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الحفر بالطالة الحرارية للشعاع اإللكترونى أوشعاع الليزر للحفر المباشر على الخامة ، يمكن 

بفاعلية ولكنه مكلف جداً نتيجة لتكنولوجيا  Electronic beamويتم الحفر بالشعاع اإللكترونى 

 .والسباب التصادية لم يتم تسويك هذا النظام بعد( الشفط المكلفة

 Maxمن شركة   LaserStarوهنان نظام كامل االوتوماتيكية يستخدم شعاع الليزر يعرف 
Dätwyler  95دروبا "لدم فى معرض "DRUPA 95  وفيه يجب أن تغطى االسطوانة بالزنن

بدالً من النحاس لخواص سعة االمتصاص األفضل لشعاع الليزر خاصة عند طول ( الخارصين)

وهذا يستلزم انفاق عالى لرأس  ( Nd : YAGاستخدام ليزر الياج نيدنيم ) نانوميتر  1064موجى 

 .المال للتحويل من نظام تحضير إلى أخر

وفى الماضى كانت هنان العديد من المحاوالت لجعل عملية الحفر الرلمية أسرع وأرخص ، 

مثل الشعاع   Non contact methodsوأحد االمكانات المساعدة هى الطرق الالتصادمية 

 .اإللكترونى وشعاع الليزر

  DRUPAفى معرض دروبا 1995ويستخدم الحفر بالليزر فى حاالت متزايدة حالياً، ففى عام 
فى دوسلدورف بألمانيا ظهرت فى السوق طريمة الحفر المباشرة باستخدام شعاع الليزر وفيما 

 :يلى شرح مبسط لهذه الطريمة 

 Laser engraving:  الحفر الرقمى المباشر بالليزر 



بحفر طبمة الزنن وشكل الخاليا الناتجة يكون  ( Nd : YAGليزر الياج نيدنيم )يموم ليزر الحالة الصلبة  -1

 (  كيلوهيرتز 70يتم الحفر بالليزر عند تردد ) مختلف العمك والعرض 

 .يتم طالء االسطوانة كهربياً بالكروم الثالثي التكافؤ بعد عملية التجليخ والتنظيف -2

بعد الطباعة يتم معالجة االسطوانة باستخدام الطرق الكيميائية والميكانيكية والتغطية بالتحليل الكهربى  -3

 .بشكل مشابه السطوانة النحاس في بدء العمل

 .ويتم اتباع خطوة الطالء الكهربى بالنحاس في البداية بالطالء الكهربى بالزنن التمام عملية الحفر بالليزر بنجاح

ويفتح الحفر بالليزر أبواب جديدة وعديدة أمام طباعة الروتوجرافيور حيث يمـكن تمليل التأثير غير المرغوب فيه من 

كما يمكن العمل بالشبكات معدلة التكرار أو  ،saw toothظهور حروف دليمـة ذات تأثيــر يشــبه أسنان المنشار 

 Indirect laserوهنان طرق للحفر غير المباشر بالليزر  Frequency modulated screen (FM)التردد 
engraving   تستخدم فيها طبمة سوداء حساسة للضوء فوق سطح النحاس حيث يزيل الليزر هذه الطبمة وفماً لصورة

من   DIGILASثم بعد ذلن يتم حفر اسطوانة الروتوجرافيور مثل نظام ( فى حاالت الملفات الرلمية)األصل الطباعى 

  Schepers Ohioشركة  



 :يتكون نظام الحفر المباشر بالليزر من ثالث مكونات

 ـ طالة شعاع ليزر ثابتة إلى حد كبير وتحت التحكم والسيطرة 1

 ـ نظام ألياف بصرية مرن لنمل الطالة  2

 ـ نظام بصرى لتوجيه شعاع الليزر إلى االسطوانة المراد حفرها 3
 



ومن خالل نمل   ، PDF، TIFFويعمل نظام الحفر المباشر بالليزر فى بيئة بيانات مفتوحة تتمبل ملفات لياسية محفوظة بصيغ الحفظ مثل 

أن  يجبالبيانات المفصولة لونياً يحدث تحويل إلى شبكة الحفر النهائية لالسطوانة الطباعية، وللوصول إلى ميزة كاملة لجودة التحويل المباشر 

 .تكون بيانات الصور والمتن فى شكل رلمى

خط فى  400و  70ويسمح شكل النمطة الشبكية الدائرية باستخدام أى زاوية شبكية ، وتسمح عدسة التكبير باعداد مسبك للتسطير الشبكى بين 
عن طريك لطر      Formation of the SHC cellsويتم تحديد هندسة بناء الخاليا (. خط فى البوصة 1016إلى  178من )السنتيميتر 

 وطالة نبضات شعاع الليزر ، فكل نبضة شعاع ليزر تنتج خلية وتحدد نبضة الطالة حجم الخلية ونتيجة لذلن عمك الخلية ، وتعدل الطالة فمط

ى ، رلممع نظام الحفر المباشر بالليزر العادى، ويكون هنان تحديد مسبك لمطر شعاع الليزر وفماً لدلة الشبكة أو التسطير الشبكى فى النظام ال

 .وبذلن يكون لطر الخلية نتيجة لمواصفات نبضة شعاع الليزر فى هذا النظام

وهذا التعديل يسمح ( الطالة والمطر)فإن األمر يرجع إلى ممدار أو ليمة شعاع الليزر   SHCوفى النظام األكثر تطوراً والمعدل  لشكل الخاليا 

 .بانتاج خاليا ذات عمك ولطر مختلف

 الظليةوتسمح الشبكات الجديدة المعدلة النتاج الخاليا الطباعية بانتاج مدى عريض من أشكال الخاليا إلعادة انتاج الدرجات  



اختيار حر ) إلى الروتوجرافيور الشبكى ( خاليا متنوعة العمك)يتراوح هذا المدى من الشكل التمليدى  حيث

 .  لتصحيح نمل الحبر ، ويتم تعديل سريع لكل ليمة من ليم الدرجات الظلية( لمطر وعمك الخاليا

خط فى السنتيميتر  90خط فى السنتيمتر  و  70وتستخدم  طباعة النشر شبكة  ذات تسطيرات   تتراوح بين 

 (.    خط فى البوصة  229خط فى البوصة و 178)

ميكرون لمطر الخلية فى  25ويختلف شكل الخاليا للدرجات الظلية من ميكرونات لليلة لعمك الخلية و 

 .  ميكرون لمطر الخلية فى المناطك المصمتة 140ميكرون و 35مناطك اإلضاءة العالية إلى عمك 
تتحمك عن طريك استخدام أعلى سرعة للطبع مع أنواع وُرتب ورق  SHCوالميزة الكاملة لشبكات 

 .  التصادية



الخاليا الطباعية بالحفر المباشر بالليزر السطوانات الروتوجرافيور النتاج مدى انتاج شكل 

 .عريض من أشكال الخاليا إلعادة انتاج الدرجات الظلية



THANK YOU 


