بناختصارات روی 

MG Machine Glazed      کاغذ یک روی براق  

MC Machine Coated       کاغذ اندود شده 

MF Machine Finish         کاغذ پرداخت شده 

ES Engine Sized             کاغذ آهار خورده 

SC Super Calendered    کاغذ بسیار صاف 

  

 :جدول موارد مصرف کاغذهای موجود
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 کاربردها  گرماژ معمول  نوع کاغذ 

 روزنامه  ۵۰ کاغذ روزنامه 

 A4نامه ملخی،نامه،پاکتاوراق اداری، کتاب،پاکت  ۷۰تا 1۰۰ کاغذ تحریر 

 های نفیسبروشور،کاتالوگ،کتاب  1۷۰ تا ۹۰ گالسه مات 

 های نفیسبروشور،کاتالوگ،کتاب  1۷۰تا ۹۰ گالسه براق 

 جلد کتاب، کاتالوگ،فولدر  3۰۰ تا 1۷۰ مقوای گالسه 

 ای ها و قراردادهای چند نسخهفاکتورها ، قبوض، فرم .. تا 4۰ (NCR)کاغذ خود کپی

 ، جلد کتاب کارت ویزیت وتبریک 3۰۰ مقوای کارتی 

 بسته بندی و جعبه 3۰۰ تا 2۰۰ مقوای پشت طوسی

 بسته بندی دارویی و بهداشتی 2۵۰ مقوای پشت کرم 

 بسته بندی دارویی و بهداشتی 2۵۰ مقوای پشت سفید 

 کارت ویزیت،کارهای فانتزی همچون انواعکارت دعوت 2۵۰ تا 12۰ کاغذ و مقوای فانتزی 

 نسخه دوم و سوم فاکتور و قبوض  ۶۰ الوان

 کارت ویزیت ، نقشه ،بروشور، کتاب  مختلف  کرافت 

 لیبلمحصوالت، برچسب تبلیغاتی    کاغذ پشت چسبدار

 کارت ویزیت،جعبه، کارت، جلد کتاب 3۰۰- 2۵۰ مقوای ایندربرد

  

 ص و انواع مرکبخوا

اس نوع مرکب چاپ ین چاپ بر اـس وند، در بعـضی موارد اینبندی میتقـسیم روش چاپ و ماـش یم  ـش بندی  تقـس

ای  گردد خالـصهمیلذا تالش   .(IR-UV )های افـستمرکب  ـشودبندی میـشدن تقـسیمبر اـساس روش خـشک

بینید ) به علت منـسو  ـشدن تقریبی چاپ برجـسته های چاپ را که در ـشکل زیر میاز انواع ـساختمان مرکب

 .کنیمدر شکل زیر ارائه شده است( معرفی و در مورد هر یک توضیحات مختصری ارائه می

 ای ، شاخه فنی و حرفه13۹۵طراحی و زبان بصری، 

https://www.chapkhone.info/ink/
https://www.chapkhone.info/printing-press/
https://www.chapkhone.info/print-learn/
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 مرکب چاپ برجسته  

 

 

در این روش مرکب بوسیله نوردهای صالیه پخش و آماده شده و سپس به وسیله نورد الستیکی به سطح فرم  

ه( انتقال پیدا می ه کند. با قرار گرفتن کاغذ بین) کلیـش یلندر چاپ،   کلیـش طح  و ـس ده بر ـس ته ـش مرکب آغـش

منتقل می ـشود. فقط باید در فرموالـسیون مرکب دقت ـشود که از موادی اـستفاده ـشود   کاغذ  کلیـشه به ـسطح

ود. این روش چاپ به دلیل  ته ـش ه یا فرم پخش و یا فرم به طور یکنواخت آغـش طح کلیـش انی در ـس که به آـس

https://www.chapkhone.info/tag/kelishe/
https://www.chapkhone.info/paper/
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اختار ماشـین آالت و فرم و سـرعت ماشـین چاپ و تعداد نوردهای تغذیه کننده مرکب به شـکل های زیر سـ

 :ساخته و ارائه شده است

 لمرکب ماشین تیگ

در این ماشـــین نوردهای صـــالیه محدود و کم هســـتند. از این رو مرکب چاپ باید از غلظت کم ولی کوتاه  

انی به ـسطح فرم منتقل ـشود و کوتاه، برای آن که به اطراف فرم  برخوردار باـشد، غلظت کم برای آن که به آـس

 .پخش نشود و ریزش نکند 

 یمرکب سیلندر ورق

ــین تیگل افزایش پیدا کرده و   ــه با ماش در این روش تعداد نوردهای صــالیه و قدرت پخش مرکب در مقایس

ن حفظ سـیالیت و سـطح فرم بزرگ تر شـده اسـت. همچنین مرکب چاپ طوری فرموله می شـود که در عی

 .غلظت مناسب از خاصیت خشک شدن خوب نیز برخوردار باشد 

 لمرکب برجسته رو

یلندر   توانه و ـس ب و زیاد بوده، فرم از حالت تخت به اـس یسـتم پخش مرکب مناـس ین چاپ دارای ـس این ماـش

 .چاپ نیز به شکل استوانه در آمده است

رعت    چاپ روزنامه های پرتیراژ ز این روش جهتا ود. چون در این روش ـس تفاده می ـش ی اـس و کتابهای درـس

ریع آماده و ین باال بوده و کار چاپی باید ـس ته بندی ماـش رعت بـس پس به ـس ده و ـس حافی ـش و برای توزیع   ـص

روانه ی بازار گردد، لذا مرکب مورد استفاده در این روش حتما باید از غلظت پائین، سیالیت باال و قدرت نفوذ 

 .ش مواد شیمیائی باشد بیشتری برخوردار باشد و نوع کاغذ رول مورد استفاده نیز جذبی بوده یا بدون پوش

از آن جا که چاپ و انتقال مرکب به ـسطح چاپی در این روش چاپ بدون واـسطه و مـستقیم ـصورت می گیرد، 

 .درصد کمی از رنگدانه در ساختمان مرکب به کار می رود چاپ افست لذا در مقایسه با روش

 ب چاپ افست  مرک

تن غلظت باال به مرکب   ت. به دلیل داـش اس تضـاد روغن و آب به وجود آمده اـس ت بر اـس فن آوری چاپ افـس

اشــــد  ت متغیر ـب اپ این غلـظ ــین ـچ اشـ د بر اســــاس ـم اـی ا ـب ه حتـم د ـک ــتـن ای خمیری معروف هسـ  .ـه

ل نـسبت نوع ماـشین و ـشیب  پوآزو و برای مرکب های رو  500تا   550برای مرکب افـست ورقی غلظت برابر با 

تعدادی از  مرکب چاپ افست پوآز و متغیر می باشد. با توجه به فراوانی کاربرد  180تا   90منبع مرکب بین 

 .ویژگی های این مرکب به اختصار توضیح داده می شود

 نکنترل امولسیو

https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/packaging/
https://www.chapkhone.info/the-best-binding/
https://www.chapkhone.info/offset-printing/
https://www.chapkhone.info/offset-printing/
https://www.chapkhone.info/offset-printing/
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ون شـدن مرکب با آب برای این که به یک تعادل یا باالنس در آب و مرکب برسـیم الزم اسـت درجه امولسـی 

کنترل شــود. برای رســیدن به این حالت در اجرای عمل چاپ برای این که تمام خواص چاپ افســت مرکب  

بدون تغییر بماند، الزم است مکانیسم الزم برای هر دو حالت فیزیکی و شیمیائی فرمول مرکب مورد نظر قرار 

 .گیرد و کنترل گردد

ده توـسط مرکب کوزیته   بدین جهت باید آب جذب ـش یمیائی آب از یک طرف و ویـس تحت تاثیر اثرات مواد ـش

ی قرار گیرد و توجه   یون مرکب مورد بررـس ئله حتما در فرموالـس ی مرکب از طرف دیگر قرار نگیرد و این مـس

 خاصی بدان معطوف گردد

یار مخت بت به انواع روش چاپ معمول مرکبهایی با خواص فیزیکی بـس رایط چاپ نـس یع ـش لف  محدوده ی وـس

پاسکال نسبت به سرعت ماشین چاپ و   30الی    2را می طلبد. برای مثال، غلظت و ویـسکوزیته می تواند بین  

 .نوع روش چاپ متغیر باشد 

رعت های باال به وجود  م یون ـشدن مرکب را عمال در ـس کوزیته پائین می تواند موجب امولـس رکب های با ویـس

نه اثر شـیمیائی بین آب و مرکب وجود نداشـته، در نتیجه دو  آورد. این در صـورتی اتفاق می افتد که هی  گو

مایع آب با کلیه مواد اـضافی اش و مرکب چاپ در ـسرعت باال در اثر امولـسیون ـشدن از نظر ویسکوزیته به هم  

 نزدیک می شوند 

درجه مناـسب امولـسیون جهت برداـشت آب اـضافی از مناطق تـصویر ـضروری اـست، اما مقدار اـضافی آن موجب  

از بین رفتن مرز بین مناطق تصــویر یا غیر تصــویر می شــود، یعنی مناطق غیر تصــویر نیز رنگ به خود می  

 .گیرد و موجب ایجاد زمینه می شود

 بصالیه مرک

مناسب وجود قطار نوردهای صالیه ی منظم و زیاد ضروری به نظر می رسد؛ زیرا  چاپ افست برای رسیدن به

الیه   یله ی نوردهای ـص ت که به وـس ویر روی فرم مورد نیاز اـس ای خیلی ظریفی از مرکب برای مناطق تـص غـش

ی این قـشر از مرکب آماده و به فرم چاپی تحویل می ـشود. در حین انجام این ـسیـستم قطار نورد ـصالیه خود  

را با یک ـسری محدودیت در فرموالـسیون مرکب چاپ مواجه می ـشود که از آن جمله فرار حالل های مرکب  

ــه ــاصـــــلـ فـ اســـــتدر  ــی  ــاپـ چـ ــرم  فـ ــا  تـ ــب  ــرکـ مـ ــه  ــذیـ ــغـ تـ ــع  ــبـ ــنـ مـ  .ی 

ــتیکی را  ــیســتم نوردهای صــالیه به طور یک در میان نورد فلزی و الس ــرایطی از س از طرف دیگر رعایت ش

روری می نماید تا هم انتقال مرکب  طح  ـض ورت پذیرد و هم حرارت انتقال روی ـس ورت طبیعی ـص چاپ به ـص

 .وسیع نوردها به حداقل برسد 

 بکاربرد حالل و مواد مناس

https://www.chapkhone.info/offset-printing/
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تیکی مرکب خوردگی ایجاد کند   اختمان مرکب حاللی به کار نرود که روی نوردهای الـس ت که در ـس الزم اـس

اید مواد ـشیمیائی که در ـساختمان مرکب  یا جذب نوردهای الـستیکی نـشده،باعت تورم آنها گردد. همچنین نب

به کار گرفته می شـــود خورندگی در نوردهای فلزی ایجاد کند. ویســـکوزیته مرکب و غلظت آن باید طوری  

باشــد که در ســطح وســیع نوردهای صــالیه حالت غلظت مورد نیاز برای چاپ را حفظ کند و کیفیت مرکب  

 .پایدار و ثابت بماند 

 یفعالیت شیمیائ

کب چاپ و آب نفوذی افسـت هی  گونه اثری روی هم نداشـته باشـند در آن صـورت عمل امولسـیون  اگر مر 

شـدن مشـکل می شـود و یا انجام نمی گیرد. مواد سـازنده مرکب چاپ اگر دارای گروه های فعالی، به عنوان  

خود ایجاد   مثال در رنگدانه ها و روغن های گیاهی داشــته باشــند در آن صــورت می توانند بین آب جذبی و

رابطه شــیمیائی بنمایند، بنابراین با تغییرات در این عوامل می توان میزان جذب آب را توســط مرکب کنترل 

 .کرد

 بقشر مرک

می باشــد. این بدان جهت   انواع چاپ میزان قشــر و یا فیلم چاپی در مرکب های افســت خیلی کمتر از ســایر

اـست که فرم های تهیه ـشده توـسط ـشیمی گرافی، ظرفیت کمی جهت محل و برداـشت مرکب دارند، از طرف 

ط ر مرکب توـس ت قـش ود و   دیگر هم این میزان مرکب برداـش یم ـش تیک و فرم تقـس فرم یا پلیت باید بین الـس

ـسپس به ـسطح چاپی منتقل ـشود. بنابراین ترتیب انتقال قـشر مرکب از نوردهای ـصالیه به فرم چاپی و از فرم  

به تجربی می د که با محاـس طح چاپی میباـش تیک به ـس تیک و از الـس   میزان  که زد  حدس  توان  ۔چاپی به الـس

 .میکرون خواهد بود  3-1با  برابر انتقالی  مرکب قشر

 بانتقال مرک

مرکب چاپ در روش چاپ افست بعد از صالیه شدن و پخش روی قطار نوردهای پخش و یکنواخت کننده به 

فرم چاپی که قبال با آب در تماس بوده منتقل می شود، سپس بالفاصله به الستیک منتقل شده و از الستیک  

 .رآیند، آب تعیین کننده مناطق تصویر و غیر تصویر استبه سطح چاپی انتقال می یابد. در این ف

 

 تمکانیسم خشک شدن در چاپ افس

یله دن مرکب چاپ به وـس یک انجامخـشک ـش یار    ی روش های کالـس ر چاپی بـس می گیرد. به علت این که قـش

ــت که  ــخت اس ــر چاپی وجود دارد، بنابراین خیلی س ظریف و کم بوده و مقدار کمی نیز از آب جذبی در قش

 .بتوان برای هر کدام از انواع مرکبها درجه خشک شدن شان را دقیقا بررسی کرد

https://www.chapkhone.info/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%be/
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دنش   ک ـش ت، عامل تثبیت و خـش طح چاپی از راه خروج حالل و مرکبی که به نام مرکب حرارتی اـس روی ـس

تبخیر آن از قشــر چاپی و جذب بخشــی از آن به ســطح چاپی صــورت می گیرد یا مرکب که به وســیله  

طح چاپی به پن    دن مرکب چاپ در ـس ک ـش م خـش ود. مکانیـس ک می ـش یون خـش یون و پلیمریزاـس یداـس اکـس

 :روش صورت می گیرد

 از راه جذب در سطح چاپی )روش نفوذی( •

 اکسیداسیون و پلیمریزاسیون از راه •

 به روش نشست سریع •

 به روش حرارتی •

 UV و IR از طریق تابش اشعه های  •

 مرکب چاپ فلکسو گرافی  

 

از چاپ آنیلین تغییر و مشـتق شـده اسـت و چون برای چاپ سـطوح قابل انعطاف که  چاپ فلکسـوگرافی نام

ــته بندی غذایی در ــوگرافی به خود گرفته کاربرد دارد )مانند انواع فیلم های  بس ــنتزی( نام فلکس مختلف س

 .است

اساس و پایه این روش چاپ بر این مبناست که یک مخزن مرکب چاپ که در داخل آن یک نورد فلزی گراوور 

نورد الستیکی که مستقیما با کلیشه در حال چرخش است، مرکب را پیمانه کرده تحویل یک   (آنیلوکس) شده 

الستیکی در تماس می باشد، می دهد. این کلیشه با تکیه به یک سیلندر مخصوص به نام سیلندر چاپ، رنگ 

نماید می  منتقل  است  گذر  حال  در  رول  صورت  به  که  چاپی  سطح  به  را  خود  روی  شده   .منتقل 

https://www.chapkhone.info/flexo-printing-ink/
https://www.chapkhone.info/flexo-printing/
https://www.chapkhone.info/food-packaging/
https://www.chapkhone.info/anilox-roller/
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ــتیک با آنیلوکس می تو ــورت معکوس و جابه البته ترتیب قرار گرفتن نورد الس ــد؛   نیز جائی –اند به ص   باش

 .باشد  چرخش حال در  مخزن در  الستیکی نورد آنیلوکس جای به یعنی

و انوع کاغذهای جذبی و غیر جذبی، فویل   (کاغذ کرافت) این روش چاپ برای چاپ روی کیـسه های ـسیمان

و انواع دیگر کاغذهای مـصنوعی و دورگه مورد مـصرف می باـشد و بـسته به  PE و PP های آلومینیوم، ـسلوفان

ی نیز می تواند به عنوان روش خشکاندن بعد از چاپ در این جا کاربرد پیدا کند؛  نوع مرکب چاپ، چاپ اشعه

 .که بعد از واحد چاپ مورد استفاده قرار می گیرد UV و روش IR مانند روش حرارتی

در این روش برای چاپ روی نوارها، فیلم های پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی حتما بایســـتی پیش از چاپ عمل  

اکن و تجمع آن روی فیلم های پلی اتیلنی و پلی   اکن انجام گیرد؛ زیرا وجود بار ـس بارگیری و تخلیه ی بار ـس

ـشـست رنگ می ـشود، لذا قبل از مرحله چاپ یک واحد »کرنا« که ـشامل یک خازن تخلیه ی پروپیلنی مانع ن

ود و فیلم را آماه برای چاپ می نماید. بدون این عمل بارگیری، مرکب چاپ پس   الکتریکی اـست تعبیه می ـش

 .از چاپ از روی این نوع فیلم به آسانی برداشته می شود

 مرکب چاپ هلیوگراور 

یلندر چاپی به روش گراوور  چاپ هلیوگراور اده ـشده روش فلکـسوگرافی اـست. اگر به جای آنیلوکس یک ـس ـس

فرم یا تصـویر روی سـیلندر حکاکی یا گراوور شـود با به حرکت در آوردن این سـیلندر گراور شـده در داخل  

دادن یک تیغه فوالدی نیز که بتواند مازاد رنگ را از روی ســیلندر گراور شــده بردارد و   مخزن مرکب و قرار

یلندر   یلندر چاپ و ـس یلندر چاپ و عبور کاغذ یا هر نوع فیلم قابل انعطاف از این ـس له به کمک یک ـس بالفاـص

 .گر اور شده تصویر به سطح چاپی منتقل می شود

یله ی عمل ـشیمی گ یلندری که قبال  در این روش چاپ به وـس رافی، فرم یا تـصویر یا هر مورد چابی را روی ـس

روی آن عمل آبکاری مس صـورت گرفته و حسـاس شـده اسـت منتقل می نمایند. بعد از انتقال تصـویر روی 

ایش بدهد، بنابراین با قرار  یلندر مقاومت ـس ده مـسی، آبکاری گرم ـصورت می گیرد تا به ـس یلندر آبکاری ـش ـس

 الدی و برداشتن رنگ مازاد به نحو بسیار خوبی تصویر روی سطح مورد نظر منتقل می شود دادن یک تیغه فو

ده   ش داده ـش طوح قابل انعطاف اعم از کاغذ کرافت، کاغذ براق و پوـش چاپ گراوور یا هلیوگراوور روی کلیه ـس

 .ی گیردانجام م PVDC و PVC, PE, PP و انواع فیلم های منصوعی مانند؛ سلوفان )در انواع مختلف(

 مرکب چاپ اسکرین  

کرین یلک اـس ویری آن باز ولی مناطق  چاپ ـس بر مبنای انتقال مرکب چاپ از مناطق باز توری که مناطق تـص

 .گیردغیر تصویری آن به وسیله ی مواد شیمیائی کامال بسته شده است انجام می  

ــورت رول جهت ــورت تک تک و ورقی یا به ص ــکرین به ص ــتیک ،چاپ پارچه چاپ اس )در انواع   چاپ پالس

 .مورد استفاده قرار می گیرد PVC مختلف( یا سطوح

https://www.chapkhone.info/tag/craft/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/screen-printing/
https://www.chapkhone.info/clothes-printing/
https://www.chapkhone.info/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9/
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 مرکب چاپ افست خشک  

اپ این نوع مرکب ها از یک ســیلندر افســت خشــک به نام چاپ »لترســت« نیز معروف اســت. وســیله ی چ 

و دارای یک سـیلندر السـتیک که مسـتقیما ظروف  (لترپرس کلیشـه که معموال به صـورت برجسـته )مانند 

یلندر چاپ را بازی می کنند تعبیه و   تون فلزی که دقیقا رول ـس تیکی در پیـس ده و آماده پالـس رنگ پخش ـش

 .شده مستقیما از طریق الستیک به سطح چاپی که معموال گرد می باشد منتقل می شود

ــده ســپس کلیشــه یا  مرکب چاپ توســط یک مخزن مرکب )مرکب خمیری( به نوردهای صــالیه منتقل ش

وف مورد نظر ســیلندر فرم را آغشــته به مرکب کرده و مرکب به الســتیک منتقل و از آن جا بالفاصــله به ظر

چاپ منتقل می شود. این نوع مرکب باید سریعا خشک شود تا بتوان ظرف ها را در کیسه های جمع و جهت  

 .بسته بندی مواد لبنی عرضه کرد

ــتیکی و اندازه آن دارد. بعد از چاپ ظرف ها را از  ــتگی به جنس ظرف پالس ــدن مرکب بس ــک ش روش خش

عه ماوراء بنفش یری که تحت تابش اـش عه مادون قرمز (IR) مـس ت عبور می دهند. در نتیجه  (UV) و اـش اـس

ی موارد هم پس از چاپ، ظرف را تحت دمش هوای گرمی قرار می   ود. در بعـض له خـشک می ـش مرکب بالفاـص

نیز نقش به سزائی در خشک کردن این   UV دهند که معموال توسط کانال حرارت اجرا می شود. امروزه اشعه

اخته و  UV بنابر این فرمول مرکب مورد نظر باید براـساس خـشک ـشدن اـشعهقطعات چایی بازی می کند.  ـس

 .آماده گردد

انتیگراد که در درجه حرارت بین   200در این نوع مرکب ها از حالل های تقریبا با نقطه جوش   -80درجه ـس

ــتفاده می کنند. به دلیل این که این ظ  100 ــود، اس ــک می ش ــانتیگراد بعد از چاپ کامال خش روف درجه س

ــود باید در مورد نحوهی   ــکل ظاهری اش عوض می ش ــتیکی بوده و تحت تيثیر حرارت قرار گرفته و ش پالس

 .چاپ و میزان درجه حرارت آن دقت الزم به کار برده شود

ط ))کرنا((   PE و PP اگر ظروف مورد نظر چاپی از اکن آنها را توـس ت قبال بار ـس د الزم اـس ده باـش اخته ـش ـس

ق ممکن تخلیه نمایند تا چاپ روی این ســطوح بدون مشــکل انجام گیرد. چون این نوع  حرارت یا به هر طری

از   IR مرکب ها توـسط اـشعه وند. باید رنگدانه ها طبق نظر مرکب ـس یا حرارت دمش هوای گرم خـشک می ـش

انتخاب شــود. مقاومت نشــت روی پالســتیک، نحوه و میزان خشــک شــدن در تهیه و فرموله کردن این نوع  

 .ا نقش به سزائی را بازی می کند همرکب

 های ویژه چاپ قوطی مرکب

قوطی های فلزی دو تکه نوـشابه، امروزه بیـشترین کاربرد را پیدا کرده اـست، به طوری که برای مثال، تنها در  

از یکصد و پنجاه میلیارد قوطی در دنیا مصرف شده است. داخل این قوطی ها حتما باید پوششی    1992سال 

 .یک الک مخـصوص غذائی وجود داـشته باـشد و روی آنها نیز مـشخـصات نوـشیدنی و معرفی آن باید چاپ ـشود

عدد در دقیقه تولید می ـشوند )در یک خط تولید دارای دو قـسمت    00/0 1این قوطی ها که به طور متوـسط  

https://www.chapkhone.info/letterpress-printing/
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ورت رول انجام می گیرد. بدین  در و بدنه می باشند لذا به آنها قوطی دو تکه گویند. چاپ این نوع قوطی به ص

ــتوانه ی نقاله می چرخند. هر کدام از این قوطی ها خود   ــته دور یک اس ــورت پیوس معنی که قوطی ها به ص

روی پیسـونی فلزی به اندازه قطر داخل قوطی قرار گرفته اسـت که این پیسـتون نقش سـیلندر چاپ را بازی 

یلندر فرم را می کند )به تنهائی هر واحدی( و کلیـشه ها به ـصور یلندر بزرگ که نقش ـس ت قوـسی دور یک ـس

بازی می کند در چند رنگ تعبیه شـده اسـت. مرکب از منبع مرکب به وسـیله ی نوردهای صـالیه به سـطح  

 .کلیشه ها انتقال پیدا کرده و با سرعت عمل چاپ ادامه پیدا می کند 

ب که بتواند روی فلز نـشـست خوب داـشته  مرکب این نوع قوطی ها را معموال از حل کردن رزین و حالل مناـس

باشــد انتخاب می کنند که این کار مســتلزم افزودن افزودنی های مناســب جهت جلوگیری از ســائیدگی،  

ــت اســــ ــزدن  نــ ــوش  جــ و  ــز  ــلــ فــ روی  ــت  ــاومــ ــقــ مــ ــی،  ــدگــ ــزنــ ــغــ  .لــ

درجه سـانتیگراد اسـت و رزین ها   300-200معموال حالل هائی که انتخاب می شـود دارای نقطه جوش باال 

ــوند. باید در انتخاب رنگدانه کامال دقت  معم ــترهای رآکتیو و آلکیدها پایه گذاری می ش وال بر مبنای پلی اس

 .شود تا مقاومت نوری باال، مقاومت حرارتی خوب، براقیت و شفافیت خوبی به چاپ بدهد 
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 3ل ـفص
 پیش از چاپنظارت در 

 

 

 

 پچا برای فایل سازی آماده

 مقدمه

 
تهیه فایل مناسب چاپ برای طراحان همیشه یک دغدغه اصلی بوده و هست، بیشتر طراحان به ویژه طراحان  

تند تا بتوانند طراحی خود را با کیفیت بهتر و  ه به دنبال نکاتی هـس تازه کار و حتی طراحان حرفه ای، همیـش

ها و موسسات آموزشی، توجه کافی گاهبا کمترین تغییرات و ـسالم به چاپ برسانند. از آنجا که معموال در دانش

شوند با مشکالتی همراه  ها ارسال میهایی که برای چاپخانهبه رعایت موارد چاپی ندارند، در بیشتر موارد فایل

 .گرددیا حتی خرابی کامل آن می چاپ باشد که باعت افت کیفیتمی

تار ـسعی ها باعت بهبود  افزارهای طراحی که رعایت آنداریم که نکات مهم در طراحی و کار با نرم  در این نوـش

کیفیت چاپ می شــود را ارائه دهیم. بدیهی اســت که این موارد همه موارد الزم نیســتند بلکه مهمترین و 

ب تجربه نخواهد بوالزم ت، همچنین مطالعه تئوری این موارد هیچگاه جایگزین کـس د. اما چنانچه ترین آنهاـس

بسپارد  چاپخانه تواند با خیال نسبتا راحت کار خود را بهطراحی، این موارد را در طراحی خود رعایت نماید می

 .و از خروجی و چاپ آن تا حد زیادی آسوده خاطر باشد 

  

https://www.chapagha.com/
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ــب با الزم میدانم که یادآوری کنم که طراحی و به ــص و دانش حرفهچاپ ویژه طراحی متناس ای  ، یک تخص

باـشد.  های آکادمیک و تجربی میها کـسب تجربه و یادگیری مهارتباـشد که انجام درـست آن مـستلزم ـسالمی

ـــپارـید و از ـباـبت هزیـنهـندارـید، ـکار خود را ـبه ـیک طراح حرـفه  کنـید مـهارت ـکافیچـنانـچه فکر می ای ـکه  ای بسـ

ید و پرداخت می ید   مطمئن کنید نگران نباـش ت  خواهد  را کیفیت ارزش که باـش ته یاد  به.  داـش ید  داـش  که  باـش

یا حتی تحصـــیل در یک رشـــته هنری و  Photoshop ،Corel مانند  طراحی ابزار  یک  با  آشـــنایی تنها

 .الزم است ها کسب تجربه و مهارتکند بلکه سالای نمیفرد را تبدیل به یک طراح حرفه  گرافیکی،

 :توانید یک فایل مناسب برای چاپ آماده کنید با رعایت موارد زیر می

 افزار مناسب و تخصصی کارگیری نرمبه  .1

 استفاده از مود رنگی درست  .2

 رعایت اضافه رنگ، محدوده برش، محدوده امن   .3

 گیری تصاویر با کیفیت مناسب و رزولوشن درستکاربه  .4

 رعایت اندازه درست   .5

 کارگیری درست از سیاه معمولی و سیاه اشباعبه  .6

 فونت و نوشتار مناسب  .7

 رعایت آگاهانه ویژگی اورپرینت  .8

 رعایت محدوده خط تا   .9

 وارد مربوط به یو وی موضعی )هرگونه پوشش( .10

https://www.chapagha.com/
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 ختگیهای چهار رنگ و سا آگاهی از تفاوت رنگ  .11

 کارگیری صحیح، مدیریت پروفایل رنگیبه  .12

 خروجی مناسب  .13

 افزار مناسب و تخصصی نرم  .14

 .می پردازیم 2و  1در این بخش به توضیحات مربوط به مورد  

 افزار مناسب و تخصصینرم .1

ازی فایل برای  تین گام در روند آماده ـس تفاده از نرمچاپ نخـس د ، اـس ی می باـش ـص ب و تخـص افزار مناـس

افزارهای برداری که توان ایجاد و خروجی مناســب را داشــته باشــد. برای طراحی بهتر اســت که از نرم

ه از اســتفاده کنید. چنانچه مجبور به اســتفاد Illustrator   ،CorelDraw   ،InDesign مانند 

ا از دو نرم افزار رای افزار بـیتنرم ــدـید تنـه ا Adobe Photoshop ـمپ شـ   Corel PHOTO ـی

PAINT ــتفاده کنید. به این نکته حتما توجه کنید که چنانچه طراحی در نرم ــب انجام  اس افزار مناس

 .نشود تمامی مراحل بعد با مشکل روبرو خواهد شد و پیرو آن چاپ مناسبی هم نخواهید داشت

  

 افزارهای مناسب و تخصصینرم

  

https://www.chapagha.com/
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 فزارهای نا مناسب برای طراحیانرم

  

 تفاوت نمایشگر و چاپ – RGB یا CMYK – مود رنگی مناسب(2

ل  • اـی ای گرافیکی میـف تـه اـل د در ـح د.  توانـن ــوـن ه شـ اد و تهـی ای رنگی( مختلفی ایـج ای )مودـه ـه

تند. فایل CMYK و RGB ترین آنهامعروف گر و فایل RGB هایهـس ب انواع نمایـش هایی با  مناـس

مناسـب چاپ هسـتند. از آنجا که سـیسـتم تولید و بازنمایی این دو سـیسـتم   CMYK مود رنگی

ــت، ـچاپ آن  رـنگ  انتـخاب ـها نیز ـبا هم متـفاوت خواـهد بود. بـنابراینرنگی ـکامال ـبا هم متـفاوت اسـ

 .کند اهمیت زیادی پیدا می چاپ در طرح  حصحی

وجود دارد، اـما ـبه دالـیل  CMYK ـبه RGB افزارـهای طراحی، امـکان تـبدـیل ـفایلی ـبا ـحاـلتدر نرم •

ذکر ـشده تفاوت زیادی در رنگ و ـشفافیت مشاهده خواهد شد. بنابراین بهتر است از همان ابتدای  

 .رار دهید ق CMYK ایجاد فایل، سیستم یا مود رنگی را در حالت

 

  

https://www.chapagha.com/blog/importance-of-choosing-the-right-color-in-printing/
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 CMYK و RGB تفاوت تولید و منابع رنگ

  

ویر زیر می ویرتوانیدر تـص اهده کنید، چاپ نهایی به تـص بیه CMYK د تفاوت دو مود رنگی را مـش یار ـش تر  بـس

 .خواهد بود

  

 مد رنگی

  

رجمع واژه RGB مود رنگی • بز( و G (قرمز) R هایـس دن این  )آبی( می B )ـس د و از ترکیب و افزوده ـش باـش

باشــد. در کلیه شــوند. اســاس تولید رنگ در این ســیســتم نور میها حاصــل مینورها با یکدیگر، دیگر رنگ

 .شوند ها بر همین اساس ساخته میو مانیتور، رنگ  نمایشگرها مانند تلویزیون، موبایل

زرد یا همان  ) Y (قرمز چاپ یا مجنتا )M (آبی چاپ یا ســایان) C هایســرجمع واژه CMYK مود رنگی •

ـشوند. در های چاپی حاـصل میمی باـشد و از ترکیب آنها با یکدیگر دیگر رنگ (Black اـسیاه چاپ ی) K (یلو

 .هایی وجود داردساخت محدودیت CMYK توان در سیستمکه میهایی تنوع و تعداد رنگ
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( …به دالیل یاد ـشده همیـشه به یاد داـشته باـشید که آنچه ـشما در نمایشگر خود )مانیتور، موبایل، تبلت و  •

 .داشت  خواهد   محسوسی تفاوت چاپ با  بینید می

  داشـته  یاد به  همیشـه اسـت! RGBود،  شـای دریافت میهایی که از طراحان غیر حرفهمتاسـفانه اکثر فایل •

 .می باشد  CMYK فقط چاپ  جهت مناسب رنگی  مود  باشید 

باشد، با استفاده از کتاب  ها برای مشاهده خروجی احتمالی چاپ، استفاده از کتاب رنگ مییکی از بهترین راه

نهایی آگاه شوید، حتی   توانید تا حد زیادی از رنگ چاپرنگ و مقایسه با اعداد رنگی موجود بر روی فایل می

 .اگر این رنگ با آنچه در نمایشگر می بینید متفاوت باشد 

 اضافه رنگ، برش، محدوده امن(  3

ای باشـد که وقتی محصـول  قرارگیری عناصـر، متون، تصـاویر و لوگوها در فایل شـما باید به گونه •

برش زده می ـشود، تـصویر و متن مورد نظرتان دـست نخورده باقی بماند. به این  چاپخانه نهایی در

ه باید برخی نواحی طرح خود را که  ت برش بخورد )معموال از هر طرف منظور همیـش  3ممکن اـس

زمینه را از هر طرف تا انتهای فایل متر(، از عناصــر مهم خالی کنید و در عین حال رنگ پسمیلی

د. همچنین عالوه بر   ول بدون رنگ نباـش ی از محـص افه رنگ( تا پس از برش بخـش ادامه دهید )اـض

یه امن( فاصـله در نظر گرفتن خط و محل برش، عناصـر اصـلی را از لبه های کار )محدوده یا حاـش

یب نبیند. همچنین   ما آـس لی طرح ـش ر اـص دهید تا چنانچه فرایند برش با خطایی همراه بود، عناـص

 .کند این کار به زیبایی طرح شما کمک می

  

 دحتما باید در نظر گرفته شو (Bleed) اضافه رنگ
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 د توجه کنی (Trim) به محدوده برش

  

 د را حتما رعایت کنی (Safety Zone) حاشیه امن

  

 کیفیت مناسب تصاویر و فایل، رزولوشن (4

ــده در طرح می ،چاپ کیفیت یکی دیگر از عوامل موثر در • ــد.  کیفیت تصــاویر به کار گرفته ش باش

پس همیـشه ـسعی کنید از تـصاویری با بهترین کیفیت در طرح خود اـستفاده کنید. کیفیت تـصاویر 

ــن ــود و با واحد نقطه در این  یایده مینام Resolution در چاپ، رزولوش ــنجیده   DPI ش س

 .شودمی

باشـد. مثال برای چاپ آی در اندازه یک به یک میپیدی  300کیفیت مناسـب چاپ برای تصـاویر  •

انتیمتر 10 –  10مناـسب یک عکس در اندازه   ما ـس ی به ـش ن  و  اندازه همین با دقیقا  عکـس   رزولوـش

  بر  عالوه شما باشید، داشته  بزرگتری چاپ  بخواهید   چنانچه و  داشت  خواهید   نیاز  آی  پی  دی  300
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ن  رزول ت. )هر چه یک تصـویر از اندازه واقعی  300وـش ، نیاز به عکسـی با ابعاد بزرگتر خواهید داـش

 .خود بزرگتر شود از رزولوشن و کیفیت آن کاسته خواهد شد(

در نهایت در نظر داشــته باشــید که عالوه بر کیفیت تصــاویر موجود در طرح، فایل نهایی نیز باید  •

آی  پیدی  300معنا که رزولوـشن فایل نهایی نیز حداقل باید کیفیت مناـسب را داـشته باـشد. بدین 

 .باشد. )هم فایل نهایی و هم محتوا باید کیفیت الزم را داشته باشند(

 
  

 تتفاوت کیفیت چاپ دو تصویر با رزولوشن متفاو

  

 تتفاوت کیفیت چاپ دو تصویر با رزولوشن متفاو
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 اندازه (۵

فانه برخی طراحان به دقت رعایت  • ت که متاـس ب از موارد ابتدایی اـس ت و مناـس رعایت اندازه درـس

های  کنند. همیشه اندازه چاپی مورد نظر را با اندازه فایل طراحی و با رعایت اصول و محدودیتنمی

ما یک تراکت با اندازه چاپی، خواهید، حتما باید اندازه فایل آن می A4 مطابقت دهید. مثال اگر ـش

بت، مثال A4 نیز ما حتی با رعایت نـس د و چنانچه اندازه فایل ـش د، حتما در چاپ به  A5 باـش باـش

ود تا به ته  A4 مـشکل خواهد خورد و اگر اندازه آن نیز بزرگ ـش د، از کیفیت چاپ نهایی کاـس برـس

 .متر رعایت نمایید(میلی  1واهد شد. )اندازه فایل خود را با دقت خ

ــما تاثیر خواهند   • ــول و محدودیت چاپی در اندازه کار ش ــید که اص ــته باش همچنین در نظر داش

ت. مثال اندازه یک فایل افه رنگ متر( میمیلی  297-210،)  A4 گذاـش د و با در نظر گرفتن اـض باـش

متر( باید در نظر گرفته شـود. همچنین  میلی  301-214یل شـما )که در پیش گفته شـد، اندازه فا

 .های تولیدی و چاپی با ناظر چاپ خود هماهنگ باشید برای اطالع از محدودیت

  

 د اندازه نهایی و درست را حتما بررسی نمایی

  

توانید تقریبا مطمئن باشـید که رد باال و همچنین تهیه خروجی مناسـب میبا آگاهی و رعایت موا •

فایلی ـسالم و احتماال چاپ مناـسب خواهید داـشت. اما نکاتی دیگری نیز هـستند که با رعایت آنها،  

، کیفیت بهتری را افســـت چاپ طرح و فایل بهتری خواهید داشـــت و در نهایت در چاپ، به ویژه

 .مشاهده خواهید کرد. در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت

  

 

https://www.chapagha.com/blog/digital-vs-offset-printing/


39 
 

 سیاه معمولی، سیاه اشباع (۶

دارد. نکات زیر را جهت   ای خود رانکات کیفی و حرفه  کارگیری رنگ ســیاه در طراحی برای مقاصــد چاپی،به

 :را به یاد داشته باشید  چاپ داشتن بهترین کیفیت رنگ سیاه در

تفاده کنید  • تار و عناصـر کوچک در طرح خود حتما از سـیاه تک رنگ اـس  C:0 M:0) .برای نوـش

Y:0 K:100). شود. )استفاده از ها میحو شدن لبهاینکار باعت کیفیت این عناصر و جلوگیری از م

ــدن لبه ــباع در این موارد باعت محو ش ــیاه اش ــر س ــاس کم بودن کیفیت در این عناص ها و احس

 .شود(می

خواهید از رنگ سـیاه در سـطوح بزرگ، یا نوشـتار با اندازه خیلی بزرگ اسـتفاده کنید چنانچه می •

اـستفاده  (C:60 M:40 Y:10 K:100) عبهتر اـست از ـسیاه چهاررنگ، یا به اـصطالح ـسیاه اـشبا

دن   یاه تک رنگ در این موارد باعت بور ـش تفاده از ـس ید. )اـس ته باـش یاه بهتری داـش کنید تا رنگ ـس

 .رنگ سیاه مورد نظر می شود(

یاه تک رنگ، • باع تفاوت محـسوـسی با یکدیگر دارند. در ـس یاه اـش یاه تک رنگ و ـس برای بازنمایی   ـس

ـشود. اما در ـشود و یک رنگ ـسیاه اـستاندارد حاـصل میکار گرفته میبهرنگ ـسیاه تنها زینک ـسیاه  

واحد رنگ ـسیاه معمولی، یک رنگ ـسیاه غنی    100ـسیاه اـشباع، از ترکیب ـسه رنگ دیگر در کنار 

ـشود که هر کدام از این دو ـسیاه مزایا و معایب خود را دارند. با توجه به دو و کامال تیره حاـصل می

ترین روش ممکن از اال و اـستفاده از تجربیات ناظران چاپ ـسعی کنید به ـصحیحمورد بـسیار مهم ب

 .این دو استفاده کنید 

  

 (Rich Black C:60 M:40 Y:10 K:100) و سیاه اشباع (K=100) تفاوت رنگ سیاه استاندارد
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 فونت و نوشتار مناسب (۷

 :ویژه برای مقاصد چاپ موارد زیر را به یاد داشته باشید حی، بهدر طرا فونت کارگیری نوشتار ودر به

ــب با اندازه کار چاپی، حداقل   • ــب را به کار بگیرید. این اندازه حتما باید در تناس حتما اندازه مناس

 .اندازه قابل خوانش، رنگ و نوع فونت در نظر گرفته شود

 pt 8های فارـسی، معموال کوچکترین اندازه، که خوانش آن مـشکلی نداـشته باـشد، اندازه  در فونت •

خواهید از باشد. اگر میهای سیاه یا تیره در زمینه روشن میباشد. این اندازه برای فونتپوینت می

بزرگتر  رنگ فونت ســفید یا روشــن در زمینه رنگی اســتفاده کنید، اندازه آن را حداقل یک ســایز 

ــده برای فونت pt 9انتخاب کنید، یعنی  ــید که اندازه ارائه شـ ــته باشـ های  پوینت. در نظر داشـ

ده )فونت تاندارد در نظر گرفته ـش ((. برخی فونتاـس ت در این اندازه  هایی بر پایه نـس ها ممکن اـس

 .کوچکتر یا بزرگتر باشند 

در نظر گرفتن موارد باال از یک اندازه  توان با های انگلیـسی معموال کمی بزرگتر هـستند و میفونت •

 .کوچکتر نیز استفاده کرد

نهاد می • ود از فونتپیـش می بودن برای چاپ و ـش کل در خوانش، غیر رـس های تزیینی، به دلیل مـش

 .ها خودداری نمایید بیش از حد نازک بودن در برخی قسمت

باشـد، اجباری به بزرگ می  نسـبت فونت به اندازه کار را حتما در نظر بگیرید. وقتی یک محصـول •

ــولی کوچک مانند  ــتار وجود ندارد و برعکس چنانچه طراحی محص بزرگتر کردن غیر معمول نوش

ت ت کرده و فوـن اـی دازه خوانش را رـع ل اـن داـق ه ـح د ـک د، تالش کنـی ت در نظر دارـی ارت ویزـی ا را ـک ـه

 .کوچک نکنید 

ــتفاده کنید.از بهحتی • ــتار اس ویژه خط دور کارگیری خط دور بهالمقدور از یک تک رنگ برای نوش

 .چهار رنگ به شدت اجتناب کنید 

ــته • ها را از حالت فونت خارج کنید تا در کامپیوترهای دیگر و مراحل بعدی در انتهای طراحی نوش

افزارهای رای  چاپ به مشــکل نداشــتن فونت بر نخورید. )چگونگی تبدیل فونت به آبجکت در نرم

 .خواهد شد(در یک آموزش جداگانه ارائه 
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 د از نوشتاری با اندازه و تناسب درست استفاده کنی

8)  Overprint  

ــیاه و بهو • ــر س ویژه   یژگی اورپرینت )پر کردن زیر( از مهمترین مواردی اســت که درکیفیت عناص

 .گیرند کار می ای و آشنا با چاپ حتما آن را بهنوشتار مهم است و طراحان حرفه

ته • ت نوـش یار بهتر اـس ید که بـس ته باـش یاه در زمینه رنگی، حتمابه یاد داـش ر کوچک ـس  ها و عناـص

Overprint   باشند شده. 

د،در موارد باال به Overprint چنانچه • ده باـش ت کناره  کار گرفته نـش ما ممکن اـس ر ـش های عناـص

 .سفید باشد 

های غیر از ســـیاه خودداری  کردن رنگ Overprint از این ویژگی با دقت اســـتفاده کنید و از •

 .کنید، همچنین پس از پایان کامل طراحی، این ویژگی را اعمال کنید 

 :هانوشته یا  هاآبجکت کردن Overprint برای

را انتخاب کنید. یک پنل  Attributes گزینه Windows از منوی :Illustrator افزاردر نرم •

از می لـب د و در پـن اب کنـی ت مورد نظر را انتـخ ا آبجـک ـی ت  ــود، فوـن ه Attributes شـ  گزیـن

Overprint Fill  را انتخاب کنید. 

بروید  Object منویفونت یا آبجکت مورد نظر را انتخاب کنید، به   :Corel Draw افزاردر نرم •

 .را انتخاب کنید  Overprint Fill و از آنجا گزینه

افدر • منوی :InDesign زارنرم  زیرمنوی Windows از  بــه   ، Output گزینــه و   برویــد 

Attributes شـود، فونت یا آبجکت مورد نظر را انتخاب کنید  را انتخاب کنید. یک پنل باز می

 .را انتخاب کنید  Overprint Fill گزینه Attributes و در پنل

، الیه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از (Layers) هااز پنل الیه :Photoshop در نرم افزار •

 .را انتخاب کنید  Multiply ها، گزینهمنوی کشویی باالی همین پنل و از میان استایل
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 هشده و نشد  (Overprint) تفاوت احتمالی چاپ یک آبجکت اورپرینت

 تا  خط (۹

ــولی که طراحی می • ــد )مانند انواعکنید دارای خط تا میچنانچه محص ــور باش  حتما (…و  بروش

  خودداری   تا  محل  در  نوشتار  ویژهبه  مهم  عناصر  دادن  قرار  از  و  کنید   رعایت  را  تا  محل  از  امن  فاصله

متر از اطراف خطوط تا، کـمک زیادی به زیـبایی و میلی 5من در حدود  ا  مـحدوده  یک  رعایت. کنـید 

 .آسیب ندیدن کار شما در محل تا خواهد کرد

  

 د محدوه خط تا را حتما در نظر بگیری

 (پوشش  )هرگونه  موضعی وی یو (1۰

موـضعی یا هرگونه پوـشش خاـصی قرار بگیرد، عالوه   UV هاییچنانچه در نظر دارید در طراحی، بخش 

ا  ه کرده و تنـه ــلی تهـی ل اصـ اـی دازه ـف ا اـن ه ـب اـن داـگ ل ـج اـی ا ـیک ـف ه، حتـم بر در نظر گرفتن موارد مربوـط

کنار  های مورد نظر را برای پوـشش مورد نظر با یک تک رنگ )معموال ـسیاه( مـشخص کنید و در بخش

 .یا مسئول چاپ تحویل دهید  چاپخانه فایل اولیه به
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ــمیم ــید، حتما میدارید در بخشچنانچه تص ــته باش باید در فایل هایی از طراحی خود هات فویل داش

ا  اولـیه بخش ار  در  و  بـگذارـید   ـخالی  ـکامال  را  …ـهای مورد نظر طالکوب ـی ا  ـیک  آن  کـن ا ـف ـیل ـجداـگاـنه ـب

ــلی تهـیه کرده و تنـها بخش ــش مورد نظر ـبا ـیک ـتک رـنگ اـندازه ـفاـیل اصـ ـهای مورد نظر را برای پوشـ

طور )معموال ســیاه( مشــخص کنید و در کنار فایل اولیه به چاپخانه یا مســئول چاپ تحویل دهید. به

 .شود خالصه برای این کار یک فایل برای چاپ و یک فایل برای طالکوب باید ارائه

  

 دیک فایل جداگانه باید تهیه شو  های مورد نظر برای هرگونه پوشش،برای بخش

 ـیک  و(  طالکوب  بخش  ـبدون)  ـچاپ  برای ـفاـیل  ـیک ـباـید   کوب،  …ـهای مورد نظر برای طال، نقره ـیا برای بخش

 .کرد  تهیه( چاپی  بخش بدون)  طالکوب فایل

  

 

  

 رنگ ساختگی (11

متوجه شـدید که برای   های چاپی داده شـد،در بخش تکنولوژی تولید رنگبا توجه به توضـیحاتی که 

ه نمیمحدودیت CMYK های چاپی وتولید رنگ ی را به توان رنگهایی وجود دارد و همیـش های خاـص
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ــت آورد. اما چنانچه بخواهید از محدودیت ــت  تر و متنوعهای ویژهها فراتر روید و به رنگدس تری دس

اختگی یاز رنگپیدا کنید باید ا تفاده کنید. این رنگ Solid یا Spot های ـس های پنتون  ها به رنگاـس

تند. برای این اهده هـس د قابل مـش اره ـش تند و در کتابچه رنگ که قبال اـش کار باید با انتخاب معروف هـس

ز رـنگ مورد نظر، ـکد پنتون آن را در طرح خود اعـمال کنـید. در این روش ابـتدا رـنگ مورد نظر ـخارج ا

اخته می لی( ـس ین چاپ )بدون ترکیب چهار رنگ اـص تفاده ماـش ما اـس پس از آن در چاپ ـش ود و ـس ـش

د. در به تفاده از کارگیری رنگخواهد ـش ت و اـس ید که با درخواـس ته باـش های پنتون حتما در نظر داـش

های  شـما افزایش محسـوسـی پیدا خواهدکرد اما محدودیت چاپ های پنتون یا سـاختگی، هزینهرنگ

 .کمتری خواهید داشت

  

 

 (SPOT, SOLID) ساختگی صورتو دیگری به CMYK صورتتفاوت دو رنگ آبی مشابه به

 مدیریت پروفایل رنگی (12

تن یک تر موارد مهم در طراحی برای داـش وعی در چاپ خوب را آموخته چاپ تا اینجا بیـش اید. اما موـض

رل بهتری بر روی توانـید کنتـنام ـمدیرـیت رـنگ وجود دارد ـکه ـبا رـعاـیت آن میافزارـهای طراحی ـبهو نرم

های طراحی خود داشـته باشـید. )بعدا در یک آموزش کامل به توضـیح بیشـتر این مورد خواهیم  رنگ

پرداخت(. اما آگاه باشــید که با اعمال مدیریت مناســب برای یک طراحی و در نظر گرفتن نوع کاغذ و 

ین چاپ میمحدودیت یار های مرتبط با کاغذ، مرکب و ماـش تری بر روی طرح مناـسبتوانید کنترل بـس

 .خود داشته باشید 

  

https://www.chapagha.com/
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 خروجی مناسب (13

ت. مناـسبمناـسب خروجی  فرمت ازی یک فایل برای چاپ اـس اختار ، آخرین مرحله از آماده ـس ترین ـس

ته، فرمت اویر می PDF برای چاپخانه و جلوگیری از تغییرات ناخواـس اختار کیفیت تـص د. در این ـس باـش

 هایی که پس ازدهند. دیگر فرمتها نیز خوانایی و کیفیت خود را از دســت نمیحفظ شــده و نوشــته

PDF هایی با فرمتای چاپ قابل قبول هـستند، اولی فایلبر TIF باـشند و گزینه آخر و در ـصورت می

تن هی  گزینه دیگر فایل عی کنید آی میپیدی  300با کیفیت  JPG نداـش د که تا جای ممکن ـس باـش

 .از آن استفاده نکنید 

 

 کنترل در لیتو گرافی 

و زینک از اهمیت باالیی    توگرافی یکی از مراحل حـساس در چاپ اـست. نظرات و کنترل فیلم های خروجیلی

ازگاری آنها  ده به دلیل نواقص نرم افزارهای کامپیوتری و عدم ـس د. گاهی خروجی گرفته ـش برخوردار می باـش

  گاهی  و ،…خراب می شـود. گاهی یک عکس واژگون شـده، فونت ها بهم می ریزد و  image setter با

 .گردد  می حادث بینی پیش قابل غیر و متفاوت اتفاقات

ای ور کنید که تهیه خروجی فیلم از لیتوگرافی های مختلف هی  اختالفی باهم ندارند. بدین معنی که ـش د تـص

ــتر ـها روی هم قرار می   چـنانـچه هر رـنگ ـیک ـکار چـهار رـنگ را در لیتوگرافی ـهای مختلف تهـیه کنـید رجیسـ

برمی گردد. در واقع دقت   …گیرند. اما همیـشه چنین نیـست. این قـضیه به کالیبراـسیون اولیه جایم  ـستر” و 

خط کش   2کنید که حتی خط کش های مختلف نیز ممکن اســت باهم اختالف داشــته باشــند. برای نمونه 

ـسانت را به دقت با هم مقایـسه کنید. احتماال چنانچه ـساخت ـشرکت های مختلف باـشند، کـسری از   100مثال 

ل انقباض و انبسـاط اشـیا، اختالفاتی در طول و میلیمتر باهم اختالف دارند. در نظر داشـته باشـید که به دلی

https://www.chapagha.com/blog/pdf-x-better-than-other-file-formats/
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فحات میلیمتری از جنس نوعی   ترها، ـص د. برای کنترل اندازه دقیق فیلم های و رجیـس عرض ایجاد خواهد ـش

 فیلم وجود دارد که استاندارد بوده و دقت آن بسیار باالست

د که برای تهیه یک رنگ مجدد از حال با آگاهی از این مطلب و آزمایش این خطا، به این نتیجه خواهید رـسی

ـیک ـکار چـند رـنگ ـبه لیتوگرافی دیگری مراجـعه نکنـید. درواقع چـنانـچه فیلم ـیک ـکار چـند رـنگ را تهـیه نموده  

اید و اکنون می خواهید فیلم یکی از رنگ های آن، مثال مـشکی را مجدد تهیه نمایید، حتما بایـستی به همان  

های فیلم جدید شـــما با رجیســـتر ها و رنگ های دیگر روی هم قرار لیتوگرافی مراجعه نمایید تا رجیســـتر

 بگیرند 

 

 درباره فیلم

کار چاپ، درواقع از مرحله لیتوگرافی با تهیه فیلم آغاز می گردد. فیلم شــبیه به طلق شــفاف با ســه قســمت  

 .اصلی ست

 حامل قشر حساس ) پایه (

 قسمت رابط

قـسمت امولـسیون را اـصطالحا جژله” نیز می گویند. در چاپ  نقره یدور  ه  نقر کلرور امولـسیون: برومور نقره  3

افست معموال ژله را ناخوانا می گیرند تا زینک خوانا و کار چاپ شده نیز خوانا چاپ گردد. اما گاهی پیش می  

برچـسب  آید که در کار چاپ افـست، الزم اـست ژله خوانا و زینک ناخوانا باـشد و آن هنگامی اـست که مثال یک 

 .پشت شیشه ای چاپ می شود

طح ژله با زینک در تماس بوده و آنگاه نوردهی به زینک آغاز گردد  تی ـس در هر حال هنگام تهیه زینک، بایـس

اس زینک در هنگام  طح حـس ود و ژله با ـس ود. چنانچه غیر از این عمل ـش و به دنبال آن ظهور زینک انجام ـش

د، نور در عبور از  ته به خوبی  نوردهی در تماس نباـش اویر و نوـش ـسکته ـشده و تـص حامل و قـسمت رابط فیلم ـش

 .روی زینک ثبت نمی گردند 

برای طرفی که ژله قرار دارد، کافی اسـت فیلم را در نور قرار دهید، آن طرف از فیلم که در مجاورت نور، مات 

 بخوبی منعکس می نماید است و نور را منعکس نمی کند، ژله فیلم است. اما طرف دیگر برق می زند و نور را 

 
 هنگاهی که طراحی ـشما به پایان رـسید، فایل خود را که همه موارد گفته ـشده را درموردآن رعایت کرده اید 

 یا CD روی (… بودن تصــاویر و EPS یا TIFF از جمله تبدیل به منحنی کردن نوشــته ها، رعایت )

Optical ی تحویل دهید یا چنانچه کم حجم است بر روی دیکست به لیتوگراف 

در لیتوگرافی فرمی جلوی روی شــما قرار می گیرد که حاوی مشــخصــات و موارد مختلفی اســت و بایســتی 

ته به نوع کار، عدد آن را یادداـشت   د که بایـستی بـس ات، اندازه ترام می باـش تکمیل گردد. از جمله این مـشخـص

  شــکل   اطالعات، این  اســاس بر …وع کاغذ و کنید. مواردی دیگر نیز در فرم وجود دارد. از جمله نوع چاپ، ن

  است   بهتر دارد، وجود  ـشما برای  مجهولی نکته که  ـصورتی در. ـشد   خواهد   مـشخص  لیتوگرافی  خود  توـسط  ترام

 بپرسید   لیتوگرافی از

 .فرم را که پر کردید بر اساس آن از فایل شما خروجی فیلم تهیه خواهد شد 
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 ترام

ترام درواقع کوچک ترین جزء یک کار چاپی اســـت، به گونه ای که وجود آن باعت ایجاد یک تصـــویر رنگی 

لطیف در کار چاپ است. آگاهی از اشکال مختلف ترام، زاویه ترام و اندازه آن موجب رسیدن به یک کار چاپی  

 .مطلوب خواهد شد 

 

 شکل ترام

وجه می ـشود. طراحان کار اـسکن تـصاویر خود را انجام داده  احتماال ـشکل ترام نکته ای اـست که کمتر به ان ت

و عکس را در طرح خود می گنجانند. کار نهایی را آماده کرده و به لیتوگرافی تحویل می دهند. ممکن اســت  

ل ترام را برای لیتوگرافی   ـــک اه شـ ا هیچـگ ا تقریـب د اـم ال آن زیـنک مورد نظر را نیز کنترل کنـن ه دنـب فیلم و ـب

 .د مشخص نمی کنن

البته لیتوگرافان حرفه ای، می دانند که شــکل ترام را بر اســاس نوع چاپ و نوع کار چگونه انتخاب کنند. اما  

 .این نکته ای است که طراحان و ناظران چاپ نیز بایستی از آن آگاهی داشته باشند 

  اما . دارد  وجود …ری و اشـکال مختلف ترام با تنوع بسـیار، مثال دایره، بیضـی، مربع، فانتزی، لوزی، النه زنبو

ب  چاپی  کار هر برای آنها همه تند  مناـس ت چاپ کار در. نیـس تفاده مربع  ترام از  معموال افـس ود  می اـس   چرا . ـش

ود  می  دیده تر  واـضح  ترام این بـصری، دالیل به که  در  بیـضی  ترام اما.  اـست ترین  مناـسب  افـست چاپ در و  ـش

ی دهد. بنابراین مناـسب باـشد که برای چاپ تـصاویر  لطافت و ظرافت خاـصی به تـصویر م Midtone محدوده

 .و چهره و نقاشی های ظریف از ترام بیضی استفاده کرد

 .دارد کاربرد…ترام های دیگر معموال در چاپ هلیوگراور و 

وقتی به ترام های چاپ افست روی زینک دقت کنید متوجه خواهید شد در نقاط تیره ترام ها درشت تر شده  

ن، ترام ریزتر اـست. اما در چاپ هلیوگراور اندازه ترام ها در همه جای ـسیلندر هلیو، یکی اـست  و در نقاط روـش

 .و تاریکی و روشنی طرح با تغییر در میزان گودی ترام ها ایجاد می گردد

بنابراین در میابیم که ـشکل ترام در چاپ های گوناگون متفاوت اـست. در چاپ افـست معموال از ترام به ـشکل  

کل آجری و مربع،  تفاده می گردد درحالی که در چاپ گود ) هلیوگراور ( از ترام هایی به ـش ی اـس دایره و بیـض

 النه زنبوری استفاده می شود

 

 زاویه ترام 

در چــاپ بــرای اینکــه رنگهــا درســت روی هــم قــرار گیرنــد و یــک کــار رنگــی را درســت نمــایش دهنــد، 

ی در زوایـای مختلفـی نسـبت بـه هـم قـرار گیرنـد. بایستی ترام گذاری صورت گیـرد ایـن تـرام هـا بایسـت

در چـاپ سـاخته مـی شـود امـا چنانچـه  CMYK همان طور که می دانید این کـار رنگـی بـا چهـار رنـگ

یکــی باشــد، آنچــه کــه دیــده خواهــد شــد، نقشــی تیــره و تــار و  CMYK زاویــه تــرام هــر چهــار رنــگ

ختلــف تــرام ایجــاد گردیــده تــا نامشــخص خواهــد بــود. و درســت بــه همــین دلیــل اســت کــه زوایــای م

 به درستی صورت گرفته و چاپ زیبایی از یک کار به بار بنشیند  CMYK همنشینی رنگ های
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ــتاندارد رنگ های ــت. نکته اول اینکه از  CMYK قبل از آنکه به زوایای اس بپردازیم، چند نکته قابل ذکر اس

اب بینایی زاویه   اس اعـص ترین زاویه دید را  90د و درجه کمترین دی  45نظر بـصری و بر اـس فر درجه بیـش یا ـص

ـــبت ـبه مربع ـکه    90ـبه ـما می دهـند. مثال لوزی ـبه دلـیل اینـکه قطرـهای آن زاوـیه  ــازـند نسـ درـجه ـباهم می سـ

 درجه می سازند بهتر و زودتر دیده می شود  45قطرهای آن زاویه 

ت خاص در چاپ پدید می آید که به درجه باشد، حال 30از طرف دیگر چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 

ــعیت لطافت کار چاپ رنگی از بین رفته و پیچش های متعددی در کار  آن جپیچازی” می گویند. در این وضـ

 چاپ دیده می شود

بنابراین در اینجا باید دو نکته را مد نظر داشــت و بر اســاس این اطالعات زاویه ترام مناســب را به هرکدام از 

 .صاص داداخت CMYK رنگ های

ورت یاری از انواع دیگر چاپ به ـص ت و بـس تاندارد برای چاپ افـس ته های فوق، زوایای ترام اـس اس دانـس  بر اـس

K=45 ،Y=0  ،M=75 ،C=15   .در نظر گرفته ـشده اـست. دقت در زاویه دادن ترام ها حائز اهمیت است

که کمتر به  درجه  45زاویه  به دلیل اینکه بیشــتر از همه رنگ های قابل دیدن اســت در  K رنگ مشــکی یا

درجه که   90اـست در زاویه ـصفر یا   CMYK چـشم می آید، قرار داده ـشده و رنگ زرد که کمرنگ ترین رنگ

 .بیشتر به چشم می آید، قرار داده شده است

ــت نیز بین رـنگ   30این نوع زاوـیه ترام ـباـعت می گردد ـکه رـعاـیت ـحداـقل اختالف زاوـیه دو ترام ـکه  درـجه اسـ

  30درجه ای یعنی کمتر از   15اختالف   M و C ـشده باـشد. تنها رنگ زرد اـست که با دو رنگ CMYK های

 درجه دارد که البته به دلیل کمرنگ بودن رنگ زرد مساله پیچازی پیش نمی آید 

ــب تری برای آن نوع ـچاپ  ـگاهی برای انواع دیگر ـچاپ زاوـیه ترام ـها را کمی تغییر می دهـند ـتا ـحاـلت مـناسـ

 .تغییر می کند  =15k=  ،0Y= ،45M= ،75Cردد. مثال در چاپ افست رول، گاهی زوایا به شکلایجاد گ

رنگ که  3یا    2اکنون با دانســتن اطالعات فوق به نکات جالب توجه دیگری دســت میابید. در یک کار چاپی  

مثال از زینک زرد به شکل تفکیکی چاپ می گردد، در انتخاب رنگها و زوایای ترام، دقت الزم را داشته باشید. 

ت.   تفاده نکنید. زیرا احتمال پیچازی وجود خواهد داـش برای چاپ رنگ تیره به همراه رنگ های تیره دیگر اـس

البته این مـسئله در حالتی اـست که رنگهای تفکیکی در جایی باهم تفکیک ـشوند وگرنه چنانچه در همه جای 

 .کال ایجاد نخواهد شد کار چاپی رنگها به شکل تفکیکی و مجزا چاپ گردند، اش

 

 اندازه ترام 

اندازه ترام همان ریز و درشــتی ترام اســت که برحســب نقطه یا خط در ســانتی متر یا این  بیان می گردد و 

ب ود. هرچه LPI معموال بر حـس ت یعنی تعداد   LPI یا خط بر این  بیان می ـش د ترام ریزتر اـس تر باـش بیـش

کمتر باشـد ترام درشـت تر می باشـد. کنترل و کار با  LPI هرچه  و گیرد¬خط بیشـتری در یک این  جا می

ترام های درشـت تر، سـاده تر اسـت. اما جزییات در چاپ با ترام های درشـت تر دیده نمی شـود. برای چاپ 

چاپ ـصورت می   LPI 200 تا LPI 150 های مختلف، اندازه ترام متفاوت اـست. در چاپ افـست معموال از

ــین ـچاپ، ـکاـغذ مورد  گیرد. اـما میزان انتـخاب ا ــتگی دارد. از جمـله نوع ـماشـ ـندازه ترام ـبه موارد متـعدد بسـ

یار دیگر. بنابراین باال رفتن تفاده، مرکب چاپ و عوامل بـس تر می کند،   LPI اـس با وجود آنگه دقت کار را بیـش
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تخاب مناـسب اندازه  اما گاهی به دلیل نا توانی ماـشین چاپ یا نوع کاغذ، دقت الزم انتقال نمی یابد. بنابراین ان

ترام، ـبه ـکار ـچاپی لـطاـفت الزم را خواـهد داد. در این ـجا ـجدولی اراـئه می گردد ـکه ـحدود اـندازه زاوـیه ترام را بر 

 .اساس نوع چاپ و کاغذ مورد استفاده نشان می دهد 

 

بســـته به کار شـــما و نوع کاغذی که جهت چاپ اســـتفاده می کنید و میزان جذب رنگ در آن، اندازه ترام  

اپ با وـسایلی اـست که دقت زینک را متفاوت اـست مثال در چاپ ـسیلک چون دقت کار پایین اـست و ـشیوه چ

نقطه بر   120یا به عبارت دیگر   LPI 120ندارد، بایـستی ترام جهت خروجی فیلم درـشت انتخاب گردد. مثال 

 این 

 

 تشخیص ترام و خصوصیات آن

اکنون که با ترام و خصـوصـیات آن آشـنا شـدید کافی اسـت یک ذره بین چاپ ) لوپ( در اختیار گرفته و از 

 .ام لذت ببرید دنیای تر

ت که  طح کامل پر از رنگ اـس اهده می کنید با یک ـس لوپ خود را روی یک کار چهار رنگ بگذارید. آنچه مـش

ــده ـکه ـبا زواـیای مختلف در کـنار یـکدیگر قرار  ــکـیل شـ تن پالت می گویـندـیا اینـکه از نـقاط رنگی فراوانی تشـ

را  (CMYK) سـایان، مژنتا، زرد و مشـکیگرفته اند و بین آنها سـفید اسـت در چنین وضـعیتی نقاط رنگی 

جداگانه یا در کنار هم خواهید دید و همین وضــعیت باعت ایجاد جلوه زیبای تصــاویر می شــود. در یک کار 

چهار رنگ، ترامها به گونه ای در کنار یکدیگر می نشینند که تشکیل یک گل را می دهند در بهترین حالت و 

این گل منظم و کامل اسـت اما اگر در هر یک از رنگها جابجایی ر    صـحیح ترین وضـعیت قرارگیری ترامها،

ـــکل ـگل  دـهدزیـبایی و نظم ـگل از بین می رود. بـنابراین چـنانـچه ـکاری را بـعد از برش مالحـظه می کنـید از شـ

 ترام می توان در مورد کیفیت چاپ نظر داد

د ترام با هم مرور می کنیم. به حاـش خیص درـص ی را برای تـش ده دقت  اکنون روـش ند چاپ ـش یه کناری یک ـس

کنـید، هـمان ـجایی ـکه ترام رـنگ ـهای مختلف را قرار داده اـید. وقتی ـکه لوپ خود را روی این ترامـها حرـکت  

ــعیت ترام   ــت. دقت کنید که این وضـ ــطرنجی کامل اسـ ــید که شـ حالت )  %50می دهید به ترامی می رسـ

خیص دهید. طرنجی( و اندازه ترام روی کار می توانید تـش ما    ـش خیص ـش تر تمرین کنید دقت تـش هر چه بیـش

ــمی رنگـهای ـــمت ـکار ـبا تفکـیک چشـ و  CMYK ـباالتر خواـهد رـفت. بـنابراین ـبا قرار دادن لوپ روی هر قسـ

د رنگ هایی که در قـسمت های مختلف یک   بررـسی جداگانه آنها به راحتی، اما با تمرین زیاد می توانید درـص

 .و با کنترل گل ترام، کیفیت چاپ را بررسی نمایید  کار چهار رنگ چاپ شده است تشخیص داده

 

 نکات مهم در کنترل فیلم

ــد نـظارت و کنترل در تـمام مراـحل طراحی ـتا ـچاپ ـباـعت ـکاهش خـطاـهای متـعدد   هـمانطور ـکه ـبارـها گفـته شـ

تی   ده اـست و بایـس ما تبدیل به فیلم ـش ازد. اکنون طرح ـش ین تر می ـس ده و کار نهایی را مطلوب تر و دلنـش ـش

فیلم که نشـان دهنده چهار رنگ چاپ اسـت در   4رنگ باشـد،   4لم را نیز کنترل نمایید. چنانچه کار شـما فی

 .اختیار خواهید داشت
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اکنون ـبه ـیک میز نور احتـیاج دارـید ـتا فیلم ـها را روی آن قرار داده و کنترل نـمایـید. ابـتدا ـتک ـتک فیلم ـهای  

یا و گوشـه و کنار آن را کنترل نمایید. بعد از آن به ترتیب فیلم  هر رنگ را روی میز نور قرار داده و تمامی زوا

یــد مــاـی ـن رل  ـت ـن ـک م  ـه ــاز  ب و  یــد  ــاـن نشــ ـب م  ـه روی  را  رهــا  یســـــت رـج و  داده  رار  ـق م  ـه روی  را   .هــا 

ــتـید ـبه لیتوگرافی بگویـید از فیلم ـها اوزالـید تهـیه کنـند ـتا راـحت  را  موارد  بقـیه  و  متن  تر¬چـنانـچه الزم دانسـ

ــتا  تهیه. نمایید  کنترل ــروریسـ ــد معمول و ضـ ــورت کتاب یا کتابچه باشـ  .وزالید برای کار چاپی که به صـ

ــم آوری مــی  ــیــب  ــرت ت ــه  ب گــردد  ــرل  ــت کــن ــتــی  ــایســ ب کــه  مــواردی  از  ــتــی  ــهــرســ ف  .اکــنــون 

ــف -1 ــل ــت ــخ م ــای  ــه ــگ رن در  ــا  ــه آن ــن  ــت ــرف گ ــرار  ق ــم  ه روی  و  ــا  ــره ــیســــت رج ــرل  ــت ــن  ک

اصــلی که بایســتی در طراحی  کنترل ضــخامت عالئم برش و تا و رجیســترها و خارج بودن آنها از طرح  -2

 .رعایت می شد 

برای کاغذ گالسه   lpi 175 کنترل اندازه ترام بر اـساس نوع سفارش، معموال کارهای چاپی افست با ترام -3

ــت اندازه ترام متفاوتی مد   lpi 150 و برای کاغذ تحریر چاپ می گردد ولی گاهی بنا به نوع کار ممکن اس

ک لوپ   ا کـم ابراین ـب ــد بـن اشـ د نظر ـب ایـی دازه آن را کنترل نـم ای دیگر نوع ترام و اـن ا فیلم ـه ــه ـب ایسـ  .و مـق

کنترل تـصاویر مخـصوـصا زمانی که در فایل خود تـصاویر متعددی دارد.در نرم افزارهایی چون فری هند به  -4

ویر،   ابهت نام دو تـص ت به دلیل مـش ال می گردد، گاهی ممکن اـس ند ارـس اویر جدای از ـس دلیل اینکه فایل تـص

ــکــال ــد مشــ ــی ــای ــم ن ــرل  ــت ــن ک را  خــود  ــر  ــاوی تصــ ــی  ــام ــم ت ــن  ــرای ــاب ــن ب ــردد،  گ ــجــاد  ای ــی   .ت

کنترل عدم وجود خط یا خطوط اضافه که ممکن است ناشی از سهل انگاری لیتوگرافی در زمان یادداشت   -5

 .گذاری روی فیلم باشد 

ال ب -6 تی قبل از ارـس د حروف ) فونتها( را بایـس ته ها و حروف، همانطور که گفته ـش ه لیتوگرافی  کنترل نوـش

ا اینـکه ـفاـیل حروف   (conver to curves,convert to path,weld ) تـبدـیل ـبه منحنی کرد ـی

ــود ــم ن ــال  ارســـ ــی  ــراف ــوگ ــت ــی ل ــه  ب ــد  ــن ســـ ــا  ب ــراه  ــم ه را  ــر  ــظ ــوردن م ــت(  ــون  .)ف

اما گاهی این کار بر اثر اـشتباه ـصورت نمی گیرد و لیتوگرافی نیز از ـسند مربوطه فیلم تهیه می نماید . نتیجه 

روف موردنظر به ـصورت اـشکال مختلف یا به ـشکلی ناخواـسته ظاهر می گردند، بنابراین کنترل حروف  اینکه ح

 .نیز در فیلم ضروریست

کنترل دوتایی نـشدن حروف و تـصاویر، البته این مـسئله نیز بایـستی در مرحله طراحی کنترل می ـشد، اما   -7

تـصویری را در نرم افزار کپی کرده باـشید و با در هر ـصورت ممکن اـست این اـشتباه ـصورت گیرد که نوـشته یا 

ویر دوبار روی هم   ته یا تـص ند. یعنی یک نوـش ت در کنار هم خورده باـش خیص نیـس له که قابل تـش اندکی فاـص

ته درـست روی هم قرار د. اگر هر دو نوـش ده باـش دو اما چنانچه  کپی ـش کلی ایجاد نخواهد ـش ند، مـش گرفته باـش

به کپی خود جابجا ـشده باـشند، مـشکل ایجاد خواهد کرد. در این مورد چون  نوـشته ها یا تـصاویر کمی نـسبت 

ــت ــخیص در این مرحـله هسـ ــت، احتـمال تشـ  .یکی از مراـحل کنترل فیلم ـها، کنترل ـتک ـتک رـنگ ـهاسـ

کنترل رزولوـشن عکـسها . این مـسئله نیز بایـستی در هنگام طراحی کنترل ـشده باـشد، اما کنترل مـضاعف   -8

 .رزولوشــن عکســی مشــکل دارد، بایســتی اقدام به اصــالح فایل و تهیه فیلم مجدد کرد الزم اســت. چنانچه

ما ژله   .کنترل خوانا یا ناخوانا بودن فیلم -9 ته به کار ـش یحات ژله فیلم ، کنترل کنید که بـس با توجه به توـض
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اناـست . بدین  فیلم درـست اـست یا خیر. توجه داـشته باـشید که در مورد کارهای معمول چاپ افـست، ژله ناخو

 .معنی که چنانچه فیلم را از طرف ژله نگاه کنید، متن ناخوانا دیده می شود

این مورد نیز از مسـائل نادری اسـت که گاهی اتفاق می    کنترل طول و عرض سـند در کامپیوتر با فیلم -10

دو نقطه روی سند  افتد و معموال در هنگام خروجی و انتخاب پارامترها حادث می شود. بدین معنی که فاصله  

در کامپیوتر با فاصــله همان دو نقطه در فیلم متفاوت اســت، این اختالف حتی چنانچه کســری از میلی متر 

 .باشد در کارهای دقیق بخصوص اگر جعبه سازی داشته باشد مشکل ساز خواهد بود

 

 چند نکته در کنترل فیلم و زینک

خه های جدید نرم افزارها   گاهی فیلم و زینک خود را هزار و یک جور کنترل می ازگاری نـس کنید. اما عدم ـس

و دـستگاه های خروجی باعت بروز مـشکالت عدیده می ـشود. مـشکالتی که بعـضا تـشخیـصـشان بـسیار ـسخت و 

مشـکی اسـت چهار رنگ می شـود و یا   %10گاهی غیرممکن می نماید. مثال اینکه رنگ خاکسـتری شـما که 

 Free ـشود. نمونه این ـشکل وقتی بروز کرد که فایل را از نرم افزار  رنگ ـشما چهار رنگ می 2اینکه تـصویر  

Hand   جهت خروجی توسط یکی از دوستان ارسال کردیم 11نسخه. 

آنچه که اتفاق افتاد این بود که رنگ مشـکی به فایل هنگام خروجی اضـافه شـده بود. متاسـفانه این دوسـت  

د و عدم د    عزیز هنگام کنترل زینکها متوجه حادثه نـش اعف بود که باعت ـش ور در چاپخانه نیز دلیلی مـض حـض

کلیه کارها چاپ ـشود و تـصاویر موجود در آن تیره تر گردد. بنابراین چیز دیگری که بایـستی در فیلم و زینک 

مت مختلف از  ت بدین ترتیب که چند قـس ماـس اویر و کادرهای رنگی ـش ود رنگ های موجود در تـص کنترل ـش

تعداد و درـصد رنگ های موجود در آن قـسمتها را با فیلم و زینک مقایـسه کنید   فایل خود را مـشخص کرده و

 .تا از شر این مشکل نیز رهایی یابید 

 

 مونتاژ فیلم

مونتاژ یکی از حـساـسترین مراحل چاپ اـست، مونتاژ کار ماهر ممکن اـست با درایت و کاردانی ، کاری کند که 

ــیار.  …و چاپ  های¬هزینه ــئ این. یابد  کاهش  بس ــت.  مس له گاهی در تیراژهای باالی چاپ ، حائز اهمیت اس

بعضی مواقع مراحل مونتاژ را می توان در همان زمان تهیه سند انجام داد اما همیشه اینگونه نیست و بسیاری 

ــت ـکه مونـتاژ ـکار عملـیاتی روی فیلم انـجام دـهد ـتا برای تهـیه زیـنک مهـیا گردد. عالوه بر این   مواقع الزم اسـ

ی آید که خطایی در طراحی ـصورت گرفته اـست و تنها به دـست مونتاژ کار قابل حل اـست. مثال  بـسیار پیش م

وجود نوـشته یا خطی ناخواـسته. درـست اـست که عملیات مونتاژ توـسط مونتاژکار ـصورت می گیرد، اما آگاهی 

رای طراح و ناظر چاپ از این عملیات و در واقع اطالع از توانایی هایی که یک مونتاژکار بایـستی داـشته باـشد ب

یاری به پایین آوردن هزینه ها خواهد کرد و گاهی الزم   تن اینگونه مطالب کمک بـس یار اهمیت دارد. دانـس بـس

اسـت که در مواردی، طراح با آگاهی بیشـتر از اثر خود، روشـی را به مونتاژکار پیشـنهاد کند. بنابراین سـعی  

ــی   ــاه آگ و  ــرده  ک ــت  ــاف دری را  ــات  ــالع اط ــن  ای ــه  ک ــد  ــی ــن ــد ک ــی ده ــش  ــزای اف را  ــود   .خ

ناـسیم که البته در فـصل مربوطه به تهیه ـسند آماده اـست –  .بایـستی ـشیوه های مختلف تا در ـصحافی را بـش

ـــیم – ــنــاسـ بشـ را  ـــین  مــاشـ ـکردن  ــا  ت هــای  ـــیوه  شـ و  ــاـکن  ت ـــین  مــاشـ ـمـخـتـلف  اـنواع  ـــتی  ــایسـ  .ب
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ــیــم  – ــاشــ ب ــتــه  داشــ آگــاهــی  چــاپ  مــخــتــلــف  هــای  ــیــن  مــاشــ کــار  ــبــه  ل از  ــتــی  ــایســ  ب

ند  بایـستی اندازه   – ناـسیم ) به موـضوع تهیه ـس   فنی  نکات  بـسیاری و.( ـشود  رجوع …لب پنجه ماـشین را بـش

 .را دیگر

 

 درباره زینک

 یک تجربه

شـاید تصـور کنید که بعد از کنترل فیلم، خیال شـما راحت اسـت و دیگر نیازی به کنترل زینک نیسـت. اما  

ـــما در تـمام مراـحل ـکاری ـیک فرآی ــور شـ ــتـید. حضـ ــتـباه هسـ ــتـکامال در اشـ ـــیار الزم اسـ  .ـند ـچاپی، بسـ

ــکلی در فیلم ها وجود نداشــت . فردای آن روز برای  روزی فیلمهای یک کار چاپی را کنترل کردم. هی  مش

کنترل زینک مراجعه کردم، در یکی از زینک ها یک خط ناآشـــنا در میان انبوه خطوط ، دیده می شـــد. که 

م. به سرعت فایل را دوباره نگاه کردم . آن خط ناخواسته  البته تنها خودم که طراح کار بودم متوجه اشتباه شد 

ــتر  روی فایل نبود. مجددا فیلم را نگاه کردم . دیدم که روی یکی از فیلم ها آن خط وجود دارد. با دقت بیشـ

ود   ت پاک می ـش دم که خط روی فیلم با دـس دم  متوجه آخر در و …متوجه ـش   وقتی   لیتوگرافی کارگر که  ـش

ت و بعد از ر  راپید  قلم با که یده اـس ت می کرده، جوهر راپید روی فیلم پاـش ات آن را یادداـش خـص وی فیلم مـش

 .آن روی زینک ثبت گردیده بود

ــرف یک کار  ــورت نمی گرفت با توجه به تیراژ کار ، چه هزینه ای ص حال دقت کنید چنانچه کنترل مدام ص

 باطله شده بود

 

  انواع زینک

ype of offset plate 
تیک چاپ واـسط معروف چ اپ افـست که در مرحله بعد از فیلم قرار گرفته و کار انتقال نقش و طرح را به الـس

و به دنبال آن کاغذ انجام می دهد، زینک نام دارد. این واســط چاپ در دو نوع کلی پزیتیو و نگاتیو اســت که 

 جنس های مختلف دارد

 زینک آلومینیومی .1

ــت. تیراژ ـچاپ این نوع زیـنک معموال ـحدود   این نوع زیـنک ، آلـیاژی از روی و منگنز .2 و آلومینیوم اسـ

هزار ورق را چاپ می کند البته گاهی به دلیل مشکالت ماشین چاپ  50هزار بار می باشد یعنی  50

  فراهم  آن  ســـوزاندن  امکان زینک نوع این در چاپ تیراژ بردن باال برای. آید   می پایین آن تیراژ …و

 جوع شود (ر  سوزانی زینک به. )است  شده

ــی با روکش کروم .3 ــت برای تیراژهای  زینک مس ــخامت های مختلفی اس این نوع زینک که دارای ض

بســیار باال و معموال یک میلیون نســخه در نظر گرفته می شــود. البته دقت و ظرافت چاپ با زینک 

از این نوع  مســی پایین تر از زینک های آلومینیومی اســت. اما گاهی تیراژ بر کیفیت ارجحیت دارد. 

 .زینک معموال برای کارهای تک رنگ یا دو رنگ مثل جعبه المپ استفاده می کنند 
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نوع دیگری از زینک که به پلیت معروف اـست با ـسیـستم های جدید تهیه می گردد. برای تهیه   پلیت .4

هیه  پلیت ت plate setter آن نیازی به فیلم نیـست . بدین ترتیب که مـستقیم از فایل با بکارگیری

هزار   100می شـــود. تیراژ چاپ این نوع زینک معموال بیش از زینک آلومینیومی اســـت و گاهی تا 

 .نسخه می رسد. معموال این نوع زینک را نمی توان سوزاند 

 

 کپی زینک

تهیه زینک در لیتوگرافی بدین صـــورت اســـت که فیلم را از طرف ژله روی زینک که به تمامی نورها به جز 

ـــیت کمتری دارد( مجموـعه را در درون قـید کپی می رـنگ زرد قرار م ــاسـ ی دهـند. ) زیـنک ـبه رـنگ زرد حسـ

ــخص به آن  ــپس نور ماورا بنفش در مدت زمان مش ــده و س گذارند عملیات تخلیه هوا در قید کپی انجام ش

ت. آنگاه با داروی ظهور آن  ده اـس ی  عکاـس  کاغذ  چاپ مثل  ثبوت  به نیازی  زینک.  کنند   می  ظاهر را تابیده ـش

 .ندارد و بعد از ظهور و رتوش کردن، آن را به چاپخانه می فرستند 

 

 اندازه های مختلف زینک و لبه کار آنها

زینک های مختلف متناســب با اندازه ماشــین چاپ در بازار موجود می باشــند. زینک ها بزرگتر از حداکثر  

ا برای قرارگیری زینک د ند بطوریکه فـض ین چاپ می باـش ای چاپی هر ماـش د.  فـض یلندر زینک موجود باـش ر ـس

ــینـهای   ــینـهای  2مثال زیـنک ـماشـ   740*605میلی متر ، مـقداری بزرگتر و ـحدود    500*700وررقی ـیا ـماشـ

 .میلی است

لبه کار ماشــینهای مختلف چاپ با هم متفاوت اســت و این نکته ای اســت که لیتوگرافی ها بایســتی قبل از 

ل چاپ کار موردنظر از قبل مشــخص شــود تا در تهیه زینک تهییه زینک بدانند . بنابراین الزم اســســت مح

 .مشکلی ایجاد نگردد

ــین  GTO   ،4 معموال لبه کار ــانتیمتر، ماش ــانتیمتر و   5٫5ورقی   1٫5س ،   50*70ورقی یا همان    2٫5س

ـسانتی متر می باـشد، اما همانطور که گفته ـشد این اندازه ها می تواند نـسبت به نوع ماـشین چاپ   6٫5معادل  

 .اندازه زینک، متفاوت باشد و 

 

 سوزاندن زینک

همانطور که می دانید یکی از راه های افزایش تیراژ چاپ افـست، اـستفاده از زینک های مـسی اـست و راه حل  

دیگر اسـتفاده از پلیت در پلیت سـتر می باشـد. اما راه حل سـوم که در مورد زینک های آلومینیومی کاربرد 

ت وزاندن آنهاـس ت  دارد ، ـس ی تیراژ چاپ باالیی دارند اما دقت الزم در کارهای  درـس ت که زینک های مـس اـس

ــت رفتن  ــب برای باال بردن تیراژ بدون از دس ــت.بنابراین راه حل مناس ظریف را نمی توان از آنها انتظار داش

 .کیفیت چاپ، سوزاندن زینک های آلومینیومی است

ای ناشـی از خشـک شـدن آب را از روی آن پاک می  در این روش ابتدا زینک آلومینیومی را شـسـته و لکه ه

دقیقه قرار می دهند. در این   5کنند، ســـپس آن را درون محفظه ای با حرارت غیرمســـتقیم به مدت حدود  

ــبز متـماـیل  ـحاـلت وقتی ـکه زیـنک را از محفـظه ـخارج می کنـند ، رـنگ نقش و طرح روی زیـنک ـکه قبال ـبه سـ
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مقاوم شدن نقش های ثبت شده رویی زینک می گردد و تیراژ چاپ را بود، قهوه ای می ـشود. این عمل باعت 

ته به مدت زمان حرارت دهی و حرارت موجود در محفظه حدود   برابر می کند. حرارت زیادی باعت می   2بـس

شود که فلز زینک نرم شده و موقع بستن روی سیلندر دفرمه شود و مشکالتی را در چاپ ایجاد کند از جمله  

 .یک بار مصرف شدن زینک می باشد این مشکالت  

د   ته به جنس زینک آلومینیومی و مرغوبیت آن می تواند تغییر کند. هر چه زینک بهتر باـش میزان حرارت بـس

زمان سوختن را می تواند بیشتر کرده و به دنبال آن تیراژ چاپ را باال برد. بعد از حرارت دادن مایع پرمنگنات 

ود و بعد از آنکه مدتی ، مایع پرمنگنات روی زینک قرار بر روی آن ریخته تا چربی های ر وی زینک گرفته ـش

گرفت ، مایع هیدروکســید ، روی آن می ریزند تا پرمنگنات را پاک کنند، آنگاه آن را شــســته و خشــک می  

 .کنند و اکنون زینک آماده چاپ است

 

 نکات مهم در کنترل زینک

ــت تا کار آ ماده ارائه به چاپخانه گردد. البته روش های جدید تهیه پلیت  در اینجا نیز کنترل مجددی الزم اس

مرحله کنترل فیلم را حذف کرده است و معموال زینک مورد   (plate setter) با دستگاه های )پلیت ستر(

نظر خطاهای تهیه زینک به طریق دسـتی را ندلرد. اما چنانچه مسـتقیما به تهیه پلیت نیز اقدام کرده اید باز 

قبل از چاپ موردنیاز است. در روش های تهیه زینک دستی ، اشکاالت و خطاهای متعددی ممکن    هم کنترل

 .است ایجاد گردد بنابراین نکات زیر را کنترل نمایید 

ت، یکی از مراحل تاثیر گذار بر  • کنترل اندازه ترام : همانطور که در بحت چاقی و الغری ترام آمده اـس

ه تهیه زینک است. در اینجا چنانچه زمان نوردهی فیلم بر روی زینک روی چاقی و الغری ترام، مرحل

کم باشــد، ترامهای مربوط به آن رنگ درشــت تر خواهند شــد و چنانچه نوردهی بیش از حد باشــد،  

ترامها ـضعیف تر می گردند. این مـسئله در مرحله چاپ، مـشکالت متعددی را ایجاد می کند و ممکن  

 .روشن یا تیره و تار به نظر برسند است تصاویر بیش از اندازه  

یار  • ما نیز بـس پرد کنترل ـش تی به متخـصص ـس بنابراین دقت نمایید عالوه بر اینکه تهیه زینک را بایـس

اهمیت دارد در این خـصوص بایـستی با کمک لوپ ترام های هر رنگ را با مقایسه با زینک های دیگر  

ــیــتــومــتــر   دانســ از  ــتــفــاده  اســ ــا  ب  ، تــر  دقــیــق  ــورتــی  صــ ــه  ب ــا  نــمــایــیــدی  .کــنــتــرل 

در نظر داشـته باشـید که گاهی ممکن اسـت نوردهی بعضـضـی از رنگها در اثر اشـتباه متفاوت شـده  

 .باشد 

ت گذاری   • هل انگاری در زمان یادداـش ت در اثر ـس ته : که ممکن اـس کنترل عدم وجود خطوط ناخواـس

 .روی فیلم باشد 

 .کنترل یکنواختی نوردهی و ضعیف نبودن جای جای زینک •

ت و  • ینهای مختلف چاپ متفاوت اـس کنترل لبه کار زینک : که برای اندازه های مختلف زینک و ماـش

 در بخش مربوطه توضیح آن آمده است
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 4ل ـفص
 نظارت در چاپ

 

 

 

 

 مقدمه 

ابه را می گذرانند  انواع روش های چاپ لی و مـش ند، ابتدا یک مرحله اـص ته باـش ، هر تفاوتی که با یکدیگر داـش

، پلیت شــود( به یک حامل، مثل چاپ که عبارت اســت از انتقال اریژینال )متن و یا تصــویری که قرار اســت

 .سیلندر و یا استنسیل که در نهایت به تولید فرم چاپی می انجامد 

معموال ـبا توـجه ـبه مجموـعه ای از روش ـهای ـچایی برای ـچاپ ـبا ـیک   (Art work) اریژیـنال ـیا آرت ورک 

به دوربین ـسپرده می ـشود که  عکاـسی روش خاص تهیه می ـشود. متن دـست نویس یا حروفچینی ـشده آماده

 –فیلم تهیه ـشده از آن اغلب به طور مـستقیم بر روی پلیت منتقل می ـشود. تـصاویر انتقالی یا به ـشکل خطی  

ـشن ها و تنهای پیوـسته اـست که در این ـصورت با اـستفاده از ترام،  و یا با ـسایه رو – ترام بدون و  ـسفید  و ـسیاه

 .تصویر مورد نظر به نقاط بسیار ریز شکسته می شود

https://www.chapkhone.info/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%be/
https://www.chapkhone.info/print-learn/
https://www.chapkhone.info/tag/zink/
https://www.chapkhone.info/photography/
https://www.chapkhone.info/tag/teram/
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ـسطه  معمول، کار چاپی که از حروف و تـصویر تـشکیل ـشده اـست بر روی فیلم )به عنوان وا لیتوگرافی در روش

ــت که انتخاب نوع آن باید قبل از مرحله  ــود. این فیلم یا پوزتیو )مثبت( و یا نگاتیو )منفی( اس منتقل می ش

 .انتقال تصویر از فیلم به پلیت صورت گیرد

ده روی پلیت یا   یل( را می توان با نوردهی فیلم مونتاژ ـش تنـس یلندر، پلیت و یا اـس ویر )ـس انواع حامل های تـص

 .با سیستم لیزری و دیجیتال و یا انتقال شیمیایی، برای چاپ آماده ساخت هلیوگراور رحکاکی روی سیلند 

از دو ـسطح جداگانه تـشکیل می ـشوند: یک ـسطح تـصویر دار یا  (Image carrier) تمام حامل های تـصویر

 .یا بدون چاپ (non – image area ) و یک سطح بدون تصویر (Image area) قسمت چاپ شونده

ونده ویر دار و یا چاپ ـش طح تـص طح بدون   مرکب ـس یمیایی دریافت می کند و ـس را با فرآیند مکانیکی و یا ـش

که به ـشکل ناخوانا   Print ن کلمهچاپ خاـصیت دفع مرکب را داـشته و با مرکب را دریافت نمی کند. همچنی

یلندر چاپ به ـشکل   روی ـسیلندر الـستیک ظاهر ـشده اـست و پس از عبور کاغذ از بین ـسیلندر الـستیک و ـس

سـتیک و سـیلندر چاپ با برقراری فشـار الزم بین سـیلندر ال فرآیند چاپ .خوانا بر روی کاغذ چاپ می شـود

 .صورت می گیرد

 

 

https://www.chapkhone.info/tag/litographi/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/ink/
https://www.chapkhone.info/printing-process/
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 انواع مختلف چاپ  

ــد  ــما باش ــوال ش ــاید این س ــدن در  شــناخت انواع چاپ .ش ــص ش برای اغلب افرادی که نیاز به متخص

انی که نیاز به چاپ زمینه ته بندی دارند یا کـس ت هایی که  چاپ بـس یا دیگر اقالم چاپی دارند یا برای گرافیـس

 .آید م دهند، امری ضروری به حساب مییا طراحی اقالم چاپی را انجا طراحی بسته بندی باید 

ـــته بـندی برای اغـلب افرادی ـکه میخواهـند جنس خود را ـیا برـند خود را ـچاپ کنـند،  لوگو کنـند و روی آن بسـ

ناخت ت. مثال افرادی   انواع چاپ ـش یار مهم اـس ان و پایین آوردن آن بـس ده کارـش به قیمت تمام ـش برای محاـس

ـــته بـندی  ـــته بـندی کنـند و نمـیدانـند بهترین مترـیال برای بسـ ـکه میخواهـند مواد ـغذایی تولـیدی خود را بسـ

ن، باید کاغذی باشـد یا پالسـتیکی یا شـیشـه ای یا مقوایی و فلزی و بهترین روش چاپ برای آنها تولیداتشـا

 . کدام است

 پضرورت شناخت انواع چا

 

ــیاری از مردم با واژه ــکرین ،چاپ دیجیتال هایی مانند بس ــتند. اما آیا چاپ اس ــنا هس ، چاپ لیزر و غیره آش

اســتفاده کنیم اما   در دفتر کار یا در خانه چاپگرهای لیزری میدانید که آنها چه هســتند؟ ممکن اســت که از

ها، ما نیاز داریم تا از یک ـشرکت چاپ و یا آگهی لوازم التحریر ، دفترچه،چاپ بروـشور برای کار بازاریابی مانند 

 .ای استفاده کنیمحرفه

 :شود، سه نوع اصلی وجود داردوقتی صحبت از فرآیندهای چاپ می

 یا لیتوگرافی چاپ افست •

 چاپ دیجیتال •

https://www.chapkhone.info/print-learn/
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 چاپ اسکرین •

 .اندازیمیر نگاهی به این سه میتفاوت بین آنها چیست؟ در ز

 فرآیند چاپ افست  

ویر یا طرح به پلیت ت یا لیتوگرافی، تـص پس از پلیتهای فلزی منتقل میبا چاپ افـس ود و ـس ش  ـش ها به پوـش

کند. به این فرآیند، شــود. ســپس پوشــش جوهری، تصــویر را به روی کاغذ منتقل میپالســتیکی منتقل می

شود به جای اینکه مستقیما  ، سپس به پوشش منتقل میپلیت جوهر در ابتدا به روی  گویند چرا کهآفست می

ــود. ـبه دلـیل زـمان و هزیـنه اـندازی، ایـجاد پلـیت و جوهر پیش از ی مورد نـیاز برای راهـبه روی ـکاـغذ منتـقل شـ

تفاده  چاپ، چاپ افـست برای تعداد چاپ کم رفه نیـست و تنها برای تعداد باالی چاپ مورد اـس تر مقرون به ـص

 .گیردقرار می

 فرآیند چاپ دیجیتال  

 

 

 

ــتـفاده می ـــما  ـچاپ دیجیـتال ـبه ـجای جوهرـهای معمولی از تونر اسـ کـند و ـبا فرآیـند ـچاپ دیجیـتال، طرح شـ

تواند  رنگ نمی 4چاپ  تواند با کیفیتشـــود. چاپ دیجیتال فوری نمیاف چاپ میدیمســـتقیما از فایل پی

ــرـفت ـــته منجر ـبه ـچاپ دیجیـتال رـقاـبت کـند. ـبا این ـحال، پیشـ ـهای عظیم در تکنولوژی در چـند دـهه ـگذشـ

ی اســت که غیرممکن اســت تفاوت آن را با چاپ لیتوگرافی متوجه شــوید. از آنجایی که هی  هزینهشــده

ـعدد، ـچه   9پ )ـچه  اـندازی ـیا مـحدودـیت تـعداد ـچاپ وجود ـندارد، ـچاپ دیجیـتال نیز برای تـعداد ـپایین ـچاراه

 .های سفارشی و شخصی، مناسب استعدد( و برای چاپ  900

https://www.chapkhone.info/tag/zink/
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 فرآیند چاپ اسکرین  

 

 

، چوپ، شـیشـه، صـفحات  چاپ بر روی پارچه دانیم، چاپ اسـکرین از اوایل قرن بیسـتم برایهمانطور که می

تفاده قرا بک منتقل میتبلیغاتی و غیره مورد اـس طح مـش ویر به یک ـس ت. تـص ود و نواحی خالی  ر گرفته اـس ـش

یده میمانده با الیه فحه مـشبک و در نهایت بر روی ای پوـش ردن جوهر به این ـص امل فـش ود. فرآیند چاپ ـش ـش

 .باشد متریال چاپی می

 ؟چاپ تعداد باال چیست

شـود،  با تعداد صـدها و هزاران تعداد اشـاره دارد. زمانی که این مقدار چاپ می فرآیند چاپ چاب تعداد باال به

خههزینه ت بازپرداخت هزینه یا ی چاپی کاهش میی هر نـس یاـس ت که هی  چاپگری ـس ایان ذکر اـس یابد. )ـش

عدد از   1000هزار دفترچه را چاپ کرده و بعد متوجه شــوید که تنها   10ا که اگر برگشــت چاپ را ندارد چر

 آن را نیاز داشته اید، بنابراین تنها به یک سطح بازیافت بزرگ نیاز خواهید داشت.(

 پاصول اساسی چهار روش عمده چا

  روش چاپ افست چگونه است ؟

نگی و ازی چاپ ـس ده برای چاپ افـست، چاپ افـست آماده ـس پلیت یا  را لیتوگرافی گویند . فرم چاپ آماده ـش

ونده و بدون چاپ روی پلیت، هر دو در یک زینک مت های چاپ ـش ت. در این روش قـس اف و به   اـس طح ـص ـس

طح پلیت یا زینک قابلیت  طح پلیت قرار می گیرد. ـس تیک در تماس با کل ـس طح قرار دارند و الـس ورت مـس ـص

https://www.chapkhone.info/clothes-printing/
https://www.chapkhone.info/printing-process/
https://www.chapkhone.info/offset-printing/
https://www.chapkhone.info/tag/zink/
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کیل می   مت های بدون چاپ آن را تـش طح پلیت که قـس تیک را دارد. بقیه ـس جذب مرکب و انتقال آن به الـس

یله محلو ل مرطوب کننده مثل آب مرطوب  دهد، مرکب را دفع می کند. قـسمت های بدون چاپ پلیت به وـس

 .می شود، تغذیه مرکب و آب به صورت همزمان انجام می شود

 .چاپ افست یا چاپ لیتوگرافی نمونه ای از روش چاپ همسطح است

  روش چاپ برجسته چگونه است ؟

سـطح چاپ شـونده روی فرم چاپی در این روش، برجسـته تر از سـطح بدون چاپ اسـت. قسـمت برجسـته،  

ـشود و ـسپس آن را در اثر فـشار به کاغذ یا ـسطح کار چاپی منتقل می کند. هم نوردهای مرکب و  مرکبی می

ــته تماس پیدا می کنند کاغذ  هم ــمت برجس ــوگرافی .، تنها با قس نمونه هایی از چاپ  لترپرس و چاپ فلکس

 .برجسته هستند 

  روش چاپ گود 

در این روش قســمت های چاپ شــونده پایین تر و یا گودتر از قســمت بدون چاپ قرار دارد. قســمت گود با 

ی افی از ـسطح ـس ده و مرکب اـض ار با ـسطح کاغذ یا مرکب پر ـش یلندر چاپ با فـش ود. ـسپس ـس لندر پاک می ـش

 .سطح کار چاپی تماس می گیرد و مرکب را روی آن منتقل می کند 

 .نمونه ای از چاپ گود است چاپ گراور 

 ؟روش چاپ استنسیل چگونه است  

در این روش قسمت های چاپ شونده و بدون چاپ بر روی یک صفحه توری با شبکه های بسیار ریز قرار می  

گیرند. قسـمت های چاپ شـونده به صـورت باز )بلوک نشـده( بر روی توری شـکل می گیرند و قسـمت های 

کاغذ یا دیگر مواد چاپ ـشونده مثل پارچه در  بدون چاپ به ـشکل بـسته )بلوک ـشده( هـستند، در مرحله چاپ

ده، قرار می متتماس با توری آماده ـش ار کاردک بر روی کاغذ یا پارچه گیرد و مرکب از قـس های باز آن با فـش

 .رودمینوعی از چاپ استنسیل به شمار  چاپ سیلک اسکرین .شودچاپ می

 پتعریف چهار روش عمده چا

 چاپ افست

ــطح بوده و امروزه پر  ــاس روش چاپ همس ــود، براس ــت که به آن چاپ لیتوگرافی نیز گفته می ش چاپ افس

اســـتفاده ترین روش چاپی اســـت و این مســـاله به دلیل ویژگی های خاص این روش اســـت که ترکیبی از 

 .داستحکام، سرعت، کیفیت و صرفه جویی اقتصادی را در رابطه با بخش وسیعی از کارهای چاپی دار

https://www.chapkhone.info/paper/
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نگ و »گرافین (Lithos) «واژه لیتوگرافی از دو کلمه یونانی »لیتو تن   (Graphein) «یعنی ـس یعنی نوـش

 .تشکیل شده است

ال   نگ به ـس تن بر روی ـس وع یعنی نوـش یله آلویس زنه   1796این موـض برمی گردد. زمانی که این روش به وـس

 :اق دو اصل عمده این روش را کشف کرددر باواریا کشف شد. او بر حسب اتف (Alois Senefelder) فلدر

 .آب و چربی با یکدیگر ترکیب نمی شوند  .1 

 .واکنش طبیعی ماده ای مثل سنگ در برابر آب و چربی .2

یده   نگی کـش ورت بود که طرح مورد نظر روی لوح ـس کل اولیه آن به این ـص نگی( در ـش لیتوگرافی )یا چاپ ـس

مغ عربی شست و شو داده می شد. قبل از چاپ، سنگ را با می شد، سپس سطح سنگ با استفاده از آب و ص

آب مرطوب می کردند و در نتیجه قســمت های چرب شــده ســنگ، آب را دفع کرده ســپس به لوح ســنگی 

ــبید و  ــده بود می چس ــمت های قابل چاپ که قبال چرب ش ــد که این مرکب فقط به قس مرکب زده می ش

سـپس با قرار دادن کاغذ بر روی سـنگ و وارد کردن کمی  قسـمت های آب خورده آن مرکب را دفع کرده و 

 .فشار، تصویر مرکب خورده به روی کاغذ منتقل می شد 

ار ـجالبی بود و بعنوان ـیک روش  ـــی ـچاپ ـبه روش لیتوگرافی در ابـتدای پـیدایش و مراـحل اولـیه، تکنـیک بسـ

هنری مورد اســتفاده طراحان قرار می گرفت. با پیشــرفت لیتوگرافی تکنیک چاپ رنگی هم به وجود آمد که 

هر رنگ یک   گفته می شـــود. در این روش برای چاپ (Chromolithography) به آن کر مولیتوگرافی

اتولیتوگرافی پیــدایش  بــه  منجر  بعــدی  هــای  ــرفــت  پیشـ ــد.  شــ می  تهیــه  جــداگــانــه  ــنگی  سـ  لوح 

(Aurolithography)  ـشد که در این روش طراح می توانـست طرح خود را مـستقیما بر روی ـسنگ پیاده

 .کند 

ویر را بدون نیاز به طراحی و یا ا  تقیم تـص نتقال با دـست ممکن  کاربرد عکاـسی در لیتوگرافی امکان انتقال مـس

ـساخت. این روش باعت ـشد تا لیتوگرافی در ـسطح وـسیعی مورد اـستفاده قرار گیرد، چون در این ـصورت اـست  

 .که می توان متن و تصویر را بدون نیاز به طراح زبردست و با دقت بیشتری نسبت به کار با دست، تولید کرد

صـفحات نازک فلزی و قابل انعطاف داد، که بعدها   لوح سـنگی به علت حجم زیاد آن کم کم جای خود را به 

 .در اثر پیشرفت تکنولوژی، پلیت هایی از جنس پالستیک و کاغذ نیز عرضه شد 

چاپ لیتوگرافی مـستقیم، یعنی چاپ مـستقیم از طریق یک پلیت و بدون اـستفاده از الـستیک، در آغاز توـسط   

ــتـفا ــتم لیتوگرافی  هنرمـندان برای ـچاپ آـثاری ـبه تـعداد اـندک مورد اسـ ده قرار می گرـفت. از اواـیل قرن بیسـ

مـستقیم کم کم جای خود را به لیتوگرافی افـست داد، که در آن تـصویر چاپ ـشونده به ـصورت غیر مـستقیم و 

کل ناخوانا )معکوس( بر روی  ونده به ـش ود. یعنی طرح چاپ ـش تیک( بر روی کاغذ چاپ می ـش طه )الـس با واـس

 .ست( شده و مجددا به صورت خوانا بر روی کاغذ چاپ می شودواسطه ای به نام الستیک )اف
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بنابراین در چاپ افسـت تصـویر به شـکل خوانا )مسـتقیم بر روی پلیت منعکس می شـود، سـپس به حالت   

ود. چاپ  کل خوانا بر روی کاغذ چاپ می ـش ده و در نهایت به ـش ت ـش تیک افـس ناخوانا )معکوس( بر روی الـس

ــت قبل از این که بر رو ــب برای چاپ حلب مورد  افسـ ــود به عنوان یک روش مناسـ ی کاغذ و مقوا انجام شـ

اســتفاده قرار می گرفت. پیشــرفت های فراوانی در تکنولوژی چاپ افســت صــورت گرفته که این روش را به 

 .عنوان یکی از مهم ترین و پراستفاده ترین روش های چاپی مطرح کرده است

سـازندگان ماشـین های چاپ این امکان را داد تا ماشـین های چاپ پیدایش پلیت فلزی نازک )زینک( به  .1

 .سیلندری را که سرعت چاپ آن ها دو تا سه برابر ماشین های مسطح است تولید کنند 

عمر پلیت های فلزی افزایش یافت، چون دیگر نیازی به تماس مـستقیم پلیت با مواد زبری مثل کاغذ و یا   .2

 .به نام الستیک سیلندر این مشکل را حل کردمقوا نبود. پیدایش واسطه ای  

یار ریز و دقیق را  .3 اویر بـس طه بین پلیت و کاغذ، امکان چاپ تـص یلندر به عنوان واـس تیک ـس تفاده از الـس اـس

 .فراهم نمود، زیرا مرکب نیز با حداقل فشار ممکن بر روی کاغذ منتقل می شود

یمی، ب .4 اخت مواد و ـش رفت در تکنولوژی ـس رفت های مهمی در تولید موادی مثل فیلم، ادامه پیـش اعت پیـش

 .پلیت، مرکب و کاغذ شد که به وسیله آن امکان چاپ افست با کیفیت باال و سرعت زیاد فراهم آمد 

که پیشرفت های حاصل در آن، به پیدایش ایمی    (Photo setting) استفاده از روش حروفچینی نوری .5

، که امکان تولید فیلم را با عکاســی و یا لیزر فراهم می ســازد که شــد  (imagesetter) ســتر یا فیلم نگار

 .مناسب ترین روش برای تولید پلیت افست است

ت تنوع  ین های چاپ افـس ت ورقی کوچک در ابعا ماـش ین های افـس ت؛ از ماـش یار زیاد اـس   375به   500د بـس

میلی متر و به ـصورت چند رنگ. امروزه ماشین   1200×    1600میلی متر یا کمتر تا ماـشین ورقی بزرگ تر از 

ورت   یار بزرگ به ـص یلندر بـس رنگ و باالتر در  8های رول از نوع کوچک و کم عرض تا بزرگ و پهن با قطر ـس

 .دسترس قرار دارند 

، امکان چاپ بسیاری از محصوالت متنوع را فراهم ساخته است. ماشین های چاپ افست انعطاف پذیری روش

، انواع فرم های تجاری، دفترچه، کتابچه، چاپ کارت ویزیت ،چاپ سـربرگ افسـت کوچک برای کارهایی مثل

اب و یار ایده آل اـست. محد چاپ فاکتور فروش انواع ـصورت حـس ین ها اغلب از چاپ ، بـس وده کار این نوع ماـش

ماره   افی برای ـش ین ها امکانات اـض ده و تا چاپ چهار رنگ ادامه پیدا می کند. در این ماـش روع ـش یک رنگ ـش

 .زئی، پرفراژ و خط زنی نیز وجود دارد

 B0 ازتا بزرگ تر   A3 و B3 ماشین های افست بزرگ تر معموال با فرمت چاپی در محدوده ابعاد بزرگ تر از

د  A0 و ذ ) قرار دارـن اـغ دازه ـهای بین المللی ـک ــاس اـن ا ـچاپ  .(B و A بر اسـ ــین ـه اشـ ار این ـم مـحدوده ـک

را با تیراژهای کم و متوســط در برگرفته و  چاپ کاتالوگ و چاپ پوســتر ، چاپ کتاب،چاپ بروشــور مجالت،
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بنــدی تــا ــتــه  جعبــه ) بسـ کــارتن و چــاپ  بنــدی و چــاپ  ــتــه  بسـ کنــد  (چــاپ  می  پیــدا  ــترش   .گسـ

گروه تقسیم می  -بر اـساس نوع محصوالت چاپی آن به سه   (Web) ماـشین های چاپ افـست رول یا وب

 :شوند 

 ماشین های افست رول کوچک •

 مخصوص چاپ رول های کم عرض •

 برای چاپ فرم های تجاری )فرم پیوسته( •

وند. این   ه می ـش ین های تک رنگ یا چند رنگ عرـض ورت ماـش فید و رنگی که به ـص یاه و ـس ورت ـس که به ـص

 .ماشین ها در قسمت خروجی ممکن است رول به رول یا رول به ورق تحویل دهند 

 :به دو گروه اصلی تقسیم می شوند  ماشین های چاپ افست رول بزرگ 

 (Heatset) هیت ست ین های چاپ افست رولماش •

 (Coldset) گلدست ماشین های چاپ افست رول •

ماـشینی اـست دارای خـشک کن حرارتی که مرکب در آن با اـستفاده از گرما، بر روی کاغذ خـشک   هیت ـست

ت می شــود و یا بدون خشــک کن، ماشــینی اســت که مرکب با نفوذ به ســطح کاغذ و بدون حرارت  کلدـس

  ـسیاه  حالت بیـشتر که –و تولیداتی از آن قبیل  چاپ روزنامه برای کلدـست خـشک می ـشود. معموال از روش

د   و ــفـی ا  و  سـ ک  ـب گ  ـی ا  و  اضـــافی  رـن ه  ـی ل  ـب ـــک ار  شـ گ  چـه اپ  رـن د،  می  ـچ ــوـن اده  شـ ــتـف د   می  اسـ  .کنـن

ت )حرارتی( در روش همان طور که از نامش پیداسـت، برای خشـک کردن مرکب بر روی کاغذ از  هیت ـس

ــود و برای  ــتفاده می ش ــوالت با حرارت اس تولیداتی با کیفیت باال کاربرد دارد. از این روش برای چاپ محص

 .کیفیت باال و در تیراژ زیاد مثل مجالت پر تیراژ، کاتالوگ و بروشورهای تجاری استفاده می کنند 

 

 Letterpress لترپرس )چاپ حروفی(

ال های  ته، از قدیمی ترین روش های چاپی اـست و تا اوایل ـس   1970لترپرس، یکی از روش های چاپ برجـس

 .عمده ترین روش چاپی بود که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گرفت

به دالیل زیادی که ـشامل ـسرعت بیـشتر و کیفیت بهتر و هزینه  روش های چاپی پیدایش چاپ افـست و دیگر

کمتر اـست جایگزین چاپ برجـسته با لترپرس ـشده تا آن جا که مـشخص ـشده اـست، ـشکل اولیه این روش با 

یدن چوب ورتی که پس از کنده کاری و تراـش ده، به ـص ویر  کنده کاری بر روی قطعات چوب انجام می ـش ، تـص

 .مورد نظر به شکل برجسته ظاهر شود
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انجام   چاپ ســپس با قرار دادن کاغذ بر روی لوح چوبی که به آن مرکب زده شــده و وارد کردن فشــار، عمل 

حروف ســربی متحرک   می گرفته اســت. بعدها حروف چاپی از جنس چوب تراشــیده می شــد که پس از آن

 .اختراع شده و جایگزین چوب گردید 

ا را عموـما ـبه ــال ـهای   یوـهان گوتنبرگ اختراع حروف متحرک در اروـپ ـــبت می دهـند. وی در سـ   1440نسـ

روع به تجربه اولین کار ترش حروف متحرک و ارائه  میالدی ـش هرت وی به دلیل تکامل و گـس چاپی نمود و ـش

به   1355بود که اولین کتاب خود را با اســتفاده از این روش در ســال   1450آن به بازار کار تجاری در ســال 

ــبت داد، بلکه باید گفت که وی با اختراع خود، روش  ــاند. اختراع چاپ را نمی توان به گوتنبرگ نس چاپ رس

لترپرس را به مرحله عمل رسـاند و توانسـت با امکانات موجود و دانش خود، آن را به مرحله کار تجاری  چاپ 

 .نیز وارد کند 

اجزای حروف به ـصورت جداگانه و با پمپ کردن فلز مذاب در قالب حروف با ابعاد بـسیار دقیق تولید می ـشد،  

ن های لترپرس مسطح حروف سربی در یک  بعد از آن حروف به ـصورت یک خط یکپارچه تولید ـشد. در ماشی

 .شاسی فلزی بسته شده و سپس با دقت کامل بر روی صفحه ماشین لترپرس قرار داده می شود

اـسی به ـصورتی تنظیم می ـشود که ـسطح برجـسته حروف به ـصورت یکنواخت مرکبی ـشده و چاپ   ارتفاع ـش

مت های بدون چاپ نیز در ارتفاع پایین تر قرار گرفت ت بر روی بدهد، قـس وند. حکاکی با دـس ه و چاپ نمی ـش

وند تا قرن   ته که به همراه حروف چاپ می ـش اویر برجـس چوب و فلز به عنوان یک روش کاری برای تولید تـص

ی در چاپ امکان تم ادامه پیدا کرد. کاربرد تکنیک عکاـس ازی بیـس ه ـس تفاده ازو حکا کلیـش را  عکس کی با اـس

ــی به همراه روش های  ــته با به کارگیری تکنیک عکاس ــیله روش تولید حروف برجس پدید آورد و به این وس

 .مکانیکی پدید آمد 

د که مجهز به یک پی  عمودی   اخته ـش فحات چوبی ـس تفاده از ـص ین چاپ با اـس برای باال و پایین اولین ماـش

ار می داد تا عمل چاپ  یله آن کاغذ را بر روی حروف مرکب خورده فـش فحه تخت آن بود که به وـس آوردن ـص

ادامه پیدا کرد و در آن زمان اولین ماـشین چاپ دـستی که   1798ـصورت گیرد. پیـشرفت های بیـشتر از ـسال  

لین ماـشین چاپ ـسیلندری که با نیروی بخار کار از آهن ـساخته ـشده بود، به بازار عرـضه ـشد و به دنبال آن او

معرفی گردید و پس از آن ماـشین چاپ با ـسیلندر مدور یا روتاتیو ـساخته ـشد که در   1841می کرد، در ـسال  

آن از پلیت های نیم دایره فلزی موسـوم به اشـتریوتایپ اسـتفاده می شـد که بعدا جای خود را به پلیت های 

 .ک و پالستیک دادقابل انعطاف از جنس الستی

د و با ظهور    500روش چاپ لترپرس بیش از  ناخته ـش ال به عنوان مهم ترین و فراگیرترین روش چاپی ـش ـس

چاپ   1970رو به افول نهاد و از اوایل ـسال های   1960روش چاپ افـست ـسهم آن در بازار چاپ از ـسال های 

 .افست مشخصا جایگزین لترپرس شد 
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ــطح  ــین های چاپ لترپرس مس ــی از کارهای چاپی کم تیراژ و   ماش ــیلندری هنوز هم برای انجام بخش و س

ــربرگ و دفترـچه ـهای کوـچک و همچنین  ــوص برای ـچاپ ـکارت ویزـیت، سـ مـحدود ـبه ـکار می روـند، ـبه خصـ

 .اپی که با قلم حروف متفاوت چاپ می شوند ، جلدهای کاتالوگ و دیگر موارد چچاپ پاکت نامه برای

 .اغلب کارهای چاپی که با روش لترپرس انجام می شود، به صورت مشکی و یا تک رنگ موضعی هستند 

تر برای   ته اند و هم اکنون نیز بیـش ر گذاـش ت ـس طح عمر کاری طوالنی را پـش ین های چاپ لترپرس مـس ماـش

ته کردن ی از این عملیات  انجام عملیات تیغ زنی، پرفراژ، برجـس ماره زنی به کار می روند. بعـض ، خط زنی و ـش

ــورت یکجا و با هزینه کم انجام می   را می توان به همراه چاپ نیز انجام داد و به این ترتیب چند عمل، به صـ

ین های ین های چاپ لترپرس رول عمدتي جای خود را به ماـش ود. ماـش و ـش ت رول   چاپ فلکـس و یا چاپ افـس

داده اند، هر چند که هنوز هم برای چاپ بعـضی از روزنامه ها که عمدتا با رنگ مـشکی و یا تک رنگ موـضعی  

ــی از موارد حرفه ای نیز برای چاپ فرم های تجارتی   ــتفاده قرار می گیرد. در بعض ــود، مورد اس چاپ می ش

 .نیز استفاده می شوند  چاپ برچسب و

 Flexography چاپ فلکسو

بقت   ده و از روش چاپ لترپرس نیز ـس ناخته ـش ته ـش وگرافی به عنوان برترین روش چاپ برجـس امروزه فلکـس

گرفته و روز به روز رو به پیشـرفت اسـت. چاپ فلکسـو یا فلکسـوگرافی با اسـتفاده از پلیت های ژالتینی و یا 

ا ماشــین های چاپ فتوپلیمر و مرکب رقیق که ســرعت خشــک شــدن آن زیاد اســت و یا مرکب پایه آب و ب

 .فلکسو که همگی به صورت رول چاپ می کنند، انجام می شود

اده   تم های مرکب دان ـس یـس مار می آورند که در آن از ـس اده به ـش و را معموال یک روش چاپی ـس چاپ فلکـس

اـستفاده ـشده و ـسیـستم تغذیه آن به ـشکل رول اـست.لترپرس در مقایـسه با چاپ فلکـسو، از مرکب غلیظ و با 

زیاد استفاده می کند و برای تغذیه مرکب، سیستم مرکب دان پیچیده تری به منظور نوردکردن مرکب   چربی

 .و تبدیل آن به الیه های نازک، نیاز دارد

ــال های    اســت که روش  (1C.lolweg) برمی گردد و مخترع آن  1990پیدایش فلکســوگرافی به اوایل س

 .ابداع نمود چاپ ساک های کاغذی چاپ فلکسو را برای چاپ پاکت و

چاپ  با پیـشرفت هایی که در زمینه چاپ فلکـسو ـصورت گرفته اـست، از آن به عنوان مناـسب ترین روش برای

کیسـه های  و پالسـتیکی و پاکت های کاغذی اسـتفاده می شـود. برای چاپ تولیداتی مثل انواع بسـته بندی

و دیگر محصوالت، ماشین های تکمیلی دیگری و در یک خط کاری با ماشین چاپ فلکسو قرار گرفته  ـسلفون

 .و جعبه از رول چاپ شده فراهم شود پاکت تا امکان تولید محصوالتی مثل

ماشــین های چاپ فلکســو با طراحی خاص برای چاپ و تولید انواع محصــوالت ســاخته می شــوند. این نوع   

ب هسـتند و قابلیت چاپ ان ین ها اغلب برای چاپ کارهای پر تیراژ مناـس ، فویل،  مقوا ،کاغذ  واع رول هایماـش
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https://www.chapkhone.info/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86/
https://www.chapkhone.info/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://www.chapkhone.info/paper/
https://www.chapkhone.info/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%85%d9%82%d9%88%d8%a7/
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ـسلفون و نایلون را در ـضخامت های مختلف دارند. ماـشین چاپ فلکـسو در انواع یک رنگ و چند رنگ ـساخته  

 .رنگ را چاپ می کند  6از می شود که معموال بیش 

 مزایای چاپ فلکسو نسبت به لترپرس

ت، که از آن جمله، کاهش هزینه های مربوط به انرژی  یار زیاد اـس بت به لترپرس بـس و نـس مزایای چاپ فلکـس

را می   ضـــایعات چاپی برق، نیاز کمتر به ســـرویس و نگه داری، عدم نیاز به تنظیم تیغه مرکب دان و کاهش

توان نام برد. مهم ترین تولیداتی که چاپ آن با روش فلکسـو انجام می شـود عبارتند از: بسـته بندی مایعات، 

)اکثرا به ـصورت ـسیاه و ـسفید(، کتاب جیبی، برچـسب، پاکت های کاغذی   روزنامهچاپ  مثل آب میوه و غیره،

 .چاپ کاغذ دیواری و پالستیکی، مقوا و

 Gravure چاپ گود

اس چاپ گر ت و اـس ه با چاپ افـس ی در مقایـس ـص ت و از نظر تخـص اور یا هلیوگراور بر پایه روش چاپ گود اـس

لترپرس بـسیار پیـشرفته تر می باـشد. چاپ گراور در عمل برعکس چاپ لترپرس انجام می ـشود، به این معنی  

ونده را تـشکیل می دهد و بقیه قـسمت یلندر گراور تـصویر یا ـسطح چاپ ـش های   که قـسمت های گود ـشده ـس

 .آن چاپ نمی دهد 

روش چاپ گراور از اواخر قرن هجده به منظور چاپ بر روی کاغذ دیواری و کتان مورد اســـتفاده قرار گرفت.  

تفاده از  یلندر را با اـس پس ـسطح ـس یلندر، تغذیه کرده و ـس ده ـس در این روش مرکب را به قـسمت های گود ـش

ــتـند انـجام می  ـیک تیـغه ـپاک کرده و ـچاپ را بر روی موادی ـکه از ـقدر ت ـجذب مرـکب ـباالیی برخوردار هسـ

 .دهند 

بر می گردد که از تکنیک    1950پیدایش فتوگراور به شــکلی که امروزه شــناخته شــده اســت به ســال های 

ی تخت   تفاده از پلیت های مـس کل اولیه آن با اـس د و چاپ فتوگراور در ـش تفاده ـش ی در روش گراور اـس عکاـس

ــیلندر گراور  (Karl Klietscb) تا این که به ابتکار کارل کالنیش  صــورت می گرفت، که اقتصــادی بود س

جایگزین پلیت های تخت ـشد چاپ گود، ابتدا اقتـصادی نبود، تـصویر ـسازی در این روش به وـسیله عکاـسی بر 

روی مواد ـسبک و حـساس به نور انجام می ـشد، ـسپس تـصویر مورد نظر بر روی ـسطح ـصاف و نرم پلیت مـسی  

 .منتقل می شد و با اسید کاری بر روی آن به شکل گود در می آمد و یا سیلندر 

امروزه حکاکی ـسیلندر گراور را با روش الکترومکانیکی و یا با اـستفاده از ماشین های حکاکی لیزری انجام می  

دهند. سیلندرهای گراور امروزی از جنس استیل و با روکش مسی ساخته می شوند که این نوع سیلندر گران  

اـست، اما تحقیقات زیادی در دـست انجام اـست تا جایگزین ارزان تری برای آن پیدا کنند. یک بخش از   قیمت

 .انجام می شود (PhotoPolymer) ” این تحقیقات با هدف تولید سیلندر گراور با روش فتو پلیمر

https://www.chapkhone.info/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%a7%d9%be/
https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/tag/newspaper-printing/
https://www.chapkhone.info/wallpaper-printing/
https://www.chapkhone.info/wallpaper-printing/
https://www.chapkhone.info/wallpaper-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
https://www.chapkhone.info/graver-printing/
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ش ارزان تری را چاپ گود با ماشــین های رول و اســتفاده از کاغذ رول انجام می گیرد و چنان چه بتوان رو

برای تهیه پلیت گراور عرضــه کرد، اســتفاده از این روش چاپی در ماشــین های چاپ گود ورقی نیز می تواند  

بازار کار خوبی را به خود اختصـاص دهد. کیفیت چاپ گراور معموال یک دسـت بوده و در تمام طول چاپ به 

ود. هر چند که با بزرگ نمایی منا دن خطوط و حالت یکنواخت انجام می ـش ده می توان رنجه ـش طق چاپ ـش

ت   یار باالـس تفاده از این روش بـس اهده کرد. کیفیت چاپ کارهای رنگی با اـس حتی حروف را در اجزای ریز مـش

 .و به همین دلیل چاپ گود به عنوان یک روش چاپی با کیفیت باال شناخته شده است

مطلوب اسـت و این یکی از ویژگی های این   کیفیت چاپ گود حتی بر روی کاغذهای ارزان قیمت نیز بسـیار

ین   ین های موجود در بخش ماـش ین های چاپ گرد را باید در ردیف بزرگ ترین ماـش ت. ماـش روش چاپی اـس

میلی متر باـشد و تعداد برج های چاپ آن   2400دانـست که عرض رول آن ممکن اـست تا  ـصنعت چاپ ـسازی

واحد چاپی را شامل می شود. از این روش برای چاپ کارهای با تیراژ بسیار زیاد مثل مجله،  16در مواردی تا 

 .، تمبرهای پستی و دیگر موارد مشابه استفاده می شودبسته بندی کاتالوگ های رنگی، برچسب، مقوا، مواد

 چاپ سیلک اسکرین

چاپ سیلک اسکرین نوعی از روش چاپ استنسیل است که مرکب چاپ با فشار از منافذی که روی استنسیل  

 .با مواد دیگر منتقل می شودوجود دارد، بر روی کاغذ و 

اـستفاده از اـستنـسیل روش تازه ای نیـست، بلکه به ـسالیان بـسیار دور برمی گردد، کارهای چاپی انجام ـشده در 

عکس هایی که در غارها و آثار به جامانده از چین قدیم مـشاهده ـشده اـست اـستفاده از این روش را نـشان می  

 .دهد 

یل م( به عنوان نوری در چاپ این روش به این دلیل به نام ـس یلک )ابریـش ده، که از ـس ناخته ـش کرین ـش ک اـس

یار ریز و ظریف آن برای این کار انتخاب   می به علت بافت بـس ت. پارچه ابریـش ده اـس تفاده می ـش کرین اـس اـس

 .شده چون به راحتی بر روی چهارچوب کشیده می شود

تفاده می ـشد. تنوع کار  چاپ پارچه برای  1800از روش ـسیلک اـسکرین در ـسال های  و ظرف های چینی اـس

این روش چابی تا ورود به قرن بیـستم کامال ـشناخته ـشده نبود و از آن به بعد به قابلیت چاپ ـسیلک اـسکرین  

 .ضخامت های متفاوت پی برده شد بر روی هر ماده چاپ شونده و در هر اندازه ای و با شکل های مختلف و 

، پارچه، کاغذ و ـسفال می توان اـستفاده  چاپ پالـستیک از این روش برای چاپ موادی مثل فلز، چوب، ـشیـشه،

ر کرین با قـش یلک اـس بت به  کرد. چاپ ـس ود و به همین دلیل نـس خیم مرکب و در حجم زیاد انجام می ـش ـض

 .روش های چاپی دیگر کامال شناخته شده و از آن ها متمایز است

معموال یک کار چاپ ـشده با روش ـسیلک را می توان با مـشاهده الیه ـضخیم مرکب بر روی آن تـشخیص داده  

 .گی به ویژگی های ماده چاپ شونده داردو شناسایی کرد. قدرت و سرعت خشک شدن مرکب آن بست

https://www.chapkhone.info/tag/printing-indestry/
https://www.chapkhone.info/packaging/
https://www.chapkhone.info/screen-printing/
https://www.chapkhone.info/clothes-printing/
https://www.chapkhone.info/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9/
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تجهیزات چاپ سیلک اسکرین به صورت وسایل دستی و یا نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک وجود دارد. توری  

یل را  تنـس ازند. اـس یار ریز می ـس تیل با منافذ بـس تر و یا اـس یلک را امروزه از جنس نایلون، پلی اـس های چاپ ـس

ســـیســـتم های کامپیوتری تولید کرد. ماده چاپ شـــونده در زیر چهارچوب  می توان با روش عکاســـی و یا 

اـستنـسیل و در فاـصله بـسیار نزدیک با توری قرار داده می ـشود. ـسپس مرکب را بر روی ـشاـسی تغذیه کرده و 

با وارد کردن کمی فشــار آن را از منفذهای توری به روی ماده چاپ شــونده مثل پارچه منتقل می کنند. کار 

یـستم های چاپ ـشد  ه را معموال به ـشکل جداگانه و تک تک در قفـسه قرار می دهند تا خـشک ـشود و یا از ـس

 .استفاده می کنند  (UV) خشک کن ماوراء بنفش

 مرکب چاپ سیلک اسکرین

مرکب چاپ سیلک اسکرین را با خواص گوناگون تولید می کنند، که معموال بسیار شفاف و روشن و یا مرکب  

ســت و یا دارای ویژگی های دیگری مثل قرار گرفتن رنگ های روشــن بر روی مواد با فســفری و درخشــان ا

زمینه تیره اـست. مرکب چاپ ـسیلک را می توان به ـصورتی فرموله کرد که امکان پوـشاندن هر رنگ دیگری را 

 .در زیر کار داشته باشد 

ی آن از هزینه ناچیزی برخوردار  چاپ ـسیلک اـسکرین معموال برای کارهای کم تیراژ مناـسب بوده و آماده ـساز

اسـت. اما به دلیل پیشـرفت هایی که در اتوماتیک کردن این روش صـورت گرفته، امروزه از آن به عنوان یک  

ــورت ـیک رـنگ و ـیا چـند رـنگ فراهم می   روش مهم ـکه ـقابلـیت ـچاپ ـبا کیفـیت ـباال را بر روی انواع مواد ـبه صـ

 .کنند نام برده می شود

تر، تی پارچه ،چاپ تی شـرت چاپ پوـس اک دـس ه دکمه دار، ،ایچاپ ـس تیکی،   چاپ روی پوـش تولیدات پالـس

ابلـیت ـها و  ــی از ـق ابلوـهای تبلیـغاتی در انواع بزرگ، ـچاپ ـپارـچه و مواد متنوع دیگر، بخشـ ـمدارـهای ـچاپی، ـت

 . .به شکل امروزی و مدرن آن فراهم کرده است چاپ سیلک اسکرین امکاناتی است که روش

 پسایر روش های چا 

به غیر از چهار روش اصــلی یاد شــده، تعداد دیگری از روش های چاپ غیر تماســی وجود دارند، که به چاپ 

الکترونیک نیز معروف هـستند. کاربرد این نوع چاپ معموال در موارد خاص اـست اما در بعـضی موارد نیز روش 

 .آمیخته می شود چاپ های چاپ غیر تماسی با روش های معمول

 Electrostatics روش چاپ الکترواستاتیک

ــارژ الکتریکی   ــاس کار این روش بر مبنای نیرویی اســت که در اثر جذب قطب های مثبت و منفی یک ش اس

ــود. همان طور که می دانید، قطب های همجنس، )مثل دو قطب منفی( یکدیگر را دفع می   حاصـــل می شـ

ود. بهترین راه درک این روش کنند  یم می ـش تقیم تقـس تقیم و غیر مـس تاتیک به دو روش مـس . چاپ الکترواـس

 .چاپی مطالعه چگونگی کار در یک ماشین فتوکپی الکترواستاتیک است

https://www.chapkhone.info/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://www.chapkhone.info/clothbag/
https://www.chapkhone.info/clothbag/
https://www.chapkhone.info/clothbag/
https://www.chapkhone.info/promotional-button-folder/
https://www.chapkhone.info/screen-printing/
https://www.chapkhone.info/print-learn/
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ه به این   یـش مت زیر ـش پس از قـس تگاه کپی قرار می دهند، ـس ه دـس یـش کل وارونه روی ـش لی را به ـش خه اـص نـس

سـمت های بدون چاپ از طریق لنز دسـتگاه بر روی سـطح سـیلندر دوار منعکس می  نسـخه نور می دهند. ق

  سـیلندر .  گیرد  می  صـورت به  شـده داده  سـیلندر  به که شـوند که این عمل در نتیجه شـارژ الکتریکی مثبت 

ــتگاه ــفاف دس ــویر حمل قابلیت و  بوده ش می   (Photoconductive) فتوکونداکتیو آن به که دارد را  تص

بش نور بر روی آن، الکتریسـیته را دفع کرده و خاصـیت جذب الکتریسـیته را در قسـمت هایی که گویند و تا

 .نور از تصویر عبور نکرده باشد، پیدا می کند 

قسـمت های چاپ شـونده بر روی سـیلندر که بار مثبت را دریافت کرده اند با پودر چاپ )توتر( که بار منفی  

ـشده با کاغذ که بار الکتریکی مثبت پیدا کرده در تماس قرار می   دارد پوـشیده می ـشود. ـسپس ـسیلندر ـشارژ

ــدن تونر ـبا ـبار منفی بر روی ـکاـغذ ـکه دارای ـبار  گیرد و نیروی مـخالف، اطمیـنان الزم را در رابـطه ـبا ـجذب شـ

مثبت اسـت، فراهم می سـازد. با حرارت دادن به کاغذ در . مرحله پایانی، پودر تونر کامال بر روی آن جذب و 

 .ثابت می شود

این روش به نام چاپ الکترواـستاتیک و به روش غیر مـستقیم ـشناخته ـشده که در ماـشین های فتوکپی از آن 

اـستفاده می ـشود. در روش چاپ مـستقیم، نـسخه اـصلی را مـستقیما بر روی ماده ای که خاـصیت انتقال تـصاویر 

ید مس که د قرار می دهند، مثل کاغذ با پوـشش اکـس ته باـش د. در  را داـش ده باـش ی داده ـش به آن بار مغناطیـس

یح داده   تقیم توـض حقیقت نوعی پلیت کاغذی را به این روش تولید می کنند. همان طور که در چاپ غیر مـس

شـد، بار مغناطیسـی فقط در قسـمت های چاپ شـونده باقی می ماند. سـپس پودر چاپ یا تونر که به حالت  

ده چسـبیده می شـود. از این روش اغلب برای تکثیر اسـناد و مایع در آمده، فقط به قسـمت های چاپ شـون

مدارک و نیز کپی پلیت های کوچک به روش الکترواســتاتیک از جنس کاغذ یا پالســتیک و یا فلز( اســتفاده  

 .می کنند 

 Inkjet چاپ جوهرافشان )اینک جت(

در این روش ذرات مرکب بر روی ـسطح موردنظر اـسپری می ـشود. چاپگرهای اینک جت از ـسه قـسمت اـصلی  

 :تشکیل شده اند 

 سیستم کنترل •

 مجموعه نازل ها یا دماغه چاپگر )هد( •

 سیستم مرکب دان •

انول می    ایـنک مرـکب ـچاپ ا مـت انول و ـی ا حالل ـهای دیگری مـثل اـت ه آب ـی اـی ـجت از نوع مرـکب حالل و بر ـپ

باـشد. عملکرد دـستگاه به این ـصورت است که ذرات ریز مرکب، تحت فشار از یک خروجی بسیار ریز در اندازه  

 .های دقیق و یکسان بر روی جسم مورد نظر اسپری می شود
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جوهر افشان در حافظه سیستم کنترل دستگاه برنامه ریزی می شود.    شکل گیری تصویر مورد نظر برای چاپ

ــیله ذرات مرکب   ــتگاه شــروع به چاپ کرده و به ذرات مرکب بار الکتریکی می دهد.به این وس پس از آن دس

 .دقیقا فرم تصویر برنامه ریزی شده را تشکیل می دهند 

اس الگو با ماتریس نقاط  ویر براـس کل گیری حروف چاپی با تـص ان  ـش ود. هد یا دماغه جوهرافـش کیل می ـش تـش

نقطه و نوع    785نازل اسـپری کننده تشـکیل شـده اسـت. نوع اول آن براسـاس ماتریس  16و یا  7معموال از 

ی ثابت عبور می کنند    16810دوم با ماتریس  نقطه چاپ می کند. ذرات مرکب از یک میدان الکترومغناطیـس

 .در الگوی انتخاب شده هدایت می شوند که موجب باردارشدن آنها می شود و سپس  

ان یکی دیگر از روش های کل یک   چاپ جوهرافـش ترش اـست، روش چاپ به ـش رعت نیز در حال گـس که به ـس

نازل های چاپگر  و یا مجموعه ای از چند الگو است. این روش براساس قرار گرفتن ( Array) ( الگوی منظم

حروف بر روی ماده چاپ شـونده ای که در حال حرکت اسـت، عمل می کند.    در یک ردیف منظم و تشـکیل

حالت تصـویر و یا حروف چاپ شـده معموال از طریق یک سـیسـتم گرافیکی کامپیوتری تعیین می شـود، که 

 .تصاویر آن متشکل از آرایه هایی از نقاط هستند 

معموال بهتر از کیفیت چاپ به حالت حروف باردار الکتریکی اســت که قبال شــرح   کیفیت چاپ در این روش 

داده ـشد. ـسیـستم جوهرافـشان، در چاپ ـشماره ـسریال و یا کدگذاری و چاپ تاری( در بـسته بندی ها اـستفاده 

 .می شود

ــتـفاده از آن در بخش    ـهای دیگر این روش ـچاپی هنوز هم در این بخش ـکاربرد فراوان دارد هر چـند ـکه اسـ

کل خطوط عمودی( بر روی  ت. چاپ تاری( تولید و مصـرف و بارکد )رمز به ـش نعت هم رواج پیدا کرده اـس ـص

 .بطری های پالستیکی و فلزی و شیشه ای و امثال آن با روش جوهرافشان بسیار مناسب و متداول است

ر تولیدات چاپی که برای اـشخاص  چاپ جوهر افـشان به ـصورت رنگی نیز امروزه توـسعه فراوانی یافته و در اکث 

ارســال می شــوند، مصــرف دارد. مثل پســت مســتقیم، آدرس زنی مجالت و روزنامه از این روش چاپی برای 

 .ادرس زنی بر روی اوراق چاپی که به شکل ورق و یا رول چاپ می شوند استفاده می کنند 

قابل حمل اســت و به راحتی جابه جا  چاپ دیجیتال از آن جایی که دســتگاه چاپ اینک جت نوعی دســتگاه

تفاده از آن در انتهای خطوط ود، اـس حافی و با ین آالت چاپماـش می ـش د. انواع جدید   ـص امکان پذیر می باـش

کارهای   معروف هستند، برای چاپ پوستر های بزرگ و الرج فرمت چاپ جوهر افشان که به پرینترهای بزرگ

یار مرغوبی   رفته الرج فرمت دارای کیفیت چاپ بـس تم های پیـش یـس تفاده قرار می گیرند. ـس تبلیغاتی مورد اـس

 .هستند 
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   Laser printing چاپ لیزری

ات (Laser) لیزر ه ای از حروف اول کلـم  by Stimulated Emission of Radiation) مجموـع

Light Amplification)  می باشـد. در این روش تصـویر مورد نظر با اسـتفاده از یک منبع لیزری کنترل

 .شده تشکیل می شود

لی با قرار گرفتن در مقابل نور تفاده از  اـسکن اریژینال با نـسخه اـص ویر با اـس ده از تـص ود، تور منعکس ـش می ـش

آینه و به وـسیله ـسیـستم لنز بر روی ـسلول های حـساس به نور، متمرکز می ـشود. در این جا تـصویر به اجزای  

یار کوچکی به نام ل بـس ت   – (Pixels) پیکـس ویر اـس یم  –که در حقیقت کوچک ترین واحد از یک تـص   تقـس

 به  الکتریکی های ســـیگنال.  شـــود  می تبدیل  الکتریکی  مناســـب های ســـیگنال به نوری حالت از و  شـــده

یر را بر روی سـیلندر حسـاس به نور اسـکن می  تصـو لیزر نوری منبع جا این منتقل شـده و در  چاپگر واحد 

یار ریز یلندر که از نقاط بـس ده بر روی ـس کیل ـش ویر تـش ده، دقیقا با آنچه که از  (Pixels) کند. تـص حاـصل ـش

 .اریژینال اولیه اسکن شده مطابقت دارد

وند و یا   دن منبع لیزر تولید می ـش ن و خاموش ـش ل ها با روـش ویر یا همان پیکـس به عبارت واحدهای ریز تـص

وند.   ته می ـش یگنال خاموش( نگاـش یگنال )ـس ن( و یا نبود ـس یگنال روـش یگنال )ـس اس وجود ـس ـصحیح تر براـس

پودر تونر که در این جا نقش مرکب چاپ را دارد به قـسمت های تـصویر دار ـسیلندر چـسبیده و ـسپس بر روی 

له به پودر تونر حرارت داده می  کاغذ که به آن بار الکتریکی مثبت داده شــده منتقل می شــود. در این مرح

 .شود تا به طور کامل به کاغذ چسبیده و ثابت شود

ورت دیجیتال از یک   ویر را به ـص ویر در مراحل اولیه کار، چاپگر لیزری می تواند تـص کن کردن تـص به جای اـس

چاپ   دیســک مغناطیســی که بر روی کامپیوتر و یا پردازشــگر تولید شــده اســت، دریافت کند. از تکنولوژی

ــتم های حروفچینی و یا فیلم نگار ــیسـ ــل به سـ  لیزری معموال برای تهـیه نمونه های چاپی و یا چاپ متصـ

(Imagesetter)  نقطه در هر این  هـستند اـستفاده می    600نقطه یا   300برای تولید مواد چاپی که دارای

ن ود. این مقدار رزولوـش تاند  (Resolution) ـش ویر را معموال اـس ارد می دانند و کیفیت آن یا دقت چاپ تـص

تر   600برای نمونه گیری مناـسب اـست. چاپگرهای لیزری با رزولوـشن باالتر می توانند تا  نقطه در این  و بیـش

را چاپ کنند، که در بعضــی موارد برای گرفتن کپی مســتقیم از دوربین کاربرد دارند. از تکنولوژی چاپ لیزر 

ــویر بر روی پلیت  ــتقیم تص ــتمبرای انتقال مس ــیس ــود که به آن س ــتفاده می ش  – to – Plate) نیز اس

Imaging)  یا تصــویرنگاری بر روی پلیت گفته می شــود. چاپ لیزری کاربردهایی شــبیه به آنچه را که در

ت های کامپیوتری که از فایل تهیه می   د نیز دارد، مثل چاپ لیـس اره ـش ان به آن اـش تم چاپ جوهرافـش یـس ـس

 .شود
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