
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ورده های لیگنوسلولزیآمجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فر  

، دانشگاه گنبد کاووس7931اردیبهشت،  71  

 در چاپ جوهرافشان مرکبشیمی و  کاغذ کاربرد ،فرآیندها، مروری بر ویژگی
 

 *3، علی اصغر تاتاری2، حسین رسالتی1منصور غفاری
 صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتری تخصصیدانشجوی 1

 ساریع طبیعی گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب استاد 2

 کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی 3 
 asghar.tatari2007@mail.ruمسئول مکاتبات: *

 

 

 

 

 چکیده

 مورد استفاده و مرکب کاغذهای چاپ سیستم، و ویژگی چاپ وابسته به کیفیت تصویر دیجیتالیهای سیستمکیفیت نهایی 

بترای  های چاپ دیجیتال، چاپ به روش جوهر افشان استت. ایتن روش چتاپ    ترین فناوریترین و گستردهیکی از مهم رد.دا

شود. مرکب در این روش به طور مستقیم بر روی کاغذ توسط تجهیزات جت استفاده میتولید تصاویر دیجیتالی با کیفیت زیاد 

    کتم  یستح   کشت  های چتاپ جوهرافشتان دارای ویستکوزیته و    ین مرکبشود. بیشتربه وسیله سیگنال الکتریکی اعمال می

های نوری آن مثل ماتی، درجه روشتنی، ستفیدی و   کند و باید ویژگی. کاغذ نق  مهمی در چاپ جوهرافشان ایفا میباشندمی

مهتم استت. عملیتات     با توجه به بهبود کیفیت چاپ عملیات تکمیلی برای سحح کاغذ بستیار زردی آن مورد توجه قرار گیرد. 

-های شیمیایی مشابه آهارزنی ستح ی یتا شوشت    های مکانیکی مثل اتوزنی تکمیلی و یا تیمارشامل تیمارکاغذ تکمیلی سحح 

 .باشددهی می
 

 چاپ جوهرافشان، کاغذ، اتوزنی تکمیلی، مرکب، تصاویر دیجیتالی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

هتای چتاپ،   ترین فناوریکنند. یکی از مهمنتقال مرکب بر روی کاغذ یا سایر مواد را تشریح میمعموال ا های چاپفرآیند

های فلزی بتر روی کاغتذ انتقتال    . در این فرآیند، مرکب چاپ به طور مستقیم و بدون صف هباشدروش چاپ جوهرافشان می

معرف و برای تولید تصاویر دیجیتالی با کیفیت چاپ جوهر افشان یک روش کم هزینه (. 2113و همکاران،  جیوریکیابد )می

هتا بترای کتارآیی کاغتذ     های اخیر در تکنولوژی چاشگر و چاپ جوهر افشان منجر به افزای  نیازمنتدی باشد. شیشرفتزیاد می

قابلیتت چتاپ کاغتذ یتک     . های کاغتذ دارد ها و ویژگیکیفیت چاپ جوهرافشان وابسته به چاشگر، خلوص مرکبشده است. 

طتور کته چتاپ یتک     دهتد. همتان  دهد کاغذ چگونه رفتاری را از طریق فرآیند چاپ نشان میکه نشان می الح کلی استاصح

 هتای فرآینتد چتاپ   های بین کاغذ و مرکب چتاشگر و متییتر  کن  است، قابلیت چاپ وابسته به برهم دارای برهم کن فرآیند 

طتور  های مختلف حساس نیست و بته های فرآیندییرات در متییرتیاست. قابلیت چاپ خوب بدین معنی است که این کاغذ به

طور محلق تعریتف شتود و وابستته بته     به توانین مفهوم، کیفیت چاپ را نمیکند. در امداوم کیفیت چاپ خوب را حاصل می

فاده از های قابلیت چاپ و کیفیتت چتاپ بتا استت    شارامتر. تراکم چاپ نوری، وضوح چاپ و همواری تصاویر چاپ شده است

در شرایط کنترل شده ایجادی و تجزیه و ت لیل تصتاویر بترای    .شودهای چاپ شده ارزیابی میهای ویژه از نمونه کاغذآزمون

هتای رنگتی و تتراکم    ، ناهمواری، برگشت رنگ، چرخ  و افزای  نقحه، لکته تیره شدنهای مختلف مثل شذیری شارامترکمیت

زدایتی  مرکتب قابلیتت  ترین متوارد در  های مرکب یکی از مهمویژگی (.2112همکاران، و  سوسا) باشدمد نظر میچاپ نوری 

بندی مرکب )اندازه ذرات مرکب، خواص سحح ذرات مرکتب  های باطله است. جداسازی مرکب از کاغذ وابسته به فرمولکاغذ

بحتور معمتول،    (.2000کتاران،  و هم کتار باشتد ) و ان الل آن(، شرایط چاپ و کهنگی و ذرات مرکب جدا شده از خمیر متی 

های محلوب کاغذ، جذب سریع مرکب بر روی کاغذ و ظرفیت زیتاد جتذب   سرعت زیاد در چاپ جوهرافشان نیازمند ویژگی

تثبیت رنگ خوب و کنترل شخ  یکسان مرکب دارد. کنترل شخ  یکسان مرکب یتک مستئله مهتم در چتاپ      هایآن، ویژگی

شتود. در حقیقتت،   غیرضروری است و فقط به منظور بهبود عملیات چاپ کنترل متی است، در حالی که جذب سریع در چاپ 

همچنین محابق گزارشتات انجتام شتده،     تواند کیفیت چاپ را کاه  دهد.نفوذ مرکب با قدرت زیاد به داخل ساختار کاغذ می

ایتن عمتل بته ویتژه در چتاپ       ود.شت  و رای ه کاغذ تثبیت مرکبگیرایی،  تواند باعث اختالل درنفوذ مرکب با قدرت زیاد می

افتزای    گتذارد. یک مسئله مهم است، چون که بر روی امنیتت م صتوالت غتذایی تتامیر مستتقیم متی       بندی مواد غذاییبسته

هایی برای افزای  سرعت، کیفیت و ظرفیتت چتاپ توستعه یابتد، از     های برای چاپ نیز موجب شده است که روشنیازمندی

را در چاپ به روش جوهرافشان وارد شده است، استفاده از سیستم فرابنف  در این فرآینتد چتاپ   هایی که اخیترین روشمهم

شوند، ضمن افزای  کیفیت چاپ، مزایای زیادی مثتل  هایی که از این طریق بر روی کاغذ اعمال شده و تثبیت میاست. مرکب

و  شوکوکتو هایی با تنوع متواد مختلتف دارنتد )   یستمآن در سهای چسبندگی خوب، قابلیت اطمینان زیاد و امکان اعمال ویژگی

چاپ جوهر افشان توانایی شاسخگویی به نیازهای امروزی بازار مثل رفع فوری نیاز مشتری و تولیتد   فناوری (.2112همکاران، 

ی کمتتری  های راه انتداز های قدیمی هزینهدر ل ظه تقاضا با طرح دلخواه مشتری را دارد. روش چاپ دیجیتال نسبت به روش

باشتد. بنتابراین چتاپ جوهرافشتان بته      باشد و وابسته به نیروی انسانی نمیدارد. همچنین در تولید در حجم کم، شرهزینه نمی

کنتد و  زیتادی ایجتاد نمتی   آلتودگی   م یحی،مسائل زیست ترین روش چاپ شناخته شده است که از نظرعنوان بهترین و ساده

 1کلیات فرآیند چاپ جتوهر افشتان در شتکل    (. 1321، سلیمانی گرگانیدارد )شکیب و  قابلیت انعحاف و تنوع شذیری زیادی

 ارائه شده است.
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 (2001، کیپهان) فرآیندهای چاپ جوهرافشان: کلیات فناوری -1شکل 

 

 مرکب در جوهرافشان

شتود. همچنتین   یتین متی  دهی، فویل و غیتره( تع شذیری، شوش )جذب ماده زمینه هایویژگیمرکب در جوهرافشان، بر اساس 

-وابسته به شرایط استفاده آن در م یط چاپ )مقاومت نوری، مقاومت هوا و مقاومت به سای ( و فرآینتد خشتک کتردن متی    

افتد. فرآینتد تبخیتر ستح ی    باشد. اگر مرکب مایع استفاده شود، فرآیند خشک کردن از طریق تبخیر سح ی و جذب اتفاق می

شتود.  انجتام متی   UV ، فرآیند خشک کتردن توستط  UVهای ارت تسریع یابد. در موارد مرکبتواند توسط استفاده از حرمی

کنتد.  های آن با ماده زمینه )سوبسترا(، ضخامت نهایی الیه مرکب را بر روی کاغذ تعیتین متی  مرکب مورد استفاده و برهم کن 

هایی بتا کیفیتت زیتاد    میکرومتر برای چاپ 5/1اگر مرکب مایع استفاده شود، ضخامت الیه مرکب ممکن است به طور تقریبی 

، کیپهتان ) میکرومتتر قترار دارد   15تتا   11الیته مرکتب در دامنته     ، ضخامتگرما نرم هایو مرکب UVهای باشد. برای مرکب

های چاپ جوهر افشان ویسکوزیته و کش  سح ی کم دارند، کته ایتن مجموعته تقاضتای زیتادی را بتر       اکثر مرکب (.2111

هتای  های مرکتب خالصه ویژگی (.2113و همکاران،  جیوریک)؛ 2112و همکاران،  سوسا) و ویژگی جذب داردتخلخل کاغذ 

 ارائه شده است. 2مورد استفاده در جوهرافشان در شکل 

 
 (2001، کیپهان) های مورد استفاده در جوهرافشانهای مرکبخالصه ویژگی -2شکل 
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 در جوهرافشان کاغذ مورد نیاز چاپ

داری در کیفیت چاپ نهایی مثل همسانی سحح، دامنه رنگ و دانسیته دارد. در فرآیند چاپ باید برهم کن  بتین  ر معنیکاغذ ام

بایستت متورد توجته قترار بگیترد.      های نوری مثل سفیدی، ماتی، براقیت و روشنی متی کاغذ و مرکب، تخلخل، زبری، ویژگی

توانند در چاپ استفاده شوند، اگر تقاضا بترای چتاپ معمتولی    )کاغذ کپی( می دهی شدههای ارزان و معمولی غیرشوش کاغذ

اما نیازمنتد کاغتذی بتا     چاپ بازده زیادی داشته باشد. مشابه هایتواند نسبت به سایر روشباشد. کیفیت چاپ جوهرافشان می

دهتی ویتژه   بتا شوشت    هتای است، کاغذباشد. زمانی که چاپ جوهرافشان با کیفیت زیاد مورد نیاز کیفیت ویژه برای چاپ می

. الیه تثبیتت  ممکن است حاوی چندین الیه ویژه مثل الیه تثبیت رنگ و الیه جاذب مرکب باشدها مورد نیاز است. این شوش 

الیه جاذب مرکب ممکن است حتاوی   کند.های رنگ را در سحح تثبیت میرنگ حاوی مواد شیمیایی است که متقابال مولکول

ستاختار  (. 2112و همکتاران،   موتینهتو  ؛2113و همکتاران،   جیوریک)حح ویژه زیاد مثل سیلیکا ژل یا ژالتین باشد ذراتی با س

با توجه به بهبود کیفیت چاپ عملیتات تکمیلتی بترای     ارائه شده است. 3در شکل  ی چاپ جوهرافشان با کیفیت زیادهاکاغذ

هتای شتیمیایی   های مکانیکی مثل اتتوزنی تکمیلتی و یتا تیمتار    مارسحح کاغذ بسیار مهم است. عملیات تکمیلی سحح شامل تی

هتای کاغتذ مثتل ضتدآب بتودن، مقاومتت       اهداف آهارزنی سحح بهبود ویژگی .باشددهی میمشابه آهارزنی سح ی یا شوش 

انرژی سح ی، تخلخل و زبری خواصی است که تا حد زیادی ت ت تتامیر گستترش و    .سح ی، خواص نوری، تخلخل است

 (.2112و همکاران،  سوسا) وذ جوهر جوهر افشان و در نتیجه دارای امر تعیین کننده در کیفیت چاپ استنف

 

 
 (2013و همکاران،  جیوریک) های چاپ جوهرافشان با کیفیت زیادساختار کاغذ -3شکل 

 

 سهم در بازار

هتای تجتاری کترده    چاشگرافشتان را رقیتب   های منفرد، چاپ جوهرهای چاپ در فناوریقابلیت ترکیب زیاد و انتخاب ویژگی

های چاپ شامل: رنگ، سرعت زیاد، وضوح زیاد، هزینه کم، چاپ بدون تماس، اختالل کم و قابلیتت چتاپ   است. این ویژگی

های ویتژه در  های صنعتی و تجارتی، چاپ جوهرافشان باعث ایجاد کاربردباشد. بحور کلی از نظر بازارهای متنوع میدر م یط

 و مختلتف  تجتاری  هتای طترح باشد. شذیر میچاپ متداول انعحاف هایهندسی و صنعتی شده است و بسیار با سیستمچاپ م

 تا اندهشد باعث آورند،می وجود به منسوجات چاپ بازار ی آینده برای را هافرصت و تهدیدها ها،چال  که فردی به من صر

 ایرجتت  بافنتدگی  واحدهای تاسیس حاضر حال در که آنجایی از .کند شیشرفت و رشد روز به روز دیجیتالی منسوجات دنیای
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(air jet)، واردات زمینته  در ایهگستترد  هتای  گذاریسرمایه است، رایج بسیار روتاری اسکرین چاپ هایماشین باز، عرض 

 (.2111،  کیپهان) باشدمی انجام حال در تکمیل و چاپ رنگرزی، سفیدگری، آالت ماشین جدیدترین

 
 گیریتیجهن

هتا یعنتی ارزیتابی    ترین فاکتورهای شیمیایی سحح کاغذ و یکی از مهمبه شدت ت ت تامیر ساختار و ویژگی کیفیت چاپ

هتای ستحح   مشتری است. همه محالعات انجام شده در حوزه بررسی عوامل مومر بر کیفیت چاپ، با توجه به ارزیتابی ویژگتی  

دار این بین مرکب و کاغذ انجام شده و مرور این گزارشات به وضوح امرات معنی های سح ی و برهم کن کاغذ، امرات تیمار

سازی شاالی ، افزودن مواد بهینه باشد.ها بر کیفیت چاپ دارای بیشترین اهمیت میکند و امر همه این شارامترعوامل را تایید می

دهتی و آهتاردهی از   و اصالحات شیمیایی مثل شوشت   شیمیایی در شایانه تر کاغذسازی، عملیات مکانیکی مثل اتوزنی تکمیلی

های مقتاومتی و نتوری   جمله موارد اصالحات است که هدف آن افزای  قابل توجه کیفیت نهایی کاغذ به منظور بهبود ویژگی

-کچنتین خشت  شود. هماست. انتخاب نوع مرکب در سیستم چاپ جوهرافشان با توجه به نوع ماده زمینه )سوبسترا( تعیین می

باشد. از نظتر ستهم   ها، به شدت وابسته به نوع مرکب مصرفی میهای عرضی در این سیستمو تکمیل کردن شیوند مرکب کردن

هتا در  باشد و برای ایتن سیستتم  های چاپ متداول میشذیری زیادی نسبت به سیستمدر بازار، چاپ جوهرافشان دارای انعحاف

 شود.تصویر زیاد و سرعت زیاد، رقیب جدی م سوب میبازار، با توجه به هزینه کم، کیفیت چاپ 

 

 
 منابع
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 .3-8(:3)1ترویجی محالعات در دنیای رنگ، 
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Abstract 

The final quality printing systems depends on the quality and characteristics of digital image 

printing systems, paper and ink used. One of the most important technologies in the digital 

printing is inkjet printing that this method used for producing high-quality digital images. In 

this method, ink directly onto paper by an electrical signal applied by the equipment fitted. 

Most Inkjet printing has low viscosity and surface tension inks. Paper has an important role in 

inkjet printing and optical properties such as opacity, brightness, whiteness and yellowness 

must be considered. Due to improved quality print finishing operations for the paper is very 

important. Paper surface finishing operations such as mechanical treatment included super 

calendering or chemical treatment are similar to surface sizing or coating. 
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