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   MERDANELER

Bas kı sis tem le rin de ka lıp yü ze yi ne bo ya ve nem len dir me su yu nu ak tar ma 
gö re vi ni üst len miş olan mer da ne ler, bi ze ha yat ve ren ka nı vü cu du mu zun her 
ta ra fı na ta şı yan da mar lar gi bi ça lış mak ta dır. Şa yet da mar la rı mız dan her han gi 
bi risinin ni te li ği ni kay bet me si ne ti ce sin de na sıl kalp kri zi ge çi ri yor sak, mer da ne-
ler den her han gi bi ri si de kö tü kul la nım ne ti ce sin de özel li ği ni kay be der se, bas kı  
üretiminde bü yük so run lar ya şa rız.

Bas kı üretimi sı ra sın da bir çok kim ya sal ka rı şım dan mey da na ge len bo ya nın mer-
da ne yü ze yin de ki ka uçuk ile doğ ru dan te ma sı, bir bir le ri ara sın da kim ya sal bir 
et ki le şim oluş tur mak ta dır. Bas kı ma ki ne si nin hı zı art tı rıl dık ça bo ya mer da ne le ri-
nin dö nüş hız la rı da yük se le rek bir bir le ri ne bo ya ak ta rı mı için ger çek leş tir dik le ri 
sür tün me ler mer da ne yü zey sı cak lı ğı nı 300C - 400C’nin üs tü ne çı kar mak ta dır. 
Mey da na ge len bu sı cak lık, mer da ne le rin yü ze yin de ki ka uçuk ya pı sı nı doğ ru-
dan et ki le di ği gi bi ay nı za man da bo ya nın kim ya sal özel li ği ni de de ğiş tir mek te-
dir. Kul la nı lan de ği şik özel lik te ki bo ya lar için de mev cut olan fark lı kat kı mad de-
le ri sı cak lık la bir lik te de ği şi me uğ ra ya rak, ka uçu ğun özel li ği ni de fark lı bi çim de 
et ki le mek te dir.

Öte yan dan nem len dir me mer da ne le ri de ka lıp yü ze yi ne ta şı dık la rı su yun için-
de bu lu nan de ği şik ya pı da ki kim ya sal kat kı mad de le ri ta ra fın dan doğ ru dan 
kim ya sal re ak si yo na gir mek te dir. Ma ki ne için de mey da na ge len sı cak lık ar tı şı 
da, bo ya ve su yun kim ya sal özel li ği ni de ğiş ti re rerk mer da ne yü ze yin de ki ka uçu-
ğun ya pı sı nı olumsuz etkilemektedir.
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Mer da ne le rin gö re vi, ge rek bo ya yı, ge rek se nem len dir me su yu nu haz ne ler den 
ta şı ya rak ka lıp yü ze yi ne ho mo jen, den ge li ve eşit mik tar da in ce bir ta ba ka oluş-
tu ra cak şe kil de is tik rar lı ak tar ma sı dır. Yü zey özel lik le ri ve ya ayar la rı bo zuk olan 
mer da ne ler bo ya ve nem len dir me su yu nu ge rek ti ği şe kil de ka lıp yü ze yi ne 
ta şı ya maz ve su ile bo ya ara sın da ki den ge bo zu la ca ğı için sağ lık lı bas kı üre ti mi 
ger çek le şe mez.

Ay nı şe kil de, mer da ne le ri mi ze iyi bak maz sak, ge li şi gü zel sol vent ler le te miz lik 
ya par sak, ayar la rı na dik kat et mez sek, mer da ne le rin çap la rı da de ği şik li ğe uğ rar 
ve bas kı için ge rek li olan bo ya ile nem len dir me su yunu ka lıp yü ze yi ne ge rek ti-
ği gi bi aktaramaz ve bas kı üre ti mi miz kö tü şe kil de neticelenmiş olur.

   MERDANELERİN YAPISI

Ye ni bir mer da ne yi mik ros kop la ya kın dan in ce le di ği niz za man, yü ze yin de 
çu kur la rın ve te pe le rin bu lun du ğu nu gö re cek si niz. Boya ve suyu taşıyarak 
diğer merdanelerle kalıp yüzeyine trans fe ri ni sağ la yan bu çukurlar, mer da ne-
nin eni ne doğ ru in ce uzun ka nal la rı (va di le ri) oluşturmaktadır. 

Par ma ğı nı zı ye ni bir mer da ne nin ek se ni et ra fın da ha fif çe gez di rir se niz, yü zey 
ta ra fın dan tu tul du ğu nu hissedersiniz. Bu tu tul ma ha re ke ti of set bas kı nın ka li-
te si için büyük önem taşır. Şa yet ye ni bir mer da ne de bu yü zey tu tul ma sı çok 
za yıf ve ya yok gi bi ise, o mer da ne nin üre ti mi yan lış, bo zuk ya pıl mış de mek tir 
ve bas kı üretimi sırasında ge rek li bo ya ve ya su mer da ne ler ta ra fın dan sağ lık lı 
ta şı na maz, trans feri sağlanamaz.
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Mer da ne yü ze yin de ki bu in ce mik ro ka nal lar da za man la ka ğıt lif le ri ve toz ile 
bo ya ve nem len dir me su yu için de ki tuz, mi ne ral, ki reç, sa bun, tut kal vb., mik-
ro kat kı mad de le ri bi ri kir ve bir bir le riy le kim ya sal re ak si yo na gi re rek kay na şır, 
ka nal la rın içi ne ya pı şıp ka lır. Ka nal la rın dol ma sıy la yü ze yi düz le şen mer da ne le-
rin bo ya ve su yu tut ma sı, den ge li ve ho mo jen şe kil de ka lıp yü ze yi ne trans fer 
et me si im kan sız ha le ge lir. Mer da ne yü ze yin de ‘Par la ma’ ve ya ‘Cam lan ma’ ola-
rak kar şı mı za çı kan bu prob le min gi de ril me si için mut la ka mer da ne le rin de rin-
le me si ne te miz li ği ya pı la rak, ka nal lar için de ki bi rik miş olan tüm bu pis lik ler den 
arın dı rıl ma sı ge re kir. 

Bil has sa ku şe ka ğıt la rın yü ze yin de ki ‘Chi na clay’ ki reç toz la rı mer da ne le rin baş 
düş ma nı dır. Za man la blan ket ve ka lıp yü ze yin den bo ya ve su mer da ne le ri ne 
ge çen ki reç toz la rı, bil has sa mer da ne ke nar la rın da bi ri ke rek ki reç ta ba ka la rı nı 
oluş tu rur ve bo ya ile su yun trans fe rin de prob lem ler ya ra tır. Bi ri ken bu ki reç 
ta ba ka la rı ay rı ca mer da ne le rin ayar la rı nı bo za rak tek rar ayar ya pıl ma sın da da 
so run lara yol açar. Mer da ne le rin yü ze yi her za man mat ol ma sı ge re kir ve par-
ma ğı mı zı yü zey de gez dir di ği miz de faz la kay gan ol ma ma sı mer da ne nin sağ lık lı 
ya pı da ol du ğu nu gös te rir.

   MERDANELERİN ÖZELLİKLERİ

Sol vent, yağ, ba sınç, sür tün me, sı cak lık ve ben ze ri di ğer ça lış ma şart la rı, mer da-
ne le rin elas to mer ya pı sı nı doğ ru dan il gi len di rir ve tüm bu un sur lar gö zö nün de 
tu tu la rak elas to mer ya pı sı her bir ça lış ma or ta mı na ve kul la nı lan kimyasalların 
özel lik le ri ne gö re for mü le edil mek zo run da dır.
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● SERT LİK (Hard ness)
Mer da ne le rin çap la rı na gö re bir bir le ri ne olan ba sınç kuv ve ti kar şı sın da bo ya 
ve ya su yu al ma, ta şı ma, tut ma ve ak tar ma gö re vi ni ye ri ne ge ti re bil me si için bel-
li elas tik özel li ği ni kay bet me me si ge re kir. Mer da ne le rin yü ze yi kullanılan boya, 
hazne suyu, solvent, katkı maddeleri, kağıt tozları, UV güneş ışınları ve hatta 
ortamın sıcaklık ve nem oranından dolayı za man la sert le şir ve sho re de ğe ri 
yük se le rek yü zey de par la ma (cam lan ma)  ve kopmalara neden olur. 

260 sho re ol ma sı ge re ken ye ni bir mer da ne nin stri pe de ğe ri ne gö re ayar ya pı la-
bil me si için, sert le şen mer da ne nin bas kısı nı 10 kat art tır mak ge re kir. Fi zik ku ra lı 
ola rak ta me ka nik bas kı nın yük sel til me si da ha faz la ener ji ge rek ti rir ve da ha faz-
la ener ji de da ha yük sek sı cak lık oluş tu rur. Bu du rum da ma ki ne için de sı cak lık 
aşı rı yük sel me ye baş lar ve tüm den ge le rin bo zul ma sı na yol açar.

Yü ze yi sert le şen mer da ne bo ya ve ya su yu üze rin de tu ta maz, trans fer iş le mi ni 
ge rek ti ği gi bi ger çek leş ti re mez. Öte yandan gereğinden fazla yumuşak yüze-
ye sahip olan merdanelerde ise, kullanılan boya, solvent ve hazne sularının 
içindeki agresiv kimyasal bileşenler kauçuğu kolayca parçalayarak daha büyük 
zararlara sebep olur. Bu nedenle merdanelerin sertlikleri baskı operatörleri 
tarafından sık sık ölçülmeli ve değer farklılıkları not edilerek aşırı yükselmelerde 
merdaneler mutlaka değiştirilmelidir.

Genel olarak sarı ve magenta boyalar diğer renklere göre çok daha agresiv 
kimyasal bileşenlere sahip oldukları için, bu boyaları kullanan ünitelerdeki mer-
danelerin daha sık kontrol edilmesi gerekir. Aynı şekilde metal boya ile vernik 
kullanımında da merdaneler daha sık kontrol edilmelidir.
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Kul la nı lan bo ya ve haz ne su yu özel lik le ri ne gö re mer da ne sert li ği (Sho re) bel li 
ni te lik te olması gerekmektedir. 

 ‘00’ sho re = yu mu şak, ‘1000’ sho re = sert
Her tür lü or tam şart la rı al tın da elas to mer sert li ği nin tüm mer da ne yü ze yin de 
ay nı de ğer de ka la bil me si, o mer da ne nin ka li te si ni or ta ya ko yar. Sert lik de ğe ri 
çok ça buk de ği şen mer da ne le rin mut la ka de ğiş ti ril me si ge re kir.

Sert li ğin öl çül me si için ‘Du ra met re’ ale ti kul la nıl mak ta dır. (DIN EN ISO R868) 
Mer da ne sert li ği nin öl çüm le ri ke sin lik le ma ki ne üze rin de ya pıl ma ma lı dır. Mer da-
ne ye rin den sö kü le rek düz bir ze mi ne ya tay ola rak yer leş ti ril me li ve du ra met re 
mer da ne yü ze yi ne 900 dik açı ya pa cak şe kil de tu tul ma lı, üze ri ne sa bit ağır lık 
ko yu la rak (1 Kg) mer da ne nin tüm yü ze yi ya vaş ya vaş dön dü rü le rek öl çüm ger-
çek leş ti ril me li dir. Ka nal cık lar içi ne bi ri ken ya ban cı mik ro par ça cık lar se be biy le 
par la yan ve ya cam la nan mer da ne ler de sağ lık lı sert lik öl çü mü ya pı la maz. Bu 
se bep le öl çüm ya pıl ma dan ön ce mer da ne le rin çok iyi te miz len me si ge re kir.

● ISI DA YA NIK LI LIĞI
Yük sek dö nüş hız la rın da mey da na ge len sı cak lık ve uzun bek le me ler de mer da-
ne yü ze yi nin bel li özel lik le ri ko ru ma sı ge re kir. Bas kı ma ki ne le ri için de ki sı cak lık 
de ğer le ri sü rek li de ği şik lik ar ze de ce ği için, elas to mer ya pı sı nın bu de ği şim ler-
den et ki len me me si ge re kir.

● ŞİŞ ME DA YA NIK LI LIĞI
Mer da ne le rin yü zey özel lik le ri ve elas to mer ya pı sı bo ya ve haz ne su yu için de ki 
kim ya sal ala şım la rın ya nı sı ra, kul la nı lan te miz lik ve ba kım kim ya sal la rın dan da 
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doğ ru dan et ki len mek te dir. Bu et ki ler den en önem li si de elas to me rin ba zı sol-
vent ve kim ya sal la ra kar şı ken di ni ye te rin ce ko ru ya ma ma sı ve ça pın da yer yer 
bü yü me ler oluş tu ra rak şiş me ler, ka bar ma lar mey da na ge tir me si dir. Mer da ne 
sa tan üre ti ci ve ya mü mes sil fir ma lar dan elas to me rin ya pı sın da de ği şik lik ve 
de for mas yon yap ma ya cak özel lik ler de te miz lik ve ba kım kim ya sal la rı nın öğ re-
nil me si ve sa de ce bu sol vent le rin (FOG RA onaylı) kul la nıl ma sı ge re kir. 

● MER DA NE BAS KI SI
Mer da ne le rin bir bi ri ne ol an bas kı sı ve ba sınç, bas kı ka li te si ni olum suz yön de 
et ki ler. Aşı rı ba sınç yük len miş olan mer da ne ile üre tim yap mak, el fre ni çe kil miş 
ara ba yı sür me ye ça lış mak gi bi dir. Mer da ne le re ne ka dar çok bas kı yük ler se niz, 
ma ki ne için de ki sı cak lık o ka dar ar tış gös te rir ve aşı rı ısı bo ya ile su yun kim ya sal 
özel li ği nin bo zul ma sı na yol açar. Aşı rı uy gu la nan bas kı ay rı ca mer da ne yü ze yi-
nin bo zul ma sı na se bep olur, kalıpları aşındırarak yıpranmasına yol açar, mer da-
ne yi dön dü ren şaft, mo tor, mil ve di ğer me ka nik ak sam lar üze rin de de ha sar la r 
meydana getirir. 

Merdane ayarlarını yaparken, merdanelerin her iki ucunun da aynı oranda 
baskı yapmasına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Merdanenin herhangi bir 
ucundaki en küçük baskı farkı, üretim sırasında meydana gelecek ısıyla birlikte 
merdane yüzeyinin bozulmasına sebep olur.

● SÜR TÜN ME DA YA NIK LI LIĞI
Bas kı ma ki ne le rin de ba zı mer da ne ler nor mal dö nüş le ri nin ya nı sı ra sa ğa-so la 
ya tay ha re ket ler de ya pa rak, bo ya nın di ğer mer da ne le re ho mo jen, eşit da ğı lı mı-
nı ger çek leş ti rir ler. Bil has sa bu tür mer da ne ler de kul la nı lan elas to me rin sür tün-
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me ye kar şı da ha da ya nık lı ol ma la rı ge re kir. Sür tün mey le bir lik te olu şan sı cak lık 
de ğe ri nin de mut la ka he sa ba ka tıl ma sı şart tır.

● TRANS FER ÖZEL LİĞİ
Her bir bo ya nın, haz ne su yu nun ve kat kı mad de le ri nin kim ya sal ya pı la rı fark lı 
ol du ğu için, mer da ne yü ze yin de ki dav ra nış la rı da fark lı lık gös te rir. Elas to mer 
ya pı sı ne ka dar mü kem mel ve kul la nı lan mal ze me le re uyum lu ha zır la nır sa, 
bo ya ve su yun trans fe ri de o de re ce ko lay, akış kan ve sağ lık lı ger çek le şir.

Mer da ne ler bo ya ve su yu al ma iş le min de mü kem mel ol ma sı ge re kir ken, ay nı 
şe kil de ak tar ma gö re vi ni de mü kem mel yap ma lı dır. Bo ya la rın akış kan lık de ğe ri 
(vis ko si te), ile ya pış kan lık de ğer le ri (tack) ku ru ma hız la rı na gö re bü yük fark lı lık-
lar gös ter mek te dir. Her mar ka bo ya ve her mar ka nın her bir se ri si de mer da ne 
ya pı sı na uy gun ol ma lı ve ya bo ya nın özel lik le ri ne gö re elas to mer ya pı sı trans fer 
iş lem le ri ni mü kem mel ger çek leş ti re cek ni te lik te for mü le edil me li dir.

● STA TİK ELEKT RİK ÖZEL LİK LE Rİ
Elas to me rin ma ki ne için de mey da na ge len sta tik elekt rik ten en az et ki le ne cek 
ni te lik te ol ma sı ge re kir. Ay nı şe kil de bas kı us ta sı nın ken di in si ya ti fin de ge li şen 
‘dur-kalk’ ha re ket le rin de aza mi da ya nık lı lık gös ter me li dir.

● STRIP AYA RI
Mer da ne le rin strip ayar la rı da, ka li te ve üre tim açı sın dan mer da ne bas kı sı ka dar 
önem li dir. Ye ni alı nan mer da ne le rin çap la rı her za man için es ki mer da ne ler den 
da ha faz la dır. Bu se bep le, ye ni mer da ne le rin mon ta jı ya pı lır ken es ki mer da ne le-
rin strip ara lık la rı nın da ha ge niş tu tul ma sı ge re kir. 



10

Öte yan dan, ça pı ge niş mer da ne le rin strip de ğer le ri nin de da ha ge niş ol ma sı 
ge rek ti ği yan lış bir bil gi dir. Strip de ğe ri ni ne ka dar yük sek tu tar sa nız, mer da ne 
bas kı sı mis li ola rak çok da ha faz la ar tış mey da na ge ti rir. Strip ayar la rı nı ya par-
ken mut la ka ‘strip cet ve li’ kul lan ma nız ge re kir.

Strip ayar la rın da en önem li un sur, çiz gi ka lın lı ğı nın mer da ne bo yun ca eşit ve 
pa rar lel ol ma sı dır. Çiz gi nin her han gi bir ye rin de ge niş lik fark lı lı ğı olu şur sa, mer-
da ne ler ara sın da ayar bo zuk lu ğu nu işa ret eder ve der hal dü zel ti le rek ye ni den 
ayar ya pıl ma sı ve ya mer da ne yü ze yin de de for mas yon oluş tuy sa, ye ni si ile 
de ğiş ti ril me si ge re kir.

● SI CAK LIK ve NEM DE ĞER LE Rİ
Bü tün bu say dık la rı mı zın ya nı sı ra, bas kı bö lü mün de ki ge nel sı cak lık ve nem 
de ğe ri de mer da ne le rin yü ze yin de ki elas to mer ya pı sı nı et ki le mek te dir. Aşı rı 
sı cak, so ğuk ve ya nem li ya da ku ru or tam lar da elas to me rin elas tik ya pı sı de ği-
şik li ğe uğ ra ya rak trans fer gö re vi ni doğ ru ya pa bil me si ni bü yük öl çü de en gel-
le mek te dir. Bu ko nu da da mer da ne üre ti ci ve ya mü mes sil fir ma dan ge rek li 
bil gi le rin te min edi le rek, bas kı or tam la rın da ki sı cak lık ve nem de ğer le ri nin sa bit 
tu tul ma sı şart tır. Bu de ğer ler ay nı za man da bo ya ve haz ne su yu ile kul la nı lan 
her tür lü kim ya sal lar için de bü yük önem ta şı mak ta dır.

Öte yan dan bas kı hı zı yük sel dik çe ma ki ne için de ki sı cak lık ta arıtş gös te rir. Bas kı 
atöl ye sin de ki ge nel sı cak lık ta yük sek ol du ğu tak dir de, mer da ne yü ze yin de ki 
elas to mer ya pı sı hız la de ği şe rek mer da ne ça pı şi şer ve ayar te mas la rı nın art ma-
sı na se bep olur. Bu du rum da bo ya nın sağ lık lı ve ho mo jen da ğı lı mı olum suz 
yön de et ki le nir ve mer da ne öm rü kı sa lır. 
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Kont rol al tı na alı na ma yan sı cak lık ar tış la rı, za man za man mer da ne yü ze yin de 
çat la ma lar ve hat ta par ça lan ma ve kop ma lar mey da na ge ti re rek elas to me rin 
mil den ay rıl ma sı na yol aça bi lir.

Uzun ta til sü re le rin de ve ısı nın aşı rı düş me si du ru mun da, mer da ne ler de çap 
kü çül me si mey da na ge lir ve te mas ara lık la rı kay bo lur. Ye ni den bas kı ya ge çil di-
ğin de ise bir çok prob lem le kar şı la şı lır. Aşı rı nem de ği şik lik le ri ise, mer da ne yü ze-
yin de kris tal leş me le re yol aça rak bas kı ka li te si ni olum suz yön de et ki ler.

İde al mer da ne nin ge rek yü zey ça pı nın ge rek se mil ya ta ğı nın mut la ka tam bir 
da ire ol ma sı ge re kir. Ay rı ca yü ze yi nin de her ke sim de eşit düz lük te ol ma sı şart-
tır. Mer da ne üze rin de ki en kü çük çap far kı ve ya bom be ya da çu kur, bas kı ka li-
te si ni doğ ru dan et ki le di ği gi bi, te mas ta bu lun du ğu di ğer mer da ne yü zey le ri ni 
de bo zar. 

   MERDANELERİN  BAKIMI

Temiz ve bakımlı merdaneler baskı kalitesini sürekli kılarak fire oranını azaltır, ka-
liteli baskı ve üretim verimliliğini arttırır. İyi ve düzenli bakım, merdane ömrünü 
uzatır ve daha az iş kaybı neticesinde masrafların azalmasını da sağlar.  

Öncelikle merdane temizliğinde zımpara kağıdı, telli fırça yada benzer sert 
yüzeyli mekanik malzemeler ile içinde bims yada zımparalı dolgu maddesi 
bulunan temizlik ürünlerini kesinlikle kullanmayın. 
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Benzol, toluol, xylol gibi aromatik hidrokarbon temizlik kimyasallarını merda-
ne yüzeylerine sürmekten kaçının. İçeriği ve kimyasal formülü belli olmayan, 
üzerinde açıklama yazısı bulunmayan etiketsiz solventleri kullanmaktan kaçının. 
Bütün bu malzemeler merdanelerin yüzeylerine zarar vererek fiziksel özellikleri-
ni bozar, ömrünü kısaltır ve baskı üretiminde önemli problemlere sebep olur. 
 
● Merdaneler için özel olarak üretilen temizlik malzemeleri kullanın. 
Bir solventin temizleme oranı ne kadar yüksek ve güçlü ise, kauçuk merdane 
yüzeylerine vereceği zarar da o kadar fazla olmaktadır. Kuvvetli temizlik mal-
zemeler ile solventler kullanmaktan kaçının, merdanelerin ömrünü uzatmak 
için yeterli temizliği sağlayabilen daha zayıf solventler kallanmaya gayret edin. 
Temizlik malzemesi olarak yüksek ‘Flash Point’ ve düşük ‘VOC’ (Volatile Organic 
Compound) değerlerine sahip, su ile karışabilen solventler kullanın. FOGRA 
onaylı temizlik kimyasalları merdanelere en az zarar veren solventlerdir.

Metal yüzeyli merdaneler ile kalıp yüzeylerini temizlemede kullanılan asit yada 
alkali oranı yüksek kimyasal solventleri kauçuk merdanelerin silinmesinde asla 
kullanmayın. Şayet merdane yüzeyleri çok çabuk bozuluyorsa, temizlik malze-
melerinizi kontrol ettirmenizde ve değiştirmenizde yarar vardır.

● Merdaneleri şampuanla yıkayın ve koruyucu pastalar kullanın.
Tepecik ve vadiciklerden oluşan merdanelerin yüzeyleri mat ve kadife pürüz-
lüğünde olmalıdır. Yüzeyi cam gibi parlayan merdanelerdeki tepecikler yeterli 
miktarda boya transferini gerçekleştiremez. Merdanelerinizi haftada bir şampu-
anlayın.
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● ‘0’ Alkolsüz baskı sistemine geçin veya alkol kullanımını azaltın.
Nemlendirme suyunda kullanılan Isopropyl Alkol (IPA), merdaneleri sertleştirici özel-
liğe sahiptir. Baskı üretiminde aşırı alkol kullanımı, merdaneleri çok daha çabuk sert-
leştirdiği için merdanelerin nemlendirme suyunu düzenli şekilde aktarmasını engelle-
mektedir. 

Merdanelerin ömrünü uzatmak ve daha fazla randıman almak istiyorsanız, alkol kulla-
nımını azaltmalı ve bilhassa yeni baskı makinelerinde mutlaka IPA-Free / Alkolsüz (‘0’ 
alkol) baskı sistemini tercih etmelisiniz.

●  ‘pH’ değerini sürekli aynı standartta tutun. 
‘pH’ değerinin aşırı iniş çıkışları merdane yüzeylerini olumsuz etkiler. ‘pH’ 
değerini olumsuz etkileyen, ani iniş çıkışlara sebep olan ‘NoName’ bilinmeyen 
kimyasalları kullanmayın ve nemlendirme suyunu sık sık kontrol edin.

● Nemlendirme suyu sıcaklığını sabit tutun.
Gerek nemlendirme suyu içindeki, gerekse baskı ortamındaki sıcaklığın yük-
selmesi de mutlaka engellenmelidir. Sıcaklık, merdanelerin elastomer kauçuk 
yüzeylerini doğrudan etkilediği gibi, aynı zamanda boya, hazne suyu ve diğer 
katkı maddelerinin kimyasal özelliklerini de bozarak merdanelere zarar vermek-
tedir.
 

● Merdane yüzey düzgünlüğünü sık sık kontrol edin.
Merdane yüzeylerinde meydana gelen parlama ve camlanmaları önlemek için, 
tuz, kireç ve minerallerden arındırılmış su, kaliteli hazne suyu, katkı maddeleri ve 
özellikle kaliteli kağıt seçilmesi gerekir. 
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● Merdane sertliklerini sürekli kontrol edin. 
Merdane sertlikleri durametre (shoremetre) ile kontrol edilir. Sertlik derecesi 
280-300 arasında olan yeni bir boya merdanesinin shore değeri 400’a yükseldiği 
takdirde merdanenin mutlaka değiştirilmesi gerekir. 

Aynı şekilde 260-280 sertlikteki yeni bir boya form merdanesinin değeri 400 sho-
re olarak ölçüldüğünde, o merdanenin de değiştirilmesi şarttır. 240-260 sertlikte-
ki su form merdanelerinin shore değeri 350’e yükseldiğinde, bu merdaneleri de 
yenisi ile hemen değiştirin.

● Merdanelerinizi yenileyin.
Yüzey şekli deforme olan herhangi bir merdane doğal olarak diğer merdane-
lerin de bozulmasına ve dengesini kaybetmesine yol açar. Bozuk merdanelerin 
yerine takılan yeni merdaneler ise, eski merdanelerden olumsuz olarak etkilene-
rek çok daha kısa sürede yıpranır. Ayrıca tek bir ünitede yenilenen merdaneler 
ile diğer ünitelerdeki eski merdaneler arasında da baskı kalitesi farklılıkları ortaya 
çıkar. Bütün bu faktörler baskı ayarlarının düzgün şekilde yapılmasını engelleye-
rek baskı üretiminde birçok probleme yol açar.

Saatte 10.000-15.000 adet baskı gerçekleştiren makineler için zaman herşeyden 
çok daha kıymetlidir. Bozuk merdanelerle zaman kaybetmektense, merdane-
lerinizi komple topyekün değiştirmeniz gerek baskı kalitesi, gerekse maddi 
kazanç açısından çok daha mantıklı ve doğru bir yatırım olacaktır. Ünitedeki bir 
adet eski merdane bile baskı üretimi aşamasında birçok dengesizliğe yol açarak 
kaybınızı daha da arttıracağı açık bir gerçektir. 
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   MERDANELERİN  DEPOLANMASI

Merdanelerin depolanması Norm ISO 7716 (ISO 5285-1978, ISO 2230-1973) 
standartlarına göre yapılması gerekir:

● Depoda tutulan merdanelerin yüzeyleri yere temas etmemeli, zemine yada 
herhangi bir tabana kesinlikle değmemeli, mutlaka kenarlarından (mil uçların-
dan) askıya alınarak yatay şekilde saklanmalıdır. 

Merdane yüzeyi herhangi bir zemine dayalı şekilde uzun müddet kalırsa, mer-
danenin kendi ağırlığı silindir çapında ezilmeye sebep olur ve zemine değen 
elastomer merdane yüzeyi düzleşmeye başlayarak deformasyona uğrar.

● Merdanelerin depolandığı alanın mutlaka serin, kuru, tozdan arındırılmış ve 
yeterli miktarda havalandırılan bir yer olması gerekir.  Merdaneler kesinlikle açık 
alanlarda bırakılmamalıdır. 

● Depo ısısı 100C’nin altına düşmemeli, +250C’nin üstüne çıkmamalı, nem oranı 
da % 65’in altında olmalıdır. Merdanelerinizi kesinlikle nemli ortamlarda sakla-
mayın.

● Merdaneler ışık geçirmeyen özel kaplamalı opak kağıt ambalaja sarılı olarak 
sevkedilir. Merdaneler baskı makinesine yüklenene kadar orijinal ambalajından 
kesinlikle çıkartılmamalıdır. 
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● Merdaneler doğal yada yapay ışığa maruz bırakılmamalı, özellikle güneş 
ve UV gibi kuvvetli ışıklardan korunmalıdır. Depo aydınlatması olarak normal 
ampul ışığı tercih edilmeli, depoların pencereleri kırmızı yada turuncu renkli, 
ışığı azaltıcı koruma boyası ile boyanmalı (veya kaplanmalı), kesinlikle mavi renk 
tonları kullanılmamalıdır. 
 

● Ozon, merdane yüzeyinde küçük yarıklar oluşturduğu ve merdanenin ça-
buk yaşlanmasına yol açtığı için depoların ozon içermemesine özellikle dikkat 
edilmesi gerekir. Merdaneler motor ve diğer elektrikli aletlerden uzak yerlerde 
muhafaza edilmelidir.

Bu kitap, Gazi Üniversitesi’nin Ankara’da düzenlediği 
II. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu anısına, 

Westland Gummiwerke GmbH merdaneleri Türkiye Üretici Mümessili 
Orhan Çakıl San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 
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