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ÖN KOġUL

Ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Tipo baskı makinelerinde gofre baskısı yapmak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında tipo baskı makinelerinde orijinale
uygun gofre baskısı yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Orijinale uygun gofre kalıbı hazırlayabileceksiniz.
2. Baskı kazanına yapıĢtırdığı kabartma malzemesinden
erkek kalıp oluĢturabileceksiniz.
3. Baskı sürecini devam ettirebileceksiniz.
ĠĢe uygun gale, değiĢik ebatlarda kliĢe ve kliĢe altlıkları,
basmayan malzemeler, düz bir tahta ya da mermer masa,
hazırlanmıĢ gofre kalıbı, çember, boĢ malzemeler, vizo
anahtarı, vizo, tahta çekiç, fırça, tipo baskı makinesi, çembere
alınmıĢ gofre kalıbı.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül gofre baskı konusunda bilgiler içerir. Gofre baskı, tipo baskının en önemli
konularındandır. Günümüzde tipo baskı sistemi ile üretilen iĢlerin önemli bir bölümünü
gofre baskılar oluĢturmaktadır.
Matbaa iĢletmelerinin sayısının artması, ambalaj ve davetiye sektörlerindeki büyüme
bu alanda rekabeti artırdığı gibi baskı kalitesini de ön plana çıkarmaktadır. ĠĢletmeler,
sıradan ustalar yerine teknik bilgi ve becerilere sahip, alanında uzmanlaĢmıĢ elemanlara
yönelmekte ve tercihlerini bunlardan yana kullanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1
AMAÇ


Uygun ortam sağlandığında orijinale uygun gofre kalıbı hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Matbaa iĢletmelerini gezerek bu iĢletmelerde uygulanan gofre baskı tekniklerini
öğreniniz ve öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. GOFRE KALIBI HAZIRLAMAK
Tipo baskıda gofre baskısı yapmak oldukça detaylı çalıĢmalar gerektirir. Herhangi bir
materyal üzerine gofre yapmak diğer baskı sistemleriyle mümkün değildir. Bu açıdan tipo
baskı çok önemlidir. Tipoda gofre kalıbı hazırlama konusuna geçmeden gofre ile ilgili genel
bilgi sahibi olmak gerekir.

1.1. Gofrenin Tanımı
Boyalı ve boyasız yapılan kabartma tekniğine gofre baskı denir. Gofre, kelime olarak
kâğıdın baskı esnasında kabartılması anlamına gelir.
Gofre baskı, matbaacılara yeni iĢ sahaları açmıĢtır. Ġyi bir kabartma baskının
yapılabilmesi için ilk Ģart makinenin yüksek baskı gücüne sahip olmasıdır. Gofre baskısı için
üretilmiĢ özel kabartma makinelerinin varlığına rağmen gofraj (gofre baskı) iĢlemi
ülkemizde ve dünyanın büyük bölümünde tipo baskı makineleri ile yapılmaktadır.
Ülkemizde özel varak, yaldız ve gofre yapan makineler yüksek maliyetlerinden dolayı fazla
tutulmamıĢ, bu iĢler otomatik pedallarda ve silindir kazanlı tipo baskı makinelerinde
yapılmaktadır. Bu makinelerin en önemli özelliği kendi baskı boyutlarında bile gofre baskı
yapacak güce sahip olmalarıdır.
Gofre baskıda diğer baskı tekniklerine göre (tipoda keski) daha fazla güce ihtiyaç
duyulur. Tipo makineleri bu baskı gücüne sahiptir. 26x38 ebadındaki otomatik pedallı bir
makine 30 ton, 36x48 ebadındaki makine ise 60 ton basınç uygulamaktadır. Bu yüksek
basınç sayesinde çok iyi gofre baskı elde edilmektedir.
15-20 yıl öncesine kadar matbaaların faaliyet alanının geniĢ olması, pek çok iĢin aynı
çatı altında yapılması sonucunu doğurmaktaydı. Böylece, basım iĢletmelerinin çoğu, kendi
gofre baskısını da iĢletme bünyesinde gerçekleĢtirirdi. Günümüzde ise basım sektöründe
uzmanlaĢma artmıĢ, gofre iĢlemleri de ayrı bir hizmet olarak daha çok baskı sonrası
atölyeleri tarafından verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu nedenle bazı basım iĢletmeleri gofre baskı
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alanında faaliyet göstererek önemli kazançlar elde etmektedir. Bu alana davetiyecileri ve
kozmetik alanında faaliyet gösteren matbaaları örnek verebiliriz.

1.2. Gofre Baskının Kullanım Alanları
Bir mektup kâğıdı, kartvizit, davetiye, dosya, kitap kapağı veya ambalaj üzerine
yapılacak kabartma, bu iĢlere estetik katarak daha güzel görünmesini sağlayacak ve iĢin
albenisini artıracaktır. Baskı iĢleri, reklam bakımından gösteriĢli olduğu zaman müĢteriler
buradan doğacak fiyat farklarını göze alırlar.
Gofre baskı özellikle ambalaj sektöründe giderek yaygınlaĢmaktadır. Ambalaj
sektöründe, ambalajın içine konulan ürünün hızlı bir Ģekilde satılmasını sağlayan en önemli
faktör, sadece içindeki ürünün kalitesi değil aynı zamanda ambalajın albenisinin yüksek
olmasıdır. Ambalajın albenisini artırmada sıkça baĢvurulan yöntemlerden biri de gofre
baskıdır. Gofre baskı, özellikle sıcak yaldızla birlikte uygulandığında iĢte estetik olarak
mükemmel bir görüntü meydana getirmektedir.

1.3. Tipo Kalıplarının HazırlanıĢı
Tipoda gofre baskı kalıbı hazırlamak oldukça detaylı, uğraĢ gerektiren ve ustalık
isteyen bir iĢtir. Gofre baskı yapmak için erkek ve diĢi kliĢeye ihtiyaç vardır.

1.3.1. DiĢi KliĢenin HazırlanıĢı
Öncelikle gofre baskı yapmak için diĢi (negatif) kliĢeye ihtiyaç duyulur. Çünkü erkek
kliĢeyi daha sonradan oluĢturmak mümkündür. BaĢlangıçta kliĢeler, tahtaya veya metallere
gravür tekniği uygulanarak oluĢturulurdu. Günümüzde kliĢeler asitle indirilerek
oluĢturulduğu gibi erozyon yöntemini kullanılarak da hazırlanabilmektedir. KliĢe, basılacak
iĢin baskı sayısına göre çinko veya çelikten olabilir. Çinko kliĢeler normal kliĢe üretim
atölyelerinde oluĢturulurken çelik kliĢeler torna tesviye atölyelerinde erozyon yöntemi ile
hazırlanmaktadır. Erozyon yöntemi ile hazırlanan kliĢeler maliyet olarak son derece pahalı
ve hazırlanmaları uzun zaman almaktadır. Bu yüzden fazla tercih edilmemektedir. Gofre
baskı için piyasada çinko kliĢeler ve fotopolimer kliĢeler kullanılmaktadır.

1.3.2. KliĢe Altlığının Görevi
KliĢe altlıkları, kliĢenin üzerine monte edildiği 21.50 mm yüksekliğinde faklı
uzunluklara ve geniĢliklere sahip düzgün yüzeyli metal bloklardır. KliĢe altlıklarının amacı,
üzerine monte edilen kliĢeyi normal baskı seviyesine getirerek (21.56 mm) sorunsuz bir
baskı yapmaktır. KliĢe altlıklarının metal olmasının en önemli nedeni yüksek basınçlara karĢı
dirençleridir. Bu özellik, baskı esnasında yüksekliğin hep aynı seviyede olmasını sağlar.
Metal olmayan altlıklarda bu özellik son derece zayıftır. KliĢe altlığı olarak kullanılan
maddelerden biri olan tahta suntalarda baskı sayısı artıkça çökmeler meydana gelebilir.
Bundan dolayı uzun süre aynı tahta suntalar kullanılmamalı ve basınca dayanıklı suntalar
seçilmelidir.
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KliĢe altlıkları iyi bir Ģekilde muhafaza edilmeli, yüzeyinin çizilmesi önlenmelidir.
Baskı bittikten sonra kliĢe bantları ve sıvı yapıĢtırma maddelerinden arındırılmalıdır. Bu
maddeler iyi temizlenmezse bant kalıntılarından dolayı yüzeyde oluĢan yükseklikler, gofresi
yapılan iĢte kabarma farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kabartma
farklılıkları kimi bölgelerde kâğıtta patlamalara kimi bölgelerin yetersiz kabartmasına sebep
olur.
KliĢe altlıklarının temizlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de yüzeyde biriken
yağ ve kirlerin yeni kliĢenin yapıĢtırılmasını güçleĢtirmesidir. Yağdan dolayı etkin yapıĢma
gerçekleĢmeyeceği için baskı esnasında kliĢede kaymalar meydana gelebilir. Bu da baskıda
ayarsızlıklar sonucu kabarması gereken bölgeler dıĢında kabarmalara, iĢ olan bölgelerde
gofrenin oluĢmamasına yol açabilir.

1.3.3. KliĢe Bandının Görevi
KliĢelerin baskıya girebilmesi için kliĢe altıklarının üzerine yapıĢtırılması gerekir.
Önceleri kliĢeleri kliĢe altlıklarına monte ederken çivileme, perçinleme ve lehimleme
yöntemleri kullanılırdı.
Bu yöntemde ayarın uzun zaman alması ve ayar iĢlemlerinin kliĢeye zarar vermesi
yeni arayıĢları ortaya çıkarmıĢ ve sonuçta bugün kullandığımız kliĢe bantları geliĢtirilmiĢtir.
Bu kliĢe yapıĢtırma bantları çift taraflı yapıĢkanlı olup baskıdan sonra sökülmeleri son
derece kolaydır. Baskıda kliĢenin oynamasını önleyerek ayar problemlerini büyük ölçüde
ortadan kaldırır.
KliĢenin kalınlığına uygun kliĢe bandı seçilmelidir. KliĢe bantları 0.10mm, 0.20mm
ve 0.30 mm kalınlıkta üretilir. Çift taraflı kliĢe bandı yapıĢtırılırken kliĢe bandının kliĢeden
küçük veya büyük olmamasına dikkat edilmelidir. Küçük olursa baskı sırasında kliĢenin
kalkmasına neden olabilir. Ayrıca ortaya çıkacak kalınlık farkı, gofrenin bütün yüzeylerde
farklı olmasına yol açabilir.
KliĢeleri yapıĢtırma yöntemlerinden biri de güçlü sıvı yapıĢtırıcılar kullanmaktır. Bu
yöntem, özelikle baskı sayısı yüksek olan iĢlerde ve ortamın sıcak olduğu durumlarda
kliĢenin baskı sırasında kaymasını önler ve baskının hep aynı ayarda gitmesini sağlar. Tek
olumsuzluğu zaman almasıdır.

1.4. Gofre Kalıbını Çembere Almak
Gofre baskı kliĢelerinin normal baskı kliĢelerinden daha kalın ve derin olması gerekir.
Oysa gofraj hizmeti veren bazı iĢletmelerde normal baskı için oluĢturulan kliĢelerin de
kullanıldığı gözlenmektedir. Normal baskı kliĢeleri ile gofre baskı yapılabilir ancak gofre
baskısı için özel hazırlanmıĢ kliĢelerle yapılan gofraj iĢlemi çok daha kaliteli sonuçlar verir.
Normal baskılar için kullanılan kliĢelerin kalınlığı 1.5 mm, gofre baskıda kullanılan kliĢeler
ise 3 mm kalınlığındadır. Son zamanlarda 5 mm kalınlıktaki kliĢeler de kullanılmaktadır. BeĢ
milimetrelik kliĢeler baskısız ajanda ve çantalarda daha yoğun olarak kullanılmaktadır.
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1.4.1. Gofre Kalıbında Kullanılan KliĢenin Özellikleri
Gofre baskıda kullanılan kliĢelerin yüzeyinde ve çukur kısımlarında istenmeyen
çıkıntılar bulunmamalıdır. KliĢe yüzeyindeki veya diĢi (çukur bölge) kısımlardaki
istenmeyen noktalar, basılan iĢin görsel kalitesini olumsuz etkiler. Baskıdaki bu tür hatalar
iĢin geri dönmesine, firmanın saygınlığını yitirmesine ve maddi olarak zarara uğramasına
neden olabilir. Böyle bir durumla karĢılaĢmamak için kliĢeler baskıdan önce dikkatle kontrol
edilmeli, bu tür sorunlar varsa giderilmelidir.
Kullanılacak erkek kliĢe de diĢi kliĢe gibi hazır olarak sipariĢ edilecekse diĢi kliĢenin
erkek kliĢeden mikronlar ile ifade edilecek kadar daha büyük olması gerekir. Böylece erkek
kliĢe, diĢi kliĢenin çukur kısımlarına (iĢ olan alanlar) daha rahat oturur ve gofraj baĢarıyla
gerçekleĢir.
Gofre baskıda kullanılacak diĢi kliĢe metalden, erkek kliĢe iĢe kâğıttan, çinkodan ve
fotopolimer adlı plastik malzemelerden yapılabilir. Ancak günümüzde kliĢe üreticileri
tarafından erkek ve diĢi kliĢe metalden veya fotopolimer malzemeden ya da erkek kliĢe
fotopolimerden diĢi kliĢe ise çinkodan yapılabilmektedir. Erkek ve diĢi kliĢe metal olduğu
zaman gofre baskısı yalnızca otomatik pedallı tipo baskı makinelerinde gerçekleĢtirilebilir.
Silindir kazanlı makinelerde baskı kazanı silindir Ģeklinde olduğundan metal erkek kliĢenin
baskı kazanına yapıĢması mümkün değildir.

1.4.2. Gofre Kalıbını Çembere Almak
Tipo baskıda gofre kalıbının hazırlanma aĢamaları Ģunlardır:


BoĢ malzemeler düz satıh üzerine getirilir.

Resim 1.1: BoĢ malzemeler



KliĢe ayarlı bir Ģekilde çembere yerleĢtirilir.
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Resim 1.2: KliĢenin çembere yerleĢtirilmesi



Kalıp vizo anahtarı ile düzgün bir Ģekilde sıkılır.

Resim 1.3: Kalıbın sıkılması



Takatuka ile düzeltilerek kliĢenin hep aynı seviyede olması sağlanır.
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Resim 1.4: Takatuka yapılması

1.4.3. Çemberi Makineye Bağlamak



Tipo makinesindeki çemberin takılacağı yuvadaki pimler gevĢetilir.
Çember etek tarafından tutularak makas tarafı altta olacak Ģekilde makineye
yerleĢtirilir.

Resim 1.5: Kalıbın tutulması



Alt kısmın tam yerleĢtiğinden emin olunduktan sonra üsteki pim kaldırılır, üst
kısmı da ittirilerek yerleĢtirilir.

8

Resim 1.6: Kalıbın takılması

1.4.4. Kâğıt AkıĢ Ayarını Yapmak


Basılacak kâğıt, giriĢ asansörüne yüklenir
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Resim 1.7: Kâğıt asansörü

1.4.5. Mürekkep Ünitesini Ġptal Etmek


Makine çalıĢtırılır.

Resim 1.8: Makinenin çalıĢtırılması



Arkada bulunan makine merdanelerinin kilitleme kolu, merdaneler yukarıya
doğru hareket ederken yukarıya doğru kaldırılır.
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Resim 1.9: Merdaneleri iptal eden kilitleme kolu



Kol yukarıya doğru kaldırıldığı zaman merdaneler, ezici merdanelerle birlikte
yukarıda durur.

Resim 1.10: Ġptal edilmiĢ merdaneler

1.4.6. Poza Ayarı Yapılması


Kâğıt yan siperleri ayarlanır. Pozalı iĢlerde sol taraftaki yan siper en sola
dayanır. Siper üzerindeki çizgilerin aynı hizada olması gerekir.
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Resim 1.11:Yan siper ayarı



MaĢaları hareket ettiren kafanın üzerindeki poza vidası gevĢetilip yukarıya
doğru kaldırılarak sıkılır. Bu ayar maĢaları, pozalı duruma getirir.

Resim 1.12:Poza vidası



Alt pozadaki hareket ettirilebilen pirinç pozalar kâğıdın boyutuna göre
ayarlanır.
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Resim 1.13:Pozaların ayarlanması



Pirinç pozayı yukarıya doğru hareket ettirerek hep aynı ayarda olmasını
sağlayan ve alt pozayı da hareket ettiren alttaki kol baskı kazanına doğru
hareket ettirilerek sabitlenir. Bazı makinelerde yan tarafta bulunan kol yuvaya
oturtulur.

Resim 1.14: Pozanın sabitlenmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ĠĢlem Basamakları
 KliĢenin geleceği yere kliĢe altlığını yerleĢtiriniz.

Öneriler

 Altlıkları çembere alarak vizo
anahtarı ile sıkıp temizledikten
sonra kliĢeyi yapıĢtırınız.

 Gofre baskı pozalı
olacağından, kalıbı çembere pozalı
olarak atınız. Makas ve pozaya
oturma paylarını düĢününüz.
KliĢeyi orijinaldeki iĢe göre
yapıĢtırınız.
 Kalıbı orijinale uygun yere yerleĢtiriniz.

 Küçük parçalardan mümkün
olduğu kadar kaçınınız. Parça
sayısı az olan takımlar kullanınız.
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 KliĢe altlığını yerleĢtirirken
dikkatli ve temiz çalıĢınız.

 Çemberde boĢ kalan yerleri boĢ malzemeler ile
doldurunuz.

 BoĢ malzeme ile doldururken
vizonun konumlandırılacağı yerleri
dikkate alınız.

 Vizoları yerleĢtirip sıkınız.

 Vizo ile sabiteme iĢlemi
yaparken çember içindeki
malzemelerin ĢiĢmemesine dikkat
ediniz.

 Kalıbı tutan mandalı açınız.
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 Kalıbın tırnaklarının
oturduğuna emin olmadan kalıbı
arkaya doğru yaslamayınız.
 Kalıbı kalıp kazanındaki tırnaklara oturtunuz.

 Kalıbı tutan mandal üzerinde
kontra vidası varsa iyice sıkınız.

 Kalıbı tutan mandalı sıkınız.
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 Kâğıdın ebadına göre
ayarlayınız. Kâğıdın ebadından
çok geniĢ veya çok sıkı olmamalı.


GiriĢ asansörünü iĢin ebadına göre ayarlayınız.

 Siperlerin alt tarafında bulunan
çizgilerin aynı hizaya gelmesini
sağlayınız.

 GiriĢ asansörüne baskı yapılacak malzemeleri
havalandırarak düzgün bir Ģekilde yükleyiniz.

17

 Kâğıt dayama siperlerini ayarlayınız.

 Üfleyici ayarlarında mutlaka
kâğıt gramajını göz önünde
bulundurunuz.

 Emici hava ayarlarını yapınız.
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 Makinenin birden fazla kâğıt
aldığında durmasını sağlamak için
çift kontak ayarı yapınız.

 Üfleyici hava ayarlarını yapınız.
 Kâğıt siperlerini iyice sol tarafa
dayayınız.
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 Çift kontak ayarını yapınız.
 Kafa kısmında bulunan
vidaların iyice sıkıldığından emin
olunuz.

 Pozaları ayarlayınız.

 Temiz ve titiz çalıĢınız.

 Makine maĢalarının bağlı bulunduğu kafa
kısmındaki vidayı gevĢetiniz. Yukarıya doğru
kaydırarak sabitleyiniz.
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 Ayarları yaparken aceleci
olmayınız ve dağınık çalıĢmayınız.

 Alt pozayı hareket ettiren kol baskı kazanı ile
birleĢtirilir. BaĢka makinelerde ise vida yuvaya
yerleĢtirilir.
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 ÇıkıĢ asansöründeki kâğıt toplama ayarlarını
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1. Kâğıdın baskı yoluyla kabartılmasına………………………………… denir.
2. Erkek kliĢeye aynı zamanda ………………………………………..kliĢe de denir.
3. Gofre baskı kliĢeleri en fazla ………………………………………mm kalınlıktadır.
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
4. (
)Gofre baskıda en ideal gofre erkek ve diĢi kliĢesi hazır olarak yapılmıĢ kliĢelerden
alınır.
5. (

)3 mm kalınlığındaki kliĢelerde normal kliĢe altlıkları kullanılır.

6. (

)Kalınlıklarına göre kliĢe yapıĢtırma bantları tek türdür.

7. (
)Otomatik pedallarda gofre baskı yapılırken çelik kazanın kalınlığı en az 1,2
mm’dir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
KliĢe altlığını kullandınız mı?

2.

KliĢe bandını doğru kullandınız mı?

3.
4.

Çemberde boĢ kalan yerleri boĢ malzemelerle
doldurdunuz mu?
BoĢ malzemeleri düz satıh üzerine getirdiniz mi?

5.

KliĢeyi ayarlı bir Ģekilde çembere yerleĢtirdiniz mi?

6.

Kalıbı vizo anahtarı ile düzgün bir Ģekilde sıktınız mı?

7.

Kalıbı makineye taktınız mı?

8.

Makineyi kâğıda göre ayarladınız mı?

9.

Poza ayarı yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2
AMAÇ
Kabartma malzemesi hazırlayabileceksiniz..

ARAġTIRMA


Çevrenizde gofre yapan iĢletmelerde hangi yöntemlerle erkek kliĢe yapıldığını
araĢtırınız.

2. BASKI KAZANI ÜZERĠNE KABARTMA
MALZEMESĠ YAPIġTIRMAK
2.1. Gofre Yöntemleri
Gofre baskı uygulamasında birçok yöntem kullanılmaktadır ancak hepsinde amaç
kâğıdın baskı sırasında kabartılmasıdır. Gofre baskıda uygulanan teknikler aĢağıda
açıklanmıĢtır.

2.2. Dolgu Maddesi ile Yapılan Kabartma


DiĢi kliĢe (negatif kliĢe) için uygun kliĢe altlıkları hazırlanır ve çembere
yerleĢtirilerek sıkılır. KliĢe ve kliĢe altlıkları temizlenerek yağlardan arındırılır.
KliĢe, kliĢe bandı kullanılarak ayarlı bir Ģekilde kliĢe altlıklarına yapıĢtırılır.

Resim 2.1: KliĢenin yapıĢtırılması
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Makineye mürekkep verilir, diĢi kliĢe ile iĢin üzerine baskı yapılarak gerekli
poza ayarı yapılır. Baskı sırasında sadece iĢ olan alanların kabarmasını
sağlamak için poza ayarının mutlaka yapılması gerekir.

Resim 2.2: DiĢi kliĢe ile yapılan baskı



Kazan kâğıdı sökülür, yerine çelik plaka yerleĢtirilir. Alçının rahat yapıĢmasını
sağlamak için ve kazan kâğıdı yerine baskı kazanına takılan plakayı 1 mm’ye
tamamlamak için karton yapıĢtırılır. Bu karton yapıĢtırılmasa bile gofre baskıyı
yapmak mümkündür. Fakat basılan iĢe bakıldığı zaman üst bölgelerde gofrenin
daha fazla olduğu, alt taraflara doğru gofrenin yeterince oluĢmadığı görülür.



Makinenin merdaneleri sökülerek veya kilitlenerek devre dıĢı bırakılır.

Resim 2. 3: Makine üzerinde iptal edilecek merdaneler
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2.3. Dolgu Maddesi
Erkek kliĢeyi oluĢturmak için mermer alçısı +su+ dekstrin malzemelerine ihtiyaç
vardır. Dekstrin; mısır unundan elde edilen hızlı bir Ģekilde kuruma özelliğine sahip
yapıĢtırıcı bir maddedir. Su ile karıĢtırarak topak kalmayacak Ģekilde iyice eritilir. Daha
sonra alçı ilave edilerek karıĢtırılır ve karıĢım macun hâline gelinceye kadar bu iĢlem
sürdürülür.

Resim 2. 4: KarıĢtırma iĢlemi



DiĢi kliĢenin içi ve dıĢ yüzeyi bir fırça vasıtasıyla yağlanır. Bunun nedeni
alçının kliĢenin içinde yapıĢıp kalmasını önlemektir.

Resim 2.5: DiĢi kliĢenin yağlanması



Hazırlanan alçı, iĢe denk gelecek Ģekilde 0.5 cm kalınlığında baskı kazanına
sıvanır. ĠĢlem önce elle, ardından düzeltme için ıspatula ile yapılır.
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Resim 2.6: Alçının sıvanması



Makine, elle hareket ettirilerek baskı pozisyonunda durdurulur ve alçının
kuruması beklenir. Makine baskı pozisyonuna getirildiğinde alçı basınç
etkisiyle diĢi kliĢenin içine dolarak kliĢenin Ģeklini alır. Alçının içinde bulunan
dekstrin maddesi kurumayı hızlandırır.

Resim 2.7: Makinenin volandan elle döndürülmesi



Kuruma iĢlemi gerçekleĢtikten sonra makine elle hareket ettirilerek açık
pozisyona getirilir. Makine normal olarak çalıĢtırıldığında hızlı hareketi,
oluĢturulan erkek kliĢeye zarar verebileceği için elle hareket ettirilir. Erkek
kliĢemizde gerekli kuruma meydana geldikten sonra herhangi bir sorun
oluĢmaz.
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Resim 2.8: Makine volandan elle döndürülerek açık pozisyona getirilmesi



Erkek kliĢenin etrafındaki fazla alçılar kesilerek temizlenir. Erkek kliĢe üzerinde
gerekli düzeltme yapıldıktan sonra forsa düĢürülerek iĢin üzerine deneme
baskısı yapılır. Forsa çok ise düĢürülür, az ise artırılır ve baskıya geçilir.
Forsanın azaltılmasına rağmen gofre alanında kâğıt yırtılıyorsa (patlıyorsa)
kliĢeye zarar vermeden erkek kliĢenin yüzeyi maket bıçağı ile hafifçe kazınıp
yüksekliği düĢürülerek bu sorun çözülebilir.

Resim 2.9: Alçı kenarlarının tıraĢlanması ve düzeltilmesi



Baskıya geçildiği zaman belli aralıklarla forsa ve baskı kontrol edilmelidir.

2.4. Kâğıtla Yapılan Kabartma
Bu kabartma yönteminde kullanılan erkek kliĢe, papye kâğıdından oluĢur. Papye,
içinde dolgu maddesi bulunmayan 20–25 g/m2 ağırlığa sahip yumuĢak bir kâğıt türüdür. Bu
kâğıdın yüksek gramajlarda kartonları da bulunmaktadır. Kâğıt ile kabartma tekniği,
matbaacılık sektöründe geçmiĢte sıkça uygulanırken son dönemlerde yerini baĢka tekniklere
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bırakmıĢtır. KliĢedeki istenmeyen kenar çizgi izlerinin baskıda çıkmasına imkân vermemesi
tekniğin en önemli özelliğidir.
Papye kâğıdı ile gofre (kabartma baskı) Ģu Ģekilde yapılır:


KliĢe, ayarlı bir Ģekilde çembere yerleĢtirilir. Vizo anahtarı ile düzgün bir
Ģekilde sıkılır ve kliĢenin hep aynı seviyede olması sağlanır. Kalıp makineye
pozalı olarak yerleĢtirilir. Kalıp pozalı yerleĢtirilmezse basılacak olan iĢ ayarsız
olur ve gofre, kâğıt üzerinde olması gereken yerde gerçekleĢmez.

Resim 2.10: Kalıbın çembere alınıp düzleĢtirilmesi



Kalıp makineye takılır. Makine pozalı duruma getirilir ve bir adet deneme
baskısı yapılır. Baskı diĢi kliĢe ile yapıldığından gofre olacak alanlar kalıpta
çukurda olduğu için mürekkep almaz ve o bölgeler beyaz kalır. Baskıda poza
ayarlandıktan sonra 8–10 adet papye kâğıdına baskı yapılır. Baskı kazanında
baskının geldiği yeri belirlemek için baskı kazanı üzerindeki kazan kâğıdına da
baskı yapılır. Mürekkep merdaneleri devre dıĢı bırakılır, kliĢe iyice
temizlenerek mürekkepten arındırılır.

Resim 2.11: DiĢi kilĢe ile basılmıĢ kâğıt
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Birinci papye kâğıdına hiç dokunulmadan aynen bırakılır. Ġkinci papye kâğıdı
dört köĢesinden birinci kâğıttan küçük olacak Ģekilde kesilir ve baskı alanları
üst üste gelecek Ģekilde yapıĢtırılır.

Resim 2.12: DiĢi papye kâğıdının kesilmesi

Resim 2.13: Papye kâğıdına tutkal sürürlmesi

Kâğıdın gramajına göre 6 adet ile 8 adet kâğıda aynı iĢlem uygulanır. Her seferinde
kesilen kâğıt bir öncekinden küçük olacak ġekilde kesilir ve baskı alanları üst üste gelecek
ġekilde yapıĢtırılır. Son iki kâğıt ise sadece iĢ olan alanlar kalacak ġekilde (baskı alanı içinde
mürekkep olmayan bölgeler) kesilir ve üst üste yapıĢtırılır.
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Resim 2.14: Papye kâğıdının yapıĢtırılması



Üst üste yapıĢtırılan papye kâğıdındaki baskı alanları kazan kâğıdındaki baskı
izinin üzerine denk gelecek Ģekilde yapıĢtırılır.

Resim 2.15: Papye kâğıdının kazana yapıĢtırılması

Kazana yapıĢtırılan papye kâğıtlarının üzerine bir adet pelür kâğıdı veya gramajı
düĢük baĢka bir kâğıt yapıĢtırılır. Pelür kâğıdı dıĢında yapıĢtırılacak kâğıdın yumuĢak olması
baskıda daha iyi sonuçlar verecektir.


Makine çalıĢtırılarak baskı kazanına baskı yapılır. Baskı esnasında kazan kâğıdı
veya çelik plaka üzerine yapıĢtırdığımız papye kâğıtları kazan kâğıdından daha
yüksekte olduğundan baskı kazanının kalıp kazanına basınç uygulaması sonucu,
diĢi kliĢenin içine gömülerek kliĢenin Ģeklini almıĢ olur. Böylece kâğıdı
kabartacak olan erkek kliĢeyi meydana gelir.
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Resim 2.16: Kazanda oluĢan görüntü



Gofresi yapılacak kâğıtlar makineye yüklenir. Bir adet deneme baskısı yapılır.
Basılan kâğıtta forsaya bakılır. Forsa az ise artırılır, çoksa düĢürülür. Baskıda
yeterince forsa olmasına rağmen gofre (kabarma)
istenilen düzeyde
oluĢmuyorsa erkek kliĢenin yüksekliğini artırmak gerekir. Bunun için fazladan
basılan papye kâğıtlarından duruma göre 1–2 tanesi gerekirse daha fazlası
sadece kabartılacak alanlar kalacak Ģekilde kesilir ve oluĢturulan erkek kliĢenin
üzerine düzgün bir Ģekilde yapıĢtırılır.

Resim 2.17: Erkek kliĢe seviyesinin yükseltilmesi

Papye kâğıdı ile yapılan gofrede erkek kliĢeyi oluĢturan kâğıtların kademeli olarak
(basamak usulü) kesilmesinin nedeni, baskı esnasında sadece iĢ alanlarının kabarmasını
sağlamaktır. Kâğıtlar basıldığı gibi, hepsi aynı boyda baskı kazanına yapıĢtırılırsa kliĢenin
sadece kabartma alanlarında değil, kliĢenin büyüklüğünde kâğıda iz çıkar.
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Gofre direkt olarak kazan kâğıdının üzerine uygulanacaksa kazan kâğıdının altına
konulan besleme kâğıtlarından bir adet düĢürülmelidir. Çünkü erkek kliĢeyi oluĢturmak için
kullanılan papye kâğıtlarının en altta kullanılan kâğıt diğerlerine göre büyük olduğundan
baskı kazanının büyük bölümünü kaplar ve baskı kazanının hareketi, kazan kâğıdının 1 mm
kalınlığa göre düzenlendiği için baskı esnasında alt bölgelerdeki fazla forsa üst taraflara
doğru iyice zayıflar. Kazan kâğıdı alt beslemesinde kullanılan kâğıtlardan bir adet
düĢürüldüğünde bu sorun giderilmiĢ olur.

2.5. Basılan ĠĢte Kullanılan Kâğıtlar ile Gofre Yapma
Bu gofre yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Erkek kliĢesi çinko ve fotopolimer
olan kliĢelerle yapılan gofre baskıdan sonra en iyi sonucu bu yöntem vermektedir. Maliyet
olarak son derece ucuz ve uygulanması son derece kolaydır. Papye ile yapılan gofre baskı ile
benzerliği olsa da uygulanması ve baskı kalitesi papye kâğıdı ile yapılan gofreye göre daha
iyi sonuçlar verir.
Basılan iĢte kullanılan kâğıtlar ile gofre Ģu Ģekilde yapılır:






Kalıp ayarlı bir Ģekilde çembere bağlanır ve kalıp kazanındaki yerine
yerleĢtirilir.
Makineye mürekkep verilir.
Basılacak olan iĢler makineye yerleĢtirilir.
Makine pozalı duruma getirilir.
Baskı kazanındaki kazan kâğıtları çıkarılır, yerine çelik plaka takılır. Çelik
plakanın üzerine kalıbımızın ezilmesini önlemek ve çelik plakanın kalınlığını 1
mm yükseltmek için plakanın kalınlığına göre karton yapıĢtırılır. Karton,
ambalaj bandı ile kenarlarından gergin bir Ģekilde yapıĢtırılmalıdır. Gofre, çelik
kazan kullanılmadan direk olarak baskı kazanına uygulanacaksa baskı kazanının
üzerine 1 mm kalınlığa denk gelecek Ģekilde karton yapıĢtırılmalıdır. Örneğin
240 g/m2 ağırlığındaki bir kâğıttan üç adet yapıĢtırılırsa yükseklik istenilen
seviyeye getirilmiĢ olur. 0,1 mm yapıĢtırma payı ile birlikte 1 mm’ye denk
gelecektir.



Kalıba mürekkep verdikten sonra deneme baskısı yapılır. ĠĢin pozası ayarlanır,
gofre yapılacak alanlar mürekkep almayacak duruma getirilir. Çünkü kliĢe, diĢi
(negatif) kliĢe olduğunda kabartılacak alanlar çukurdadır ve bu bölgeler
mürekkep almadığı zaman ayar tamamlanmıĢ olur.



ĠĢin pozası ayarlandıktan sonra üç - dört adet baskı yapılır. Basılan iĢlerden üç
adet kâğıt üst üste yapıĢtırılır (5. maddedeki anlatım 240g/m2 kâğıtları
örneklemek için yapıĢtırılmıĢtır. Daha yüksek gramajlı kâğıtlarda daha az kâğıt,
düĢük gramajlı kâğıtlarda daha fazla kâğıt yapıĢtırılır).



Üst üste yapıĢtırılan kâğıtlardan alt taraftaki kâğıda zarar gelmeyecek Ģekilde
gofre olacak alanlar dıĢında kalan bölgeler maket bıçağı ile oyularak çıkarılır.
Altta bulunan kâğıt üzerinde sadece kabartılacak olan alanlar kalacaktır.
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Resim 2.18: Maket bıçağı il oyma



Bu iĢlemden sonra baskı kazanına baskı yapılır ve baskının geleceği yer tespit
edilir.



Baskının geldiği alan belirlendikten sonra maket bıçağı ile oyarak hazırlanan
kâğıtlar baskı kazanındaki yerine ayarlı bir Ģekilde yapıĢtırılır. Daha sonra
üzerine kliĢe bandı yapıĢtırılır. Baskı kazanına baskı yapılır. Basıncın etkisiyle
baskı kazanındaki kâğıtlar ve kliĢe bandı, diĢi (negatif) kliĢenin içine gömülerek
kliĢenin Ģeklini alır, bu Ģekil bizim erkek kliĢemizdir.

Resim 2.19: OluĢan erkek kliĢe



Deneme baskısı yapılıp gofre istenilen oranda oluĢmuĢ ise zarar görmesini
önlemek için erkek kliĢenin üzeri ambalaj bandı ile kapatılır. Forsa vermemize
rağmen kabarma istenilen düzeyde meydana gelmiyorsa bir kliĢe bandı daha
yapıĢtırılır.
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Resim 2.20: KliĢenin ambalaj kâğıdı ile kaplanması



Bütün ayarlar bittikten sonra son bir deneme baskı yapılır. Gofre istenilen
düzeyde meydana gelmiĢ ise baskıya baĢlanır.

Resim 2.21: Hazırlanan kalıpla basılan gofre

2.6. Erkek KliĢesi Çinko veya Fotopolimerle HazırlanmıĢ KliĢelerle
Gofre Baskı
Bu gofre baskı tekniğinde erkek (pozitif) kliĢe baskı ustası tarafından değil kliĢe
üretim atölyelerinde diĢi kliĢeye göre özel olarak çinko veya fotopolimer maddelerinden
hazırlanmıĢtır. Gofre baskılarda en iyi sonuç bu yöntemle elde edilmektedir. Dayanıklı
oldukları için aynı kliĢe ile defalarca baskı yapmak ve erkek kliĢe hazır olduğu için hızlı bir
Ģekilde baskıya baĢlamak mümkündür. Fotopolimer kliĢeler otomatik pedallı baskı
makinelerinde ve silindir kazanlı makinelerde, çinkodan yapılmıĢ kliĢe sadece otomatik
pedallı baskı makinelerinde kullanılır. Silindir kazanlı makinelerin baskı kazanı silindir
Ģeklinde olduğundan metal kliĢeler, baskı kazanını kavrayıp yapıĢmayacağı için kliĢede
eğilmelere kırılmalara neden olur ve baskıda istenilen sonucu vermez. Otomatik pedallı
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baskı makinelerinde erkek ve diĢi kliĢe çinkodan veya “fotopolimer”den olacağı gibi diĢi
kliĢe çinkodan erkek kliĢe fotopolimer olabilir fakat tersi olamaz.


KliĢeye göre kliĢe altlıkları ayarlanır, çembere yerleĢtirilir ve vizo anahtarı ile
sıkılır. Daha sonra kliĢenin arkasına kliĢe bandı yapıĢtırılarak düzgün bir Ģekilde
kliĢe altlıklarına yapıĢtırılır.



Kazan kâğıdı yerine çelik plaka takılır. (Çelik plakanın kalınlığına göre
plakanın üzerine ambalaj bandı ile karton yapıĢtırılır.) Makine pozalı duruma
getirilir. Makineye mürekkep verilerek gofre yapılacak olan iĢlerin poza ayarı
yapılır. Bu iĢlemden sonra makinenin mürekkep verici merdaneleri devre dıĢı
bırakılır ve kliĢe iyice silinir. Bu yöntemde kliĢenin izi baskı kazanına alınmaz.
Ancak fotopolimer kliĢeler Ģeffaf olduğundan baskı kazanına iz alınıp düzgün
bir Ģekilde yapıĢtırmak mümkündür fakat en ufak bir ayarsızlık kliĢenin
ezilmesine neden olacaktır.

Çinko veya fotopolimer erkek (pozitif) kliĢemizin arkası iyice temizlenir ve kuruması
sağlanır. Kuruma gerçekleĢtikten sonra kliĢenin arkasına kliĢe bandı yapıĢtırılır. Daha sonra
erkek kliĢenin arkasındaki kliĢe bandının koruyucu folyosu çıkarılır. Erkek kliĢe diĢi kliĢe ile
üst üste getirilir. Erkek kliĢenin yüksek olan kısımlarının diĢi kliĢenin çukurda olan
bölgelerine iyice oturması sağlanır. Bu sağlandıktan sonra hiç oynamaya imkân vermeden
para bandı ile bu iki kliĢe birbirine kenarlardan yapıĢtırılır. Makine çalıĢtırılır ve forsa kolu
baskı pozisyonuna getirilir. Baskı kazanının ileri hareket etmesiyle kalıp kazanına basınç
uygulanır. Erkek kliĢe, arkasında kliĢe bandı yapıĢık olduğu için bu basınç neticesinde baskı
kazanına iyice yapıĢarak diĢi kliĢeden ayrılır ve baskı kazanına yapıĢır. DiĢi kliĢeye
tutturmak için kullandığımız para bantları kliĢelerin üzerinden temizlenir.

Resim 2.23: DiĢi kliĢenin kazana tutturulması



Baskı kazanına yapıĢan erkek kliĢenin üzerine ambalaj bantları yapıĢtırılır.
Bunun amacı, kliĢeyi kâğıt taĢıyıcılardan korumak ve yerini iyice
sağlamlaĢtırmaktır. Çünkü kliĢenin yerinden en ufak bir Ģekilde oynaması
kliĢenin ezilmesine neden olacaktır. Bu nedenlerle kliĢeyi baskı kazanına
transfer ederken oynamaması için son derece dikkatli davranılmalıdır.
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Resim 2.24:Erkek kliĢe üzerine ambalaj bandı yapıĢtırılması





Gofre olacak kâğıtlardan bir adet deneme baskı yapılır, forsası kontrol edilir,
forsa az ise artırılır çok ise düĢürülür. Bu yöntemde erkek kliĢenin yüksekliği ile
oynamak söz konusu değildir. Ancak kliĢe normal baskı seviyesinden düĢükte
ise kalıba arkadan mizantren uygulanır. Forsayı arttırmak veya azaltmak
suretiyle gofre (kabartmayı) artırılabilir veya azaltılabilir.
Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra baskıya baĢlanır.

2.7. Forsa Ayarı Yapmak
Baskıda baskı kazanı ile kalıp kazanı arasındaki basınca forsa denir. Uygun forsa ile
baskı kazanının kâğıda basınç uygulaması sonucu kalıptaki görüntünün kâğıda transfer
olmasıdır. Baskı kazanının kâğıda baskının gerçekleĢmesi için uyguladığı basıncın az veya
gereğinden çok olması baskıda sorunlara neden olur. Az olursa gofre zayıf olur. Çok olursa
gofre yapılan kâğıdın yırtılmasına ve baskı alanında liflerin patlamasına neden olur. Forsa
daima azdan baĢlayarak artırılmalıdır. Bir baskıdan baĢka bir iĢin baskısına geçerken
mutlaka forsa sıfırlanmalıdır. Forsa ayarı basılacak olan kâğıdın gramajı ile ilgilidir. Çok
forsa aynı zamanda kalıbın ezilmesine de neden olur. Forsa ayarı otomatik pedallı
makinelerde forsa kolundan yapılır. Kazanlı makinelerde ise forsa ayar vidaları veya
modeline göre sadece kazan kâğıdını artırmak veya azaltmak yolu ile yapılır. Otomatik
pedallarda forsa kolu üzerinde sayılar bulunmaktadır. Bu sayılar makinenin özelliğine bağlı
olarak 0 ile 4 veya 0 ile 5 arasındadır. 0 değeri en az 5 değeri ise en fazla forsa anlamına
gelmektedir. 0 en kalın kâğıdın baskısı (makinenin basabileceği en kalın kâğıt) 5 ise pelur
kâğıtların baskısında kullanılır.

2.8. Kazan Kâğıdı ile Forsa ĠliĢkisi
Kazan kâğıdı, baskı kazanının hareketini düzenleyen, baskı esnasında baskı kazanının
bütün yüzeyinin kalıp kazanına aynı anda temas etmesini sağlayan baskı kazanına gerilmiĢ
kâğıttır. Otomatik pedallarda 1 mm, kazanlı makinelerde ise minimum 1,2 mm olmak
zorundadır (kazanlı makinelerin model ve markasına göre farklılık gösterebilir). Otomatik
pedallı makinelerde 1 mm’den az olursa baskı esnasında baskının üst tarafı forsalı alt tarafı
zayıf, kazan kâğıdı fazla olursa alt tarafı forsalı üst tarafı zayıf çıkar. Baskıda kazan
kâğıdından doğan ayarsızlıkları forsa ile düzeltmek mümkün değildir. Aynı Ģekilde fazla
veya az forsadan dolayı baskıda meydana gelen ayarsızlıkları kazan kâğıdını artırıp azaltmak
suretiyle düzeltilmesi mümkün değildir. Kazanlı makinelerde ise bu mümkündür.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tipo baskı makineasinde erkek ve diĢi kliĢesi hazır kalıplar ile gofre baskı yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kalıbı diğer gofre yöntemlerinde olduğu gibi pozalı
bir Ģekilde çembere yerleĢtiriniz.
 Makineyi poza duruma getiriniz.
 Yan siperleri sol tarafa iyice dayayınız.

 MaĢaları pozalı duruma getiriniz (kâğıdı taĢıyıp
baskıya götüren makaslar).
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 Kalıbı pozalı olarak
çembere yerleĢtirirken poza
payını ve makas payını
mutlaka hesaplayınız.

 Poza ayarında kabartılan
alanın iĢ olan alan olmasına
dikkat ediniz eğer poza tam
oturmamıĢ iĢe kalıptan
ayarlayınız.

 Alt pozanın hareketini sağlayan pimi baskı kazanına
veya makinenin özelliğine göre yuvaya oturtunuz.

 Alt pozayı kâğıdın boyutuna göre hazırlayınız.

 Makine merdanelerini yukarıda kilitleyiniz.
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 Bazı makine
modellerinde kilitleme sistemi
bulunmayabilir. Bu
makinelerde merdaneleri
sökmelisiniz.

 Kazan kâğıdını veya çelik baskı plakasını baskı
kazanına takınız.

 Çelik plakanın tam gergin
olmasına dikkat ediniz.

 Kalıbı makineye yerleĢtiriniz. Bu iĢlem diğer gofre
yöntemlerinde olduğu gibidir.

 Kazan kâğıdı veya çelik
plakanın kalınlığının otomatik
pedallı baskı makinelerinde
en az 1 mm, silindir kazanlı
baskı makinelerinde 1,2 mm
olmasına dikkat ediniz.

 Erkek kliĢenin arkasına kliĢe bandını yapıĢtırınız.
Erkek kliĢeyi diĢi kliĢe üzerine yerleĢtirip erkek kliĢenin
diĢi kliĢe üzerine tam olarak oturmasını sağlayınız. Erkek
kliĢeyi diĢi kliĢe üzerine para bandı veya ambalaj bandı
ile sabitleyiniz.
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 Bu iĢlemde kullanılacak
olan para bandı veya ambalaj
bantları ile yapıĢtırma
iĢlemini gerçekleĢtirirken
bantları küçük parçalar
hâlinde yapıĢtırınız. Büyük
parçalar olarak yapıĢtırırsanız
erkek kliĢenin diĢi kliĢeden
ayrılması zor olur.

 Makinenin forsa kolunu çekerek makineyi
çalıĢtırınız. Bu çalıĢtırma esnasında erkek kliĢenin arka
tarafında bulunan kliĢe bandı baskı esnasında baskı
kazanına yapıĢır ve erkek kliĢe baskı kazanında kalır.
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 Bu iĢlem esnasında erkek
kliĢenin iyice yapıĢıp
yapıĢmadığını mutlaka
kontrol ediniz.

 Kâğıt siperleri kâğıdın
ebadından çok büyük veya
çok küçük olmamalıdır. Yani
kâğıdı gevĢek bırakmayınız
ve sıkmayınız.
 Kâğıt siper ayarlarını yapınız.

 Kâğıtları iyice
havalandırınız.

 Makineye kâğıtları yükleyiniz.
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 Kâğıdın gramajına göre kâğıt emici ve üfleyici
ayarlarını yapınız.

 Kâğıt çıkıĢ asansörünü kâğıdın ebadına göre
ayarlayınız.
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 Forsa ayarını ve poza ayarını kontrol ederek baskıya
geçiniz. Kalıptan ve alt poza ve yan poza üzerinde
bulunan vidaları sıkarak veya gevĢeterek milimetrik poza
ayarını yapabilirsiniz.
 Baskı bittikten sonra kliĢelerin sökülmesi ve
takımların dağıtılması diğer gofre tekniklerinde olduğu
gibidir. Bütün ayarlamalar yapıldıktan sonra baskıya
geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Otomatik pedallı baskı makinelerinde kazan kâğıdı veya çelik plaka kalınlığı 1 mm az
olursa ne olur?
A)
B)
C)
D)

2.

Her hangi bir sorun oluĢmaz.
Baskıda üst taraf forsalı alt tarafta baskı zayıf çıkar.
Baskıda alt taraf forsalı üst tarafta baskı zayıf çıkar.
Alt ve üst taraflarda baskı normal orta kısımlarda zayıf çıkar.

Forsa nedir?
A)
B)
C)
D)

KliĢe kalınlığıdır.
Basılacak olan kâğıdın kalınlığıdır.
Baskı kazanının kalıp kazanına uyguladığı güçtür.
Hepsi

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlıĢ ise (Y) yazınız.
3.

(

)Silindir kazanlı baskı makinelerinde gofre baskı yapılmaz.

4.

(

)Otomatik pedallı makinelerde kalıp kazanı hareketlidir.

5.

(

)Silindir kazanlı baskı makinelerinde baskı kazanı ve kalıp kazanı hareketlidir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
DiĢi kliĢenin iç ve dıĢ yüzeyini yağladınız mı?
Yırtılma ve patlama olmaksızın gofre ayarı yaptınız mı?
Baskıda forsayı gerektiği Ģekilde verdiniz mi?
Papye kâğıdı ile kabartma yaptınız mı?
Alçı ile kabartmada retüĢ iĢlemi yaptınız mı?
Kazan kâğıdını doğru kalınlıkta kullandınız mı?
Mürekkep merdanelerini devre dıĢı bıraktınız mı?
Makineyi elle hareket ettirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3
AMAÇ
Baskı sürecini aksatmadan devam ettirebilecektir.

ARAġTIRMA


Tipo baskı makinelerinde forsa ayarının nasıl yapıldığını araĢtırınız.

3. GOFRE BASKI SÜRECĠ
Gofre baskı genelde tipo baskı makineleriyle yapıldığı için bu makineler ile ilgili
ayarların bilinmesi gerekmektedir.

3.1. Aparat Ayarları
Gofre yapılacak baskı malzemesinin makinede düzgün bir Ģekilde seri olarak
ilerlemesi için yapılan ayarlardır.

3.1.1. Emicilerin ayarı
Kâğıdı asansörden alıp baskıya gönderen aparatlara emiciler denir. Emiciler kâğıdın
gramajına göre ayarlanır. Kalın gramajlı kâğıtlarda emiĢ gücünün yüksek, düĢük gramajlı
kâğıtlarda ise emiĢ gücünün daha az olması gerekir. EmiĢ gücü kompresörlerden ayarlandığı
gibi emicilerin kâğıda dik veya belli bir açı ile temas etmesi Ģeklinde de ayarlanır. Emiciler
kâğıda dik olarak temas ettiğinde emiĢ gücü yüksek olur. Belli bir açı ile temas ettiğinde
havanın bir kısmı boĢa gideceğinden emiĢ gücü zayıflar. Kâğıdın baskıya çift gitmesini
önlemek için kâğıdın gramajına göre kâğıt taĢıyıcı emicilerinin ayarlanması gerekir. Burada
ayar bölgesinde 0 ile 5 arasında değerler vardır. Bu sayılar emicilerin hangi açı ile kâğıda
temas etmesi gerektiğini belirler. 0 sayısı kâğıda emicilerin dik temas edeceğini dolayısıyla
emicilerin emiĢ gücünün en yüksek olduğunu; 5 ise emicilerin kâğıda belli bir açı ile temas
edeceğini bu pozisyonda emicilerin emiĢ gücünün sıfıra göre daha düĢük olduğunu gösterir.
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Resim 3.1: Kompresörden emici ayarı

Resim 3.2: Emici ayarı

3.1.2 Asansör YükseliĢ Ayarları
Baskı esnasında basılan her kâğıdın yüksekliği kadar asansörün yukarıya doğru
yükselmesi gerekir. Bu yükselme rasgele bir yükselme değildir. Bu yükselmenin kartonlarda
daha fazla, düĢük gramajlı kâğıtlarda daha az olması gerekir. Bu yükselme ayarı makinenin
sol tarafında baskı hareket kolu üzerinde bulunan aparattan yapılır. Aparatın üzerinde karton,
normal ve pelür seçenekleri bulunmaktadır.
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Resim 3.3: Yükseklik ayarı

3.2. Gofreyi Ġnceleme
Yapılan gofre baskının standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekir.
Gofre baskının standartlara uygun olup olmadığı Ģu sorulara verilen cevaplarla belirlenir:


Baskıya baktığımızda kabartma net olarak görünüyor mu?



Belli bir uzaklıktan bakıldığı zaman baskı üzerindeki kabartma görülebiliyor
mu?



Basılan iĢin üzerinde baskılı alanlarda kâğıtta yırtılmaya doğru izler görünüyor
mu?



Baskıda bu izler varsa baskıda forsa veya erkek kliĢenin yüksekliği istenilen
seviyenin üzerindedir. Yaptığımız gofrede bu yırtılma (kâğıtta patlama) forsa
düĢürülerek gideriliyor mu?

Yırtılmalar forsa ayarı ile giderilmiyorsa aĢağıdaki çözümler denenmelidir.


Papye kâğıdı ve basılan kâğıt ile oluĢturulan bir erkek kliĢe ise kliĢenin
üzerinden kâğıt eksiltmek.



Erkek kliĢemiz metal veya fotopolimer kliĢe ise kalıp altı mizantrenleri
düĢürmek.



KliĢenin kalınlığına bağlı olarak kliĢe altlıklarını kontrol edip kliĢeye uygun
metal veya tahtadan altlıkları bulup kliĢeyi bunların üzerine yapıĢtırmak.



Forsa ayarı artırıldığı hâlde baskıda yeterli kabarma meydana gelmiyorsa
kalıbın arkasından mizantren uygulamak.
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Kabartma alanlarında noktalar Ģeklinde istenmeyen izler varsa diĢi kliĢenin
yüzeyini ve çukur kısımlarını kontrol edip buradaki istenmeyen noktaları yok
ediniz.

3.3. Ġyi BasılmıĢ Gofrenin Özellikleri
Ġyi basılmıĢ olan bir gofrenin Ģu özellikleri taĢıması gerekir:






Kabarmalar bütün alanlarda aynı olmalıdır.
Kâğıdın yüzeyinde yırtılma ve patlama izleri olmamalıdır.
Gofre alanları dıĢında baĢka istenilmeyen izler bulunmamalıdır.
Gofrenin basılmıĢ olan alan üzerine tam olarak oturmuĢ olması gerekir.
Gofrenin (kabartma) iĢ alanın dıĢına çıkmaması gerekir.
Ġlk basılan ile son basılan gofre arasında fark bulunmamalıdır. Hepsinin aynı
kalitede olması gerekir.

3.4. Gofre Kalıbını Dağıtmak
Baskı yapıldıktan sonra baskı kalıplarının kliĢe altlıkları ile birlikte saklanması hem
zordur hem de iĢletmede malzeme sıkıntısına neden olacaktır. Basılan kliĢeleri zarar
vermeden kliĢe altlıklarından ayırmak ve kalıbın dağıtılmasını sağlamak için Ģu iĢlemleri
yapmak gerekir:




Kalıbı makineden düzgün bir Ģekilde çıkarınız.
Kalıbı çıkardıktan sonra düzgün bir yüzey üzerinde koyup vizolarını sökünüz.
KliĢenin etrafında bulunan takımları gruplayıp yerlerine dağıtınız.



KliĢeyi kliĢe altlıklarından ayırma iĢleminde kliĢenin zarar görmemesi için
kalıbı sıcak suyun içine atıp belli bir süre bekleyiniz. Belli bir süre sonra kliĢe
bandı sıcağın etkisiyle yumuĢayacak, kliĢe rahat bir Ģekilde kliĢe altlıklarından
ayrılacaktır. Sıcak su yok ise kalıbın yüzeyine tiner veya benzin döküp belli bir
süre bekleyiniz. KliĢenin rahat bir Ģekilde kliĢe altlıklarından ayrıldığını
göreceksiniz.



KliĢeyi kliĢe altlıklarından ayırdıktan sonra kliĢenin altında bulunan kliĢe bandı
izlerini kliĢe altlıklarının üzerindeki bant izlerini temizleme malzemeleri ile
temizleyiniz



KliĢe altlıklarını yerlerine dağıtıp kliĢeyi bir kâğıda sararak çizilmeyecek ve
darbe görmeyecek bir yerde saklayınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Daha önceki uygulama faaliyetinde hazırladığınız makineyi, aĢağıdaki iĢlem
basamakları ve öneriler doğrultusunda ayarlayarak gofre baskısını gerçekleĢtiriniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġstif asansöründe kâğıt geçiĢ ayarlarını yapınız.
 Asansör yükselme ayarını yapınız.
 Prova baskı yapmadan
önce mutlaka emicilerin
ayarını kontrol ediniz.
Böylece kâğıdın çift gidip
kalıbı ezmesini önlemiĢ
olursunuz.

 Kâğıdın gramajına göre emicilerin emiĢ gücünü
ayarlayınız.
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 Burada ayar bölgesinde 0
ile 5 arasında değerler vardır.
Bu sayılar emicilerin hangi
açı ile kâğıda temas etmesi
gerektiğini belirler. 0 sayısı
kâğıda emicilerin dik temas
edeceğini dolayısıyla
emicilerin emiĢ gücünün en
yüksek olduğunu; 5 ise
emicilerin kâğıda belli bir açı
ile temas edeceğini bu
pozisyonda emicilerin emiĢ
gücünün sıfıra göre daha
düĢük olduğunu gösterir.

 Kâğıdın baskıya çift gitmesini önlemek için kâğıdın
gramajına göre kâğıt taĢıyıcı emicilerin ayarını yapınız.

 Çift ayarını kontrol ediniz.

 Çift ayarını özenle
yapınız.
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 GiriĢ-çıkıĢ asansörünü (Basılacak iĢlerin yüklendiği
ve basılan iĢlerin toplandığı asansörlerdir. AĢağı ve
yukarı otomatik olarak hareket eder.) kontrol ediniz.
 Makinenin hızını kontrol ediniz.
 Makineyi durdurunuz.

 Kalıbı çıkararak düz bir satır üzerine koyunuz.
 Vizoları gevĢetiniz.

 Makineyi çok hızlı
çalıĢtırmayınız. Hızlı çalıĢan
makinelerde poza oynama
ihtimali yüksektir.
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 KliĢe kalıbını silip yerine koyunuz.
 BoĢ malzemeleri sınıflandırıp yerine koyunuz.

 Baskı kazanından erkek kalıbı söküp temizleyiniz.
 Mürekkep merdanelerini takınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A)
B)

C)
D)
2.

AĢağıdakilerden hangisi gofre baskıda kullanılan erkek kliĢedir?
A)
B)
C)
D)

3.

Fotopolimer kliĢe
Çinko kliĢe
Papye kâğıdından yapılan kliĢe
Hepsi

Otomatik pedallı baskı makinelerinde fotopolimer kliĢelerin yapıĢtırılmasında hangi
yapıĢtırma malzemesi kullanılır?
A)
B)
C)
D)

4.

Gofre baskıda sadece erkek kliĢe ile kabartma iĢlemi yapılır.
Gofre baskının sağlıklı bir Ģekilde yapılması için çelik plakanın veya kazan
kâğıdı kalınlığının otomatik pedallarda 2 mm, silindir kazanlı makinelerde en az
1mm olması gerekir.
Gofre baskı aynı zamanda bir endirekt baskı yöntemidir.
Hepsi

Tutkal
Ambalaj bantları
Normal kliĢe bantları veya bally yapıĢtırıcılar
Hepsi kullanılabilir.

DiĢi kliĢe için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Baskı alanı çukur kısımda olan kliĢelerdir.
Metal veya fotopolimer malzemesinden oluĢur.
Kalıp kazanında yer alır.
Hepsi

AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz.

) Silindir kazanlı baskı makinelerinde gofre baskı yapılması için özel gofre
aparatlarının takılması gerekir.

5.

(

6.

(

7.

(

) Pozalı baskılarda kalıp çemberin ortasına konur.

) Gofre baskıda kaliteyi etkileyen en önemli hususlardan biride erkek ve diĢi
kliĢenin kalitesidir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

1.
2.
3.
4.

Değerlendirme Ölçütleri
Metal veya fotopolimer erkek kliĢenin baskı kazanına monte
ettiniz mi?
Kâğıdın baskıya sorunsuz bir Ģekilde girmesi için yapılması
gereken ayarları yaptınız mı?
Kâğıt liflerinin patlaması ve kâğıdın yırtılmasının gibi
problemleri giderdiniz mi?
Forsa ayarını doğru Ģekilde yaptınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
Gofre
Pozitif
5 mm
D
Y
Y
D

1
2
3
4
5
6
7

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
B
C
Y
Y
D

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
D
C
D
Y
Y
Y

1
2
3
4
5
6
7
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