
 مادة نظم طباعيت
 الفرقت االولى

 قسم االعالن والطباعت والنشر

 هاجر فهمى/ د



 من فوتوغرافى مماوم من غروى محلول استخدام على الروتوجرافٌور السطوانة الكهروكٌمٌائً التناظري الحفر اآلن وٌعتمد

 ٌتم الطرٌمة هذه وفى ضوئٌا   تصلبه بمجرد وحامضى فوتوغرافى مماوم ٌصبح الذى (العطرى نوفالن أزٌدو) الحدٌثة البلمرات

 (52 شكل راجع) :ٌلى كما الروتوجرافٌور اسطوانة تحضٌر

 من اسطوانة للب على كهروكٌمٌائٌا   ترسٌبه ٌتم الذى النحاس سطح على بانتظام للضوء الحساس الغروى المحلول رش ٌتم : أوال  

 .الفوتوغرافى المماوم تجفٌف ذلن ٌلى ثم الٌصدأ الذى كرومى النٌكل الصلب

 الحجم فى ومتساوٌة مربعة الشبكٌة النمط فٌها تكون ) خاصة بصرٌة مواصفات ذات شبكٌة فوتوغرافٌة اٌجابٌة تعرٌض ٌتم : ثانٌا  

 التصوٌر بكامٌرا علٌها الحصول وٌتم الظالل مناطك إلى اتجهنا كلما المساحة فى وتزداد العالٌة االضاءة مناطك فى وصغٌرة

 باألشعة التعرٌض وٌتم الفوتوغرافى المماوم سطح مع متماسة وتكون ( CTF  Image setter – باسم المعروفة الرلمٌة اللٌزرٌة

 . هالوجٌنٌة لمبات من البنفسجٌة فوق

 تحضير اسطوانة الروتوجرافيور من خالل الحفر الكهروكيميائى



المساحات أسفل النمط الشبكٌة ) اإلظهار داخل حمام مائى الزالة المساحات التى لم تتعرض للضوء من المماوم الفوتوغرافى : ثالثؤ

 (.لإلٌجابٌة الفوتوغرافٌة والتى ستصبح بمثابة الخالٌا الطباعٌة الغائرة على سطح النحاس

باستخدام الحفر ( المربعات المٌكرونٌة العارٌة من المماوم الفوتوغرافى بسطح النحاس) ٌتم الحفر المباشر للخالٌا الطباعٌة : رابعا  

والمطب   Anodeحٌث توضع االسطوانة النحاسٌة كمطب موجب ( التحلٌل الكهربى)الكهروكٌمٌائى باستخدام المحلول اإللكترولٌتى

عبارة عن سطح مكافئ كهربٌا  من الجرافٌت والمحلول اإللكترولٌتى هو كبرٌتات النحاس وفرق الجهد الكهربى   Cathodeالسالب 

 3إلى  2داخل الحمام اإللكترولٌتى حوالى  DC( Direct current )وشدة التٌار المستمر  12إلى  9بٌن األنود والكاثود هو من 

أمبٌر على البوصة المربعة، وبعد الحفر للخالٌا الطباعٌة المٌكرونٌة الغائرة بسطح النحاس ٌتم استخدام حمام إلكترولٌتى آخر للطالء 

 Hard chromium facingبطبمة رلٌمة من الكروم الصلب  cathodeالكهروكٌمٌائى لسطح النحاس الذي ٌكون هنا لطب سالب 
(Cr3)   وفى حمام الترسٌب ( حوالى ملٌون طبعة)لزٌادة صالدة النحاس وجعل عمره الطباعى أطول العطاء عدد أكثر من الطبعات

الكرومى ٌتم وضع اسطوانة النحاس ذات الخالٌا الطباعٌة المحفورة كمطب سالب والمطب الموجب من سبٌكة من معدن الكروم 

أمبٌر لكل بوصة مربعة داخل  2.5هو محلول ثالث أكسٌد الكروم، وشدة التٌار المستمر ( الموصل للكهربٌة)والمحلول اإللكترولٌتى 

 فولت  9حمام التحلٌل الكهربى، وفرق الجهد بٌن المطبٌن الموجب والسالب هو 



 :ويتوقف نجاح طريقة الحفر الكهروكيميائي المباشر السطوانة الجرافيور على

 
 .سالمة اختٌار سبٌكة النحاس األحمر التى تـُرسب كهربٌا  على الملب االسطوانى الحدٌدى -1

 .  سالمة المحلول الغروى الحساس للضوء الذى ٌُرش بانتظام على اسطوانة النحاس -2

 .سالمة درجة حمضٌة أو للوٌة محالٌل التآكل أو الترسٌب الكهروكٌمٌائى المستخدمة خالل مسارٌة تحضٌر االسطوانة الطباعٌة -3



THANK YOU 


