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პროფესიონალური რჩევები
პრობლემების გადაჭრა საბეჭდ საამქროში
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ელექტრო სტატიკური მუხტი ქაღალდზე

შესავალი
ძვირფასო მკითხველო!
ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც
გავლენას ახდენს ნაბეჭდი პროდუქციის ხარისხზე,
გარდა საბეჭდი მანქანისა, არის საბეჭდი
მასალა და საღებავი, ასევე გარე ფაქტორები,
როგორიცაა ტენიანობა და ტემპერატურა
შენობაში. თუ თქვენ გექმნებათ პრობლემები,
რომლის აღმოფხვრისთვისაც ხშირად დიდი დრო
გჭირდებათ. აღნიშნული სახელმძღვანელო სტამბაში
ხშირად გამოგადგებათ.

სარჩევი
ელექტრო სტატიკური მუხტი ქაღალდზე�������������������������������������������� 3
ქაღალდის დეფორმაცია������������������������������������������������������������������������ 4
ქაღალდის ამოწიწკნა���������������������������������������������������������������������������� 6
საღებავის ემულგირება���������������������������������������������������������������������������7
შაბლონირება������������������������������������������������������������������������������������������ 8
ანაბეჭდის არამოტანა���������������������������������������������������������������������������� 9
დაზოლვა �������������������������������������������������������������������������������������������������10
დაბინძურება�������������������������������������������������������������������������������������������12
ტონალური მაჩვენებლების შემცირება���������������������������������������������13
ჟღენთვადობა�����������������������������������������������������������������������������������������14
დადღაბნა�������������������������������������������������������������������������������������������������16
საღებავის ცუდი დამაგრება ქაღალდზე ������������������������������������������� 17

მბეჭდავებისთვის ნაცნობი პრობლემაა: ელექტროსატიკური მუხტის
გამო, საბეჭდი ფურცლები ეწებება ერთმანეთს. შედეგად დასტიდან
საბეჭდ მანქანაში რამდენიმე ფურცელი ერთად მიეწოდება და
იჭედება მიმწოდებელში. ქაღალდის ზედაპირზე ელექტროსატიკური
მუხტი გამოწვეულია ელექტრონების ნაკლებობის (უარყოფითი
მუხტი) ან და მათი ზედმეტი (დადებითი მუხტი) რაოდენობის
გამო. ქაღალდის ზედაპირზე
ელექტროსტატიკური მუხტის
წარმოქმნა განპირობებულია
მშრალი ქაღალდის შენახვისას
დაბალტენიან გარემოში.
ქაღალდის და ჰაერის
ტენიანობის კრიტიკული დონე
შეადგენს 40 – 42%-ს.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
• ქაღალდის ტენიანობა უნდა შეადგენდეს 45-55%. ქაღალდის
ელექტროგამტარობა და შესაბამისად მისი დამუხტვის
შესაძლებლობა იზრდება ტენიანობის გაზრდასთან ერთად.
• სამუშაო ადგილი ვუზრუნველყოთ კონდიცირებული ჰაერით ან
დამატენიანებლით. ჰაერის ტენიანობა უნდა იყოს საშუალოდ
50-55%-ის ფარგლებში. გასათვალისწინებელია რომ, ზამთარში
შენობის გათბობის დროს, ჰაერის ტენიანობა საგრძნობლად
დაიწევს.
• ანტისტატიკური მოწყობილობები, როგორებიცაა სტატიკური
მუხტის მოსახსნელი პლანკები და იონიზატორები, ამცირებენ
ელექტრულ მუხტს: იონიზირების მოწყობილობა ზრდის
გარემომცველ ელექტროგამტარობას, რითაც ქაღალდის
ზედაპირზე თავიდან ვიცილებთ ელექტროსტატიკურ მუხტს.
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ქაღალდის დეფორმაცია
ქაღალდი, რომელიც ინახებოდა შენობაში შესაბამისი
კონდიცირების გარეშე ან არასწორ ზედაპირზე, ასევე ქაღალდი
დატალღული კიდეებით, ან არასწორად ცენტრირებული ან
სატიკურად დამუხტული, – ბეჭდვისას ხშირად იკეთებენ ნაკეცებს.
არასწორად დარეგულირებული ქაღალდის მიმწოდებელი, ასევე
შესაძლოა ქაღალდზე ნაკეცების მიზეზი გახდეს.

ნაკეცების წარმოქმნის მიზეზი ასევე შესაძლებელია მანქანის
არასწორი რეგულირებაც იყოს, უფრო ზუსტად – ქაღალდის
მიმწოდებლის. მიზეზები რაც ნაკეცებს წარმოქმნის არის: გვერდითა
და წინა საყრდენების არასწორი პარამეტრების მითითება ან
რეგულირება, რომლებიც ფურცელს მეტი ძალით ქაჩავს, და ასევე
დამწოლი მოწყობილობა, რომელიც ძალიან ძლიერად აწვება
ქაღალდს, ან თუნდაც საქშენებიდან ჰაერის ნაკადის ზედმეტი
წნევა. რიგი სხვადასხვა მიზეზების გარდა შესაძლოა – დამჭერების
არასწორი ფუნქციონირება ან მათი დაბინძურება იყოს, რომლებიც
შემდეგ ფურცლის დეფორმაციას უწყობენ ხელს. ასევე ოფსეტურ
და საბეჭდ ცილინდრებს შორის ძლიერი და არათანაბარი წნევა
წარმოშობს ფურცლის არასწორ დაჭერას და შემდეგ ჩაკეცვას.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
•
•
•
•

იმისთვის, რომ დასაბეჭდი მასალა ბეჭდვისას დასტაზე
იდოს სწორედ, მისი შენახვა და ტრანსპორტირება უნდა
ხორციელდებოდეს შესაბამის პირობებში. ამიტომ აუცილებელია
შევინარჩუნოთ მასალის შენახვის პირობები, – ჰაერის მუდმივი
ტენიანობის და ტემპერატურის დონე. ქაღალდის საშუალო
ტემპერატურა უნდა იყოს - 50-55%, შენობაში, ჰაერის ტემპერატურა
უნდა იყოს მუდმივი 20-დან 22-მდე.

•
•
•
•

ბეჭდვისთვის გამოიყენეთ ქაღალდი სწორი ზედაპირით.
შეამოწმეთ გვერდითა საყრდენების პარამეტრები
შეამოწმეთ წინა საყრდენების პარამეტრები
დაარეგულირეთ დამწოლი მოწყობილობა ისე, რომ იგი ძალიან
არ აწვებოდეს ქაღალდს.
შეამცირეთ საქშენის წნევა, მიმწოდებელში.
დაარეგულირეთ ჰაერის წნევა, ფურცლის მიწოდების წერტილში.
დაარეგულირეთ ფურცლის მიწოდება დახრილობაზე.
დაათვალიერეთ, გაწმინდეთ და აუცილებლობის შემთხვევაში
დაარეგულირეთ დამჭერები.
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ქაღალდის ამოწიწკნა
ამოწიწკნის დროს, ხდება ქაღალდის ზედაპირიდან მცირე
ნაწილაკების ამოგლეჯა, ან საბეჭდი მასალა იხევა ბეჭდვის
პროცესში. აღნიშნულს შეუძლია დააზიანოს ოფსეტური რეზინა.
საჭირო ხდება ლილვების ხშირი რეცხვა და ბეჭდვის ხარისხიც
მნიშვნელოვნად უარესდება. ქაღალდის ამოწიწკნის პრობლემა
ვლინდება მაშინაც როდესაც, ზედაპირი არასაკმარისად
ელასტიურია.
ეს მაგალითი გვიჩვენებს, რომ
საღებავი ბევრად წებოვანია, ვიდრე
ქაღალდის ბოჭკოების ჩაჭიდება ან
ცარცის ქაღალდისას პიგმენტების
ჩაჭიდება. ქაღალდის ზედაპირზე
საღებავის არასაკმარისი შეწებება/
დამაგრება ასევე შესაძლებელია
ამოწიწკნის მიზეზი გახდეს.

საღებავის ემულგირება
ემულსია – ეს არის საღებავის და დანამვის ხსნარის ნარევი. შერევის
პროცესში დანამვის ხსნარი, თანაბრად გადანაწილდება საღებავთან
ერთად პატარ-პატარა წვეთებად. სტაბილური ემულსიის დროს
წყლის პროპორცია შეადგენს, დაახლოებით 20%. იმ შემთხვევაში
თუ უფრო მაღალია, საღებავის სიბლანტე მცირდება, და ირღვევა
მისი ფენა. შედეგად ემულსია არასტაბილური ხდება და იგი
განიცდის „ემულგირებას“. დანამვის სითხის ზედმეტი რაოდენობა
და ასევე pH-ს დაბალი დონე ხელს უწყობს ემულგირებას. საღებავის
რეაქციული თვისებები შესაძლო იყოს სხვადასხვა, მათი ტიპიდან
გამომდინარე: ნარევი საღებავები, ფლუორესცენტული საღებავები
და მეტალიზირებული საღებავები უფრო მგრძნობიარეა, არიან
ვიდრე ჩვეულებრივი. საბეჭდი საღებავების ემულგირებით იზრდება
მისი შრობის დრო, და
ასევე ნადების დაგროვების
საშიშროებაც.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
•
•
•
•

ნაკლებად წებოვანი საღებავის გამოყენება
საღებავის წებოვნების შემცირება (საბეჭდი ზეთის დამატება)
საბეჭდი მანქანის ექსპლუატაცია სტანდარტულ პირობებში
საღებავის ტემპერატურის გაზრდა (საღებავის აპარატის
ტემპერატურის დარეგულირება)
• საბეჭდი მანქანის სიჩქარის შემცირება – შემცირდება ქაღალდთან
ურთიერთქმედება ძალა.
• გამოიყენეთ ოფსეტური რეზინა, სწრაფად გადაცემის თვისებით
• გამოიყენეთ კარგი ხარისხის ქაღალდი.

• სწორად დააყენეთ საღებავის და წყლის ბალანსი და შეინარჩუნეთ
ტირაჟის განმავლობაში; • ემულგირების წარმოქმნის დროს,
ჩამორეცხეთ ლილვებიდან საღებავი და ხელახლა დააყენეთ
დანამვის სითხის მიწოდების ლიმიტი ჩაფონვის წარმოქმნამდე;
• შეამოწმეთ დანამვის სითხის მდგომარეობა და რეგულარულად
განახორციელეთ მისი შეცვლა (იდეალურ შემთხვევაში დანამვის
სითხეს უნდა ჰქონდეს სიხისტე 8-12 dH, pH-ს დონე 4,8-5,5 და
ტემპერატურა 10-15 გრადუსი); • Alcolor-ის დანამვის აპარატზე:
გათიშეთ საღებავის აპარატის შუალედური ლილვი; ჩართეთ
ზონალური საქშენები; • მოერიდეთ ხშირი წინასწარ და
შემდეგდანამვას (ხელახალი მომართვის ან მანქანის გაჩერების
დროს); • შეამოწმეთ და ოპტიმალურად დაარეგულირეთ საღებავის
და დანამვის ლილვები; • მცირეფართობიანი ნახატის დროს,
ანაბეჭდის ჭრის გარეთ სასურველია დამატებითი ზოლების დასმა მეტი საღებავის მოსახსნელად.
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შაბლონირება

ბეჭდვის მიმართულება

„შაბლონირებაში“ იგულისხმება ანაბეჭდის ზედაპირზე ზოგიერთი
ელემენტის (გარდა სასურველი პოზიტიური და ნეგატიური
ანაბეჭდისა) უნებლიე გაორმაგების პროცესს. შაბლონური
ელემენტები ან უცხო ელემენტები წარმოიქმნებიან საღებავის
ლილვზე, საბეჭდი ფირფიტის ცილინდრზე განმეორებით გავლისას,
საღებავის მიწოდების შემცირების ან მის დაგროვების დროს.
ძველი (გამაგრებული) ან ცუდად დარეგულირებული ლილვები
ხელს უწყობენ ანაბეჭდის ელემენტების
გაორმაგებას, და ეს ტენდენცია
შაბლონი
იზრდება თუ ვიყენებთ საღებავს სუსტი
პიგმენტებით. საღებავის და დანამვის
სითხის ოპტიმალური თანაფარდობა,
შაბლონირების წარმოქმნას უშლის
ხელს იმიტომ, რომ წყლის ზედმეტი
ნეგატივი
პოზიტივი
რაოდენობა ნეგატიურად მოქმედებს
ბეჭდვაზე.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
• ლილვების ექსპლუატაციის დროს გამოიყენეთ მხოლოდ
რეკომენდებული საწმენდი საშუალებები. ყოველკვირეული
რეცხვა, სპეციალური საწმენდი პასტით, მოაცილებს ნადებს და
აღადგენს ლილვების ელასტიურობას; • დაარეგულირეთ ლილვები
ინსტრუქციის შესაბამისად და რეგულარულად შეამოწმეთ ისინი;
• შეცვალეთ ძველი ლილვები: დიდხანს ნამუშევარი ლილვების
ზედაპირი კარგავს სირბილეს, ხდება ძალიან პრიალა, კიდეები
ებერება და აშკარად ეტყობათ ცვეთის ნიშნები; • დააყენეთ
გვერდითა რასტირების მაქსიმალური სვლა; • დაარეგულირეთ
საღებავის აპარატის ლილვების ტრავერსირება; • შეცვალეთ
საღებავის გადამანაწილებელი ლილვების ნულოვანი პოზიცია;
• შეამცირეთ დანამვის სითხის რაოდენობა; • გამოიყენეთ
მაღალპიგმენტიანი საღებავები; • ჩართეთ რეჟიმი vario;
• შეატრიალეთ ანაბეჭდი 90 გრადუსით (ბეჭდვამდელი დამუშავება).

ანაბეჭდის არამოტანა
როცა ლაპარაკი გვაქვს „ანაბეჭდის არამოტანაზე“, იგულისხმება -ფურცელზე ლაქების ეფექტი. აღნიშნული პრობლემა წარმოიქმნება
არათანაბარი ზედაპირის მქონე ქაღალდის გამოყენებისას, რასაც
მივყავართ საღებავის არათანაბარ გადატანამდე და ნაბეჭდი
ელემენტების არასწორ ფორმირებამდე.
საღებავი ქაღალდის არათანაბარი ზედაპირის დროს გადადის
მხოლოდ ნაწილობრივ. ოთხფერიანი ოფსეტური ბეჭდვის დროს,
ანაბეჭდი გადადის მომდევნო საბეჭდი სექციის ოფსეტურ რეზინაზე.
„არათანაბარი ბეჭდვის“ პრობლემა ვლინდება სხვადასხვა
ტიპის ოფსეტური ბეჭდვის დროს. რიგი მიზეზებიდან, ქაღალდის
ხარისხის ვინაობა რომ გამოვრიცხოთ, აუცილებელია შევაფასოთ
ქაღალდის სტრუქტურა და საბეჭდ მანქანაში შევიტანოთ შესაბამისი
პარამეტრები. ქაღალდის სტრუქტურის შეფასება ხორციელდება
გამადიდებელი შუშით და შესაბამისი განათებით. შესაფასებელ
ქაღალდზე, საღებავის დამაგრების თვისებების დანახვაც შეიძლება,
მარტივი, ცვეთისადმი მდგრადობის ტესტით.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
როდესაც, დეფექტის ერთადერთ მიზეზს წარმოადგენს, ქაღალდის
არასასურველი ხარისხი, მისი გადაჭრის მხოლოდ ერთი ხერხი
არსებობს -- შევარჩიოთ სხვა ტიპის ქაღალდი.
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დაზოლვა
ამ შემთხვევაში პრობლემა ეხება, ანაბეჭდის დამახინჯებას,
რომელიც გამოიხატება ბეჭდვის მიმართულების
პერპენდიკულარულად გამავალი ღია ან მუქი ზოლებით.

არსებობს მრავალი მიზეზი რის გამოც შეიძლება წარმოიქმნას
ჰორიზონტალური დაზოლვა. არასწორი რეგულირების გარდა,
რასტრირების პროცესის შეცდომებმაც შეიძლება ითამაშონ თავისი
როლი. ამას გარდა, დაზოლვის მიზეზი შეიძლება გახდეს ოფსეტური
რეზინის დასვრაც, რომელზეც დაგროვილი პუდრა ან ლაქი,
ოფსეტური რეზინის ან საბეჭდი ფირფიტის დაზიანება, საღებავის და
დანამვის სითხის მიწოდება, და ასევე ცუდი ხარისხის საღებავი.
დაზოლვის მიზეზი ასევე საბეჭდი მანქანის არასწორი რეგულირებაც
შეიძლება იყოს, მაგალითად საღებავის და დანამვის აპარატების
არასწორი რეგულირება ან საღებავის არასწორი გადანაწილება
(ზედმეტი წნევით).

საბეჭდი მანქანის არასწორი რეგულირების
მიზეზით გამოწვეული დაზოლვის,
პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
• ლილვების რეცხვის დროს გამოიყენეთ მხოლოდ
რეკომენდებული სარეცხი საშუალებები. ლილვების
ყოველკვირეული რეცხვა, სპეციალური საწმენდი პასტით,
მოაცილებს ნადებს და ლილვებს აღუდგენს ელასტიურობას.
• დაარეგულირეთ ლილვები ინსტრუქციის შესაბამისად და
რეგულარულად შეამოწმეთ ისინი.
• შეცვალეთ ძველი ლილვები: დიდხანს ნამუშევარი ლილვების
ზედაპირი კარგავს სირბილეს, ხდება ძალიან პრიალა, კიდეები
ებერება და აშკარად ემჩნევა ცვეთის ნიშნები.
• დაარეგულირეთ საღებავის აპარატის ლილვების ტრავერსირება.
• დანამვის აპარატის ტივტივა ლილვი, უნდა იყოს სუფთა
მდგომარეობაში და წყალს არ უნდა განიზიდავდეს
(ჰიდროფილური)
• ლილვების საკისრები უნდა იყოს კარგ, მუშა მდგომარეობაში
(ნაცვეთების და ფოლხვის გარეშე)
• რეკომენდებულია ლილვების საკისრების შეზეთვა.
• საღებავის აპარატის ლილვები უნდა დაყენდეს რაც შეიძლება
ფრთხილად, აღნიშნული თავიდან აგვაცილებს ლილვების
კიდეების დაზიანებისგან.
• საკონტაქტო რგოლები ამყოფეთ სუფთა მდგომარეობაში არ
შეზეთოთ.
• კალიბრირებული მუყაო უნდა იყოს სუფთა და მოჭრილი
შესაბამის ფორმატზე. მისი დაყენება განახორციელეთ ტექნიკური
მოთხოვნების შესაბამისად.
• საბეჭდ ფირფიტას და ოფსეტურ რეზინას შორის დაწოლა არ უნდა
აღემატებოდეს 0,1-0,13მმ.
• ოფსეტურ რეზინსა და საბეჭდ ცილინდრს შორის დაწოლა უნდა
დარეგულირდეს, საბეჭდი მასალის შესაბამისად და არ უნდა იყოს
გადამეტებული.
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დაბინძურება

ტონალური მაჩვენებლების შემცირება

საბეჭდი ფირფიტიდან ოფსეტური რეზინის საშუალებით, მუქი ფერის
საღებავები გადაეცემა მომდევნო სექციების საღებავის აპარატებში,
რომლებიც აბინძურებენ ნათელ საღებავებს.
„სველზე“ ბეჭდვის დროს აუცილებელია განვსაზღვროთ საღებავის
წებოვნება. თუმცა მუქ საღებავებს შეუძლიათ დასვარონ
ღია საღებავები, რომლებიც მომდევნო საბეჭდ სექციებშია
მოთავსებული (განსაკუთრებით ეხება ყვითელს)

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
აირჩიეთ სხვა ტიპის საღებავი
შეძლებისდაგვარად გადაანაცვლეთ საღებავების თანმიმდევრობა
საბეჭდ სექციებს შორის.
დაიცავით ფერების დადების შემდეგნაირი თანმიმდევრობა „ჯერ
რასტრი, შემდეგ 100% ფონი“.

ანაბეჭდზე რასტრული წერტილის
ფართობის შემცირებას პირველადი
მაჩვენებელთან შედარებით, ვეძახით
„ტონალური მაჩვენებლების შემცირება“
აღნიშნული მოვლენა ბეჭდვადელი
მომზადების დროსაც შესაძლებელია
მოხდეს. ამას გარდა, აღნიშნულის
მიზეზი შესაძლებელია ასევე იყოს:
• საბეჭდი ფირფიტის ჩვეულებრივი/ბუნებრივი ცვეთა
• ოფსეტურ რეზინაზე პუდრის ნადები
• საბეჭდი ფირფიტის არასასურველი საწმენდი საშუალება
(აბრაზიული მასალის ნარევით).
• დანამვის სითხეში pH-ს ზღვარზე დაბალმა დონემ, შესაძლოა
საბეჭდი ფირფიტის რასტრული წერილების კიდეები ცოტათი
„ამოჭამოს“.
• სპირტი, რომელმაც შესაძლოა დააზიანოს საბეჭდი ფირფიტა.
• სწრაფად აორთქლებადი საწმენდი ხსნარები, რომლებმაც
შესაძლოა დააზიანონ საბეჭდი ფირფიტა. რეკომენდებულია A
III-ზე დაბალი კლასის სარეცხი საშუალების გამოყენება

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:

საწყისი ფერი
ფერი დაბინძურების შემდეგ

• გამოიყენეთ მხოლოდ მაღალი ხარისხის საბეჭდი ფირფიტები
• საბეჭდი ფირფიტის გაწმენდისას გამოიყენეთ მხოლოდ
მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული სარეცხი საშუალებები.
• ერიდეთ აბრაზიული პუდრის გამოყენებას (კალციუმის
კარბონატი)
• დანამვის ხსნარის მომზადება განახორციელეთ ინსტრუქციის
შესაბამისად (pH დონე, სპირტის კონცენტრატი). იდეალურ
მდგომარეობაში ხსნარში წყლის სიხისტე უნდა შეადგენდეს 8-12°
dH, pH დონე – 4.8 - 5.5 და ტემპერატურა 10-15°С
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ჟღენთვადობა
ანაბეჭდზე რასტრული ფონის პროცენტული მაჩვენებლის გაზრდა
მოწმობს იმას, რომ რასტრული წერტილის ფართობი გაიზარდა
პირვანდელთან შედარებით. ჟღენთვადობის დონის შემოწმება
ხორციელდება სპეციალური სკალების მეშვეობით. აღნიშნული
პრობლემა შესაძლოა ბეჭდვამდელი მომზადების დროსაც მოხდეს.
რადგან ანაბეჭდზე გადამეტებული რასტრული ფონის პროცენტული
მაჩვენებლის შემცირება საბეჭდ მანქანაში სრულად ვერ
მოხერხდება, აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ, ბეჭდვამდელ
პროცესებს.
რასტრული ფონის პროცენტული მაჩვენებლის გაზრდა
დამოკიდებულია საღებავის ტიპზე და წასმის რაოდენობაზე,
საღებავის ტემპერატურაზე, საბეჭდ მასალაზე, დაწოლის
წნევაზე, ოფსეტურ რეზინაზე და ასევე დანამვის სითხეზე და მის
რაოდენობაზე.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
• ბეჭდვისას გამოიყენეთ ცნობილი ბრენდის საღებავები,
შეძლებისდაგვარად დანამატების გარეშე;
• რასტრული ფონის პროცენტული მაჩვენებლის გაზრდა
(დაახლოებით 2%) უნდა გავითვალისწინოთ შავთეთრი ბეჭდვის
დროს;
• საღებავის აპარატში დააყენეთ ტემპერატურა 27-30°С;
• ბეჭდვისას ტირაჟის განმავლობაში მოერიდეთ, საბეჭდი მასალის
შეცვლას;
• საბეჭდ ფირფიტას და ოფსეტურ რეზინას შორის დაწოლა არ უნდა
აღემატებოდეს 0,1-0,13 მმ;
• ოფსეტურ რეზინსა და საბეჭდ ცილინდრს შორის დაწოლა უნდა
დარეგულირდეს, საბეჭდი მასალის შესაბამისად და არ უნდა იყოს
გადამეტებული;

• სტანდარტის შესაბამისად გამოიყენეთ გარკვეული ტიპის
ოფსეტური რეზინა;
• გამოიყენეთ მხოლოდ რეკომენდებული სარეცხი საშუალებები;
• ოფსეტური რეზინის დაყენების შემდეგ, ჩამორეცხეთ წყლით,
რათა მოვაშოროთ ტალკი;
• მოშვებული ოფსეტური რეზინა უნდა დაიჭიმოს;
• ზუსტად დაიცავით საღებავის და დანამვის სითხის თანაფარდობა.

პარამეტრები ISO 12647-2 სტანდარტის მიხედვით
%

ჟღენთვადობა CMY-სთვის + ჟღენთვადობა K-სთვის +
დაშვებული ცდომილება
დაშვებული ცდომილება

40

13.0 +/-3

16.0 +/-3

50

14.3 +/-3

17.0 +/-3

70

13.4 +/-3

14.9 +/-3

80

10.7 +/-3

11.5 +/-3

ცხრილში ნაჩვენებია ჟღენთვადობის პარამეტრების ტიპიური
და დაშვებული ცდომილებები, პოზიტიური CtP საბეჭდი
ფირფიტებისთვის, ISO 12647-2 ტექნოლოგიური სტანდარტიდან, 1 და
2 ტიპის ქაღალდებისთვის.
რასტრის წერტილი საბეჭდ ფირფიტაზე 40%
რასტრის წერტილი ანაბეჭდზე 53%
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დადღაბნა

საღებავის ცუდი დამაგრება

„დადღაბნა“ – რასტრული წერტილის გეომეტრიის ცვლილებაა.
ანაბეჭდზე ფონი არათანაბარია და მრგვალი რასტრული წერტილი
იღებენს ოვალურ ფორმას.

თუ ანაბეჭდების დასტაში საღებავი დიდხანს შრება, საქმე გვაქვს
საღებავის ცუდ დამაგრებასთან. აღნიშნულმა შესაძლებელია
იმოქმედოს ანაბეჭდიდან საღებავის წაშლაზე, ბეჭდვის შემდგომი
დამუშავების ან ტრანსპორტირების დროს.

არსებობს ორი ტიპის დადღაბნა – ბეჭდვის მიმართულებით
(წრიული დადღაბნა) და განივად მიმართული (ღერძული
დადღაბნა). აღნიშნული მოვლენები მოქმედებენ ანაბეჭდის
ხარისხზე და მიგვითითებს – საბეჭდი ფირფიტის, ოფსეტური და
საბეჭდი ცილინდრების მუშაობის მდგომარეობაზე.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
• შეამოწმეთ ბეჭდვის წნევა და
აუცილებლობის შემთხვევაში
შეამცირეთ.
• შეინარჩუნეთ ოფსეტური რეზინის
სისქე (მისი სისქე შეამოწმეთ
ცილინდრზე, სისქის საზომით)
• ოფსეტური რეზინის დაყენება
განახორციელეთ ფრთხილად.
დაჭიმვისას გამოიყენეთ
დინამომეტრიანი ქანჩის გასაღები
(შემზღუდველით)
• ოფსეტური რეზინის დაყენებისას
უნდა დაიცვათ მიმართულება,
დაჭიმვა უნდა მოხდეს ბოჭკოების
მიმართულეიბთ.
• გაასუფთავეთ და აუცილებლობის შემთხვევაში დაარეგულირეთ
დამჭერები.

საღებავის დანამატებთან და
დანამვის სითხესთან ცუდი
ურთიერთქმედება, როგორც წესი
განიხილება როგორც საღებავის
არამდგრადი დამაგრების ერთ-ერთ
მიზეზად. მაგალითად თუ დანამვის
ხსნარში рН დონე 4.7-ზე ნაკლებია,
მაშინ უნდა ველოდოთ ანაბეჭდის
შენელებულ შრობას. დანამატების
არასწორი შერევა (სიკატივები),
ზედმეტად დაბალი ტემპერატურა
ან ემულგირებული საღებავი
ასევე ანელებენ შრობის პროცესს.
პრიციპში, რაც უფრო სქელია
საღებავის ფენა, მით უფრო ნელა შრება საღებავი.

პრობლემის მოგვარების მეთოდი:
საღებავის და ქაღალდის ოპტიმალური თანაფარდობა;
დანამვის ხსნარში არ დაუშვათ 4.7-ზე ნაკლებად pH-ს დონის
დაშვება;
თავიდან აიცილეთ საღებავის ემულგირება;
დანამატების შერევა უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ დამკვეთის
მითითებების მიხედვით;
მოერიდეთ საღებავის ძალიან სქელი ფენის დადებას (ან
გამოიყენეთ მაღალპიგმენტიანი საღებავები)
გამოიყენეთ IR (ინფრაწითელი) საშრობი;
ანაბეჭდი დაფარეთ საბეჭდი ან წყალ-დისპერსიული ლაქით.

საქართველო,
ქ. თბილისი, 0160, გოთუას 3;
2 377-911,
2 183-271;
info@heidelberg.ge;
www.heidelberg.ge

სავაჭრო ნიშნები
Heidelberg, Print Media Academy და Print
Media Academy-ის ლოგო Heidelberger
Druckmaschinen AG-ს სავაჭრო ნიშნებია.

1.0.0

ტექნიკური ცვლილებების შეტანას განვახორციელებთ
წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მოცემული რჩევებით
და რეკომენდაციებით არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას.

