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  المقدمة
  

 ىعتسالحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، محمد وعلى آلھ وصحبھ األخیار         
المدیریة العامة للتعلیم المھني إلى تأھیل كوادر فنیة مدربة وقادرة على شغل وظائف تقنیة وفنیة ومھنیة 

 ول وزارة التربیة التي تصبمتوافرة في سوق العمل.  ویأتي ھذا االھتمام نتیجة للتوجیھات السدیدة من قب
ً على موارده وعلى قوة شبابھ المسلح بالعلم واألیمان من  في مجملھا نحو أیجاد وطن متكامل یعتمد ذاتیا
ً في دفع عجلة التقدم التنموي  لتصل بعون هللا تعالى لمصاف الدول المتقدمة  أجل االستمرار قدما

  صناعیا.
المھني خطوة ایجابیة تتفق مع التجارب العالمیة المتقدمة في بناء  وقد خطت المدیریة العامة للتعلیم     

أسالیب علمیة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاتھ  علىوتطویر المناھج والبرامج التدریبیة ، 
معاییر مھنیة محددة  علىوتلبي متطلباتھ ، حیث تمثلت ھذه الخطوة في مشروع أعداد المناھج التعلیمیة 

ھا على تشكیل ئالمعاییر في بنا وفقكیزة األساسیة في بناء المناھج التعلیمیة المھنیة ، إذ تعتمد تمثل الر
لجان تخصصیة تمثل سوق العمل و المدیریة العامة للتعلیم المھني بحیث تتوافق الرؤیة العلمیة مع الواقع 

ظرة متكاملة لمنھج یتضمن العملي الذي تفرضھ متطلبات سوق العمل لتخرج ھذه اللجان في النھایة، بن
ً بسوق العمل  وأكثر واقعیة في تحقیق متطلباتھ األساسیة . اتدریبی ابرنامج   أكثر التصاقا

ھي الطباعة،  عمقلقد وعت المدیریة أن من التخصصات المھمة التي البد من االھتمام بھا بشكل أ     
ً  ا) وذلك لمOffset Printingومنھا (طباعة األوفسیت  تشھده من تطورعلى مستوى العالم عموما

ً، وللحاجة الدائمة لھذا المجال الصناعي لما یغطیھ من حاجة البلد ودول الجوار  والعراق خصوصا
فنیة ماھرة قادرة على اإلشراف على  توفیر اید والمنطقة ودول العالم إلى  صناعة الطباعة، مما یتطلب

  .الورش الطباعیة والمصانع ذات االختصاص
حیث یھدف البرنامج یتناول ھذا الكتاب التدریب العملي الذي یخص متطلبات مھنة طباعة األوفسیت      

تدرب مضبط الجودةحیث یقوم الالمحتوى ضمن الكتاب إلى إكساب المتدرب المھارات األساسیة في 
ویقوم بتركیبھا على  ر الطباعي (التصویر والمونتاج)ـــم التحضیــــزة من قســباستعمال االلواح المجھ

  مكائن الطباعة لطباعتھاعلى الورق بااللوان للحصول على الجودة المطلوبة .
ّ أن نثني على الجھود المبذولة من قبل قیادات التعلیم       والیسعنا في نھایة ھذه المقدمة الموجزة إال

المظھر الذي ھو علیھ. وال المھني في العراق لما قدموه من دعم وإسناد ورعایة لكي یظھر ھذا العمل ب
المبذولة من قبل قسم الشؤون العلمیة في المدیریة العامة للتعلیم المھني لوضع ھذا الكتاب ننسى الجھود 

بناة العراق الجدید  –بین یدیك، ونأمل من هللا عز وجل أن یسھم بشكل مباشر في تأھیل طلبتنا األعزاء 
وریة الالزمة بأسلوب مھني مبسط یخلو من التعقید، وإكسابھم المھارات الضر -ومستقبلھ المشرق

  للتخصص الذي اختاروه لدراستھم المھنیة.
  ونسأل هللا أن یوفق القائمین على أعدادھوالمستفیدین منھ لما یحبھ ویرضاه انھ سمیع مجیب الدعاء .

  
  

  المؤلفون                                                                                   
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  الفصل االول
  

  األلوان في طباعة األوفسیت
  

, وعلیھا تقع مسؤولیة التغطیة الشاملة ات صناعالتعد صناعة الطباعة الیوم صناعة مرافقة لكل      

 ً ً الفتا ى في أذھاننا. فنذكر عل للنظر ألنظمة االتصاالت االنسانیة ومجاالتھا.وتحتل المطبوعات حضورا

لنشر وطباعة الدوریات والمطبوعات الخاصة, ومطبوعات التعبئة , ا طباعة,السبیل المثال ال الحصر

ً من عملیة اإلنتاج الطباعي الكلي, ولم تعد كما كانت علیھ  ً أساسیا والتغلیف.وتحتل الطباعة الملونة حیزا

 ً ر فیھا بشكل كبیر, ونالحظ ذلك سود, كما أطلق علیھ األوربیون, فاأللوان تجمل حیاتنا وتؤثللون األفنا

عن طریق التفكیر باأللوان التي تستخدم في المواصالت, وفي التجھیزات الكھربائیة, أو األلوان التي 

أخرى, وما تقوم بھ  اتیملحریق, أو في حقول أقتصادیة وعتستخدم في نطاق حمایة العمل ومكافحة ال

في حواس األنسان, فھناك الوان ھادئة كاألزرق,  من أدوار تنظیمیة وتربویة.ولأللوان تأثیر مباشر

والوان مثیرة كاألحمر,فما تأثیر األلوان في المطبوعات؟ وما طریقة الحصول على اللون الطباعي 

  المطلوب؟ وما دور الشباك الطباعیة في مسألة اللون؟. ھذا ما ستعرفھ في ھذا الفصل.

  

  اللون والطباعة  1- 1

اللون مادة ضروریة فقط, بل ھو من اھم وسائل التصمیم والعرض في منتجاتنا, والیجوز  ال یعد     

استخدام التلوین في كل مكان وفي كل ظرف, بل یجب االنتباه الى عوامل معینة تحدد استخدامة مثل : 

  الضرورة, والفائدة وقوة التأثیر,والعوامل األقتصادیة.

ات مثنو      ض المطبوع ادة ان بع فرى ع واد التغلی قات وم رات, والملص ة, والنش د  ، ل: األدل ق
كل  ھ, أو بش الغ فی كل مب وان  بش ا األل تخدمت فیھ م اس ى. نع دیم المعن روري وع ر ض انغی ون  ف لل

ون  ات الل افي ألمكان تخدام الك دم االس ى ع دل عل ھ ت ة فی ن المبالغ ي, ولك ر تجمیل ة أث ذه الحال ي ھ ف
  وتأثیره ومداه ومجالھ بطریقة سلیمة.

الضوئیة على وھنا ال بد من التذكیر بأن الظواھر اللونیة نتاج اشكال من األنكسارات لألشعة      

لجھاز البصري ا للضوء, حیث یستقبل االمتصاصیةوأ كاسیةألنعاج لخواص ذلك المستقبالنتالمستقبل,أو

للتعامل مع اللون مجموع الموجات المنعكسة بوصفھا حقیقة لونیة. وھنا البد من توافر ثالثة شروط 

  بوصفة حقیقیة لونیة محددة ھي:

 الضوء وصفاتھ. - 1

 المستقبل . - 2

 جھاز عصبي سلیم. - 3
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  الضوء وصفاتھ  2- 1

وئیة و      ادر الض ؤثر المص روفالت ات ظ ى عملی روطھا,  عل ون وش ویم, والل ة التق ي عملی ف
در  ي المص مس ھ عة الش ي فأش كاالساس وء,ومع ذل ان للض ة  ف ون مختلف وء تك أثیرات الض ت

ي ؤثر ف ر ت ذه العناص یط ,وھ ة المح یم وطبیع بة التعت نة ونس وم والس ات الی أختالف أوق ان ب  لمع
  وتفاصیل التدرج اللوني. شدة وقوة اللون من حیث تقویم 
طوح       وان الس تالف ال ر اخ ذا یفس ة, وھ ة مختلف االت طیفی ى مج وئیة عل ادر الض وي المص تحت

د ام عن ة واألجس وئیة مختلف ادر ض ھا لمص ھ یتعرض ي, وعلی ة  نبغ وان الطباعی ویم األل تم تق ان ی
وء تخدام ض ن اس یة, اذ یمك روف قیاس ي ظ دة ( ف ي بش ناعي قیاس الوري) 6500ص األلوان ك , ف

  لغة لھا دور أساسي في المطبوعات وتھدف الى مایأتي:
 شدة األنتباه.  .1
 زیادة الفضول. .2
 .هشدة البصر وأبھار .3
  األلوان من حیث سرعة الرؤیة لھا كما یأتي :وترتب 
 األحمر - 1
 لبرتقاليا - 2
  ألصفرا - 3
 األخضر - 4
 األزرق - 5
 النیلي - 6
  .البنفسجي الغامق - 7

  وتعكس األلوان أیضاً الطعم والمذاق وأمور أخرى كما یأتي:
  الطعم الحامض یعكسھ اللونان األصفر واألخضر. -
  الطعم الحلو یعكسھ اللونان البرتقالي واألحمر. -
  الطعم الحلو جدا یعكسھ اللون األحمر. -
  الطعم المر یعكسھ اللون البني بدرجاتھ كلھا حتى البنفسجي. -
  الطعم المالح یعكسھ اللون األخضر الفاتح واألزرق السماوي. -
  السم ویعكسھ اللون األصفر الفاتح. -
  مواد التجمیل یعكسھا اللون االصفر الشاحب واألحمر. -
  سھا اللون األزرق السماوي واالبیض المزرق.مواد التنظیف یعك -
  المواد الطبیة تعكسھا احدى درجات اللون االزرق المقطوعة بخط أحمر. -
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كتلة عبوة أكبر من عبوة أخرى ذات لون  بتباین االحجام فنرى وینبغي مالحظة أن األلوان توحي     

برتقالیة والحمراء توحي بكتلة أكبر من آخر. مع أنھا تحتوي على الكتلة نفسھا, فاأللوان الصفراء وال

العبوات ذات األلوان الغامقة, والعبوات المخططة بخطوط ملونة افقیة. تبدو أقصر من العبوات نفسھا 

  . والمخططة بخطوط ملونة طویلة

  

  وان لالمزج ا 1-3 

  ن من عملیات المزج وھما :ایوجد في الطبیعة نوع

  

  RGBالمزج األضافي الجمعي 1-3-1 

ً بأنھ مزج خاص باأللوان الضوئیة. ویتحقق ذلك في كل       یمكن توضیحھ اضافة الى مادرستھ سابقا

مكان تجمع فیھ األلوان فعلى سبیل المثال تظھر ھذه العملیة في الرؤیة نفسھا, وفي التلفاز الملون, وفي 

  أضاءة المسارح.

ى      وئیة ال وان الض افة األل أن اض زج ب ة الم ز معادل د,  وتترك ت جدی ون خاف ى ل ؤدي ال ھا ت بعض

یض ون األب ى الل ل عل اویة, نحص ب متس وئیة بنس ة الض وان الرئیس زج األل د م                             ،وعن

  .) طریقة المزج االضافي الجمعي1 -1(ویبین الشكل
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  cmyk المزج الطرحي 1-3-2 

ھي الوان لمواد اصلیة نتعامل الطباعیة سوسة. واأللوان حالم الطباعیةوھو عملیة مزج لأللوان ا     

ً أو الطباعیةمعھا في حیاتنا بوصفھا مواد عمل . وتذكر معادلة المزج في ھذه الحالة بمزج األلوان  معا

ً بشكل أغمق من سابقھ.   طبعھا فوق بعضھا, لیتم أمتصاص مزید من الضوء ویظھر الجسم دائما

وان       ة األل د طباع ة یالرئیسوعن ا طباع ود,  أم ون األس ر الل ھا, یظھ ب نفس ة بالنس ة الطبیعی ة الثالث

ـاألل ـوان الرئیسیة الصناعیة األزرق الطباعـــ ـواألحمرالطباع  (cyan)ي ـ واألصفر   (magenta)يـ

(yellow)  ي ي الطین ون البن ا الل تج عنھ ھا, فین ب نفس .                     (muddy brown)بالنس

  .) طریقة المزج الطرحي2-1الشكل ( ویبین

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع, وھنا البد من األشارة الى مجموعة من النصائح ابعد مزج األلوان من المھمات الرئیسیة للطی     

  تھا لخلط لون معین, أھمھا مایأتي :اواألمور الواجب مراع

  تحلیل اللون المطلوب من حیث : -أ

 أو السائد؟ ھیمنما اللون الم 

  أو نقي أو مكسور؟ إضافيھل اللون  

 ؟ معتمو مخفف أو شفاف أو مغطي (وھل اللون مبیض أ(  

 ما صفات األصالة المطلوبة للون ؟ 

 المقصود ھنا سماتھ وقدرتھ على التفاعل مع الوسط المحیط وطریقة ھذا التفاعل وكیفیتھ.و

 عند تقویم اللون المطلوب, كما ینبغي  الحصول على اللون ستخدامھأو, نبغي مالحظة لون الورقی -ب 

 بأستخدام اقل عدد من األلوان, فكلما زادت االلوان المستخدمة زادت التأثیرات في نقاوة اللون. المطلوب
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ً  یؤدي -ج ً خالیا أستخدام اللون األسود الى التأثیر السلبي في أشعاع اللون. وسیظھر اللون الجدید متسخا

  ثیرات وقوة االنطباع.من التا

  تتغیر األلوان كلھا عندما تجف على الورق, وعادة ما تصبح افتح.  -د

التثبت الوصفي من اجزاء الخلطة ورقم اللون وصفتھ أیضا. ولیس فقط في كمیاتھ وكتلتھ  ینبغي -ھـ 

  استخدام ادلة خلط األلوان. ینبغيالضروریة. لذلك 

  أثناء عملیات خلط األلوان . ة النظافة والدقة فياینبغي مراع  - و

  ) صورة لدلیل أاللوان.3 -1ویبین الشكل ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً ینبغي  أن تكون لأللوان المخلوطة درجة اومن المھم مر      عاة درجة األصالة عند خلط األلوان, فمثال

األصالة نفسھا ضد الضوء.واألصالة ضد الضوء ھي خاصیة الحبر عند تعرضھ للضوء أو اشعة 

على سماتھ الطول مدة ممكنة ومن الجدیر بالذكر ان  ةمحافظ لةصیاالالشمس بحیث تبقى ھذه الخاصیة 

  وتأخذ األحبار أقل نسبة اصالة ألحد األلوان المستخدمة. ،لوان یقلل من سمة األصالة فیھاتخفیف األ

  

  الشبكات اللونیة  4- 1

یكتسب اكتشاف الشبك الطباعي أھمیة مطلقة, فلواله لما تمكنت الطباعة من الوصول الى ھذا الحد      

من التطور المعاصر, ولما كان من الممكن طباعة الصور بشكل صناعي كبیر, فطباعة األوفسیت 

تنتجھا ي والطباعة البارزة لیست مؤھلة لطباعة قیم لونیة حقیقیة متصلة وأنتاجھا, أي شبیھة بتلك الت

  تقسیم القیم اللونیة المتصلة الى نقاط مختلفة المساحة.  ینبغي علیھ, وصور الفوتوغرافیة الملونةال
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لونیة رمادیة متدرجة,  االلون األسود, إال أنھا تعكس قیمن ھذه النقاط تطبع على سبیل المثال بأو     

ً أكثر كلما صي لضوء المنعكس علیھا. واللون الرمادلنتیجة للمزج البصري  ً فاتحا رت النقاط غیبدو لونا

  المكونھ لھ, أو كلما زادت نسبة البیاض فیھ.

ارز       ة الب یت والطباع ة األوفس ي طباع وص ف وط والنص ول الخط باك,  ةوال تح ى ش ال

یم  س ق ا عك ً منھ ا یس مطلوب ھ ل ةألن ة متدرج .                                                       رمادی

ً والشكل (4 -1ویبین الشكل (   ) أحد انواع الشباك. 5 -1) تدرجا شبكیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  اتساع النقطة الشبكیة في الطباعة أ- 1- 4

للنقط أنعم, كان االنطباع اللوني للقیم الرمادیة غیر الحقیقیة أفضل.ونعومة  ئةكلما كانت عملیة التجز     

النقط تقاس بعدد الخطوط المكونة لوحدة اعتباریة منھا, ویطلق على ھذا المدلول (األتساع الشبكي) 

 ً ً, كانت الرؤیة أكثر وضوحا ویقاس بعدد الخطوط في األنج, وكلما كانت الخطوط الشبكیة أكثر عددا

  لنقط الشبكیة غیر ملفتة للنظر.وا
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ین (      ا ب ع م ن یتس بك الخش ا الشب60-85فالش ج, أم ـ) خط/أن ھ یتســ اعم فأن ـك الن ین ـ ا ب ع م

ة یتطل200-150( باك الناعم تخدام الش ـ) خط/انج.وأس تـ قولب أس                                        ،خدام ورق مص

  االتساع الشبكي.) مدرج قیاس  6 -1ل (ـویبین الشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Corner Clamp)زوایا الشبك  2- 4

ور       ي أو المحم ور األفق ى المح اس ال بك) بالقی ط الش ة (خ وط المنقط ع الخط ن وض ر ع ي تعبی وھ

ون  ة المحددة, أو یك اه الزاوی بك التصویري بأتج العمودي, ولتحدید زاویة ما, یدار قرص أو شریحة الش

ب ددة, والز انعً ك مصالش ل مح ة می ة (وابزاوی ا 45ی یض, اذ أنھ ود واألب ویر األس تخدم للتص ة تس ) درج

كل باك بش ر الش ي تظھ ة الت ا األ الزاوی ن الزوای ً م ورا دة وظھ ل ح                                                                                                ،رىخاق

  ) درجة.45فارق رؤیة الشبك عند استخدام زاویة عمودیة او زاویة () 7 -1یبین الشكل (
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وعند الطباعة متعددة األلوان أو الملونة (الفرز) في نظام األوفسیت, تستخدم زوایا شبك مختلفة لكل      

 )30( ـیعتمد على ما یسمى زاویة ال ارس عدة في ھذا الموضوع ، فمنھا ملون على حدة, وھناك مدا

) درجة ، ھذا الفرق بین زوایا شبك األلوان یحول دون انتاج 60( ـدرجة ، واآلخر یعتمد على زاویة ال

ظاھرة للعیان.وتعتمد  متقاطعة، وھي صور تظھر علیھا خطوط  ) MOIRE( المواریةصورة مشوھھ 

  احد الزوایا اآلتیة لصور الفرز.

) 105) درجة ، وللون االزرق الطباعي (75الطباعي () درجة ، وللون األحمر 45األسود ( للون     

  ).8 - 1كما في الشكل ( ) درجة 90درجة ، وللون االصفر (

  

  

 

  

  

  

  

  

 
  
  تكنولوجیا التشبیك لاللوان  3- 4- 1

 قسم معالجة الصور بمھمة تشبیك القیم اللونیة للصور بوساطة الوسائل التصویریة یقوم     

ھي شرائح زجاجیة او بالستیكیة ، لھا تركیبة خاصة ووالفوتومیكانیكیة وااللكترونیة والشباك التصویریة

نتیجة لتفاعل فلم و بقع ضوئیة مرتبطة بالقیم اللونیة لھا. شكل لى, عتحول االشعة المنعكسة من الصور

رئیة تتم عملیة تشبیك تلك الصور ، وتكون النتیجة م الشعة المنعكسة, خاص موضوع بوصفة مستقبل ل

  الحدیث عن:تشبیك الفوتومیكانیكیة یتم وبعملیات ال,  لذلك الفلمبعد انتھاء عملیة التظھیر 

 التشبیك عن بعد (غیر المباشر) .  -أ

  .التشبیك بالتالمس (المباشر) -ب

ھزة اجاستخدام اما الوسیلة االلكترونیة فھناك وسائل ألنتاج الشباك الخاصة بطباعة األوفسیت ، منھا 

ثالثة بوساطة برامج الشبكات التالمس ، وأخرى بالشبكات األلكترونیة وبالمسح الضوئي التي تعمل 

  . مخزنة
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  (غیر مباشر) التشبیك عن بعد -أ

تكون من لوح زجاجي توعن بعد (شبك الخطوط المتقاطعة) تسمى الوسیلة المستخدمة النتاج الشباك      

، وتبعد عن بعضھا المسافة نفسھا،  ھتتقاطع علیة خطوط محفورة غیر منفذة للضوء ولھا العرض نفس

 ،مربعة الشكلن ھذه التقاطعات تتشكل شبابیك شفافة یب) درجة، و90بینھا زوایا قائمة ( وتشكل فیما

  ) مقطعا من الشبك غیر المباشر. 9 - 1ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً عنھ بمسافھ محدودة محسوبة في اثناء عملیات التصویر لویقف الشبك موازیا للف        ،الطباعیةم وبعیدا

  ) ترتیب الشبك في اثناء عملیات التصویر الطباعیة.  10 - 1ویبین الشكل (
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   وھناك نوع آخر من شباك الطریقة غیر المباشرة .     

في شفافة وبنفسجیة اللون، وللخطوط  یتكون من خطوط متقاطعة شبیھة بالنوع االول ، ولكنھا حیث     

ل نتیجة لتلك النقاط اربع مناطق مختلفة الكثافة ، احدھا منطقة تشكتالتجاھین كثافة مختلفة ، وكال ا

ً وھي منطقة التقاطع ، وھذه قلثانیة فاتحة ، والثالثة أغمق ، والرابعة غاممفتوحة بالكامل (شباك) وا ة جدا

ً في بناء النقطة الطباعیة ، وتؤدي الى التدرج في بنائھا ، وبخاصة في مناطق  الخصائص تؤثر ایجابیا

  القیم المتوسطة.

ث ویتیح اللون البنفسجي الفرصة للتأثیر في بناء النقاط الطباعیة عبر اس      تخدام فلتر بلون أخضر  حی

تتحول الخطوط البنفسجیة الشفافة للشبك الى خطوط داكنة غیر شفافة ، ولذلك یعمل الشبك في ھذا الحالة 

دي االول ا وع التقلی ذا الن ا ھ ل بھ ي یعم ھا الت ة نفس ھبالطریق رنا الی ذي اش                                                                                               . ل

ً من شبك غیر مباشر متدرج الكثافة .11-1ویبین الشكل (   ) مقطعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ومن االنواع األخرى المستخدمة في ھذا االسلوب الشباك الخطیة التي تتكون من خطوط رفیعة      

ً الشباك المحببة وتتكون من مجموعة كبیرة من النقاط المبعثرة .   وھناك ایضا
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  التشبیك بالتالمس - ب 

ً بالكامل للفلم الحساس ، وھذا الترتیب یتطلب بنیة مختلفة للشبك       یكون التشبیك في ھذه الحالة مالمسا

ة ة (الشباك) عن بنی اط الطباعی ر المباشر وع وعملیات مختلفة في اثناء بناء النق ا ، وشبك الشبك غی ملھ

بكي م ش و فل تالمس ھ ة متدال اط ظلی ھ بنق اط محاط رار لنق ھ للتك بك فی ة الش ة،وتتكون بنی              .رج

ً عر12 -1ویبین الشكل ( ً من شبكة تالمس .یض) مقطعا   ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

، كما تتوافر لعملیات التشبیك تنوع مایا شبكیة مختلفة وبأتساع شبكي ووتتوافر شبكات التالمس بز     

  الموجبة او السالبة انواع مختلفة من شباك التالمس .

مع اجھزه العكس  استخدامھوشبك التالمس یوضع بین الفلم االیجابي او السلبي والفلم الحساس عند      

ھناك نوعان رئیسان  ،التصویرمل الفلم عند استخدامة مع كامیراالفلم الحساس الموضوع على حا قفوو

فضة  ھالوجینات : الشباك الرمادیة والشباك الملونة ، وتتكون الشباك الرمادیة منمامن شباك التالمس ھ

  ذات لون اسود، اما الشباك الملونھ فأنھا تتكون من مادة ملونة ذات كثافات لونیة مختلفة .

  الشبك االلكتروني  -ج 

الشبك المطلوب . وھناك عدد كبیر  تمثلھو شبك مبرمج داخل الحاسوب ، او اشعة لیزریة مبرمجة      

  من اشكال النقط في الحاسوب ، اھمھا: 

  :)Round spotsالنقطة المدورة (- 1

ً، ومن میزاتھا محافظتھا على شكلھا في المناطق القاتمة وا      لمناطق وتعد من النقاط االكثر استخداما

  ، الفاتحة



17 
 

  ) النقط المدورة .13 - 1ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)ovaldotsالنقط البیضویة ( - 2
التي  )optical jumping phenomenon(البصريبیضویة لتقلیل ظاھرةالقفزالنقط ال تستخدم     

  .وضوح التدرجات اللونیة النقاط الشبكیة التي تؤدي الى قلةیقصد بھا نقطة بدء تالمس 

  ) النقط البیضویة.14-1ویبین الشكل ( 
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  :)square dotsالنقط المربعة ( -3

ور       تخدم للص ة الوتس یة الحدیعالی ورة خاص ي الص ودة ، وتعط یل  ةج رز التفاص ا تب ومنھ

اطق ا ة المن ورة وخاص ة  للص الللدقیق طة الظ                                                                . متوس

  .) النقط المربعة 15 -1ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :)Semi- Oval dots( ویةالنقط شبھ البیض - 4
رى       النقط األخ ل ب ا ، وتتص ي نھایاتھ دورة ف ا م ا زوای ة لھ كال المعینی بھ االش باك تش ي ش وھ

ا:  ین ھم ي منطقت بف ات والجوان                                                                                          ، النھای

  یة.یضو) النقط شبھ الب16 -1ویبین الشكل (
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  :)Points Special effectالنقاط ذات التأثیر الخاص ( - ھـ 

أثیر       داث ت ة ألح بكیة معین ط ش تخدم نق ون تس ا تك ادة م ا، وع راد انتاجھ ور الم ي الص اص ف خ

ك ا ذ تل نخفض. وتأخ بكي م اع ش كل نجمذات اتس یرة او ش وط قص كل خط باك ش كل  ةلش او ش

  شبكیة ذات تأثیر خاص . ) نقط17 -1ن الشكل (یویب، مثلث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :د انواع الشباك دمن االسباب التي تدعو الى تع

 .خاصة في الصور احداث تاثیرات  -1   

 .الصور نوع تحسین -2   

 .ریة ، والقفز البصري)االتخلص من بعض المشكالت التصویریة مثل (المو -3   

وتؤدي النقاط الطباعیة ومساحتھا وعدد الخطوط الطباعیة المستخدمة والدرجات اللونیة المنتجة      

ً في الجودة الطباعیة ،  دوراً  تؤثر في الجودة فتوسع النقطة الطباعیة في مرحلة انتاجیة  كون كلمھما

ھو حقیقة موضوعیة ، كما ھو الحال في التغیر الحاصل على مساحة النقطة اثناء العملیات الطباعیة 

نقل الشباك الطباعیة في اثناء تحضیر األلواح الطباعیة , وھناك مجموعة من العوامل المؤثرة في دقة 

 -: والقیم اللونیة اھمھا

  الفلم المستخدم.نوع  -أ

 مواصفات األلواح الطباعیة . -ب 

 األلواح الطباعیة. صویرظروف عملیة ت -ج 

 الطباعیة وأعدادھا وظروفھا. األلواحشروط عملیات تظھیر   - د
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  كات اللونیةالشب 5- 1

مطابقة لألصل ،  صحیحةوطبعھا بصورة  ةالصور الملونبناء  اعادةستطیع بھا نوھي العملیة التي      

ً عن طباعة الصور اوطباعة الصور الملونة من الناحیة الفنیة التقنیة ال  حادیة اللون تختلف جوھریا

والمیزة التكنولوجیة تظھر في حاجة الصور الملونة الى اكثر من لوح طباعي او سطح طباعي ، وتمتاز 

ً كما في اللون المطبوع ، وعملیات الصور ذات اللون الواحد بتدرج القیم اللونیة ، اي ان ھناك ا ختالفا

  .   سطح واحدجات بوساطة یتدرھذھاللتي اتاحت امكان طباعة التشبیك ھي ا

ً لونیة غام      ً مناطق وقیما ھناك فوارق نوعیة ان ، اضافھ الى  ةوفاتح ةقوالصور الملونة تعكس ایضا

  تمیز التدرج والتنوع في القیم اللونیة للصور الملونة .

ویمكن انتاج األلوان كلھا بخلط االلوان االساسیة ومزجھا ، كما یمكن انتاج المطبوعات بالطباعة      

المتراكمة (فوق بعضھا) لألجزاء الملونة الثالثة المطبوعة التي تعكس األلوان االساسیة االصفر 

  مر الطباعي.حواالزرق الطباعي واأل

ویحتاج كل لون الى لوح طباعي مستقل ، ونتیجة الختالف االلوان المنقولة لكل لون ینتج التمایز      

  ) طریقة الطباعة الملونة.18- 1ویبین الشكل ( ،والتدرج اللوني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عة الملونة ، فالطباعة العمیقةتعد الطباعة ابقنیة بین اسالیب الطباعة في الطوتؤثر الفوارق الت     

الوحیدة التي تستطیع بوساطتھا استخدام األلوان الثالثة ، النتاج القیم اللونیة المختلفة وكذلك الرمادي 

  واالسود. 

ا تتطلب طباعة اللون األسود اما طباعة االوفسیت والطباعة البارزة وعلى قاعدة اختالف مبدأ عملھ     

ً النتاج القیم اللونیة المختلفة المطلوبة . ومن  ھبوصف ً اضافیا ً رابعا ھذین األسلوبین في الطباعة  میزةلونا

بوساطة الطباعة العمیقة یمكن انتاج قیم لونیة نصفیة حقیقیة عن ومایسمى زوایا الطباعة سابقة الذكر ، 
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ت امام عملیة نوبھذه الحالة أطریق طباعة طبقات حبر شفافة لأللوان الرئیسة فوق بعضھا مباشرة ، 

  جمع طرحي حقیقي لأللوان .

یكون لكل لون زاویة میالن مختلفة وتطبع النقاط فاما في طباعة االوفسیت والطباعة البارزة      

) زوایا المیالن للشبك في الطباعة الملونة 19- 1ویبین الشكل ( ،الطباعیة في ھذه الحالة بجوار بعضھا 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) خطوات انتاج الوان الفرز الرئیسة وخطوات انتاج المطبوعات الملونة على التوالي 20 -1والشكل ( 

.  
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  من المھم معرفة الطرائق االساسیة المعقدة لعملیات فرز االلوان وھي :و

  الطریقة االولى : الفرز بوساطة الضوء الملون 

التي  ةالملون فاالجزاءاألصول الملونة الى ضوء محدد اللون ،  ضتعتمد ھذه الطریقة على تعری     

التأثیر في الفلم تعكس الضوء الذي یحمل طول موجة ذلك اللون وھذا یؤدي الى وتحتوي على ھذا اللون 

األصل المطلوب  ضیعكس الحالة اللونیة التي عكست الضوء على شكل صورة فعند تعریالمستقبل الذي 

                                ، الفلم المستقبل اسودادلضوء اخضر فأن األلوان الخضراء ستؤدي الى 

  . ة) الفرز بأشعة ملون21- 1ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطریقة الثانیة : الفرز بوساطة مصفیات االمتصاص 
الطول والمدى بالمرور عبرھا اما طول الموجات تسمح المصفیات الضوئیة لموجة محددة من حیث      

            ، األخرى فتعمل على امتصاصھا وقد استغلت ھذه الظواھر في عملیات الفرز التصویریة

ً لمبدأ عمل المصفي .22 -1ل (ــویبین الشك ً توضیحیا   ) رسما
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  الطریقة الثالثة : فرز االلوان باألستفادة من حساسیة األفالم لأللوان 

ھي الطریقة األخیرة لفرز األلوان ، وتعتمد على تأثر الفلم وتحسسھ للضوء المنعكس من لون محدد      

ً للفرز بأالستفادة من حساسیة االفالم لأللوان . 23- 1، ویبین الشكل ( ً توضیحیا   ) رسما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )Rللون األخضر والحرف ( یرمز )G) یرمز للون االزرق . والحرف (B( الحرف علم انمع ال     

  للون االحمر . یرمز

  ومن الناحیة التطبیقیة ، تتوافر طریقتان رئیسیتان لفرز األلوان ھي :

  طریقة الفرز بوساطة اسلوب التصویر الفوتومیكانیكي . - 1

  طریقة المسح األلكتروني . - 2
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  سئلة الفصل االولأ

  
  
  

  ما ھي التاثیرات الجانبیة عند استخدام اللون االسود في عملیات المزج ؟:1س
  ما المقصود بمصطلح االصالة للون ؟:2س
 التقنیةمن واقع  مباشر)الغیر (ما الفرق بین شبك التالمس والشبك التصویري عن بعد:3س

  التصویریة ؟
  عرف ما یاتي :4س

  الموریھ.ظاھرة   - أ

  . االتساع الشبكي  - ب
  .زاویة الشبك   - ت
  الفرز اللوني .  - ث

  النقطة المدورة الشبكیة .  - ج
  النقطة البیضویة للشبك .  - ح
  قطة المربعة للشبك .الن  - خ

  ما السبب الرئیسي الذي یؤدي الى وجود فوارق بین الصورة على شاشة الحاسوب :5س
  والصورة المطبوعة فعال؟

  ة الحسیة .یقارن بین االلوان الضوئیة وااللوان الطباع :6س
  القاعة ؟ في الخارج اختالف لون المطبوع في قاعة العمل عن لونھ ما ھو سبب:7س

  وعة اذا نظرنا الیھ من بعد ؟الفرعي الذي تتكون منھ الصور المطب شبكلماذا ال نرى ال:8س
  العبارات .بما یناسبھا من امال الفراغات التالیة :9س

 توجد نقط شبكیة بالحاسوب على شكل ......... و.......... و.......... و.........  - أ
  تكون زوایا الفرز اللوني لالسود.......... واالحمر..........    واالزرق....... - ب 

  واالصفر .........     
  یقوم معالج الصور بمھمة تشبیك القیم اللونیة للصورة بوساطة وسائل تصویریة   -ج 

  ھي شرائح ............. او ............  .     
  االلوان الرئیسیة الصناعیة للطباعة ھي ........... و.............. و..........  . - د 
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  علل ما یاتي ::10س
 قاط الشبكیة الناعمة ؟الطباعة للنیستخدم ورق مصقول في   - 1

 تتركز معادلة المزج االضافي الجمعي باضافة االلوان الضوئیة الى بعضھا  . - 2
 االلوان بان لھا لغة خاصة ودور اساسي في المطبوعات . توصف - 3
 لماذا ینبغي مراعاة درجة االصالة عند خلط االلوان ؟ - 4

  تكلم عن التشبیك عن بعد لزوایا الشبك .:11س
  الشبك .؟عدد زوایا :12س
  قارن بین زوایا الشبك بالتالمس وزوایا الشبك عن بعد .:13س
  ق االساسیة لعملیات الفرز عددھا .ما ھي الطر:14س

  تكلم عن فرز االلوان بوساطة مصفیات االمتصاص موضحا اجابتك بالرسم .:15س
  ارسم مخططا تفصیلیا النتاج الوان فرز رئیسیة بوساطة الفالتر .:16س
  عددھا ؟.ما ھي العوامل المؤثرة في دقة نقل الشباك والقیم اللونیة :17س

 ما ھي اھمیة استخدام الشبك اللوني في المطبوعات ؟:18س
  اجب بكلمة (صح) او (خطا) وصحح الخطا ان وجد .:19س

  النقاط اللونیة الى انعم وادق . االتساع الشبكي ھي عملیة تجزئة  - أ

  داخل الحاسوب .ك االلكتروني ھو شبك مبرمج الشب  - ب
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  الفصل الثاني     
  الطباعة بلون واحد في نظام      

  االوفسیت   
  
  
  
  
  
  
  

 االوفسیت ةعاماكینة طب الطباعة خارج تحضیر لعملیاتال. 

 االوفسیت للعمل ةعاماكینة طب تجھیز. 

 الطبع النھائي. 

 كینةامانھاء العمل والعنایة بال.  
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  الثانيالفصل 
  

  الطباعة بلون واحد في نظام االوفسیت
  

تھا على االسطوانات التي تعتمد في بناء االھي احدى انواع الطباعة الدوارة طباعة االوفسیت      

اسطوانات رئیسیة ,وھذا البناء یتیح المجال لسرعة دورانیة عالیة تساعد على  تتكون من ثالثو الدوارة,

رفع القدرات االنتاجیة.والمبدأ االساسي الذي یعمل نظام االوفسیت بموجبھ ھو التنافر بین الدھون 

 الجزئیة والكاملة الى برمجةخلت الداالوفسیت بشكل كبیر جدا في یومنا ھذا,و ماكنةوالماء.وقد تطورت 

ماكنة , ومن االھمیة بمكان معرفة خطوات التھیئة والضبط والتعبیر الالزمة  لماكنةالعناصر المكملة 

حتى یتم ضمان انتاج مطبوعات ذات جودة عالیة ,اضافة الى تقلیل نسبة الفاقد ,وزیادة القدرة االنتاجیة 

كانت آلیة ام یدویة اھمیة خاصة اءسو وتقلیل التكالیف . وتحتل معرفة تلك العملیات التي اشیر الیھا مواد

  والتحكم بھا . لى الماكینةمن السیطرة ع الطباع لیتمكن ،

العاملة  مكائنال لىفسیت للطباعة بلون واحد عوالا لماكینةعملیات التحضیریة والتجھیزیة ان ال     

الرؤوس . ونوع  الزمة للتحضیر للطباعة المتعددة األلوان والملونة مع اختالف عددھي ذاتھا  قبالطب

 ھاالحبار وعدد السطوح الطباعیة الواجب استعمالھا ، او عدد تكرار عملیات الطباعة على الورق نفس

؟  ماكینةع خارج الباجراءات المطلوب تنفیذھا من الطالزمة بااللوان . فما االلمع اختالف درجة التحكم ا

؟ ھذا ما  ء العمل بعد انتھاما و وفي اثنائھ العمل قبل،  ماكینةملیات المطلوب تنفیذھا داخل الوما الع

  . ستعرفھ في ھذا الفصل

  االوفسیت ماكینة طباعةالتحضیر لعملیات الطباعة خارج  1- 2

تتضمن ھذه المرحلة مجموعة من المھمات االساسیة المختلفة التي بغیرھا ال یمكن تنفیذ عملیات      

  الطباعة المطلوبة وھي :

  .العمل وقراءتھا وتحضیر مستلزماتھا استالم طلبات - 1

  .تحضیر احبار الطباعة  - 2

  .تحضیر ورق الطباعة - 3

  .تحضیر الواح الطباعة - 4

  .تحضیر البطانات المطاطیة - 5

  . تحضیر اسطوانات الترطیب - 6

  ومن الجدیر بالذكر ، انھ یمكن تنفیذ عدد من ھذه المھمات من قبل المساعدین الفنیین.
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  مستلزماتھا وتحضیر  تھائم طلبات العمل وقراستالأ 2-1-1  

تتضمن طلبات العمل مجموعة من المواصفات الفنیة والمتطلبات الضروریة لتنفیذ العملیات      

 الماكنة والمكائن اعة .ونوع الزمة وكذلك مواصفات األحبار واأللواح الطباعیة وطریقة الطبلالطباعیة ا

استخدامھا . وتختلف اوامر العمل او طلباتھ من حیث تصمیمھا من موقع الى اخر ، وتحتوي  واجبال

، اال ان الطباع في االحوال كلھا ،  ھمختلفة ، بحسب طبیعة العمل وحاجتعلى مجموعة من المعلومات ال

  بحاجة الى المعلومات الرئیسیة  األتیة :

  نوع الورق وقیاسھ وكمیاتھ ونسب التلف. -أ

  عدد المالزم. -ب

  الزمة.لنوع االحبار واأللوان ا - جـ 

  نوع التجلید المستخدم. -د 

  المطلوبة. عاتكمیة الطب -ھـ 

  ومن الضروري ان یحتوي طلب العمل على مجموعة من األمور اھمھا:

  .األصول الخطیة  - 1

  .الصور األصلیة  - 2

  .العینات اللونیة - 3

  .التجارب الطباعیة - 4

  . الصفحاتنظام توزیع  - 5

مر ومتطلباتھ ، خاصة من حیث األفحص تكامل امر العمل واالستعداد والتعامل مع  باعوعلى الط     

وتوافر االلواح الطباعیة ومطابقتھا للمواصفات والشروط الزم لا ھوكمیاتھ المطلوبة وقیاس الورق نوع

  ،الفنیة المطلوبة

  ) نموذج ، وعمل تقسیم الطباعة 1- 2ویبین الشكل (
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  طبع أمر
 

  أرجو طباعة العمل التالي حسب ما ھو مبین أدناه :
  رقم  العمل                                           -اسم العمل :

  ........................................................................................................... -الجھة المستفیدة :
 20........................................................  تاریخ إرسالھ  /     /        -الجھة المرسلة :

 :............................................................طریقة الطباعة 
.............................................................................  

  ملحوظات اخرى .......................................................... 
  توقیع االدارة الفنیة                                                         

  
                                                                                                                        ..................................  

  
  
  

  ب طباعتھا :الكمیة المطلو
  االلوان المطلوبة:

  
  الماكینة المستخدمة: 

 الداخل

 الخارج

  
  
  
  

 -عدد المالزم:                             -عدد بلیتات العمل:

 لورق الداخليا

 ورق الغالف

 اللون الكتلة النوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 القیاس المطلوب

 لقسم الطباعة) نموذج امر عمل 1-2الشكل (
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  تحضیر أحبار الطباعة 2-1-2

ات الط      من مھم اعتتض ات  ب واع والكمی ة واألن وان المطلوب ث األل ن حی ة ، م ار الطباع ز أحب تجھی
ة  ل ات لونی دم عین ا . وتق ة وكمیاتھ ار المطلوب واع االحب وان والمواصفات الفنیة فأوامر العمل تحدد ان ألل

وان  باعالخاصة ، ویأتي دور الط ة األل وب باالستعانة بأدل ون المطل ى الل ار للوصول ال زج األحب ا لم ھن
  الموازین وأجھزة الخلط .و

ى الط      اعوعل ى  ب ول ال راءات للوص ن االج ة م ام بمجموع ً القی ا ا أحیان ة او قبلھ اء الطباع ي اثن ف
بعض  تحكم ب اف او ال ى الجف درة عل ة او الق ث اللزوج ن حی ر ، م روریة للحب ة الض فات الفنی المواص

ى باعالطویعمل فنیة مثل الشفافیة ، المواصفات ال اعدوه عل ة  ومس الزم ، ومراقب ر ال ات الحب ة خزان تعبئ
ات  ضافةكمیات الحبر المستھلكة ، وا ین الحین  واألخر لضمان ثب الكمیة الضروریة ، وتحریك الحبر ب

  اللون على الدرجة التي تم اعتمادھا .
  .یدویة للحبرالتحریك ) اداة 2-2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .) میزان وجھاز خلط الحبر3-2الشكل (
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  ) .pantoneوان (ل) دلیل اال4-2الشكل (
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تحضیر ورق الطباعة  2-1-3 

م مع جو لقااصفات الفنیة ، مثل التماسك والتان یمتاز ورق الطباعة بمجموعة من المو نبغيی     
أللیاف في اثناء للسلیم حقق االتجاه اتان ی نبغيریة المالئمة . كما یغئي ، والتالطباعة ، والتعادل الكیمیا

ً، وھذا ان تكون األلیاف موازیة لمحور اسطوانة الطبع ، وقد یكون  نبغيالطباعة ، اذ ی الورق ملفوفا
حسب المقاس المطلوب . ویكون قائم الزوایا لضمان االنطباق اللوني ، وانسیاب  یتطلب فتحھ وقصھ

) درجة 20ناسبة لتخزین الورق ھي (مالالعمل دون توقف. ومن الجدیر بالذكر ـ ان درجة الحرارة 
) بالمائة وتؤدي التباینات الكبیرة في ذلك الى مشكالت طباعیة 65النسبیة ھي ( ةودرجة الرطوب یزیةسیل

المشكالت فیھا : تغیر مختلفة ، فجفاف الورق في درجات الحرارة المرتفعة یؤدي الى مجموعة من 
  ل الكھرباء الساكنة .عیالورق وتف

في مراقبة جودة الورق القادم الیھ من حیث المواصفات  باعى ماسبق ، تتركز مھمة الطوبناء عل     
ً تكی ھختلفة بما فیھا جودة القص ، وعلیالفنیة الم قاعة لرطوبة الحرارة والف الورق على درجات یایضا
       ،  الطباعة) ساعة من بدء عملیة 24الورق في قاعة الطبع قبل (یوضع ، ویفضل ان الطباعة

  . ) جھاز قیاس الرطوبة النسبیة للورق5- 2ویبین الشكل (
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  .المطلوبة في اثناء الطباعة ) اتجاه الیاف الورق6 -2الشكل (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تحضیر الواح الطباعة  2-1-4

ھ الواح الطباعة ال لىدور رقابي مھم ع باعللط      ل ، فعلیقبواردة الی دء العم واح  ھل ب ك األل ة تل مراقب

ع الصفحات  ة توزی ث دق ن حی ً م ریا وب . وعلیبص ط المطل ا للمخط ت  ھومطابقتھ ا اذا كان دقق فیم ان ی

ي  االصفحات ف د ا مواقعھ ى البع حیحة وعل نلالص ك الزم م د مس اعي وتحدی وح الطب ات الل وح  ةحاف الل

  الطباعي . 

ً لیة المراقبة البصریة ایضمع تقع      ات الا ى االوكتمال المعلوم ود الصور والنصوص عل واح ، ووج ل

ة و ارات الطباع ة اش ذلك مھم دك ي. وی التجلی ا نبغ ھ ایض ة   علی ظ مراقب وھات  حف ن التش وح م الل

دوشوا اءات والخ و النحن دقیق فوت ة والت ات المراقب ذهر عملی ل ھ ى تقلی ال  عل ت والم د والوق .                    الجھ

  طات توزیع الصفحات .) صورة احد مخط7-2ویبین الشكل (
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  .) صورة بعض اشارات الطباعة التي یجب توافرھا على اللوح الطباعي8-2والشكل (
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  

  
  
  تحضیر البطانات المطاطیة 5 -2-1
  

تلك البطانھ الناقل  دومواصفتھا ، وتع  )Blanket(ببنیة البطانة المطاطیة    نوع الطباعة یرتبط     
لتلك البطانات یؤدي الى  الفنیة المباشر للحبر الى الورق ، واي عیب او تشوه او خروج عن المواصفات

  :اھالمطاطیة ان تحتوي على مجموعة من المواصفات اھم ةالت طباعیة مختلفة ، وعلى البطانمشك
ً من التعرجات و - أ    .) میكرون 5بحدود ( عمیقة مساماتھ تكون ان یكون سطحھا املس خالیا

  الحبر بشكل جدید . ةان تنقل البطان -ب 
 . ةمتساوی ةان تكون سموك البطان -ج 
  االنضغاطیة واللیونة .وفي القساوة  ةمتساوی ةاالجزاء المختلفة للبطانان تكون  -د 

ان یكون المطاط بأتجاه طولي ، اي  نبغيالمطاطیة ی ةعند تركیب البطان ھومن الجدیر بالمالحظة ان      
ً مع محور اسطوانة الطباعة ویحدد اتجاه المطاط بخطوط متوازیة ظاھرة خلف البطانة المط   اطیةمتعامدا

  مطاطیة . ة) ظھر بطان9- 2ویبین الشكل (
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ك       ى تل وب وعل اط المطل الحشوات وتضاف حشوات ورقیة مختلفة السموك للوصول الى سمك المط

ة المطاط احة البطان ن مس غر م ون أص ة ان تك ا بالورقی ة دون ابتاللھ ة ، للحیلول اءی ب . م ك  الترطی وتل

ى  ً للحصول عل دا م ج ة مھ موك المطلوب ى الس الحشوات متوافرة بقیاسات وسموك مختلفة . والوصول ال

  الزمة لطباعة سلیمة ، او للحصول على طباعة من حیث المبدأ .لنسبة الكبس ا

ات الط      ن مھم اعوم وب ب دد ثق ة ، بع ات المطاطی یة للبطان ات العرض ب الجھ ي(تثقی ت  )براغ التثبی

ت لا م تثبی ن ث ة ، وم ا المخصص ي اماكنھ ة وف ككالزم واز س كل مت فلیة بش ة والس ربط العلوی                                                                                        .ال

  . ة بأحدى سكك الربطمطاطیة مربوط ةن) بطا10-2ل (ـویبین الشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  تحضیر اسطوانات الترطیب  2-1-6

  
تلبس اسطوانات الترطیب في انظمة االوفسیت العاملة بالماء بأقمشة خاصة تسمى  القمصان      

، وھي معرضة للتلف طوال االستعمال.  وظیفتھا امتصاص الماء ونقلھ الى مجموعة اسطوانات اخرى

الى  ةمراقبة اسطوانات الترطیب من حیث دائریتھا وخلوھا من الضربات والتأكل اضاف باعى الطوعل

یجریھا بطریقتھ ،  باعالقمصان تتم بشكل یدوي ، وكل طھا من اي حبر جف علیھا . وعملیة تلبیس نظیفت

الطراف وتبلل بالماء وتشد باألتجاه األخر ، وتكرر احد ا قص الى الطول المطلوب ، وتخاط مناذ ت

العملیة لمرات كثیرة ، ثم یقص الطرف الزائد ویخاط . وعملیة الشد الجید للقمیص حول األسطوانھ 

  .الحاملة مسألة مھمة ، للحیلولة دون تكوین تجاعید تعیق العمل 
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  .) صورة ألقمشة الترطیب11- 2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) صورة اسطوانة ترطیب مع القمیص .12-2والشكل (
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  االوفسیت للعمل ماكینة طباعةتجھیز  2-2

ة       ؤدي عملی ز ت ةتجھی ة طباع ة ا ماكین وع الطباع ي ن ً ف را ً كبی یت دورا ؤثر لاالوفس ة ، وت الحق

ادیة دوى االقتص ي الج ة  ف ذه المرحل من ھ ودة . وتتض ن االالمنش ة م ي مجموع ددة ، الت ال المح عم

  الطباعة نفسھا ، وأھمھا : ماكینةعلىتنفذ 

  تھیئة وحدة التحبیر . - 1

  تھیئة راس الطباعة .  - 2

  ضبط وحدة الترطیب . - 3

  . هضبط وحدة نقل الورق وعناصر - 4

  اجراء عملیات الطباعة التجریبیة . - 5

  فحص موقع الطباعة على الورق وضبطھ . - 6

ً في سرعة تنفیذ عملیات تلك المرحلة وجودتھا باعوتحتل مھارة الط ً اساسیا   . وخبرتھ دورا

  تھیئة وحدة التحبیر 2-2-1

ینبغي ان تحقق وحدة التحبیر عملیة تحبیر منتظمة للوح الطباعي وبالسرعات الطباعیة المختلفة ،      

ً ویوزع داخلال نخزاحیث یعبأ  ة الطباع مكائنالطباعة بالطبق ، اما في  مكائن، ھذا في  ھحبر یدویا

.ً   الشریطیة ، فیمكن ان تتم عملیات التعبئة بالحبر اتوماتیكیا

مفاتیح خاصة تسمى  ةالحبر بوساط ةالضبط الیدوي سكین مكائنیضبط الشخص الذي یطبع بحیث      

مساحة المناطق المراد طباعتھا وتوزیع  مفاتیح التحبیر ویعیدھا الى وضعھا الطبیعي ثم یعیرھا حسب

لمناطق التي لیح  فتفتح المفاتیح في المناطق التي تحتاج الى سمك حبر كثیر ، وتغلق المفات الحبر علیھ 

              ،تحتاج الى سمك حبر قلیل 

  حبر ومفاتیح التحبیر . خزان ) صورة13- 2الشكل ( ویبین
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ً ان اسطوانة       على كمیة الحبر المنقولة من  الحبر ھي المسؤولة عن السیطرة نخزادرسنا سابقا

 اضافة الى مقدار المسافة بین مسطرة الحبر وأسطوانة وذلك بالسیطرة على سرعة دورانھا  نخزاال

                                                                                                      .نخزاال

  . اسطوانة خزان الحبر مع اسطوانة القط الحبر ) ذراع التحكم بحركة محبر14- 2ویبین الشكل (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

) فال یؤثر التحكم بجزء في الجزء مقسمةوتصنع سكینة  (مسطرة) التحبیر من مجموعة من الخالیا (

ً . عنداال                                              ما كانت قطعة واحدة ، خر ، كما كان یحدث سابقا

  . ة) سكین التحبیر المجزأ15 - 2شكل (ویبین ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



38 

، وتؤدي عملیة نقل   قطوالمحبر الال الخزانوتعتمد كمیة الحبر المنقولة على خط الدوران بین محبر      

، وكلما زاد عدد المحابر زاد عدد انقطاعات فلم الفلمالحبر من محبر الى محبر  اخر الى انقطاع ذلك 

  الحبر .

ً ، وھذا یؤدي الى تحسین نوع ھرس الحبر قاسیتانوتترتب المحابر بحیث ال تدور اسطوانتان        ،معا

ً من وحدات التحبیر .) 16 - 2بین الشكل (یو   انواعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة اعملیة التحبیر على عدد االسطوانات تعتمد       د طباع اعي . وال سیما عن وح الطب ى الل لناقلة للحبر ال

ورق   قحقت) وأذا لم تSoli altlassما یسمى لون الطلس ( اععملیة تحبیر منتظمة لل ى الطب  ینبغي عل

  اعادة ضبط وحدة التحبیر .

وم الط      اعویمكن ان یق دود  ب اعي المش وح الطب ى الل ا عل ك بأنزالھ ر المحابر ، وذل ة تغیی بنفسھ بعملی

  على التوالي .محبرعلى حدة  على اسطوانة ، بعد ان یتم تحبیرھا ورفعھا وتكرر ھذه العملیة لكل

ً على سطحتنتج ھذ وح منتمحدد وشكل  بعرض، بحیث تكون  الطبع ه العملیة خطوطا ظم على عرض الل

  الطباعي . 

غیحوت      ة التش داھا دد الشركات الصانعة في ادل ك الخطوط وم يل عرض تل م نس . التالعب ع تطوأذا ل

ة ، فال ات الالزم ى القیاس ول ال يوص ركة  ینبغ ددھا الش ي تح ة الت ابر بالطریق ر للمح ة التعیی ادة عملی اع

ان یفحصھا من  باع، على الط لماكینةاعیرتھا بسبب عمل االى تغییر الصانعة ، ونتیجة لتعرض المحابر 

وافر اجھوفترة الى اخرى ، ر وتوزیعتزة تـالیوم تت ي وحدة التحبیر،وتسمى اجھ ھحكم بسمك الحب زة ـف

  .)Coputer PrintControl()CPC( دـالتحكم عن بع
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  ) نظام تحكم عن بعد في وحدة التحبیر .17-2بین الشكل (یو

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وتسیطر تلك االجھزة على حركة مفاتیح التحبیر دون تدخل یدوي مباشر ، ویمكن التحكم بعملیة      

  ،الھرس الجانبي ، وبالحركة التالعبیة الجانبیة ألسطوانات النقل ، اضافة الى التحكم بأمور فنیة مختلفة 

  نقل .) احدى طرائق التحكم بالحركة الجانبیة ألسطوانات ال18 - 2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً ل الویمكن ان تتم عملیات غس ً او اوتوماتیكیا   .محابر ، یدویا

  

  



40 
 

  ) نظام غسیل اوتوماتیكي للمحابر .19-2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تھیئة رأس الطباعة  2-2-2

اج       ةتحت ة طباع ل ماكین ة للعم ة رأس الطباع ى تھیئ دة ال ة الجدی ات الطباع دء بعملی ل الب یت قب  , االوفس
اعي ،  وح الطب طوانة الل ع ، واس طوانة الطب ا : اس ات منھ ن العملی ة م ى مجموع ة عل ذه التھیئ تمل ھ وتش

  ر .واسطوانة الوسیط المطاطي ، وھناك حاجة ماسة الى ضبط نسب الضغط بین االسطوانات الثالث سالفة الذك

  :اسطوانة الطبع -أ

ل ا      عتحت طوانة الطب ن  س ة م ى مجموع ا عل ل ، ألحتوائھ ر النق د عناص فھا اح ة . بوص ة خاص اھمی

ة ألسطوانة الوسیط  ة الضاغطة المقابل ورق ، وھي الجھ تقبل لل المالقط  وبوصفھا الجزء الحامل والمس

 التأكد من نظافة نبغيلذلك ی  .ةیعابالطالعملیة بنیتھا او مالقطھا یعیق  المطاطي  فأي خلل في سطحھا او

اوب غباراسطوانة الطبع من ال ا  قای ورق وجاھزیتھ ط ال ل مالق ن عم ذلك م د ك ر واالوساخ ، والتأك ، الحب

  ) اسطوانة الطبع .20-2بین الشكل (یو
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  :اسطوانة اللوح الطباعي  -  ب
لیم  نبغيی      ة ، ومراعاة اسس التركیب الس ى االسطوانة الحامل اعي عل وح الطب ب الل ة تركی ام بعملی االھتم

واحبط لعلى توازي سكك الر ةالالزم في الحاالت كلھا المحافظ أللواح . اال انھ منل ،  ةمع محور االسطوان الل
اة السم نبغيوی ً مراع تخدم ، ایضا وح المس د من سمك الل ى التأك ة للحشوات ان وجدت ، اضافة ال ك المطلوب

لیم  ا الس ذلك تعلیقھ طوانة ، وك ى االس ھ عل بة ل د مناس ة ش ى عملی ول ال                                 ، والوص

  .) طریقة تركیب لوح طباعي 21-2بین الشكل (یو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً ، بمساعدة مساطر ثني  ویتم ثني اللوح الطباعي قبل      تركیبھ في آالت االوفسیت التقلیدیة یدویا

ً للوح الطباعي.22- 2بین الشكل (یو ، خاصة مجھزة بھا اآلالت ً یدویا   ) ثنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االوفسیت انظمة كثیره للسیطرة على ثبات اللوح  لمكائن طباعةتستخدم الشركات المصنعة      

  من السیطرة علیھ . باعالط ویتمكنالطباعي 
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  .) احد انظمة شد االلواح الطباعیة23- 2بین الشكل (یو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً وشده .24-2والشكل (   ) عملیة تعلیق لوح طباعي یدویا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً بوس وشدھا باعیةاللواح الطامكن ان تتم عملیة تركیب ی   ، الحدیثة  مكائن الطباعیةطة الااوتوماتیكیا
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  . ة للوح طباعيیماتیكو) عملیة تغذیة اوت25 - 2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسطوانة الوسیط المطاطي -ج

على  ةطریقة متشابھة ، كما تعلق البطاناالوفسیت ب مكائن طباعةالمطاطیة في معظم  نةق البطاتعل     

على االسطوانة  ة، وتلف البطان ماكینةاألعلى بحركة دورانیة بطیئة للالسكة الخاصة بھا ، وتشد الى 

ة موازیة للسكة ضمان ان تكون السكة العلوی نبغيخلھا الحشوات المطلوبة ، وھنا یالخاصة بھا وبدا

یعاد شد البطانة مرة  ماكینةوبعد دوران ال ،ھا بشكل كبیر ئعدم شد البطانة او أرخا نبغيالسفلیة ، كما ی

  م .وائم الطابع بعد شد البطانة بشكل ثم ترفع محابر الترطیب ویحبر السطح اخرى

بھذه الطریقة تفحص صالحیة البطانة المطاطیة ،  نفذ عملیة طباعة عدد من االوراق بلون متصلثم      

م الوصول الى على الورق . وتعالج النواقص الموجودة الى ان یت عد القیام بتوازن الطبع، وذلك ب

رب  الف اد طباعة ما یقالبطانة المطاطیة مرة اخرى بع ربط كد منالتأ األفضل منوالتوازن المطلوب . 

  .مع سكتھا ) عملیة ربط بطانة مطاطیة26-2یبین الشكل (، نسخة
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  ) عملیة شد البطانة المطاطیة والحشوات على اسطوانتھا .27-2والشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تغییر نسب الضغط بین االسطوانات الثالث لرأس الطباعة   - د
  

ى بطریقة یمكن ا مم اسطوانات الطباعةتص      ین اسطوانة اللحصول عل طحنسبة كبس محددة ب اعي  س الطب

  ) ملم (0.1االعتباريتلك النسبة بالرقم  الكبس ، وحددت ةوكذلك اسطوان ، المطاطيالوسیط وأسطوانة 

ى ھذه النسبة  ة للوصول ال ذلك بسمك الحشوات المطاطی  ویتم التحكم بسمك االلواح الطباعیة وحشواتھا ، وك

ركات ال م الش ى تحك افة ال نعةاض ات ال مص اع حلق ي ارتف بة تف ى النس ول ال ة للوص طوانات الطباعی اس لالس م
  المطلوبة .

  القیاسات االتیة : ج)ھایدلبركة(شر ) منSاالوفسیت ( مكائن الطباعةد موعلى سبیل المثال ، تعت
  ) ملم 0.5ماس (تاسطوانة اللوح من حلقة ال قعم )1
 ) ملم .0.65سمك اللوح الطباعي وحشوتھ ( )2

 ) ملم .0.32ماس (تق االسطوانة المطاطیة من حلقة العم )3
 ) ملم .3.15سمك البطانة المطاطیة وحشوتھا ( )4

) ملم  اما 0.1اعي والبطانة المطاطیة مقداره (اللوح الطبتؤدي ھذه العالقات الى وجود ضغط (كبس) بین      
ادة  ع فیعتمد على سمك الم ة وأسطوانة الطب ین مقدار الكبس بین االسطوانة المطاطی المطبوعة ، والمسافة ب

ة لتحلقات ا رة حسب الحمماس السطوانة الكبس واالسطوانة المطاطی ورق الذي تستطیع تغی اجة ، وسمك ال
  . ھاالوفسیت المحددة طباعت ماكینة

ك المساف     ي تحری بس تعن أن عملیة ضبط نسبة الك ات الوعلیھ ، ف ین حلق ى التة ب اس ، للوصول ال ـرقم م ــ

ـفترضنا ان ارتفومثال ذلك اذا ا ،االعتباري ـاع البطانــ ة عــ ة الـة المطاطی م  وسمك 0.05-( ماستن حلق ) مل
ادة المطبوعة ( م ، و0.10الم ة () مل وم ان قیمة الكبس المطلوب ر 0.10معل ة التغی أن قیم م ، ف ة ـالمطلوب) مل

  ،) 0.05بین االسطوانتین ھي (+
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ً السطوانات وحدة الطباعة ا) 28-2ل (ــن الشكــویبی   .نموذجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً لمفتاح ضبط نسبة الضغط للمادة المطبوعة .29-2والشكل (   ) نموذجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  ضبط وحدة الترطیب  2-2-3

ً انواع وحدات      ة معرفتھ في سیاق عملی ھم ما ینبغي ائفھا . واظالترطیب وأجزاءھا وو درسنا سابقا

بقمصان الترطیب  ودقة تلبیسھاوحدة الترطیب من حیث النظافة .  باعالتحضیر للطباعة ان یفحص الط

وأن یضع ھذه الوحدة في الحالة والشروط الالزمة للعمل ، فیضبطھا حسب  ءفي الوحدات العاملة بالما

) ملم , وعلى اسطوانات 0.1طة شرائح ورقیة او فلمیة بسمك (ادلة التشغیل ، وتتم ھذه العملیة بوسا

شرط ، الترطیب المالمسة للسطح الطابع ان تضغط علیھ بشكل خفیف ومنتظم ، وأذا لم یتحقق ھذا ال
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 ئل الترطیب ، تتراوح ما بینمحددة لسا ةھنا المحافظة على درجة حموض نبغيوی ،الضبط تعاد عملیة 

) درجة سواء كان ذلك بعملیات القیاس الیدویة لدرجة الحموضة ومعادلة سائلة الترطیب 5.5الى ()5(

  بوساطة مواد خاصة ، ام عبر التحكم بأجھزه الخلط اآللیة التي تسھم في ثبات ھذه النسبة .

  ألمور االتیة :ي فیائیسوتستخدم مواد المعادلة او ما یسمى مادة الترطیب الكیمیائیة بشكل ر

  .درجة) 5.5) الى (5لى درجة حموضة تتراوح مابین (الحصول ع - أ

شاره على اسطوانات الترطیب تتخفیض التوتر السطحي للماء لتحسین عملیة توزیعھ وأن -ب 

 واللوح الطباعي .

  وح الطباعي للتجاذب مع الماء . قابلیة المناطق غیر الطباعیة على اللزیادة  -ج

  ضافیة أھمھا :الستخدام ھذه المواد مجموعة من فوائد او

 . حمایة اللوح الطباعي من التأكسد السریع )1

  اطالة مدة حیاة اللوح الطباعي . )2

 . بشكل متساوعملیة انتشار الماء على المناطق غیر الطباعیة توازن   )3

 لف في الطباعة .اتقلیل الت )4

اما عدم التقید بتلك النسبة فأنھ یؤدي الى  ،دد كل شركة صانعة نسب خلط ھذه المادة مع الماء حوت     

  .مشكالت كبیرة لعملیة التوازن بین الحبر والماء ، ولعملیة الجفاف على الورق

  .اللوح الطباعي نالزائد عفخ ھوائي ألزالة الماء ) نظام ترطیب مع نظام ن30-2ویبین الشكل (
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) ازالة الماء الموجود في منطقة ما قظام المشار الیھ في الشكل الساب(بوساطة الن باعویستطیع الط     

امام المنطقة المطلوبة ، كما یمكن التحكم بكمیة  او المفاتیحنابیرصى اللوح الطباعي ، عبر عدد من العل

  الھواء المنفوخة عبر مفتاح خاص .

 ضبط وحدات نقل الورق وعناصره  4- 2- 2

بعد ان تتم عملیة تھیئة وحدة الطباعة ووحدتي التحبیر والترطیب للعمل ، یتبع ذلك فحص عناصر      

مریره الى االساءه الى عملیة نقل الورق وتنقل الورق وضبطھا ، واي خلل في ضبط تلك العناصریؤدي 

، والى العملیة الطباعیة بأسرھا ، مما یؤثر في النوع والكمیة المنتجة ،  ماكینةعبر االجزاء المختلفة لل

  الورق .  تھویةوحدات النقل ، ما یسمى بطرائق ومن األمور المھمة قبل بدء ضبط 

  افھا مایأتي : وتحتاج ھذه العملیة الى تدریب خاص . وأھم اھد

الورق ، اذ یكون الھواء قد طرد بسبب وزن الورق الذاتي ، وطول مدة  طبقاتادخال الھواء بین  - 1

  لتسھیل عملیة فصل الورق في رأس التغذیة .ن ، وتكون الحاجة الى ھواء جدید التخزی

الورق في الحصول على حافات متطابقة للورق للحیلولة دون وقوع مشكالت في اثناء عملیات نقل  - 2

 آلة الطابعة .

الحصول على رصة عمودیة للورق لیس فیھا انحناء من الجھات جمیعھا وعدم استواء سطح الورق  - 3

 رأس الشفط .لیؤدي الى مشكالت 

 االوفسیت او لماكینة الطبعوضع على منتصف طاولة التغذیة وی ،دد منتصف طبق الورقحوی     
وباألرتفاع حسب تعلیمات الشركة الصانعة ، ویرتب الورق على طاولة التغذیة بالشكل العمودي 

  توقف . بدون المستمرةالتغذیة  یةامكان تتیح الحدیثة  مكائن الطباعةالمطلوب  و

ً لطاولة تغذیا) 31-2(ویبین الشكل     . اوفسیت ماكینة طبعل ةنموذجا
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  الواجب مراقبتھا وضبطھا لتسھیل عملیة نقل سلیم للورق مایأتي :ومن العناصر المھمة 

  رأس الشفط   - أ 

 طاولة الدخول (التسلیم الى وحدة الطباعة)  - ب

  طاولة الخروج - جـ 

  رأس الشفط -أ
ً ان رأس الشفط جھاز وظیفتھ حمل الورق من طاولة التغذیة وأیصالھ الى طاولة التسلیم       درست سابقا

عمل لسحب الورق من االمام ، وأجھزة تعمل من الخلف وتلك االجھزة ھي االكثر توھناك اجھزة ،

ً ، لسرعتھ ً وأستخداما على تلك  ویطلق ،كبیرة  احجام يا العالیة وقدرتھا على حمل ورق ذشیوعا

  رؤوس الشفط )  . (وأ) ةالخلفیاألجھزة  (رؤوس التغذیة 

ھا والتمكن من السیطرة تعرفمباععلى الط نبغيلشفط من مجموعة من االجزاء، ویویتكون رأس ا     

  على ضبطھا ، وتلك االجزاء ھي :

  منظم ارتفاع رأس الشفط . )1

 معدل سحب الورق . )2
 منظم ارتفاع شافط الورق . )3
 ناقل الحركة لنظام السحب . )4

 منظم ارتفاع ناقل الحركة . )5
 ناقل الحركة . )6
 شافط الورق . )7
 ذراع نفخ الورق . )8
 ھواء الرفع .ذراع التثبیت مع نافخ  )9

 . فرش تفریق الورق )10
 ق المستخدمالضبطحسبقیاس الور  )11
 ضبط ارتفاع رصة الورق  )12
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  رأس الشفط)  32-2ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

بطریقة التشغیل والضبط لرأس الشفط . ویمكن تلخیص اھم العملیات والمالحظات  ذینفالت وینبغي     

  التشغیلیة بما یأتي :

  :الضبط حسب قیاس الورق المستخدم  -

یمكن ضبط رأس الشفط حسب قیاس الورق او الكرتون المستخدم ، عن طریق فك رأس التغذیة ،      

  القیاس المطلوب . حسبتة الى االمام او الخلف ، او ازاح

  :ضبط ارتفاع رصة الورق  -
م ، یقدر ئالورق لتكون بأرتفاع مالفاع رصة ، ال بد من ضبط ارت ھس التغذیة بعملحتى یقوم رأ     

  .لموجودة في مقدمة طاولة التسلیم ) ملم اسفل زاویة الطرق االمامیة المتحركة ا5-8بنحو (

بمساعدة مجموعة من العناصر والعملیات كما وفع الورق من الحافة الخلفیة بوساطة اقدام الشفط ، دی     

ً . ومن المھم ھنا نظافة رؤوس الش   فط للحیلولة دون وقوع اعاقات كبیرة في عملیة الشفط .تعلمت سابقا

وھناك عدد من االنواع والقیاسات لرؤوس االقدام الشافطة الجلدیة ، اذ تستعمل للورق ذي الكتلة األقل 

 2) غم / م80ذي الكتلة االكثر من (عریض . وللورق  شافطات ذات رأس جلدي 2) غم / م80من (

  شافطات ذات رأس جلدي رفیع .

 اخل قلیال . عندولضمان عملیتي شفط ورفع ناجحتین ، البد ان تكون اقدام الشفط مائلة الى الد     

  استخدام الورق ذي الوزن الخفیف ،وعمودیة عند استخدام ورق ثقیل . 

ویتم التحكم بأقدام الشفط الرافعة على سطح الورق ، عن طریق التحكم بتنزیلھا او رفعھا للوصول      

  ى ارتفاع یتیح للقدم رفع طبقة واحدة فقط .الى اقص
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رھا وتضبط الشفاطات الناقلة من االمام والخلف والجوانب للقیام بعملیة نقل صحیحة ، یتراوح مقدا     

التفرید الخلفیة التي تحول دون  شملم . ومن الضروري ضبط فر )5-3(في األجھزة المعروفة ما بین 

 ) ملم ومن المھم10-2) ملم فوق رصة الورق بعمق (5-2مرور ورق مزدوج اذ توضع على ارتفاع (

ً ضبط قدرة ذراع تفرید ضبط قدم  نبغي) اطباق فقط ، كما ی10-6تفرید (بعملیة  قوملی الورق ایضا

  ن الھواء للمساعدة على رفع الطبق االول .التثبیت للطبق التالي بعد الطبق المرفوع ، ولنفخ كمیة م

  )الى وحدة الطباعة طاولة الدخول (التسلیم -ب

 تھلتھیئالتغذیة بطریقة منظمة . والعمل  تتلخص وظیفة طاولة الدخول بأستالم الورق من طاولة     

  للدخول او للتسلیم الى وحدة الطباعة .

  : یما یأتي اھم اجزاء طاولة الدخولوف
  :مقیاس االزدواجیة  - 1

بط الط      اعیض دخول.  ب ة ال ى طاول د ال ق ورق واح دخول طب ط ب ماح فق ة للس اس االزدواجی مقی

ذین ھ الل ھ ووزن ب نوع ر حس ورق متغی مك ال روریة , اذ أن س ذه ض بط ھ ة الض را  وعملی اختی
ر  انیكي واآلخ ھا كھرومیك زة , فبعض ك األجھ واع تل ن ان دد م اك ع د. وھن ل الجدی ي  للعم الكترون

  .) جھاز كھرومیكانیكي لقیاس أزدواجیة الورق33-2ویبین الشكل (
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  ) جھاز الكتروني لقیاس أزدواجیة الورق.34-2والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :األدوات المساعدة - 2

لحرص على تدفقھ ودخولھ الى واوھي مجموعة من االدوات التي تساعد على ضبط مسار الورق      

ش وكرات وزنیة دوارة وبكرات االدوات من سیور ناقلة , وفر تلك ألفالطباعة بشكل سلیم.وتتوحدة 

وعجالت دفع , فتتحدد السیور الالزمة واماكنھا حسب قیاس الورق المستخدم وتشد بالشكل الصحیح , 

  وتضبط الكرات والفراشي والبكرات على سطح الورق.

اس االزدواجیوتوضع بكرتان مطاطیتان بعد مرور ط      ـبق الورق من مقی ى بعـ ـة , عل م 10د (ــ ) س

ین تاكما توضع بكرتان اخر تقریبا منھ. ن من المعدن على نھایة الطبق ویوزع باقي البكرات والفراشي ب

ة  ة , للمحافظ ة والمعدنی رات المطاطی ك البك ورق وتل ق ال ار طب بط مس ى ض ھعل                  ، توجھ

  الورق .) طاولة تغذیة 35-2ویبین الشكل (
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  :الزوایا (األدلة) الجانبیة - 3

رور       مان م ك لض وان , وذل ابق لألل ق ومط ع دقی لیم , وطب كل س ورق بش ر ال ا تمری وظیفتھ

ة دون  ددة , للحیلول ة مح ط جانبی ن نق ورق م تالفال ى ا أخ ورق ال ة ال ینـلیسحرك  ار او الیم

  جانبیة.زاویة )  36 -2(لـن الشكــویبی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

يوی      ة نبغ ا الجانبی ون الزوای ورق  ان تك واع ال حب ان ة لس من  مؤھل رعات ض ف الس بمختل

ن  تخدم ویمك ورق المس اس ال ب قی رك حس ى التح اعدتھا عل ادي , ومس ل االعتی روف العم ظ

ة بن ك الزاوی بتحری غیرة س ى ( ص ً ال ا ل احیان م0.02تص ةمنال ) مل د  , حرك ة ق ال الحرك ومج

  .) ملم 2.5یصل الى (

ا       ك الزوای بط تل حبلوتض ورق س ین ( ال ا ب راوح م افة تت ى مس ات 8-3ال ب تعلیم م حس ) مل

انعة  ول ركة الص ة خمالش ة بطریق ض االوراق المقصوص ة بع ةطاعالج ة ی ئ بط زاوی ن ض مك

حب  وة س مان ق ورق لض ى ال غط عل بة الض بط نس ن ض ا یمك ة ) كم ة الجانبی اجز (الزاوی ةح  كافی

ورق , اذ ان  ادة او اللل ي صنقالزی غط  ف ورق  الض حب ال ة س لبیة لعملی كالت س ى مش ؤدي ال ی

م ن المھ مك ( وم ي ذي  س ریط ورق ق ش ن طری حب ع ة الس اع زاوی بط ارتف د 0.1ض م وعن ) مل

مك ر س د  تغیی ا بع ة تلقائی تم العملی مك , اذ ت ذا الس ى ھ ر عل ة للتعیی اك حاج یس ھن ورق , فل ال

  ) ملم.0.1ضمان التعییر على الورق ذي (
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  :االمامیة  (أالدلة) وایاالز- 4

. ولھذا تموج ل افقي غیر موھي التي تستقبل أطباق الورق , لتضمن أستواء حافتھا االمامیة بشك     

انضباط الوان الطباعة , والحیلولة  ایضا ً دون حدوث التسلیم المبكر او فھي مھمة لضمان عملیة 

ً زوایا امامیة علویة وأخرى سف  ماكینةلیة یعتمد استخدامھا على قیاس المتاخر للورق , وھناك ایضا

   ،الطباعة وشركة التصنیع

  . زاویة علویة  )37- 2( ویبین الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) زاویة سفلیة.38-2والشكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبعد انضباط طبق الورق على الزاویة االمامیة , ترتفع ھذه الزاویة الى االعلى في حالة الزاویة     

نتقال الى لالك الطریق امام طبق الورق العلویة وتنخفض الى األسفل في حالة الزاویة السفلیة , فاتحة بذل

  د ھذه الزوایا الى موضعھا السابق .وحدة الطباعة وعندما یغادر الطبق طاولة التسلیم , تعو
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ن ال      ر م ل كثی ائنوتعم ت  مك واء المثب فط الھ ام ش تلخص دوربنظ فلیة ,وی ا الس ل الزوای د  ه قب ي ش ف

الورق الى االسفل للحیلولة دون خروجھ فوق الزاویة , والمحافظة على استواء سطح الورق الى االسفل 

تثناء ویضبط  وعدم تعرجھ. ورق المستخدم باس ة حسب سمك ال ائنالارتفاع الزوایا االمامی الصغیرة  مك

  التي تكون فیھا الزوایا ثابتة.

ام 0.1ویكون الضبط عادة بمقدار (      االى االم ل الزوای ن تمیی ورق , ویمك ى سمك ال افة ال ) ملم , اض

دود ( ف بح ى الخل تعملة ی1وال ا المس دد الزوای اه , وع ل اتج م لك ورق المستعمل ) مل وع ال ى ن ف عل توق

أتي دور الطمن الزوای اكبروقیاسھ , فالورق الخفیف والمرن بحاجة الى عدد  ا ی ة. وھن اعا األمامی ي  ب ف

اس والسمك ل ى القی بطھا عل ون المستعمل , اضافتحدید عدد الزوایا الالزمة , وض ورق او الكرت ى  ةل ال

  انظمة شفط الورق المساعدة المرافقة للزوایا.

  طاولة الخروج   -ج
عملیة الطباعة , تنتقل االوراق المطبوعة من مالقط االسطوانات الطابعة الى مالقط  من نتھاءاالبعد      

لیم . االستالم , وتلقى االطباق المطبوعة على طاولة االستالم وع بشكل س ورق المطب ولضمان وصول ال

  وبناء رزم مرتبة من الورق ضبط مایاتي 

 االستالم على القیاس الجدید للورق , وذلك بضبط زوایا االستقبال (المصففات).طاولة  - 1

 نظام السیطرة على ارتفاع الورق ، والنزول اآللي لطاولة األستالم . - 2

 فتحات مالقط استلم الورق على نوع الورق الجدید .  - 3

 جھاز نفث مسحوق منع االلتصاق على مساحة الورق المطلوبة . - 4

 . الوسائد الھوائیة بحسب نوع الورق وكتلتةئي وقوة ضخ الھوا - 5

ً  رابتنظیف فالتر أغ ان الى ةوعملیات الضبط ھذه اضاف الورق ھي التي تؤمن طباعة مستمرة وأستقباال

 ً   ) طاولة خروج.39- 2ویبین الشكل ( ، جیدا
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  اجراء عملیات الطباعة التجریبیة5- 2-2 

, وفي  ماكینة الطبعحقیقیة بأستخدام ینتج الطباع , قبل بدء عملیة الطباعة الكلیة , تجارب طباعیة      

, الزم , وكمیة الترطیب ال كمیة الحبروفحصھا , وضبط  ماكینةالناء تتم عملیة مراقبة اجزاء ھذه األث

لحصول على واند التشغیل , الفنیة المحتملة ع حل العقباتلالتعاون مع المستویات األعلى  باعوعلى الط

  التجربة المطلوبة والمطابقة للمواصفات .

وینبغي في ھذا السیاق فحص  اكتمال المعلومات على المطبوعة , والتاكد من وضوح عملیة      

, وفحص صحة توزیع الصفحات وأنتظامھا , وتجھیز  توزیع الحبر على المطبوع ةالطباعة , وكیفی

  . نموذج طي للمطبوعة لفحص عملیة التجلید المطلوبة

ً  ناداألستویتم       سائل والتحضیر وخاصة للصور الملونة عبر  بقةاسالتجارب الطباعیة  علىغالبا

الى الصورة الدقیقة  للوصول مختلفة مثل الكرومالین او عن طریق طابعات التجارب الملونة طباعیة

  األوفسیت. ماكینة طبعطة اسالمطلوبة بو

د       ى االنتھوعن ة عل ة حقیقی ة تجرب ن طباع عاء م ة طب ل  ماكین ن قب ا م یت واعتمادھ األوفس

ة  ة المتبقی تم الكمی ھا ت ى اساس ة , وعل د للطباع ع الوحی ي المرج ة ھ ذه التجرب بح ھ ین  تص المعنی

  تجربة طباعیة مع المالحظات . ) صورة40 -2ویبین الشكل (، كاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وضبطھفحص موقع الطباعة على الورق  6- 2- 2

 مھلى الطبق المطبوع , عن طریق تقسیعند انتاج التجربة الطباعیة , یجب فحص موقع الطباعة ع     

عبر خط وسطي افقي وآخر عمودي. ویساعد على تنفیذ عملیة الفحص ھذه اشارات وسطیة مطبوعة, 
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ان ینبغیأذا وجد أي اختالف او انحراف ف) اشارات وسطیة مثبتة على لوح طباعي.و41- 2ویبین الشكل (

  .تجرى عملیات التعدیل المطلوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ق االطباق المطبوعة المواصفات نفسھاواال فمن الضروري قان تح نبغيوبعد عملیات الضبط ی      

للورق. ویمكن ان یفحص ثبات ھذه المواصفات بأعادة طبع بعض اعادة عملیات الضبط لألجزاء الناقلة 

األوراق مرة اخرى , فإذا كان ھناك أي اختالف بین الطبعة االولى والطبعة الثانیة , فھذا یعني وجود 

تم خلل. اما عملیة األزاحة الجانبیة واالمامیة, فیمكن ان تتم بطرائق كثیرة حسب الشركة الصانعة , فقد ت

أو عن طریق أجھزة تحكم عن بعد , وتتیح كل شركة صانعة   ماكینةفاتیح خاصة على العن طریق م

  مدى محدود لتلك االزاحة.

  ، في بعض االحیان الى ازاحة اللوح الطباعي نفسھ للوصول الى الدقة المطلوبة  باعویضطر الط 

  .االوفسیت  مكائندى مكان التعییر العمودي الح )42- 2(ویبین الشكل 
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  .) مكان الضبط االفقي 43-2والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) نظام الضبط عن بعد.44-2والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  الطبع النھائي  2-3

جربة الطباعیة وتدقیقھا والموافقة تتتبع عملیة انتاج ال او بدایة الطبع ھي العملیة التي الطبع النھائي     

التدقیق على نوع األنتاج ومطابقتھ للتجربة االساسیة بعد كل عملیة علیھا , ومن الجدیر بالذكر انھ یجب 

  توقف او استراحة طویلة .



58 
 

مراقبة عملیات الطباعة , ومدى توافقھا مع التجربة األساسیة المعتمدة بأستمرار  باععلى الط ینبغيو

  ومراقبة األمور العامة اآلتیة وضبطھا :

  حالة األحبار المطبوعة. )1

 حالة الترطیب. )2

 األنطباع اللوني الناتج. )3

 حالة الحبر المطبوع على الورق ومواصفاتھ. )4

بالورق والحبر  الماكنةتزوید  –اضافة الى عملیات المراقبة الشاملة للمطبوعة  – باعوعلى الط    

عملیات الطباعة ان تتعرض العملیة الطباعیة الى لزم ذلك , ومن المحتمل في أثناء وسائل الترطیب كلما 

مور الصعبة أو من المشكالت الفنیة ,فعلیھ حلھا أول بأول . والتشاور مع المعنیین في حالة اال مجموعة

  یتحمل مسؤولیة النوع والكم. ھو من باعالمستعصیة والط

ان یراقبھا بشكل دقیق وتفصیلي للوصول الى التجربة  باعسیتعلق باألشیاء التي على الط اما فیما     

  المعتمدة  فیمكن توضیحھا فیما یأتي :

  اختالفات اللون من طبق آلخر, أو داخل الطبق الواحد.. أ

 المحافظة على حدود تباین النغمات اللونیة.ب. 

ً بشكل غیر ملحوظ.   ج. المحافظة على تدرج النغمات اللونیة وتداخلھا معا

  ة النغمات اللونیة وسالستھا.د. نعوم

  ھـ . تشوه الصور او تلطخھا او فقدان حدتھا.

  و. البریق والتالق اللوني المطلوب.

المساحات غیر المطلوبة طباعتھا من عدم  ددة األلوان والملونة , تدقیقمتعفي الطباعة  باعوعلى الط

الحبر وتلوینھ للورق التالي , وغیر ذلك , وكذلك كفایة الحبر في أجزاء الصورالمختلفة  , وتلطیخ تلونھا 

  السیطرة علیھا. نبغيتي یمن المشكالت والعیوب ال

التقید بھا للوصول الى الطباعة  باععلى الط نبغيان تاكید مجموعة االعمال التي ییبقى من األھمیة بمك

  ., ویمكن تلخیصھا بالنقاط اآلتیةشروط الجودةلكلیة المطابقة للشروط الفنیة وا

  انتاج تجربة طباعیة واعتمادھا للطبع الكلي. - 1

 .وانتظام عالمات الطي والتشذیب التاكد من انضباط عالمات المونتاج وأرقام الصفحات - 2

 على موافقة صریحة مكتوبة باألعتماد للطبع. لبدء الطبع بعد الحصو - 3

 التأكد من توافر درجة لون الحبر المطلوب , او تحضیرھا قبل بدء الطبع. - 4

 من سالمة الورق عند تسلمھ من حیث النوع والكتلة , وانضباط زوایاه ومقاساتھ وكمیتھ.التأكد  - 5
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التأكد من سالمة اسطوانات الترطیب , وأنھا نظیفة خالیة من آثار المنظفات , او اي مادة مؤثرة ,  - 6

 والتأكد من استدارتھا.

 یر.التأكد من عدم ترسب الحبر , أو اي جسیمات أخرى على اسطوانات التحب - 7

 التأكد من ضبط أسطوانات التحبیر وحوض الحبر. - 8

 ضبط درجة تركیز الحموضة. - 9

  عن العمل. ماكینةال ایقافیغ اللوح الطباعي عند التاكد من تصم -10

  التأكد من سالمة تركیب اللوح الطباعي , وضبط سموكھ للحصول على كبسة مثالیة. -11

  الطبع المثالي.التأكد من سالمة الوسیط المطاطي, وضبط سموكھ لتحقیق  -12

المة اجھزة الضبط للحبر بالحبر, وضبط منسوبھ في حوض الحبر , او التأكد من س الماكنةتغذیة  -13

  المتطورة. لمكائنفي ا

  اعادة ضبط اسطوانات الترطیب حسب حاجة كل طبقة. -14

  التأكد من ضبط جھاز استقبال الورق (طاولة االستالم). -15

  .لماكینةكد من انضباط اأالت -16

على انسیاب  لبدء والحرصحة بأمر التشغیل , وضبط العداد عند رقم صفر عند اضالموطبع الكمیة  -17

  تناسق وانتظام , وتوحد الكثافة اللونیة بین أول طبق وآخر طبق.بالتشغیل 

  كد من تداول الورق المطبوع برفق , وخاصة الذي لم یجف بعد.أالت -18

  ألستفادة منھا في المرات القادمة.القیام بتسجیل المشكالت التي تحدث في التقریر الیومي ل -19

كد من وعي اھمیة الجودة لدى المساعدین , ونظافة ایدیھم وتجنب لمس الورق وتداولھ بشكل أالت -20

  مبالغ فیھ وبطرائق غیر صحیحة.

ً لطبعات قادمة. -21  حفظ التجربة الطباعیة لتكون مرجعا

  ماكینةانھاء العمل والعنایة بال 4- 2

العمل بشكل مناسب  نھاءعة من األعمال المطلوب تحقیقھا ألالطباعة , ھناك مجموعند انتھاء عملیة      

  وتقسم ھذه االعمال او العملیات الى مجموعتین ھما :

    حساب كمیة الطباعة  1- 4- 2

, وعادة ما یكون قسم التجلید , ویمكن  قاملة مع الزوائد الى القسم الالحیتم نقل كمیة الطباعة المطلوبة ك

وتخص عملیة حساب األوفسیت. ماكینة طباعةالمجھزة بھا  تحدید كمیة الطباعة عن طریق العدادات

ً عملیة توضیح الجودة الطباعیة لر  توضیح باعصات المالزم ,بمعنى ان على الطكمیة الطباعة ایضا
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 جیدةطبوعة الان تتم عملیة تصنیف وفصل المالزم الم نبغيالعمل مع الكمیة المستلمة, او ییمكن متابعة 

ً تعبئة السجالت االنتاجیة التي بحوزتھ. باعلى الطع نبغيعن التالفة , وی   ایضا

  وقف الماكنة والعنایة بھا  2- 4- 2

یضمن تحریر اسطوانات  انلماكینةعمل ا ایقافالطباعة و من نتھاءاالبعد  باععلى الط نبغيی      

اسطوانتھ برفق  ویحفظ  صلھ عنفوی باعيالط ح, ویصمغ اللو باعيوالترطیب عن اللوح الطبیر حالت

من  طباعیة معتمدةحتى تتم عملیة شحن المطبوعات بشكل نھائي على األقل , بعد ان یلصق علیھ عینة 

اللون الطباعة , واذا كان ھناك حاجة لتغییر اللون الطباعي یزال  ماكینةنتائج طباعتھ, ویتم تنظیف 

للطباعة الجدیدة بعد ان تجري عملیات الصیانة  الماكینةوتحضر  اسطوانات التحبیر ھذه القدیم , وتنظف 

سنویة الفالیومیة واالسبوعیة والشھریة ونص (الصیانة)الوقائیة فھناك العنایة ماكینةالالزمة للوالعنایة 

  والسنویة. 

إن عملیة ،  الـون حدوث االعطى الحیلولة دــ, بل الات یدف ھذه العملیات الى إزالة السلبوال تھ     

م والتزییت لمختلف األجزاء المیكانیكیة اضافة الى تزییت المضخات  وكذلك عملیات تنظیف التشحی

الطباعة , وفي ھذا السیاق البد  مكائنمن عملیات الخدمة والصیانة ل الورق ,ھي جزء غبارلفالتر من ا

  من األھتمام بشكل خاص باألجزاء اآلتیة :

  : العنایة بوحدة الترطیب .أ

, وھذه العملیة تتعلق بحالة أسطوانات الترطیب   لحبرتتعلق جودة الطباعة بالتوازن بین الماء وا     

فحص  نبغيبدء الطباعة , یبل فقمصان الترطیب بحاجة الى تنظیف یومي نتیجة لحساسیتھا العالیة , وق

حالة أسطوانات الترطیب , فاذا كانت ھذه األسطوانات قاسیة , یتم تنظیفھا بالماء الساخن ,كما یجب 

ً من مادة الصمغ للحیلولة دون دخولھا الى  سطوانات والعمل على زیادة االتنظیف الواح الطباعة دائما

  تھا.بصال

نات الترطیب تنظیف حوض الترطیب , وعبوات الترطیب والقیام بتنظیف یومي ألسطوا ینبغيو     

تر لھذه فاش خاصة , مع الحرص على عدم بقاء اي مادة تنظیف علیھا , وذلك بأستخدام ماء فر ساطةبو

  الغایة.

  : ب. العنایة بوحدة التحبیر

تنظیف وحدة التحبیر بعد نھایة كل یوم عمل , وال سیما في حالة أستخدام أحبار سریعة  نبغيی     

الجفاف  وأستخدام مجففات لألحبار , بحیث تصبح األسطوانات قاسیة وشدیدة النعومة واللمعان , ویبدأ 

حبیر نظام التوینظف , ثم یبدأ بتنظیف  خزانبتنظیف األحبار بأستخدام المذیبات , ویزال محبر ال باعالط

  .وأضافة مواد تنظیف خاصة  علیھ , بعد ان یعلق جھاز التنظیف األوتوماتیكي  ھ, وتشغیل
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الحیلولة دون  نبغيویطة شفرة مطاطیة , وتجمع في حوض خاص .اسا األحبار المذابة فأنھا تزال بوام 

  دوران االسطوانات بغیر مادة تنظیف , الن ذلك یقود الى تلف الشفرة المطاطیة.

  : ة المطاطیةنج.العنایة بالبطا
ة المطاطیة ألطول مدة نالقیام بعملیات عنایة منتظمة للمحافظة على ثبات مواصفات البطا نبغيی     

  التنظیف. ممكنة , ومن المھم في ھذا السیاق اختیار نوع مادة

ً من مواد التنظیف والرعایة للبطا یفضل استخدامھا وات المطاطیة , نوتعرض الشركات المصنعة عددا

  رغم تكلفتھا المرتفعة.

ً مزیج من مادة البنزین الخفیف والگاز لتنظیف البطا      ة نحمایة البطا نبغيات لذلك ینویستخدم أحیانا

لتصاق والى تلطیخ الصور تؤدي الى خاصیة األ  وان زیادة المادة الدھنیة للبطانات من الجفاف

  . المطبوعة

  : د.العنایة بمضخات الھواء

 ھدة دخول الرطوبة الیملزیت تتعلق بمراقبة ارتفاع نسبة الزیت بالمضخات , فعملیة تغییر ا نبغيی     

ً  من المحیط , و   .من المعتاد تغییر الزیت سنویا
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  اسئلة الفصل الثاني

  
  االوفسیت؟ التي تتكون منھا ماكینة طبع ا ھي االسطوانات االساسیة م:1س
  بدء عملیة الطباعة ؟  ساعة من) 24لماذا یوضع الورق في قاعة الطباعة قبل ( :2س
  لیعرف مكونات االلوان االساسیة ونسبھا؟ ماذا یستخدم الطباع:3س
  لمحور الطباعة ؟ االیاف الورق . ولماذا یكون موازیعرف اتجاه :4س
  لماذا یثنى اللوح الطباعي قبل تركیبھ على االسطوانة الخاصة بھ ؟:5س
  لماذا تستخدم الحشوات الطباعیة اسفل اللوح الطباعي او البطانة المطاطیة ؟ :6س
  المقابلة للورقة .:عدد االجراءات التي تتخذ للتحكم بمشكلة رؤیة المطبوع من الجھة 7س
  ماذا یطلق على أجھزة التحكم بالحبر، وبموقع الطباعة على الورق عن بعد ؟:8س 
  ما ھي درجة الحموضة الالزمة لماء الترطیب؟:9س
  نفسھ؟ ن على الوجھیلماذا تطبع بعض االوراق مرتین متتالیت:10س
  كیف تتم عملیة تنظیف البطانة المطاطیة ؟ :11س
  تحدید نوع المالزم المطبوعة للقسم الذي یلیھ؟ب لماذا یقوم الطباع :12س
  :علل ما یاتي :13س

  تھا وتحضیر مستلزماتھا.ءاستالم طلبات العمل وقرا - 1     
  تبدیل اقمشة جدیدة السطوانات الترطیب. - 2     
  (االوفسیت) للعملیات الالحقة الطباعیة. ماكینةلماذا تجھز  - 3     
  االھتمام بعملیة تركیب اللوح الطباعي على اسطوانتھ الحاملة. - 4     
  بما یناسبھا من العبارات. امال الفراعات االتیة:14س
  ......... .تكون درجة حرارة تخزین الورق  ............. ودرجة الرطوبة  - 1    
  ............   المحافظة على اللوح الطباعي من الخدوش واالنحناءات تقلل لنا - 2    

  و.............. و.............. .      
  اسطوانة الطبع تحتوي على مجموعة من .............. وتكون الجزء الحامل  -3    

  ........... .والمستقبل       
الى یضبط الطباع مقیاس االزدواجیة للسماح بدخول طبق ............  - 4    

  اولة................. ط
  

  عدد اجزاء راس الشفط.:15س
  تكلم عن طاولة خروج الورق . :16س
  تكلم عن عملیات الطباعة التجریبیة على ماكینة (االوفسیت) :17س
  ما المقصود بالطبع النھائي على ماكینة (االوفسیت)؟ :18س
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  الفصل الثالث     
  المشكالت الطباعیة وضبط      

  الجودة   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 االصول الطباعیة. 
 المشكالت الرئیسة وطرق التغلب علیھا. 
 ودةجضبط ال. 
 الطباعیةضبط الجودة  شروط. 
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  الفصل الثالث
  

  المشكالت الطباعیة وضبط الجودة
  

للوصول الى الجودة الطباعیة المطلوبةولتقلیل ,و مجموعة من المشكالتلرض طباعة االوفسیت عتت     

والتامة الصنع , البد من معرفة اسباب تلك المشكالت وطرائق معالجتھا , سواء الفاقد في المواد الخام 

الطباعة  مكائنمعاییرام بقضایا ضبط و لخام ,ارتبطت تلك المشكالت باالصول الطباعیة , ام بالمواد ا

  .المستخدمة , ام بمعرفة اسالیب ووسائل ضبط الجودة الطباعیة

الجودة الطباعیة یساعدعلى التنافس ویضاعف من القوة ضبط اسالیب ووسائل  استخدام ان     

ص من مدة التصدیریة, ویسھل معرفة االسباب الفنیة المؤدیة الى المشكالت مدار البحث , مما یقل

التكالیف . فما اصول المطبوعات ؟ وما المشكالت الطباعیة الرئیسة التي في التصنیع الالزمة ویوفر 

في ھذا  طرائق ضبط الجودة المستخدمة حدیثا ؟ ھذا ما ستتعرف علیھتواجة طباعة االوفسیت ؟ وما 

  . الفصل

  االصول الطباعیة  1- 3

نوع االصول الطباعیة المستخدمة فیھا  بذات الجودة العالیة بشكل كبیر یتعلق انتاج المطبوعات      

تكوین ھذه  ویمیز بین اصول خطیة , واصول شبكیة , واصول متصلة , واصول ملونة . وحتى یمكن

االصول ومواصفاتھا , ھناك مجموعة من الشروط التي ینبغي مراعاتھا لتصبح مالئمة للعملیات 

االصول وحسب , بل على االلوان  الطباعیة بشكل عام , فلیس المطلوب التركیز على القیاسات لتلك 

  : وحدةوضوح معالم الصور ونظافتھا. واھم انواع تلك االصول ما یاتي

                                                   الخطیةاالصول  1- 1- 3

الشرط االساسي ھو خلفیة بیضاء ترسم علیھا الخطوط السوداء وینبغي ان تكون الخطوط مغطاة      

الصول ذات اللونین االبیض واالسود . اما الملونة منھا , فیمكن ان لون االسود القاتم , ھذا بالنسبة بالل

ویمكن ان یكون لكل لون رسمة الونة فعال, ویمكن معالجتھا الحقا باجھزة فرز االلوان تكون االصول م

بقة , باستخدام االوراق امستقلة باالسود واالبیض كل على حدة . وضمن مواصفات االصول الخطیة الس

  الشفافة كما سیرد الحقا.

  الصول الظلیة المتصلة (باالسود واالبیض )أ 2- 1- 3

تندرج تحت ھذا العنوان الصور باالسود واالبیض , والرسوم الطباشیریة وكل ما یتكون من ظالل      

  من االبیض الناصع حتى االسود الداكن . 

  



65 
 

         الصول الملونة التي تعكس الضوء أ3- 1- 3

المرسومة وھي االصول التي تنتج الوانھا من انعكاس الضوء عنھا , وتنتمي لھذا النوع كل االصول      

  . بااللوان المائیة او الزیتیة او الصور الفوتوغرافیة الملونة

  االصول الملونة الشفافة  4- 1- 3

ومن  مامتصویریة عن طریق اضاءتھا من االوھي االصول الشفافة التي تنتج رؤیتھا او معالجتھا ال     

  ھا الشرائح الفلمیة الملونة (السالیدات).الالخلف ومن امث

یص انواع االصول الطباعیة , فمنھا الخطیة اوذات الظالل المتصلة. وھذان النوعان یمكن ان ویمكن تلخ

فالم او على ورق عادي . ایكونا باالسود واالبیض او بااللوان كما یمكن ان یكونا على شرائح شفافة او 

  .تكون من اصول خطیة وظلیةاضافة الى انواع االصول ثالثیة االبعاد  وھناك بعض االنواع التي

  :المواصفات العامة لالصول الطباعیة

ومعالجتھا  الصول الطباعیة ,اوز عدد من العقبات والسلبیات في استطاعت التكنولوجیا الحدیثة تجا     

  من المواصفات اھمھا:الوقت , یفضل ان تتصف تلك االصول بمجموعة و توفیر الجھدولاال انھ 

  ان تكون االصول غیر متضررة بالكشط او التمزق او االتساخ.  -أ

  ھا , او ال تكون الكتابة على الخلف مؤثرة في العملیات الفنیة الالحقة یتان الیكتب على خلف -ب

في االصول الخطیة باالسود قاتمة بشدة ان تكون الخطوط السوداء ذات حافات حادة و -ج

   واالبیض .

  %70 عن للخلفیة االبیض, ونسبة  %1.5 نع ادة االسودان التقل درج -د

  ان تكون االلوان المستخدمة في الصور الملونة قابلة للفرز بالوسائل التقنیة المستخدمة. -ھـ 

ة معینة التتعدى ـعلى نسبور باالسود واالبیض ـال االسوداد للصــمجان ال یزید  - و

  ا سوادا .ھشدنقطة بیاضا من الصور وا شدیعبر عن العالقة بین امجال االسوداد) 1.40±0.2(

  ). 0.25±1.45( االبیض المجال االسوداديوان التتجاوز الصور الشفافة باالسود -ز

ان تكون االصول ذات قیاس مناسب بالنسبة للتكبیر , الن نسب التكبیر العالیة تؤدي الى فقدان  -ح

  التفاصیل . 

  الظالل في الصور الملونة الى اللون االحمر او االزرق . میلتان ال  - ط 

  المشكالت الرئیسة وطرق التغلب علیھا 2- 3

طباعة االوفسیت مجموعةمن المشكالت الطباعیة المختلفة , وسنتحدث عن اھمھا , وعن  تعترض     

  مجموعة االجراءات التصحیحیة التي تھدف الى التغلب علیھا ومنھا .
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  ظھور بقع بسبب انخفاضات في الوسیط المطاطي  1 - 2- 3

تظھر احیانا بقع متفاوتھ الكثافة عن باقي المساحات المطبوعة , وعادة تنتج ھذه المشكالت من      

ت الحشوة تحت الوسیط وجود تجویفات ,او خدوش في الوسیط المطاطي , او بسبب اختالف ثخانا

  .لتلف سابق بھا المطاطي او 

  :لتالیة المتغیرات ابتحقق من  المشكلة او العیب  ومعالجة تلك

  زیادة ثخانة الحشو الخلفي : -أ

من المالحظ ان استخدام ھذا المتغیر على الرغم من معالجتھ للعیب , قدیؤدي الى اثار جانبیة 

  اخرى كزیادة الضغطواالحتكاك , وقد یؤدي مع مضي الوقت الى تاكل معالم الصورة .

  الكبس :زیادة نسبة  -ب
البد من زیادة نسبة الكبس بحذر , بعد مراجعة ثخانات الحشو تحت السطح الطباعي , وتحت 

  الوسیط المطاطي , والتاكد من نسبة الكبس المستخدمة .  

  مراعاة عالقة ثخانة و ینبغي عدم استخدام ھذا المتغیر ,زیادة حشو اللوح الطباعي : –ج 

  حشواللوح الطباعي والوسیط المطاطي ونسبة الكبس معا حتى ال تختل. 
  تركیب وسیط مطاطي جدید : -د

تعذر الحلول , حتى ال یكون ھناك اسراف في استخدام تعدم اتخاذ ھذا االجراءاال حین  یحبذ

  الوسائط المطاطیة .

  التراكم على الوسیط المطاطي 2- 2- 3

التي تكسو الورق والمادة الملونة , وتكون على شكل تراكمات بیضاء تنتشر  بقةینتج من تراكم الط     

  .على المساحات غیر المحبرة لسطح الوسیط المطاطي , او على شكل نتوءات في المساحات المحبرة

  : تالیةم واحداواكثر من المتغیرات الویمكن الحد من مشكلة التراكم باستخدا

  زیادة نسبة الكحول . -ا
  ق بورق مقاوم للرطوبة او النتش او االحتكاك .رر الویتغی -ب
  تغییر الوسیط المطاطي . -ج
  تعدیل جرعة ماء الترطب . -د

  ازدواج النقطة الطباعیة 3- 2- 3

یحدث ھذا االزدواج بسبب ارتخاء الوسیط المطاطي , اونتیجة ارتطام طبق الورق قبل موعد التقائھ      
بنقطة التماس بین اسطوانة الوسیط المطاطي واسطوانة الطبع . ویمكن كشف ھذه المشكلة بالفحص 

عقب كل نقطة طباعیة  لالظوتظھر النظري , اذ تظھر الشباك اغمق من الدرجة المطلوبة , 
  .ة بشكل مستطیل . یمكن كشفھذه المشكلة ایضا باستخدام المقیاس النجميطالنقوتظھر
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  . ا) مقیاسا نجمی1 - 3 یبین الشكل (و
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .وعند حدوث ھذه المشكلة یظھر الرقم ثمانیة باللغة االنكلیزیة في مركز المقیاس 

  : تالیةتغیر او اكثر من المتغیرات الباستخدام مویمكن التحكم في مشكلة االزدواج 

  زیادة شد (البالنكیت) - 1

  یة.الحیوؤثرات مر الورق من العمن عدم تقالتاكد  - 2

  مراجعة اتجاه الیاف الورق . - 3

  مراجعة مدى انزالق الورق من القوابض . - 4

  مراجعة استواء سطح الورق عند مالمستھ الوسیط المطاطي . - 5

  مساحات الصورة في طبق الورق  تحدب 4- 2- 3

ى االعلى بسبب قوة لتحدث ھذه المشكلة عندطبع االرضیات المعتمة , اذ تتحدب تلك المساحات ا     

  جذب الحبر للورق .

  . سطح طبق الورق بزاویة حادة في اتجاه مصدر ضوئيخیص ھذه المشكلة عند النظر الى ویمكن تش

  : تالیةاكثر من المتغیرات الواحد او یمكن التحكم بھا باستخدام 

  . خفض نسبة الكبس -أ
  خفض نسبة لزوجة الحبر. -ب
  . لماكینةخفض سرعة ا -ج
  .ضبط نسبة الكحول في محلول الترطیب -د

  .استخدام نوع اخر من الورق  -ھـ 
  تغییر الوسیط المطاطي . -و
  مراجعة سرعة جفاف الحبر . -ز
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  ظھور عالمات وتشوھات ترسبیة 5- 2- 3

خطوط متكررة بین اللونین الفاتح والقاتم , وتكون على شكل حزمة متوازیة , وتظھر على وھي      

عي او عرض طبق الطباعة , وترجع تلك المشكلة الى ضبط حشوات الوسیط المطاطي , او اللوح الطبا

بسبب اختالف سرعة سطوح االسطوانات , او الخلل في تروس  ماكینةكلیھما , اوالعیوب في ال

  . طباعذه المشكلة الى الخبرة عند الت التحبیر  ویحتاج الكشف عن ھاسطوانا

  ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام واحداواكثر من المتغیرات االتیة :

  المطلوب . كبط حشوة الوسیط المطاطي الى السمض -ا

  ضبط حشوة اللوح الطباعي الى السمك المطلوب . -ب

  تغییر الوسیط المطاطي . -ج

  نظام التحبیر وضبطھ . فحص -د

  اجراء الفحوص المیكانیكیة. -ھـ 

  ظھور صور شبحیة ضعیفة  6- 2- 3

وتظھر ھنا الصور المطبوعة ضعیفة غیر محددة المعالم , اذ یظھر تغیر في طبقة الحبر المنقولة      

  الى الورق . 

  :تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الیمكن استخدام ولعالج ھذه المشكلة

  زیادة جرعة التغذیة بالحبر . -أ

  زیادة نسبة الكحول .  -ب

  تقلیل جرعة التغذیة بماء الترطیب . -ج

  تغییر (البالنكیت) -د

  استعمال حبر اقل شفافیة من السابق -ھـ 

 مطبوعة على ظھر الورق ور صور شبحیة ظھ 7- 2- 3

عني ظھور الصورة المطبوعة بطبقة حبر مختلفة الشدة واللمعان على الوجھ االخر من طبق الورق ی     

  .وللحد من تلك المشكلة 

  : تالیةیمكن التحكم باستخدام واحد او اكثر من المتغیرات ال

  تھویة رصة الورق . -أ

  االوفسیت. ماكینةة الورق على طاولة االستقبال لمراجعة ارتفاع رص -ب

  مراجعة سرعة جفاف الحبر . -ج
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  مراجعة سرعة التغذیة بالحبر. -د

  مراجعة جرعة ماء الترطیب . -ھـ 

  مراجعة امتصاصیة الورق .  - و

  الورق . صمغیةمراجعة  -ز

  مراجعة نعومةالورق .  -ح

  مراجعة نسبة الرطوبة في الورق . - ط 

 تخشن الصورة الظلیة 8- 2- 3

الحالة حبیبیة الشكل , خشنة المظھر, كورق السنفرة .وتبدو النقاط  تكون النقاط الطباعیة في ھذه      

  فاقعة وباھداب , وعشوائیة التكوین . وترجع اسباب ھذه المشكلة الى ما یاتي :

  الطبع بكمیة اكثر من قدرة تحمل اللوح الطباعي .  -أ

  ه الترطیب ااختالف درجة تركیز الحموضة في می -ب

  زیادة قوة الكبس . -ج

  زیادة جرعة الحبر . -د

  عدم تنظیف الوسیط المطاطي . -ھـ 

  لمعان سطح الوسیط المطاطي . - و

  زیادة ضغط اسطوانات الترطیب والتحبیر على اللوح الطباعي .  -ز

  مة مطاط اسطوانات التحبیر .ءعدم مال -ح

  استعمال منظفات عالیة التركیز للوح الطباعي . -ط

  :لتالیة واحد اواكثر من المتغیرات ا الصورة الظلیة باستخدامویمكن التحكم بمشكلة تخشن 

  ظھرت اثار انخفاض لكثافة الحبر. ازیادة حشوة الوسیط المطاطي اذ -أ

  تقلیل الحشو الخلفي للوسیط المطاطي اذا امتد الحبر خارج حافات النقاط المطلوبة . -ب

  زیادةشدة البالنكیت . -ج

  الطباعي . حالترطیب مع السطمراجعة ضبط اسطوانات  -د

  زیادة نسبة الكبس اذا ظھرت اثار نقص في كثافة الحبر.   -ھـ 

  تقلیل نسبة الكبس اذا ظھر تلطخ او تفرش للنقاط الطباعیة . - و

  تغییر الوسیط المطاطي. -ز

  تغییر اللوح الطباعي . -ح

  مراجعة نسبة الكحول . - ي

  .  ماكینةمراجعة سرعة ال -ك
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 تغبش الصورة الظلیة  9- 2- 3

ة بین الفاتح والقاتم , وعلى نحو مغبش كالسحب الملبدة وقد ثتظھر الصورة بھذه الحالة مبقعة وملو     
  ترجع ھذه المشكلة الى االسباب االتیة :

  . عدم  استواء كبس الطبعة -أ
  اختالف ثخانات الورق . -ب
  عدم تساوي قدرة امتصاص الورق للحبر . -ج
  البالنكیت . تراكمات -د

  : تالیةاحد او اكثر من المتغیرات الویمكن الحد من ھذه المشكلة باستخدام و
  زیادة الحشو الخلفي للوسیط المطاطي اذا ظھرت اثار نقص في كثافة الحبر. - 1
  في حافات النقاط او امتداد الحبر خارج مداره. تشویھالحشو للوسیط الماطي اذا ظھر تقلیل  - 2
  الكبس اذا ظھرت اثار نقص في كثافة الحبر .زیادة   - 3
  .ساره او مداره نقاط , او امتداد الحبر خارج مفي حافات ال ویھتش تقلیل الكبس اذا ظھر - 4
  قلیل جرعة الحبر اذا امتد الحبر خارج مداره .ت - 5
  مراجعةضبط مصدر الترطیب . - 6
  مراجعة ضبط اسطوانات التحبیر . - 7
  تغییر الورق . - 8
  تغییر الوسیط المطاطي . - 9

  مراجعة نسبة الكحول . -10
  بقع والنقط العشوائیة الظھور  10- 2- 3

وتتكرر في االطباق االخرى وفي  رقة,قد تظھر بقع متف (ارضیات) عند طبع المساحات المصمتھ     

بقع ھاالت بیضاء او على شكل المكان نفسھ , وتكون اما على شكل مساحات صغیرة معتمة ومحاطة ب

) صورة مكبرة لبقع 2- 3( لـویبین الشك رى .ــ, او تظھر على شكل شعیرات والیاف احیانا اخ بیض

  ) صورةمكبرة لبقع متناثرة نتیجة تناثر الیاف الورق .3- 3والشكل (،  محاطة بھالة بیضاء
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  تالیة :احد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام و

  تخفیف نسبة لزوجة الحبر. - أ  

  تغییر الورق . -ب 

  تغییر الحبر . -ج 

  
  لھ الى مادة طباشریة تفتت الحبر وتحو11- 2- 3

تتلخص ھذه المشكلة بزوال المادة الصبغیة للحبر بالفرك . ویمكن القول انھا قابلیة الحبر للتفتت      

  . بالفرك صورة لزوال الحبرعن الورق) 4-3یبین الشكل ( ، والتحبیر

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  :لتالیة لمتغیرات اویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام واحد اواكثر من ا

  تقلیل جرعة التغذیة بمیاه الترطیب . -أ

  تقلیل حموضة میاه الترطیب . -ب

  زیادة مجففات الحبر . -ج

  . اقل حامضیة ذيتغییر نوع الورق باستعمال ورق  -د

  الجفاف .استعمال حبر سریع  - ھـ

  مراجعة جرعة التغذیة للحبر . - و

  مدة جفاف الحبر 12- 2- 3

لزوجة والقابلیة للتلطخ , وتقاس عادة لوھي المدة الالزمة لتكوین طبقة حبر خالیة نسبیا من ا      

 .مس باالصابع لمنطقة الحبر وسحبھ من جانب الخرلبجھازخاص لقیاس مدة الجفاف , او عملیا بال
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  :تالیة واحد اواكثر من المتغیرات ال بھذه المشكلة باستخدامویمكن التحكم 

  

  نقص رصة الورق المطبوع . -  أ

  زیادة مجففات الحبر .  -ب

  تقلیل جرعة التغذیة بمیاه الترطیب. -ج 

  تقلیل حموضة میاه الترطیب . -د

  تھویة المالزم المطبوعة ونشرھا . -ھـ 

  تقلیل جرعة التغذیة بالحبر . - و

  استعمال ورق اقل حامضیة . -ز 

  استخدم نوع اخر من الحبر . -ح

  تجزع طبقة الحبر 13- 2- 3

ن السطح أزیع على االرضیات الطباعیة وكظمة الحجم والتوتتعني ھذه المشكلة ظھور ثقوب غیر من     

  .) صورة تجزع كثیف 5 – 3وییبن الشكل (  ، المطبوع خشن وشبیھ بورق السنفرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : تالیةم واحداواكثر من المتغیرات الولعالج ھذه المشكلة یمكن استخدا

  زیادة الحشو الخلفي للوسیط المطاطي . -ا
  زیادة نسبة الكبس. -ب
  زیادة جرعة التغذیة بالحبر . -ج
  زیادة الحشو الخلفي للوح الطباعي . -د

  تقلیل جرعة التغذیة بمیاه الترطیب . - ھـ
  الورق بورق اكثر نعومة . ابدال - و
  تغییر الوسیط المطاطي .  -ز
  عدیل نسبة الكحول بمیاه الترطیبت -ح
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  عدم استواء طبقة الحبر 14- 2- 3

غیوم والسحب لتبدو السطوح المطبوعة في ھذه الحالة متنوعة التلون من بین الفاتح والقاتم, وتبدو كا     

ن اختالفات عاء نقل طبقة الحبر واالخر ناتج ناتج منقلة استو شكلین , اولھماالمشكلة الملبدة , وتاخذ ھذه 

  .في بریق سطح الحبر ولمعانھ 

  : تالیةاكثرمن المتغیرات ال استخدام واحد اوب بھذه الحالة التحكم ویمكن

  .دة الحشو الخلفي للوسیط المطاطي زیا -أ

  زیادة نسبة الكبس . -ب

  زیادة مجففات الحبر . -ج

  التغذیة بالحبر .زیادة جرعة  -د

  الطباعي . للوحزیادة الحشوالخلفي  - ھـ

  .تقلیل جرعة التغذیة بمیاه الترطیب  - و

  . تغییر نوع الورق باستعمال ورق اكثر استواء في اللمعان -ز

  استعمال حبر اقل شفافیة . -ح

  ر الوسیط المطاطي .یتغی -ط

  استعمال حبر سریع الجفاف . - ي

  اللمعان .استعمال حبر فائق  -ك

  تلوث المناطق غیر المطلوب طباعتھا 15- 2- 3

وتتلخص ھذه المشكلة بالتقاط المناطق غیر المطبوعة للحبر فاالصل فیھا ان تكون غیر حساسة      

  .للحبر وحساسة للماء 

  :لتالیة واحد او اكثر من المتغیرات اویكون التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  الترطیب مع السطح الطباعي .مراجعة ضبط اسطوانة  -ا
  مراجعة ضبط اسطوانة اللوح الطباعي . -ب
  تقلیل الحشو الخلفي للوح الطباعي . -ج
  زیادة حموضة میاه الترطیب.  -د

  تقلیل الحشو الخلفي للوسیط المطاطي . -ھـ 
  زیادة شد الوسیط المطاطي . - و
  تغییر اللوح الطباعي . -ح
  تغییر كسوة اسطوانات الترطیب .  -ط
  مراجعة مدى فاعلیة الحبر. - ي
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  انتقال الحبرمن وجھ الطبق الى ظھر الطبق المطبوع الذي یلیھ  16 - 2- 3

على  الى ظھور االطباق التالیة تعني ھذه المشكلة انتقال الحبر الطري من وجھ االطباق المطبوعة      

  االوفسیت . ماكینةطاولة استقبال الورق في 

  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  زیادة مسحوق عدم االلتصاق . -ا

  نقص ارتفاع رصة الورق على طاولة االستقبال . -ب

  تقلیل جرعة الحبر . -ج

  شحنات الكھربائیة الساكنة .الم جھازامتصاص ااستخد -د

  تغییر نوع الحبر باستعمال حبر سریع الجفاف .  -ھـ 

  . ماكینةتخفیف سرعة ال - و

  استعمال ورق اكثر امتصاصا . -ز

  نتشار الحبر (سیحانھ) خارج حدود النقطة الطباعیةأ 17- 2- 3

  . االتجاھات جمیعھافي والخطوط امتداد الحبر خارج حدود النقاطالطباعیة  والمقصود بھذه المشكلة     

  :تالیة واحد او اكثر من المتغیرات الاستخدام بكن التحكم بھذه المشكلة یمو

  .تقلیل الحشو الوسیط المطاطي  -ا

  . زیادة شد الوسیط المطاطي -ب

  .تخفیف الكبس  -ج

  تقلیل جرعة التغذیة بالحبر . -د

  .زیادة لزوجة الحبر -ھـ 

  .زیادة نسبة الكحول في میاه الترطیب  - و

  .تقلیل الحشو خلف اللوح الطباعي  -ز

  .زیادة جرعة التغذیة بمیاه الترطیب -ح

  . تغییر الحبر باستعمال حبر ذي شدة لون اقوى - ط 

  . مراجعة ضبط اسطوانات التحبیر مع اللوح الطباعي - ي

  . تغییر نوع الورق باستعمال ورق مقاوم للرطوبة واكثر قدرة على االمتصاص -ك

  متزاج الحبر مع الوبر المتطایر من الورق أ 3-2-18 

وتحدث ھذه المشكلة بسبب تماسك االلیاف بسطح الورق , وھذا یؤدي الى تطایرھا في اثناء عملیات      

الطباعة , مخلفة وراءھا على االسطح المطبوعة مساحات غیر مطبوعة , ولھا الشكل المتطایر نفسھ  
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ویبین  ،لتراكم على اسطوانات التحبیر, وبالتالي الى تلوث الحبروتؤدي تلك الشعیرات المتطایرة الى ا

  .) اثر تطایر الشعیرات على االرضیات المعتمة6 -3الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  .تقلیل لزوجة الحبر  -ا

  . ماكینةف سرعة الیخفت -ب

  جرعة التغذیة بمیاه الترطیب .زیادة  -ج

  تغییر (البالنكیت). -د

  تغییر حشوة اسطوانة الترطیب .-ھـ 

  .تغییر نوع الورق باستعمال ورق اقل احتواء على الشعیرات السائبة  - و

  مراجعة نسبة الكبس .  -ز

  )Moiréظھور اشكال المواریھ ( 19- 2- 3

ھي مشكلة تتلخص بتداخل الشباك الطباعیة معا بشكل یؤدي الى تشوش الرؤیھ , وتشكیل اشكال       

  ،منتظمة ومتكررة على مساحة الصورة 
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  .نماذج المواریھ بعض) 7 -3ن الشكل (یویب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تالیة واحد اواكثر من المتغیرات ال ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام

  اصول طباعیة اصلیة ولیست مطبوعة .استعمال - أ 

  معالجة االصول المطبوعة بشكل افضل في قسم التصویر . -ب 

  استعمال شبكات التصویرالصحیحة لاللوان االساسیة . - ج

  .مراجعة قیاس افالم الفرز للصورة الواحدة   -د 

  زیادة شد السطح الطباعي .  -ھـ 

  ماكینة .تخفیف سرعة ال- و

  الوسیط المطاطي .زیادة شد  -ز

  

  نتش سطح الورق  20- 2- 3

ھي مشكلة تعني انتزاع الشعیرات واالوبار من سطح الورق في اثناء عملیات الطباعة , اونزع      

مساحات كبیرةنسبیا من طالء الورق وشعیراتھ , وتصل المشكلة الى حد تمزق الورق  وعادة ما تحدث 

  ،ھذه المشكلة عند طبع االرضیات 
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  .ي) صورة لنتش ورق غیر مطل8 - 3ل (ویبین الشك 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  صورة تمزق الورق . )9 - 3(والشكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الھذا ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 
  تقلیل نسبة الكبس . -أ

  تخفیف لزوجة الحبر . -ب
  . ماكینةخفض سرعة ال -ج
  زیادة جرعة میاه الترطیب . -د

  ق اكثر مقاومة .رتغییر الورق باستعمال و -ھـ 
  مراجعة نسبة الكحول في میاه الترطیب . - و
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  جفاف السطح الطباعي  3-2-21

  مشكلة تنتج من نقص میاه الترطیب بحیث تصبح المناطق الطباعیة حساسة للحبر , اي قابلة للتحبیر . يوھ  

  :تالیة واحداو اكثر من المتغیرات ال العیوب باستخدامویمكن التحكم بھذه 

  زیادة نسبة الكحول في میاه الترطیب . -أ
  . زیادة جرعة التغذیة بمیاه الترطیب -ب
  .مراجعة ضبط اسطوانات التحبیر  -ج
  تغییر كسوة اسطوانة الترطیب . -د

  ھا لمانھاك الصورة على السطح الطباعي ,وتاكل معا 22- 2- 3

  المشكلة ھي تعبیر عن تفتت المساحات الطباعیة ومعالمھا وتاكلھا . وھذه     

  :تالیة واحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام

  اللوح الطباعي . علىمراجعة ضبط اسطوانات الترطیب  -أ
  تقلیل الحشو للوح الطباعي . -ب
  میاه الترطیب . فيتقلیل الحموضة  -ج
  تغییر الوسیط المطاطي . -د

  .استعمال لوح طباعي اكثر تحمال لطباعة الكمیات الكبیرة  -ھـ 
  استعمال ورق مناسب اقل قابلیة لالحتكاك . - و

  التفاف ورق الطباعة 3-2-23

                       ، تعبر ھذه المشكلة عن التفاف ورق الطباعة وتقوسھ بسبب الترطیب بعد الطبع     

  ) صورة اللتفاف ورق الطباعة .10 - 3الشكل (ویبین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  تقلیل جرعة التغذیة بمیاه الترطیب . -ا
  تغییر الورق باستعمال ورق اقل میال لاللتفاف . -ب
  . اكبر ذي كتلة  استعمال ورق -ج
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  رؤیة المطبوع من الوجھ االخر  24- 2- 3

  ة من الجھة المقابلة.قوتتلخص ھذه المشكلة بامكان رؤیة الصور المطبوعة على وجھ الطب    

  ینبغي التفریق بین ھذه الظاھرة وظاھرة النتش او نفاذ الحبر وتغلغلھ الى الجھة المقابلة .

  تالیة:المتغیرات الواحد او اكثر من ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  .تقلیل جرعة التغذیة بالحبر  -أ   
  .مة عمال ورق اقل امتصاصا او اكثر عتتغییر نوع الورق باست -ب  

  النقاط المطبوعة  هتشو 25 -3-2

                                                          ،تلطخ وتشوه في حافات النقاطالطباعیة  ووھ     

  النقاط الطباعیة . ه) صورة مكبرة توضح تشو11 - 3كل (ویبین الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تالیة واحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  .تقلیل الحشو خلف الوسیط المطاطي -أ
  .زیادة شد الوسیط المطاطي   -ب  

  تقلیل نسبة الكبس . -ج
  تقلیل جرعة تغذیة الحبر . -د

  زیادة لزوجة الحبر.  -ھـ 
  زیادة نسبة الكحول في میاه الترطیب . - و
  تقلیل الحشو الخلفي للوح الطباعي . -ز
  . ماكینةزیادة سرعة ال -ح
  تغییر الوسیط المطاطي . -ط
  .مقاومة للرطوبة شدق اكثر قدرة على االمتصاص , وااستعمال ور - ي

  ظھور خطوط مغایرة للون والصورة   26- 2- 3

ورة , وبشكل       تظھر ھذه المشكلة على شكل حزم او اشرطة من الخطوط الباھتھ او القاتمة على الص

  .وھذه الخطوط لیست لھا عالقة باسنان التروس (البنسة)  متواز اومتعامد مع ھامش مسكة الورق



80 
 

  :تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  شد الوسیط المطاطي .زیادة  -ا

  ضبط اسطوانات الترطیب مع اللوح الطباعي .مراجعة -ب

  مراجعة ضبط اسطوانات التحبیر مع اللوح الطباعي -ج

  تقلیل جرعة التغذیة بالحبر . -د

  الجانبي السطوانات الترطیب . الضغطتقلیل  -ھـ 

  مراجعة مدى انضغاط الوسیط المطاطي . - و

  عالمات الغسیل او رواسبھ وبقایاه 27- 2- 3

من ناحیة ھامش مسكة  أالكثافة , تبد ضعیفتتمثل بظھور مساحات غیر منتظمة وملونة بحبر      

  الورق باتجاه ذیل الصورة .

  : تالیةواحد اواكثر من المتغیرات ال ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام

  زیادة جرعة الحبر . -ا

  . الماءتقلیل جرعة  -ب

  تجعد الورق (كرمشتھ)   28- 2- 3

باط الحركات تتمثل ھذه المشكلة بتجعد الورق (كرمشتھ) في اثناء الطبع , ویعود ذلك الى عدم انض     

 ، , او نتیجة للطبع بعكس اتجاه الیاف الورق ,او سوء نوع الورق بشكل عام  ماكینةفي ال ةالمیكانیكی

  ) ورق متموج الحافات . 12 – 3ویبین الشكل (
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  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  . تقویسھ باالتجاه المطلوب للوصول الى استواء سطحھوطرقھ لجعل الورق تھیئة  -ا

  اسطوانة الكبس . ضغط تقلیل -ب

  . تغییر نوع الورق واستعمال ورق اكثر استواء -ج

  . لماكینةمراجعة ضبط القوابض با -د

  الشفط غیر المنتظم للورق  29- 2- 3

االوفسیت بشفط الورق بشكل منتظم  اي  ماكینة طبعلمشكلة بعدم قیام الشفاطات في تتلخص ھذه ا     

  .بمعنى قلة قدرتھا على شفططبق واحد من كل حركة عمل 

  : تالیةاكثر من المتغیرات الواحد او ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  فحص الشفاطات . -أ

  رفع رصة الورق الى المكان المخصص . -ب

  المختلفة مع مراعاة طرائق التشغیل المختلفة . دوعناصر التفری الھواء  ضخ فحص -ج

  تغذیة الحراف الورق على طاولة ان  30- 2- 3

تتلخص ھذه المشكلة بتجنب انتظام ترحیل الورق من طاولة التسلیم الى مالقط االستالم , بسبب      

  میالن الورق وانحرافھ عن مساره السلیم . 

  :تالیةحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام وا

  الموضوعة على طاولة التسلیم .موازنة الضغط على حافات الورق لعجالت الترحیل والفراشي  -أ

  ھا ضمن شروط التشغیل . یروضع الشفاطات في المكان السلیم وتعی -ب

  تغییر الزوایا الجانبیة واالساسیة بشكل سلیم . -  ج 

  عدم عمل الزوایا الجانبیة بشكل منتظم  31- 2- 3

  . االخرى وتعني ھذه المشكلة وجود فوارق في االنطباق اللوني والعالمات الطباعیة     

  :    تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الالتحكم بھذه المشكلة باستخدام  ویمكن 

  اعادة ضبط طاولة التسلیم . -أ

  تنظیم الزوایا وضبطھا حسب دلیل التشغیل . -ب       

  ة الالحقة قعدم تقبل طبقة الحبر المطبوعة سابقا للطب 32- 2- 3

  الالحقة على االلتصاق بالطبقة السابقة .وھي عدم تقبل درجة الحبر      

  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 
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  تقلیل رش بودرة الفصل . -أ

  تقلیل الفاصل الزمني بین اللونین االول والثاني . -ب

  تغییر نوع الحبر باستخدام حبر سریع الجفاف . - ج

  نقص حبر الصورة المطبوعة   33- 2- 3

درجات اللونیة بین الصورة المطبوعة وما یناظرھا في االصل وخاصة تتعبیر عن عدم توافق ال وھ     

  فیما یتعلق بتفاصیل الصور الدقیقة .

  :تالیةمتغیرات الالباستخدام واحد او اكثر من  المشكلة تحكم بھذهالویمكن 

  .زیادة شدالوسیط المطاطي  -أ

  زیادة نسبة الكبس.  -ب 

  تغییر الوسیط المطاطي . -ج

  تغییر اللوح الطباعي .-د

  مراجعة جرعة میاه الترطیب . - ھـ

  .مراجعة حموضة میاه الترطیب - و

  باللون القیاسي  ةلون المطبوع ةمضاھا  34- 2- 3

التجارب , او المالزم تعني المضاھاة بین االلوان المطبوعة والمساحات اللونیة القیاسیة , او لون      

  الطباعیة المعتمدة .

  :تالیةاواكثر من المتغیرات ال دویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام واح

  زیادة حشو الوسیط المطاطي . -أ

  زیادة نسبة الكبس . -ب

  زیادة جرعة الحبر . -ج

  زیادة حشو اللوحالطباعي . -د

  الطباعة . ماكینةتخفیف سرعة  - ھـ

  سرعة التغذیة بمیاه الترطیب .تخفیف   - و

  تغییر الوسیط المطاطي . -ح

  تغییر اللوح الطباعي . -ط

  مراجعة نسبة الكحول في میاه الترطیب . - ي

  االزاحة الجانبیة للمطبوعات  35- 2- 3

  ھ الجانبي نحو الیمین او الیسار ھي مشكلة ازاحة المطبوعات عن دلیل التوجی     
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  .)االزاحة الجانبیة الحد االتجاھات بعد طي الملزمة من الوسط 13 - 3ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تالیةواحد اواكثر من المتغیرات ال ویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام

  ضبط اللوح الطباعي ضبطا جانبیا سلیما على اسطوانة خاصة . -أ

  لماكینة .تخفیف سرعة ا -ب

  ثخانة طبقة الحبر  36- 2- 3

اطة االصبع او بطریقة ثخانة طبق الحبر المطبوع على الورقة ,وتقدر عادة بالمسح بوس تعني     

  .الكترونیة 

  : تالیةواحد او اكثر من المتغیرات الویمكن التحكم بھذه المشكلة باستخدام 

  زیادة جرعة الحبر اذا نقص السمك. -أ
  سمك طبقة الحبر . تقلیل جرعة الحبر اذا زاد -ب
  حشوالوسیط المطاطي .زیادة  -ج
  . زیادة ضبط اسطوانة التحبیرمع اللوح الطباعي اذا نقصت طبقة الحبروالعكس صحیح -د

  زیادة الحشو الخلفي للوح الطباعي .  -ھـ 

  ودة جضبط ال 3- 3

  :عناصر ضبط الجودة     

  : نذكر العناصر التالیةعند الحدیث عن مواصفات المطبوعات 

  .مساحة المطبوع .1
 .عدد الصفحات  .2
 كمیة الطباعة الكلیة .3
 .السعر  .4
  . مدة التسلیم .5
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الخلو من الخدوش واالتساخ  اضافة الىفتفتقر عملیة ضبط الجودة الى معیار قابل للقیاس لتقویمھا ,      

, وثبات ذلك داخل كمیة الطباعة الكلیة , فعلى  ةضبط الجودة على التطابق بین االصل والمطبوع اعتمد

سبیل المثال ینتج اللون البنفسجي من طباعة اللون االزرق الطباعي مع اللون االحمر الطباعي بالنسبة 

ھا للعمل نفسھ یمكن ان تسبب ة في قیمة اللون الناتج من مطبوع الى اخرنفسھا , اال ان التغیرات المحتمل

  .التي یمكن رصدھا رقمیا تغیرات مساحة النقاط الشبكیة  يبار , وفاختالفات في سمك االح

ھي عملیات نسبیة حسب حساسیة العملیة البشریة , وتختلف من  :ي لاللوانصروعملیات التقویم الب

ویمكن االستعانة بوسائل تساعد  على التقویم , ي لاللوان صرشخص الخر باالضافة الى التقویم الب

 :مایاتيالرقمي اھمھا 

 لفن) ك6500ء صناعي معیاري (ضو . 

 .شرائح ضبط لالنطباق اللوني  

   شرائح لضبط تغیرات النقاط الشبكیة.  

 حقول ضبط لالزاحات والتكرار والعالقات اللونیة .  

 اجھزة قیاس مناسبة .  

  مما یاتي: لتقویم الجودة الطباعیة , البد من السیطرة على العناصر االساسیة المؤثرة فیھا , والمتكونةو

  :سمك طبقة الحبر - العنصر االول 
یحدد االنطباع اللوني لصورة مطبوعة بدرجة سمك طبقة الحبر المطبوعة,مثال عند استخدام الورق      

) میكرون للحصول على االنطباع 0.7 -1.1الفني المصقول , ینبغي ان یكون سمك طبقة الحبر ما بین (

) 2.5والحبر المستخدم یمكن الوصول الى سمك للحبر یصل الى (اللوني الصحیح . حسب نوع الورق 

للحصول على التقویم الرقمي للجودة , تستخدم في المطابع اجھزة ، میكرون في طباعة االوفسیت 

على اشرطة ضبط  الطلسالدنسیتومتر لقیاس فروق السمك لطبقة الحبر , وذلك بقیاس مساحة طباعة 

  الجودة .

  :حات النقاط الشبكیةمسا - العنصر الثاني 

اضافة الى سمك طبقة الحبر , تؤدي مساحة النقاط الشبكیة دورا مھما في الجودة الطباعیة واللونیة ,      

، والقیم صغیرة المساحة وتعبر النقاط الطباعیة عن القیم اللونیة المطلوبة , فالقیم الفاتحة یعبرعنھا بنقاط 

 المساحة .الداكنة یعبر عنھا بنقاط كبیرة 

 الفلمرات على مساحة النقطة الطباعیة , وتشمل المسار االنتاجي الكامل من شوھناك عدد من المؤ     

  ،والحبر المستخدمین  عبورا بالسطح الطباعي , والوسیط الطباعي , والكبس الطباعي , ونوع الورق
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كن تقویم اتساع النقاط الطباعیة ویم، ) احتماالت التغیرات في النقطة الطباعیة 14 -  3ن الشكل (یویب

  .بصریا بوساطة حقول تاشیریة خاصة

  

  

  

  

  

  

 

  

ا  ع فیھ ة والتوس اط الطباعی رار للنق ة والتك ویم االزاح ن تق ا یمك                                             ،كم

  .) حقال تاشیریا للنقاط الطباعیة15 –3ویبین الشكل (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اجھزة الدنسیتومتر ایضا لقیاس الكثافة الشبكیة وتغیراتھا. وتستخدم
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  :ستقطاب اللونياالالتعاقب اللوني و - العنصر الثالث 

تعاقب اللون , وھو احد عناصر ضبط الجودة اللونیة باالستقطاب اللوني بشكل اساسي  یرتبط     
االساسیة فھناك فارق عند طباعة اللون على ورق ابیض او ورق مطبوع سابقا جافا كان ام غیر جاف 
او كانت طباعتھ على صیغة لونین متعاقبین او اربعة الوان بما یطلق علیھ (الطباعة بحبر غیر جاف 

لون ب) ثم cyan( االزرق ان تعاقب طباعة الحبر مثال للون ھعلى حبرغیر جاف) ومن المھم معرفت
) وبالشروط المعیاریة نفسھا ال تنتج اللون نفسھ اذا تعاقبت طباعة اللون magentaالماجنتا (االحمر
علما ان المعتمدة في طباعة االوفسیت ) . اما تعاقب االلوcyan(االزرق) ثم اللون magenta(االحمر

االسود ) ترمزالى k) و(magenta(االحمر ) ترمز الى M) و(cyan(االزرق ) ترمز الى Cان (
)Black)و , (y( االصفر ) ترمز الىyellowیمكن ان یتم باحدى الطرائق االتیة (:  
  :االوفسیت احادیة اللون  مكائن طباعةعلى  - 1

  :یمكن الطباعة ھنا بالترتیب االتي 

  

  C\M\Y\K       -أ

  

   K\C\ M Y    -ب

  :االوفسیت ذات اللونین   مكائن طباعةعلى  - 2

  

K+Y       \C+M 

  :االوفسیت ذات االلوان االربعة مكائن طباعةعلى  -3 

  

C+M+Y+K        

ولكن یمكن احداث تغیرات في ھذا التعاقب حسب طبیعة الصورة المراد طباعتھا ,مثال یمكن ان تكون 

  بالترتیب االتي:

  االوفسیت احادیة اللون  مكائن طباعةعلى  -أ

  

     M/C/Y/K  

  االوفسیت ثنائیة اللون : مكائن طباعةعلى  -ب

M+C/Y+K     

  االوفسیت ذات االلوان االربعة  مكائن طباعةعلى  -ج 

  

K+M+C+Y    
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  شرطة ضبط الجودة الطباعیةأ 3-4

الطباعیة لمساحات الطباعة جودة خاصة لعملیات القیاس الرقمي للجودة التستخدم اشرطة ضبط      

  .لیا مع المالزم الجراء القیاسات الالزمة علیھاصلة والمساحات الشبكیة وتطبع فعالمت

وھناك عدد من اشرطة الجودة التي تتكون من حقول لونیة متصلة (طلس) , ومن حقول شبكیة غایة      

شكل اصول سلبیة وایجابیة .  للتقویم البصري , وتتوافر على تحذیریةفي التنوع اضافة الى عناصر

) امثلة على تلك االشرطة . وھناك اشرطة خاصة Brunner) وبرونر(Fograواشرطة فوجرا (

مالئمة للضبط االلكتروني للجودة . ومن المھم دائما ان یتوافق شریط ضبط الجودة مع عدد الوان 

  حقول القیاس واالشیاء التي تقیسھا فھي : االطباعة المستخدمة .ام

  حقول اللون المتصل : -أ
تكرر على طول الطبعة , وتلك الحقول تساعد على قیاس میوجد لكل لون حقل لوني متصل و     

  .كثافتھا باجھزة القیاس المعتمدة تساوي اللون على طول الطبعة بصریا , اضافة الى امكان قیاس 

  الحقول الشبكیة : -ب
لى درجات الشكل عادة . وتعتمد كثیر من االشرطة ع تتكون ھذه الحقول من شباك تكون دائریة      

 %50 واخرى %80% و40حتى الغامقة , ومنھا ما یعتمد فقط الدرجة  ةشبك متعددة , من الفاتح

  وھذه الحقول تخدم عملیات القیاس للتوسع اللوني , اضافة الى قیاس االنطباق اللوني .

  حقول ضبط االزاحة والتكرار : -ج

ض       د بع ا تعتم وب فیھ ر المرغ رار غی ة والتك ات االزاح بط عملی ة لض وال خاص ركات حق الش

دارھا ( یالن مق ة م تخدم زاوی ول تس اك حق ة , فھن ات الطباع ي عملی ین 30ف ى الیم ة ال ) درج

رى ( فر واخ دارھا ص ة مق ار30وزاوی ة الیس مح ، )درج ویم باالویس ة التق ى امكانی افة ال ض

رار  ة والتك ات االزاح ري لعملی ذه البص ي ھ تخدم ف اعي , وتس اق الطب ي النط ع ف اس التوس بقی

  . %40 سم وبقیمة شبكیة مقدارھا\) خط 54الحقول شباك ذات بعد مقداره (

  : حقول التوازن اللوني -د

یتم التحكم بالتوازن اللوني او مایطلق علیھ التوازن الرمادي بوساطة حقول یطبع علیھا االلوان      

) وفي حالة CMY( لا حقوــعلیھ وتكون على شكل لون متصل , ویطلق ، االساسیة عدا االسود

من المفروض ان ینتج اللون الرمادي المتوازن % 15الزیادة في القیم اللونیة بنسبة ال تتجاوزالـ 

  .ویطبع بجواره عادة حقل خاص للون االسود للمقارنة
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  حقول االلوان المتصلة : -ھـ 
بوساطة حقول خاصة لاللوان المتصلة لكل لون على حدة , او لكل لونین معا , یفحص تقبل االلوان      

  او لكل ثالثة الوان .

  حقول ضبط النسخ لاللواح الطباعیة : - و

وان       خ لالل ات النس بط عملی افیة لض ة اض ول خاص ى حق ة عل بط الطباعی رطة الض وي اش تحت

بط ول لض اك حق ریا فھن ة بص باك الدق الطباعی ال الش ات یانتق حة عملی ة ص ول لمعرف ة , وحق ق

ك ل بش وط  لالنق ق خط ن طری ا ع ام وتوازنھ ةع ة .  الكترونی احات خاص                                                ومس

  .) نماذج الشرطة ضبط الجودة 15-3ویبین الشكل (

  التحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب  5- 2

  ) CPCبوساطة الحاسوب انظمة (یطلق على انظمة التحكم بالطباعة      

Computer print control) وھي انظمة متكاملة من قارىء االلواح الطباعیة حتى التحكم (

  وب میزات مختلفة اھمھا ما یاتي االلكتروني بااللوان واالنطباق اللوني والنظمة التحكم الطباعي بالحاس

  . تقلیل زمن التجھیزالطباعي -أ

  . تقلیل نسبة التالف -ب

  .جودة علیا ونوع ثابت في المطبوعات  -ج

  . سھولة تشغیل االالت -د

  واھم االقسام الرئیسة للتحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب ھي :

  قسم الضبط عن بعد لاللوان واالنطباق اللوني : - 1

, ویعرض طبقة الحبر المنقولة من  ماميوھذا القسم معني بالتحكم عن بعد باالنطباق اللوني الجانبي واال

  حاسبات الفي بعض اجھزة قسم التخزین و فر. وبمناطق التحبیرفیھ ویتواجرن الحبر

  قسم ضبط الجودة :  - 2

  وھو محطة قیاس تعتمد على قیاس اشرطة الجودة الطباعیة . 

الطباعیة المقاسة , قسم قیاس نسبة التغطیة لاللواح الطباعیة وھو قیاس الحاجات اللونیة لاللواح  - 3

  ولكمیات االحبار الالزمة . 

تدخل المعلومات المقروءه الى جھاز الحاسوب فیحولھا الى اوامر نافذة على الة الطباعة      

  ،غیرات الالزمة اوتوماتیكیا واجزائھا  ویقارن النتائج بالقیم المطلوبة , وتجري الت
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  .) نظام التحكم بوساطة الحاسوب 16 – 3(ن الشكل بیوی
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 أسئلة الفصل الثالث

 
 
  

  لماذا تتصف المناطق الشفافة بنسبة شفافیة محددة؟:1س
  متى یقلل الحشو الخلفي للسطح الطباعي ؟ ومتى یزداد ؟ :2س
  متى یزداد ماء الترطیب ؟ومتى تقلل جرعتھ ؟ : 3س
  كل مشكلة بالحل المحتمل لھا ؟ اربط:4س

  زیادة نسبة الكبس  -أالحبر طبقةثخانة  - أ    
  طبقتینتقلیل الفاصل الزمني بین طباعة  -االزاحة الجانبیة للمطبوع    ب - ب   
  ضبط اللوح الطباعي على اسطوانتھ -عدم تقبل طبقة الحبر المطبوعة    ج -ج  

  للطبقة الالحقة       
  حبرتقلیل جرعة ال -دلصورة المطبوعة    نقص حدة ا -د   
  عرف المشكالت الطباعیة االتیة :5س

  غیر المنتظم للورقة الشفط  -1   
  انحراف الورقة على طاولة التغذیة  -2   
  تشوش النقاط الطباعیة -3   

  اذكر االسباب المحتملة اللتفاف ورقة الطباعة في اثناء الطبع .:6س
  المشكالت الطباعیة في سجل خاص لدى الطباع ؟ما الغایة من تدوین :7س
  ما المشكلة المحتملة عند استخدام اصول طباعیة مطبوعة ولیست اصلیة؟ :8س
  تكلم عن الطباعة بوساطة الحاسوب . :9س
  علل  ما یاتي:10س

  ازاحة المطبوعات نحو الیمین اوالیسار في الدلیل الجانبي . -1  
  ظھور خطوط مغایرة للون والصورة. -2  

  یحدث نتش في سطح الورق اثناء الطباعة . -3  
  ما ھي المواصفات العامة لالصول الطباعیة؟:11س
  ما المقصود بالتعاقب اللوني واستقطابھ؟:12س
 . یة اللوان الطباعلقیاس ضبط الجودة حقول  عدد:13س
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  الفصل الرابع                              
  الطباعةعملیات القیاس في          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عدات التي تحكم جودة المطبوعالتقییس والم.  
 تنمیط الورق.  
 قیاس جودة الحبر. 
 قیاسات اخرى في الطباعة. 
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  الفصل الرابع
  

  عملیات القیاس في الطباعة
  

أھمیة الطباعة وما حققتھ من تقدم یفوق حد للطباعة دور مھم في النشاط البشري وعلى الرغم من      

العیوب فان مسؤولیة لالتصور وما بلغھ العالم من تقدم كبیر في مقاییس الدقة الطباعیة وأتباع فكرة ا

 صناعة الطباعة في كثیر من الدول لم ترتق بدرجة التقدم نفسھا وتكثر بھا الشكاوي والخالفات والقضایا

ً على اقتصادیات تلك الدولي تمثل عالتجراء العیوب الطباعیة  من لخامات ا الفاقد والتالف من من بئا

  التي تتسرب الى اكوام المھمالت.والمطبوعات التامة الصنع 

ً عن أنھا تسيء  يان الخلل الذ یظھر في المطبوعات یھدد المطابع ویضعف من ثقة التعامل معھا فضال

  الى ذوق المستھلكین.

  یب التحكم بالجودة وھو ما یطلق علیھ التقییس .ونتناول ھنا أحد أسال     

فما التقییس؟ وما أثره في مستوى الجودة والرقابة على المطبوعات ؟ وما امكان وضع انماط للجودة في 

  الصناعة الطباعیة؟

  عات التي تحكم جودة المطبودعالتقییس والم  1- 4

ما , أو بأختصار  ثابتة عند مزاولة نشاطیقصد بالتقییس اتباع اسلوب ومرجع واحد وتطبیق قواعد      

, وتأخذ تلك المعاییر مدروسةانماط موحدة قیاسیة على أسس علمیة وتنفیذھا بطریقة وھو وضع معاییر 

ً مختلفة كأن تكون صورة مواصفات للخامات والمعدات والمنتجات او طرائق قیاسیة  قیاسیة صورا

للفحص واالختبار والتحكم في مستوى الجودة او اي اسلوب للتشغیل او كیفیة التنفیذ او معاییر قیاسیة 

  یدخل ضمن نشاط االدارة.

اتباع اسلوب في جودة المطبوعات النھ یمكننا  وتعد التعلیمات القیاسیة نقطة البدء في برنامج التحكم     

ً لمجموعة من تحدید متطلبات الجودة لمراحل الطباعة جمیعھا , وتختلف التعلیمات القیاسیة والقیاس  تبعا

  العوامل , وأھمھا :

  .. أوامر التشغیل 1
  . . توافر اجھزة القیاس2
  . . التكلفة األنتاجیة3
  . أستخدام المطبوعات ةمد. 4

ولقد ادى التحدیث التكنلوجي والرغبة في غزو األسواق الى ضرورة التحكم في التفاوتات والحفاظ على  

  , ویندرج ھذا النشاط تحت مسمى التقییس الذي تركز اھدافھ على ما یأتي: ودقة متعاظممستوى 
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تحدید الخصائص واألبعاد والمواصفات القیاسیة وطرائق التشغیل واألداء والتشطیب بأسالیب تقنیة  أ.

  حدیثة , للوصول بالجودة الى درجة عالیة من الدقة واألحكام.

  توحید اسالیب القیاس وسحب العینات وطرائق الفحص واالختبار مع تحدید التجاوزات المسموح بھا. ب.

  وضبط اجھزة القیاس. ر المعاییر الالزمة توفی ج.

  ت والتعریفات والمفاھیم.امیتوفیر نظام قیاس للتصنیفات والمصطلحات والرموز التقنیة وتوحید المس د.

ً للمواصفات القیاسیة.اتخاذ االجراءات ھـ .   الضروریة لرقابة جودة الخامات والمنتجات طبقا

ومما تقدم یمكن القول : ان ھناك عالقة تكاملیة بین التقییس والجودة الطباعیة الى الحد الذي یمكن معھ 

  ان تعدھما مسمیین لمعنى واحد.

اعة االوفسیت بأستخدام بعض ویمكن تلخیص اھم االنماط القیاسیة لجودة المطبوعات ذات العالقة بطب 

  االمثلة على النحو اآلتي :

تال       ع اخ ةیرج احات المطبوع ة المس مم ف كثاف ى  ةالمص الت ال ن المج ر م ي كثی یات) ف (االرض

ورق حامسبعة لم تنتقل اختالف ثخانة طبقة الحبر.النقاط المطبو ى ال اعي ال ن السطح الطب ة م تھا الطباعی

من مسحاتھا على السطح الطباعي الى امتالء (انسداد) النقاط الطباعیة في ویرجع ظھورھا بمساحة اكبر 

ن  ل م احة اق ورق بمس ى ال طح ال ن الس ت م ة نقل اط الطباعی ى الورق.النق الحبر عل بكیة ب احات الش المس

 ً دا ة وتحدی ر دق ة اكث اط الطباعی بح النق ى ان تص ؤدي ال ذا ی ابع وھ ى السطح الط احتھا الطباعیة عل , مس

وق حدوث ازدو ر ف ل وضع حب اج في النقاط الطباعیة وھذا عیب یمكن مشاھدتھ بالعین المجردة.عدم تقب

وق بعض وان بعضھا ف ذه ،  آخر.عدم انضباط وتطابق عالمات ضبط األل اس ھ ده لقی الیب ع اك اس وھن

وني ین الشكل (، المسائل, منھا اتباع اسالیب اشرطة التحكم بالجودة والتطابق الل م ) اشرطة 1-4ویب تحك

  وباألزاحة. ي وبتغیر المساحةبالتطابق اللون
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ً من ان الضبط والتح      م في جزیئات الصورة المطبوعة ال بد ان تظھر فیھا القیم بوضوح كوانطالقا

  تام  فان ھناك مجموعة من البیانات واالحتیاطات الالزمة لتحقیق ھذه الھیمنة وھي:

مالحظتھا وتقدیرھا بالعین المجردة اضافة الى وسائل القیاس التاكد من ان عناصر الضبط یمكن  - 1

  التكنلوجیة.

ً كذلك عن عملیة الجودة كال - 2 على حدة  حتى  ان یكون العامل المسؤول عن عملیة الضبط مسؤوال

 تدرك النتائج بمجرد نظرة سریعة ومعرفة الخاصیة المسببة لتغییر الجودة.

) ملم حتى یمكن استخدام اجھزة  (5X5التقل عنات مساحة محددة ان تكون منطقة الضبط ذ - 3

 قیاس الكثافة الضوئیة.

ً وأن توجد منضدة مالئمة. - 4  ان یكون مكان اجراء القیاسات مھیئا

 االعتماد على القیاس الكمي , وتقلیل التقدیر الوصفي ما یمكن. - 5

 عملیة الفحص على الطبق المطبوع الكثر من موقع. رتكرا - 6

 المعتمة.تكرار فحص المساحات  - 7

 ام العالیة. ةاء كانت ذات االضاءة المنخفضة ام المتوسطوضرورة مراعاة كثافة كل منطقة س - 8

   توفیر مقاییس للتحكم في انضباط األلوان. - 9     
 تنمیط الورق  2-4 

ً لتنمیط الورق ا) من تكلفة العمل الطباعي, ونضع ھنا %50یمثل الورق ما یقارب (      نموذجا

ً بأن  ً بین الصفات والخصائص الخاصة بھ لذلك سعلما ً للصفات الوصفیة رقدم عنھناك تداخال ضا

وتؤثر بالتالي في جودة  ھوطباعت ھط الورق التي تحكم تشغیلوضح اھم انمانالرئیسة للورق , ثم 

  العمل الطباعي.

  الصفات الرئیسة الوصفیة للورق 4-2-1

وھي مجموعة من الخصائص العامة التي تتعلق بمظھر السطح او التكوین او التشطیب الى غیر      

خر ویتوقف ھذا على االستعمال الورق بھا او توجد في نوع دون االذلك ویمكن ان تتصف مجموعة من 

  وطبیعة التكوین وطریقة الطبع المستخدمة وفیما یأتي بعض ھذه الخصائص:

  أ. تكوین األلیاف :
ان تكون الیاف  تختلف تكوینات األلیاف حسب الغرض الذي سیستعمل الورق من اجلھ فقد یشترط     

) من الكتلة %10 تزید نسبة الخشب المسحوق عن (قایا األقمشة او یجب ان الب) من %100الورق (

ً من الخشب المسحوق الى غیر ذلك.   الكلیة أو أن یكون خالیا
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  ب. مدى صقل الورق وطلیھ:

  یطلب ورق مصقول او مطلي حسب استعمالھ. فقد

  ج. مدى تعمیر الورق:
  كشھادات المیالد والوثائق المھمةفھناك انواع من الورق یجب ان تعمر 

  د. مدى انتظام توزیع الیاف الورق وتجانسھ:
یراعى انتظام  توزیع الیاف الورق لتفادي ظاھرة تضبب نسیجھ فعند النظر الیھ باألضاءة یظھر غیر 

  ظم األلیاف ویبدو كالسحب المضببة او الملبدة.تنم

  ھـ . مدى خلو الورق من الشوائب والعیوب الظاھرة:
ً من الشوائب والشظایا والتموجات حتى الیؤثر ھذا في كثافة األلوان  ً خالیا یشترط ان یكون الورق نظیفا

  من منطقة الى اخرى.

  الرسم:او  بالحبرمدى صالحیة الورق للكتابة .و

ً للكتابة او الرسم ان یكون ا شترطی ال یحدث  المحو عند عملیةالرصاص , و بقلمالحبر او بلورق صالحا

  على سطح الورق وبر.

  ز. مدى القابلیة للتصمیغ:

فالورق المصمغ یجب ان ال یكون قابال للتقوس وان یكون الصمغ املس ومنتظما وال یتأثر بالتقلبات 

  الجویة.

  ح. مدى تماسك طبق الورق:
  ترط ان یكون الورق من طبقة واحدة.یش

  الورق: بطینط. مدى ت

  یمكن اشتراط ان یكون الورق مبطنا بالكتابة او بالقماش.

  ي. مدى نظافة سطح الورق من الغبار والوبر:
ً من الغبار ً للمطبوع اذا ف, جھد االمكاننظافة الورق وجودتھ تتطلبان ان یكون خالیا الغبار یحدث تلوثا

  السطح الطباعي أو الوسیط المطاطي.تراكم على 

  ك. مدى مقاومة الورق للنتش:
  طباعیة مختلفة. بتنتج عیوف یتیح امكان نتشھ من قبل الحبر ان ال یكون سطح الورق ذا وبر حتى ال نبغيی

  ل. اتجاه الیاف الورق:
, وكیفیة استخدام المطبوع فورق  ةذه الخاصیة بطریقة الطبع المطلوبیجب تحدید الیاف الورق الرتباط ھ

  . طویلة ,أي موازیة ألسطوانة الطبع ھطباعة االوفسیت بحاجة الى ان تكون الیاف
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  القیاس الكمي للورق 2- 2- 4

ً ومن أمثلة ذلك :   توجد مجموعة كبیرة من الخصائص للورق یمكن تقویمھا كمیا

  الكتلة األساسیة للورق: -أ

  الورق بالغرام.ونعني بھا كتلة المتر المربع من 

  :أبعاد الورق-ب

ً ( :وقد یكون الورق بصورة لفات ,فیقال ) سم وقطر اللفة 70سم أو( )100أن عرض اللفة مثال

ً أو  او اقل او اكثر )سم100)سم او (90الخارجي ھو ( بمقاسات مثل :  زمار, وقد یكون الورق أطباقا

)70X100) 60) سم أوX90 .سم ...الخ (  

  (سمكھ) :ثخانة الورق  -ج
محددة تفاوت وھناك نسبة  ،وبالمیكرون عادة ، وتقاس ثخانة الورق تحت ظروف قیاسیة معینة     

  ) بعض اجھزة قیاس سمك الورق .2-4ویبین الشكل (،مع تطور اجھزة القیاس  تتقلص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كثافة الورق :  -د
  .وتساوي مقلوب كتلتھ  ھتعبیر عن مدى انتفاخ الورق وحجم وھو

  صالدة الورق :-  ھـ

  .لتحول الى سطح املس بالضغطلمدى قابلیة سطح الورق الخشنة   ویقصد بھا الصالدة النسبیة ,اي

  مرونة سمك الورق : - و

قابلیة السمك للمرونة (التمطط) , اذتساعد ھذه السمة على الحد من حدوث نتوءات  مدى وھي تعبیر عن

) على سبیل المثال وتحد من تمزیقھ في التیبوعة البارزة (الطبابفي ظھر الورقة في اثناء الطبع  بارزة

  اثناء مالمسة االسطوانات الطباعیة . 
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  مدى فقدان النشاط الكیمیائي في الورق : - ز

ً لیس لھ نشاط كیمیائي , بمعنى االیكون عرضة للتغیر بالتمدد واالنكماش ,  یجب ان یكون الورق خامال

  .وان یكون ثابت االبعاد ما امكن  

  درجة تجعد الورق : -ح

ة على احداث ثنیة في عینة الورق تحت ضغط معین , ثم نیلقیاس درجة التجعد مب ةھزة متعددوھناك اج

  ) درجة .180, وتنسب الى ( الثنیةغط بعد ذلك ,ثم تقاس الزاویة التي تستقر عندھا ضیرفع ال

  مقاومة الورق للطي في االتجاھین : -ط

ً او لورق النقد  وتقاس بعدد مرات الثني التي یتحملھا الورق , لمعرفة قوة تحمل الفتح والقفل للملفات مثال

  الذي یتعرض للطي . 

  خشونة سطح الورق : -ي

ة تسرب الھواء في الدقیقة (ملم /دقیقة) او (ملم / ـوتعبرعنمدى نعومة السطح اوخشونتھ , وتقاس بكمی

  .) Bekk) و(Bendsten( ثانیة) حسب طرق

  مسامیة الورقة : -ك
ً , وھي تعبیر عن عالقة درجة امتصاصیة  وھي خاصیة وجود فراغات ھوائیة مرتبطة ببعضھا بعضا

  وطریقة الطباعة وسرعتھا .  ، الورق  للزیت او الحبر , ویتحكم بھا نوع الحبر وااللیاف

  للزیت : ھمدى امتصاص الورق او تشرب - ل
تحدید مدى تشرب الورق للحبر ,وتتأثر ھذه الظاھره بمدى مسامیة الورقة كما وتفید ھذه الخاصیة في 

  سبق ذكره .

  محتوى الرطوبة في الورقة :-م

فیفھا . الى ان تصل الى كتلة ثابتة تحت جعینة من الورق عند تموھو مقدار النقص الذي یطرأ على كتلة 

  ظروف قیاسیة للحرارة والرطوبة النسبیة .

  : تقویم الورق -ن

مقاومتھ  ةاالستعمال لزیادقبل ثناء التصنیع ام ویقصد بھ معالجتھ بالمواد الغرویة , سواء اكان ذلك في ا 

لالختراق التلقائي للسوائل المائیة , وذلك لسد المسامات للحد من التشرب وخاصة حبر الكتابة وتقاس 

  بالثانیة . 

  ة في الورق :كیتیشحنات الكھرباء االستا - س

 دادة , وتزكیتیلیھا الكھرباء الساكنة او االستاشحنات كھربائیة موجبة او سالبة بالورق  یطلق عقد توجد 

وراق ق ومرور ادي ذلك الى عرقلة انسیاب الورؤیفاف الورق جكثر مما یجب بسبب تلك الشحنات ا

ً في    الطباعة . مكائنكثیرة معا
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  صوع سطح الورق :ن -ع

  ما .وھو تعبیر عن شدة األضاءة لسطح 

  : درجة لون الورق- ف
  ویقصد بھ درجة لونھ حسب مقدار التكوین اللوني من االلوان االولیة .

  :ة الورقةمعتا -ص
شفاف , او نصف   : ذ من الضوء خالل جسم الورق , فیقالفین اة حسب مقدار ممدرجة العتا تتحدد

  ة حسب االغراض المستعمل فیھا .مف , او معتم , وتتحدد درجة العتاشفا

  الرماد في الورق : ىمحتو -ق 
ة تبعد احراقھا الى ان تصل الى كتلھ ثاب ویقصد بھا النسبة المئویة للمادة المستخدمة من عینة الورق

  ویساعد الرماد على تماسك الورق وملء الفراغ بین االلیاف . 

  درجة لمعان الورق : - ر

عالقة بین درجة اللمعان ونعومة السطح  وھي خاصیة البریق وتقاس باجھزة قیاس قوة اللمعان , وھناك

لمعان حسب التنظیمیھ , فھناك ورق مصقول ولكنھ غیر المع , وتتفاوت درجة  تاالان ھذة العالقة لیس

  مكونات الورق والوانھ ونوع الطالء الذي یكسوه .

  استطالة الورق و تمدده: - ش

  وتعني االستطالة عند نقطة القطع , او استطالة التمزق .

  مقاومة الورق للشد : -ت
الورق الملفوف لتعاملھ مع  ویقصد بھ شدة التوتر او قوة الشد في اي اتجاه , وتظھر اھمیة قوة الشد في

  بسبب جذبھ بین اسطوانات الطباعة الدوارة , وتعرضھ فیھا لقوة شد عالیة , مكائنال

  مقاومة القطع : -ث

  ریط من الورق بابعاد قیاسیة .یعبر عن القوة التي تبذل او الثقل الالزم لقطع ش

  مقاومة الورق للتمزیق :-خ

  .ي من االتجاھین الطولي او العرضير عن مقاومة الشد في اظھي مقاومة الورق للتمزیق بغض النو

  مقاومة الورق لالنفجار : -ذ

ً على سطحھا االموزع توزیع نة الورق موضوع البحث للضغط وتمثل مقاومة عی   . منتظما
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  قیاس جودة الحبر  4-3

ً من صناعة الطباعة النھ یحتاج الى درجة عالیة   باعةل صناعة حبر الطتمث      ً متكامال قطاعا

 ساطةستعمالھا على سطح ما بومن التخصص , واحبار الطباعة : ھي طالءات ملونة یجري ا

  من طرائق الطباعة المتعددة . امیكانیكیة او الكترونیة , وتشكل واحد قطر

ً لتعدد اسالیبھا وطرائقھا , ویمكن تعددت انواع    -یجازھا باالتي :احبر الطباعة تبعا

 المعدنیة . ةحبر الطباعة البارز  
  . حبر طباعة الفلكس 
 .  حبر طباعة األوفسیت 
 .  حبر طباعة غائرة 
 .  حبر الزخرفة 
 . حبر اختراقي 
 .حبر الطبع بالضغط 
 . حبر النسخ 
 . حبر الطباعة المغناطیسیة  
 . حبر الطباعة الحریریة  
 . حبر مقاوم للمحو  
 .حبر مركز  
 . حبر معتم  
 . حبر مثبت  
 .حبر برنز  
 . حبر المع  

ً من التعدیالت ئوأضافة الى ھذه التقسیمات المذكورة ھناك تقسیمات اعتمدت لكي توا      م كثیرا

احبار الطباعة تتطلب عدد  انواضافة الى ذلك ف, اوفي السطوح الطباعیة المستخدمة في االجھزة 

ً , ویدخل في  من المواد  اددعصناعة من المھارات والتقنیات , فالحبر مركب كیمیائي اساسا

الموقع  لریقة االستعمال وغایتھ فحسب , بوتركیبات الحبر ال تحددھا ط, الطباعیة والمنتجة 

ً , ولكي تكون صناعة االحبار قادرة على تلبیة المتطلبات  الجغرافي الذي ستستخدم فیھ ایضا

تطورات التقنیة المستمرة في مجال الطباعة او انتاج االت الجات المتجددة  التي تنبع من اواالحتی

الطباعة او انتاج مواد جدیدة یرغب في الطباعة بھا البد من ان تحتفظ الشركة المصنعة بمعامل 

  كاملة للفحص واالختبار لتحقیق الجودة المطلوبة .
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  قیاسھا فھي : نبغيل المھمة  التي یأما المسائ
 : كثافة اللون  - أ

ویعتمد مبدأ الكثافة  ،ھره ظثافة الى وصف خصائص الحبر ولیس مقیاس الك عملیة تھدف     

اللونیة على العالقة االمتصاصیة للون ما , وذلك بقیاس الضوء الساقط علیھ , فاللون االكثر كثافة 

یسمى  ةالجھاز الذي یقیس الكثافة اللونییعني انھ یمنع اجزاء اكبر من الضوء من االنعكاس , و

)  ویعكس العالقة االمتصاصیة لطبقة الحبر بقیم رقمیة , Densitometerجھاز قیاس الكثافة (

ھاز ھو جھاز یعتمد على الضوء المنعكس في عملھ , اما الج المطبوعةوالجھاز المستخدم لتقویم 

) طریقة عمل 3-4شكل (ویبین ال،عتمد على الضوء المخترق فیالم فالمستخدم في قیاس اسوداد اال

  أللوان .جھاز قیاس كثافة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  الم .فعمل جھاز قیاس كثافة  اسوداد األ) طریقة 4-4والشكل (
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ً الھمیة ھذ      , فان مبدأ عملھ یحتل اھمیة خاصة ,  باعمن قبل الط ا الیوميواستخدامھ ھاالجھزةنظرا

البصري لاللوان عن طریق العین البشریة وذلك  للتقویماذ یعتمد جھاز قیاس الكثافة على  المبدأ نفسھ 

بتسلیط حزمة ضوئیة من خالل عدسة خاصة على المنطقة اللونیة  المطبوعة وحسب سمك طبقة الحبر 

والجزء غیر الممتص یقاس من فیمتص الحبر اكبر جزء من الضوء ,فیھ  ةونوع المكونات المستخدم

ساطة خالیا ضوئیة حول بولضوء المنعكس بحیث یعلى سطح المطبوعة ویستقبل نظام من العدسات ا

  كھربائیة . ةالى طاق

ویتم حساب العالقة بین االشعة المنعكسة عن المنطقة المطبوعة واالشعة المنعكسة عن المنطقة      

ویمثل الفارق الناتج االساسي الذي تقاس بھ العالقة  ،مثالیة البیاض بواسطة جھاز الكتروني 

  ة المفحوصة وتظھر ھذه الفوارق بصیغة رقمیة .االمتصاصیة للمنطق

عة       ة باالش حیحیة خاص فیات تص زة مص ذه االجھ م ھ ي معظ تخدم ف ةوتس ل :  المنعكس مث

وارق  حیح الف ةتص وا القرائی ة  وال ة جاف وان طباعی ین ال د ب ف بع م تج ة ل              ،ن طری

  آلیة القیاس في جھاز قیاس الكثافة. )  5-4(ویبین الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ویمكن القول ان ھناك عالقة بین سمك طبقة الحبر وكثافة اللون , فكلما كانت كمیة الحبر اكثر یكون      

  .كثافة اللونیة اعلى والعكس صحیحكون القدرة االمتصاصیة والتسمك اكبر وال

ة ان سمك طبقة الحبر وسمك طبقة الحبر ومن المھم معرف ) العالقة بین الكثافة اللونیة6- 4ویبین الشكل (

  ) میكرون .1.1) میكرون و (0.7كنة في طباعة األوفسیت تتراوح مابین (مالم
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  لزوجة الحبر:   - ب

ً  بد      الحبر  فیقال على حبر ما  بقتعرف لزوجة الحبر بالسیولة او الكثافة او التدفق وتعرف احیانا

اخر بأنھ قصیر اي قلیل السیولة  نوقلیل الكثافة , ویقال عد السیولة وسریع التدفق ئبأنھ طویل اي زا

مة الحبر ءد الخاصیات المھمة التي تحدد مالالتدفق ومرتفع الكثافة ولزج , واللزوجة ھي اح يءوبط

لطباعة ام ال , اضافة الى ذلك یؤشر الى امكان استخدامھ مع ھذه المادة الطباعیة لنوع محدد من تقنیات ا

  اوتلك .

  درجة اللزوجة على مجموعة من العوامل اھمھا: وتتوقف

  نوع الحبر المستخدم : - 1

رة ئاغاذا تكون اللزوجة في الطباعة ال, اللزوجة حسب نوع الحبر المستخدم یختلف الحبر  من حیث      

  اما طباعة األوفسیت , فتكون اللزوجة اكثر ., اقل منھا في الطباعة البارزة 

  درجة الحرارة : - 2

  ؤدي ارتفاع درجة الحرارة التي الیصاحبھا تبخر المذیب الى انخفاض اللزوجة .ی     

  حركة الحبر وسكونھ: - 3

 .وتحریكھ تھر مع سكونھ , وتقل لزوجتھ مع حركتزداد لزوجة الحب     

  تبخر المذیب : - 4

واھر القابلة ظودرجة اللزوجة ھي من ال,  وكمیة ھذا التبخر ، لزوجة مع تبخر المذیبالتزداد      

ً , وابسط طرق القیاس المعتم بر ؤوس السیالة , وذلك بالسماح لكمیة حد ھي طریقة الكللقیاس ایضا
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ھذه ویستخدم الزمن المقیس لقیاس اللزوجة ولة یسوأحتساب مدة ال يكأس القیاسالمن  ولةمحددة بالسی

  ،ملم) من الحبر 100وعادة یستخدم (

 . قیاس اللزوجة) نماذج كؤوس 7- 4ویبین الشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بلر(      ً طریقة ھُ ) وتعتمد على قیاس الزمن HOEBLERومن الطرائق المھمة المعروفة للقیاس ایضا

                                                                           ، الالزم لسقوط كرة داخل الحبر

بلر.) جھاز قیاس  8 - 4ویبین الشكل (   اللزوجة حسب طریقة ھُ
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  القابلیة للطباعة : -ج

 للطباعة یةالطباعة والورق یستخدم جھاز قیاس القابل حبر لقیاس عدد من العالقات التبادلیة بین     

  ) جھاز قیاس قابلیة الطبع . 9 - 4( الشكل ویبین،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - وبھذا الجھاز یمكن قیاس ما یأتي :

  عملیة انتقال الحبر الى المطبوعة , وكمیة الحبر المستخدم .فحص  )1

 فحص قابلیة الورق للنقش باستخدام الحبر المعني .  )2

الى فحص ظاھرة تبقع  ةعلى الورق المستخدم  اضاف نیتھفحص عملیة جفاف الحبر وامكا )3

 الحبر من الجھة المقابلة للورقة .

 التغطیة للحبر .  ىفحص مستو )4

 مع السرعات العالیة . فحص حالة الحبر  )5

 فحص درجة اللون على المادة الطباعیة .  )6

ً  للحیلول   مالحظھ األمور االتیة : –دون وقوع ظاھرة عدم التصاق الحبر ةومن المھم جدا

  . استخدام الحبر بالتسلسل الصحیح الذي یتوقف على درجة اللزوجة  

 زمني كبیر بینھما. تفضیل الطباعة المتعاقبة لاللوان المختلفة دون وجود فاصل 
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  مقاومة الحبر لالحتكاك : -د

وھي خاصیة تتم بفعل عوامل میكانیكیة یمكن ان تكون في اثناء التعامل مع المطبوعات او في اثناء      

االحتكاك لیست  ةمن المصنع الى المستھلك . ومقاوماو نقلھا   الطباعة نفسھا , او عند تعبئة العبوات

عد الجفاف یو. السطح المراد طباعتھ . وقدرتھ االمتصاصیة كذلك وبین مرتبطة بالحبر فقط , بل بینھ

الحتكاك , وھذا یؤدي الى ضرورة ان تكون اعالي الجودة للحبر قاعدة مھمة لضمان مقاومة  السریع 

ات وھناك عدد من التجھیزاحبار التغلیف ذات قدرة سریعة على الجفاف باالكسدة واالمتصاص , 

فحص مقاومة االحتكاك . والعینات المفحوصة تخضع لضغط وحركة دائریة او بیضویة او بالخاصة 

) الذي Fograومن امثلة ھذه التجھیزات جھاز فوجرا( ،حركة ترددیة , واالحتكاك مع مادة قیاسیة 

ً یعادل ( )الذي یستخدم Parraھاز بارا () دورة , وج100) غم لمدة احتكاك قدرھا (100یستخدم ضغطا

ً Oser) دورة , ھناك ایضا جھاز اوزر (200) غم معدل (430ضغط یعادل ( )الذي یستخدم ضغطا

  ) دقائق . 5) غم لمدة (610مقداره (

وبھذه الوسائل , یمكن تحدید درجة فساد المطبوعة او الدرجة التي تلزم للوصول الى اللون االصلي      

التصنیع وقلة نسبة مواد واھم اسباب ضعف مقاومة الحبر لالحتكاك تعود الى سوء للمادة المطبوعة . 

ضافة باالوتعد عملیات استخدام الصقل للمطبوعات من اسالیب زیادة مقاومة االحتكاك , , الحبر تجفیف

  الى البعد الجمالي لھا .

  حن : طنعومة ال -ھـ
یكن ھذا المزیج  واذا لم ،اھم مواصفات الحبر تجانس اجزاء الصبغات في المواد الرابطة او الحاملة      

 ً اخل نظام التحبیر , واذا لم تكن الصبغات الطباعة د ماكینةھ مشكالت عدة داخل من نستنتجمتجانسا

في تجانس ھذة سلبیة في الطباعة (الملونة) و لمشاكنھا عنتج تخلوطة بشكل مناسب , فمطحونة وم

) وھو Grind meterبواسطة جھاز قیاس نعومة الطحن ( اتویمكن قیاس نعومة الصبغ،  الخلطات

  خاص بھذه الغایة . بمجھرجھاز بسیط ومزود 

. ) سم1.4وسمك ()سم 3.8)سم وعرض (16.5ویتكون ھذا الجھاز من قطعة من الفوالذ بطول (     

)میكرون , ویوضع الحبر في الموقع 0-25محفوران بسمك (ویوجد على القطعة الفوالذیة اخدودان 

تترك عالمة داخل ان والحبیبات ذات القیاس االكبر من الالزم  ،االوسع ویسحب الى الموقع االضیق 

  سطح محبر الجھاز یمكن قیاسھا . 

فحص طبقة رقمیة من الحبر موضوعة على شریحة فحص خاصة . بسكوبي  ویتم الفحص المایكرو     

  ومن المیزات االضافیة لھذه الطریقة , معرفة كیفیة توزیع االصباغ داخل الخلیط . 
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  الل) : ظدرجات اللون (ال ىفحص ادن - و

ادنى درجھ لونیة یمكن ان ینتجھا ھذا  فحصبعد تحدید اللون االغمق او االعلى للحبر  من االھمیة      

فحصھ على ورقة من نوع  ھذه تتم بنشر اللون المرادوعملیة الفحص  لالظاللون , ویطلق علیھا ال

  لكل لون مستخدم . ) غم زنك ابیض/20لون باستخدام (ستعمال عملیة تبییض الاالكرفت , او ب

  طعم ورائحة الحبر :  تعادلفحص  -ز
ة في طباعة التعبئة والتغلیف , اذا ان عددا من المواد یوالرائحة للحبر أھمیة اساس لتعادل الطعم     

تتأثر بالروائح القادمة من الزیوت المؤكسدة والقواعد المكونة للحبروالتأثر  ھكالشوكالت الحساسةالغذائیة 

مع مكونات  بروائح الحبر قد یظھر مع بعض المواد بعد مدة تخزین طویلة , وقد تنتج تفاعل الحبر

  یصعب السیطرة علیھا . جدیدةالورقة روائح 

وطریقة الفحص المرنة المعروفة للكشف عن الطعم والروائح غیر العادیة ھي طریقة روبنسون      

)Ropenson القیام بفحوصات  نبغيالفحص بل ھناك قیم نسبیة كذلك ی) وال یوجد ھنا قیم مطلقة في ھذا

  لكل مشكلة على حدة. ةجدید

  مقاومة الضوء: -ك 

ر  نواع كثیرة من الحبر بسبب تعرضھا للضوء بعدال األلوان تتغیر      واع االلوانالمدة قصیرة , وتتغی ن

  . ویزول كلیا , وبعضھا یفقدلوان شاحبة في حالتھا النھائیة اخرى بعد مدة زمنیة طویلة , وتبدو تلك اال

ة الض ىوتتالش اطة طاق ا بوس فات ھن ا الص ذوء ام ن ھ رع م ا تس رارة فأنھ ي  هالح ة ف اھرة وخاص الظ

از االكسنون ( ا بواسطة جھ ة الفحص ھن تم عملی ) وباستعمال ورق قیاسي وشرائح Xenonالصیف وت

ً  حائرلك الشلمقارنة مقاومة الضوء وت ددا ً مح دلوال ي م ة تعن ة لونی ل خان تستخدم في صناعة النسیج . وك

 ً دا ر ج ل : فقی ر او , او لمقاومة اللون للضوء مث از و فقی ً , او ممت دا د ج د , او جی دل , او جی ضمن المع

  ھكذا . 

مقاومة الورنیش للمذیبات  وھناك عدد من الصفات التي یجب قیاسھا في الحبر ومن امثلتھا :     

  القواعد ومقاومة البصم الساخن , والمقاومة ضد المنتجات . مةومقاو

  قیاسات اخرى في الطباعة   4- 4

عة فأنة یقوم كذلك اتحضیر للطبلیةآعلى  باعر والقیاسات التي یقوم بھا الطاضافة الى المعایی     

  بمجموعة من القیاسات الجوھریة واھمھا مایأتي : 

  )PHنسبة الحموضة (1- 4- 4

و        دیتھا وھ تھا او قاع ة حموض ث درج ن حی ادة م فة الم م مواص ة یفھ بة الحموض مى نس ت مس تح

بواسطة تدریج یشتمل رتم العشري السالب التركیز ایونات الھیدروجینیة , ودرجة الحموضة تقاس االلوغ

اس ( تعدوالدرجة السابعة  ،درجة  ةعلى اربع عشر ) 7درجة التعادل ,فالقیاسات كلھا التي تقع اسفل القی
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اس ( ة 7ھي حامضیة والتي تقع فوق القی ة الحموضة ،) ھي قاعدی اس درج اطة اد وتق وات خاصة بوس

ون ف) وتتل مى (الكواش ى تس ة عل ة الحموض ق درج ا ویقیاو القاعد وف ل بھ ون الناة المتعام ج تارن الل

وع  وني مطب درج ل ة الحموضة  ،بم ة درج ة لونی ل درج ھ ك دد ب ة المقتح ق ااو القاعدی اك طرائ ة وھن س

ائلةویبین الشكل (الكترونیة تقاسبھا درجة الحموضة  ام الصلبة او الس ة 10-4لالجس اس درج از قی ) جھ

  الحموضة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

) درجة 4.5درجة الحموضة لسائل الترطیب عن ( ان ال تقل ومن المھم في مجال طباعة االوفسیت      

) 4.5-5.5حتى التقع مشكالت مختلفة على اللون الطباعي , وافضل مقیاس لدرجة الحموضة ھو بین (

  الحموضة .درج قیاس درجة م) 11- 4ویبین الشكل (
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  مقیاس نسبة الكحول 4-4-2

لى استخدام الكحول . اي ایزوبروبیل الكحول  وعة االفسیت في االونة االخیرة انظمة طباع اعتمدت     

نیة من على السطح لوالقیم ال نقل لھ میزات ایجابیة من حیث دقة الرغم من اضراره الصحیة االان

لقیاس درجة تركیز  المستخدم الحیویة واللمعان لاللوان المطبوعة , ویسمى الجھازالطباعي , ومن حیث 

  .)Hygro meterالكحول في المادة او السوائل ھیجرومیتر (

  قیاس سمك الحشوات 3- 4- 4

ى       بة ال وات بالنس اع الحش اس ارتف تخدم لقی ر , ویس ادة الكلیب وات ع مك الحش اس س تخدم لقی یس

طوانات  ات االس وات)حلق اس الحش از قی مى (جھ اص یس از خ كل (، جھ ین الش از 12-4ویب ) جھ

  .الحشوات نسبة قیاس

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویعاد شد البطانة , ، باستخدام الكبس  ماكینةوتشغل الفبعد ان نشد البطانة المطاطیة على اسطوانتھا ,     

جھاز قیاس الحشوات وتوضع توضع ورقة تغطي اضافة الى قسم من البطانة حلقة االسطوانة ثم یوضع 

عدھا الى جھة البطانة الساعة الخارجیة فوق حلقة االسطوانة ثم تصفر الساعات الثالث ویزاح الحھاز ب

صبح الساعات فوق البطانة وستكونقراءة الساعة الخارجیة ھي قراءة االرتفاع بین البطانة تحتى 

  .المطاطیة وحلقة االسطوانة 
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  اسئلة الفصل الرابع

  
  
  
  

  االوفسیت؟ الھدف من قیاس سمك الحشوات في ماكینة طبعما :1س

ة :2س ة حموض ى درج ول ال ب للوص ائل الترطی ى وس اف ال ي تض واد الت واع الم ا ان م

  مقبولة؟

  متى تكون صفة المقاومة للضوء ضروریة في المطبوعات ؟:3س

  قارن بین انواع الطباعة الرئیسة من حیث اللزوجة . : 4س

  ل جھاز قیاس الكثافة اللونیة .اشرح مبدا عم:5س

  االوفسیت؟ حنات الكھربائیة الساكنة على ماكینة طبعكیف یمكن التخلص من الش:6س

  ما اھمیة قیاس مقاومة الورق للطي في االتجاھین ؟ :7س

  الى أي طریقة قیاس تنتمي مقاومة الورق للنتش الى القیاس الوصفي ام الكمي ؟:8س

  مسمى التقییس؟ ماذا نفھم من:9س

  اذكر العوامل التي تؤثر في عملیة التقییس . :10س
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