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 صحافی کارهای چاپ شده 

 5پودمان 

 

ارد. اين اهميت از صحافي بيشترين قدمت را داشته و اهميت به سزايي د ،از ميان كارهاي پس از چاپ
صحافي كتاب  اما كتاب انجام شود چاپ بر روي يکشود كه اگر تمام كارهاي پس از آن جا ناشي مي

هاي مختلف، متناسب با رود. كتاببين مي از ي ديگرداراي كيفيت مطلوب نباشد، ارزش همة كارها
، سازيپودمان فرايند بلوك.در اينشوند. هاي مختلفي صحافي ميها و تعداد صفحات شان، به روشويژگي

ي هاصحافي كتاب بازسازي وصحافي پانچ و فنر و ماشيني، به روش دستي و و نرم سازي سخت جلد
 .گيريمرا فرا ميقديمي 

.
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 5واحد یادگیری 

 شایستگی صحافی کارهای چاپ شده 
 
 

  ایدبردهآیا تا کنون پی

 
 ؟هدف از صحافي كردن كتاب چيست 
 ؟هاي صحافي كتاب كدامندروش 
 ؟شودبلوك كتاب چگونه ساخته مي 
  جلد نرم به چه معنايي هستند؟مفاهيم جلد سخت و 

 
سازي و تجليد سازي ، جلدو اوراق چاپي با رعايت اصول بلوكها كسب شايستگي جهت صحافي فرم هدف:

 صورت دستي وماشيني است.كردن كتاب به
 
 
 

 استاندارد عملكرد
 

روش جلد ، تركيب كردن بلوك و جلد به هاي چاپي ، ساخت بلوك ، ساخترعايت اصول اتصال اوراق وفرم
 .دستي وماشيني

 
 

 .
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 ساخت بلوک )مغزی( کتاب

 
 منظور از بلوك كتاب چيست؟   دانیدآیا می

 هاي كتاب كدامند؟هاي ارتباط فرمروش 
 ثيري در كيفيت بلوك كتاب دارد؟ا چه تأهروش اتصال فرم 
 جنس كاغذ چه تاثيري در ساخت بلوك دارد؟ 
  كند؟وت كاغذ ،چه مشکالتي را ايجاد ميي متفاهاجنسساخت بلوك با 

 

 

 

( از عناصر يک كتاب وك )مغزيبل. جهت ساخت و توليد هر كااليي الزم است كه مواد اوليه آن را آماده كنيم
  باشد.مي

به اي كه با نظم و ترتيب خاصي در كنار و يا داخل هم چيده و شدهو تا هاي چاپ به مجموعه اوراق و فرم
نجام ه از روش دستي و ماشيني اساخت بلوك كتاب با استفاد. شودگفته مي كتاب محکم شده اند بلوكيکديگر 

 .دهيمها را به اختصار شرح ميگيرد. در ادامه هر يک از اين روشمي
 و عطف هاي چاپي كه تا و ترتيب شدهها از فرماين بلوك: دستیصورت شده بههای تاساخت بلوک از فرم

 تا شده عبارتند از: دوخت و چسب، ته چسب، هاي ساخت بلوك فرمشيوه. شوندآنها پرفراژ شده ساخته مي
ر اما ازنظ، كيفيت عاليچسب اتصالي است پايدار با  دوختروش هاي كتاب با استفاده از اتصال فرم. مفتول

 هزينه است.وشي پراقتصادي ر
ر ها به شرح زيمراحل ساخت اين بلوك: شیوه دوخت و چسبشده به های تامراحل ساخت بلوک فرم-

.:باشدمي
نظم و استحکام آن به فرم ابتدايي وانتهايي  ،منظور رعايت حفظ تميزي بلوكبه :گذاشتن آستر بدرقه (الف

..چسبانيموسيلة چسب به بلوك ميبه) كاغذ ، شوميز ( را كه تا شده است كتاب يک برگ 
 

 . شودي است كه به جلد كتاب چسبانده مياآستر برگه  نکته
 .كندتاب را در شروع و پايان بدرقه ميبدرقه برگي است كه ك

  

 
 يد.ه دهخود ارائده ونتيجه را به هنرآموز درمورد ضمايمي كه ممکن است به بلوك يا جلد كتاب اضافه شود پژوهش كر  دکنی پژوهشی

 
 

 

هايي اب با استفاده از سوزن دوخت شکافهاي كتش ابتدا در چهار نقطه از عطف فرماين رو در :ایجاد شکاف (ب
. ردآنها بگذ راحتي از مياناي باشد كه سوزن نخ شده بهبايد در حداقل اندازه هاكنيم قطر اين شکافايجاد ميرا 

 نيم وكهايي را ايجاد ميمتر شکاف پايين عطف فرم به فاصله دو سانتي از باال و عنوان مثال در كتاب وزيريهب
 آوريم.وجود ميهاي ديگر را بهشکاف ،شکاف هر متر ازسانتي 3به فاصلة 
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 .نظر صحاف و سفارش دهنده دارد ب،كتاشود بستگي به اندازۀ ايي كه بعد از شکاف اوليه زده ميهفاصلة شکاف
 دهد.کاف با فاصله در عطف كتاب را نشان ميايجاد ش 1 شکل

 

  

 ایجاد شکاف با فاصله مناسب در عطف کتاب - 1شکل 

.
 از شود وداخل مي ،عطف فرم سوزني كه نخ به آن وصل است از اولين شيار مرحله بعد، در :دوخت فرم (پ

ه باردو كنيم وسوزن را خارج مي از پايين نخ عمودي،، دومين شياردر . شودوسط فرم به انتهاي عطف دوخته مي
 يار سومبريم سپس از شسر داخل فرم فرو ميبا  رسانيم و از باالي نخ عموديسوزن را به پشت نخ عمودي مي

ز باالي نخ رسانيم و ااً سوزن را به پشت نخ عمودي ميمجدد. كنيمو پايين نخ عمودي، سوزن را از ته خارج مي
هاي بعد هم به كنيم براي دوختن فرمه سوزن را از شيار چهارم خارج ميسپس ت. دهيمبا سر از فرم عبور مي
هاي دوخته شده فرم قبلي و عطف آن رد شده اين تفاوت كه نخ دوخت از بين نخ كنيم باهمين شيوه عمل مي

 .تاب تمام شوددهيم تا دوخت فرم انتهايي كاين كار را ادامه مي. آوردوجود ميهو اتصال فرم را با فرم قبلي ب
 دهد.ها را نشان ميدوخت فرم 2شکل 

 

 
 

 ها دوخت فرم -2شکل 

اما در تصوير شماتيک جهت فهم بهتر باشد هاي كتاب داراي يک رنگ ميدانيد نخ دوخت فرمهمانطور كه مي
  رنگ نمايش داده شده است. 2مطالب در 
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هاي نخ شکاف دوم از زير نخ شکاف اول را با انت يابتدا ،محل دوختمنظور رد نشدن انتهاي نخ از در شروع دوخت به  هنکت
 .كنيمهم رد مي
 .باشدهاي زوج برعکس ميي فرم به پايين و شروع دوخت فرمد از باالرهاي فت فرمشروع دوخ

 .باشدم كردن بلوك كتاب در درون جلد ميهدف از كشيدن نخ محک
 

 

 
 بگيرد.پرس قرار داده تا حالت  دقيقه زير 30به مدت حداقل  ها آنها رافرمبعد از دوختن  :بلوک پرس کردن (ت

هاي دوخته شده آنها را وسط گيره صحافي قرار داده و يا با ظور چسب زدن عطف بلوكمنبعد از آن بهث( 
 كنيم.منظور چسب زدن محکم مينها را بهاستفاده از وزنه آ

قيق ر . به ياد داشته باشيم كهكنيم كه قلم به آساني بتواند حركت كنداي رقيق ميدر ابتدا چسب را به اندازه
اندازه ورود چسب بيش 3شکل  .گرددكاغذ و تخريب آن ميباعث ورود چسب به بافت  ،بودن بيش از اندازه چسب
.دهد.به بافت كاغذ را نشان مي

 

 
 ورود چسب بیش از اندازه به بافت کاغذ -3شکل 

 
 

چسب در عطف  چسب باعث كندي حركت قلم و جمع شدن چسب در يک نقطه و غير يکنواخت شدنغلظت باالي   نکته
يکنواخت شدن چسب را در عطف نشان غير 4شکل  .تآب اس 25 % چسب و 75 %مخلوط مناسب . گرددكتاب مي

 دهد.مي
 

 

 



. 160 

 
 غیر یکنواخت شدن چسب در عطف کتاب -4شکل 

 

شود. در ابتدا نوك قلم را ( استفاده مي2-3-4-6هاي مختلف )قلم موها با نمرهزۀ عطف كتاب از با توجه به اندا
نيم زرفت و برگشتي )چپ و راست( چسب ميصورت افقي و با حركت چسب آغشته كرده و عطف كتاب را بهبه 
 .يمدهميصورت عمودي( انجام يين )بهمنظور پركردن فضاهاي خالي كار چسب زني را از باال به پاادامه بهدر 

 دهد.ف كتاب را نشان ميطچسب زدن ع 5شکل 
 

  

 چسب زدن عطف کتاب -5شکل 

 
 چسب زدن يک بار كافي بوده و نيازي به تکرار ندارد.  نکته

 
 

 

 رار سهاي چسب خورده بر نخورد براي اين كصورتي بايد از گيره يا از زير پرس خارج شوند كه فرمها بهكتاب
ف و يک طوري كه يک رديف عطصورت يک درميان بههاي چسب خرده گرفته و بهته )باال و پايين( بلوك و

جهت پرس و اتصال محکم شوند تا خشک شوند اين موضوع روي هم چيده ميرديف لب جلو قرار گيرد به
اطله از چسبيدن عطف گ كاغذ بپس از كامل شدن يک رديف با قرار دادن يک بر. گيردهاي بلوك انجام ميفرم
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گيري از چسبيدن عطف ها جهت جلوروي بلوكقراردادن كاغذ بر 6شکل  .كنيميکديگر جلوگيري مي ها بهكتاب
 دهد.را نشان مي

 

 
 دادن کاغذ بر روی بلوک ها جهت جلوگیری از چسبیدن عطفقرار  -6شکل 

 
 

 .چگونگي چسب زدن عطف بلوك را تمرين كنيد ،پس از دوخت ده فرم شانزده صفحه را دوخته و  عملیفعالیت 
 

 

 
 
لب جلو ، باال و  ،با استفاده از برش گيوتيني و يا برش سه طرف بر: های چسب خورده( برش زدن بلوکج

 دهد.در حال برش بلوك را نشان مي يبرش گيوتين 7شکل . زنيمها را برش مين بلوكپائي
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 در حال برش بلوک  یبرش گیوتین -7شکل 

 
بعد از برش بلوك چنانچه درصدد گرد كردن عطف بلوك باشيم ابتدا قسمت چسب  :( گردکردن عطف بلوکچ

لبه بلوك را به طرف مخالف عطف كنيم و با يک دست ا با استفاده ازحرارت كمي گرم ميخورده عطف بلوك ر
مان گردانيم و به هميشود سپس بلوك را بر جلو كشيدهكوبيم تا به طرف كشيم و با مشته به بلوك ميمي
مراحل گرد كردن  8شکل  .كنيم تا عطف بلوك گرد شودرار ميكنيم اين كار را چند بار تکتيب عمل ميتر

 دهد.عطف را نشان مي
 

    
 مراحل گرد کردن عطف  -8شکل 

 

-هاي بااليي و پاييني كتاب ميلبه ،ها در هنگام بازشدنآسيب پذيرترين قسمت كتاب :( چسباندن شیرازهح
ي كتاب ها و زيبايمنظور باال بردن مقاومت اين لبهلبة بااليي و پاييني عطف كتاب بهباشد. به نوارهايي كه  به 

 5/1و عرض آنها حدود  هاي رنگي بافته شده استن نوارها با نخگويند. يک طرف ايشود شيرازه ميچسبانده مي
 اشد.بمتر ميسانتي 2تا 

هاي داخلي عطف را در بر اين گونه است  كه قسمت عمده لبه نحوه چسباندن شيرازه به عطف بلوك كتاب به
نحوه قرارگرفتن  9ل شک. شودني عطف توسط شيرازه پوشش داده ميمتر لبه بيروميلي 2گيرد و به اندازۀ مي

 دهد.هاي عطف بلوك كتاب را نشان ميشيرازه در لبه
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 های عطف بلوک کتابقرار دادن شیرازه در لبه -9شکل 

 

بحث كرده نفره  4هاي هگرو ها وكيفيت آنها دربه كالس آورده ودر مورد اندازه و هاي موجود در بازار را تهيهانواع شيرازه  کار در کالس
 رائه دهيد.ا آموزصورت مکتوب به هنرنتيجه را به و
 

 

 

سمت ق منظور استحکام دادن به ته بلوك با استفاده از تنظيفبه :گاز گذاشتن(، ( چسباندن تنظیف )پارچهخ
با چسباندن تنظيف مراحل ساخت . پوشانندمتر از طرفين روي بلوك را ميعطف و فضايي حدود يک سانتي

اي بريده شود كه طول آن از عطف گونهتنظيف بايد به. شودگذاري ميبه پايان رسيده و بلوك آماده جلدبلوك 
ه تطور كامل نپوشانده و امکان كارآيي شيرازه را در باز و بستر باشد تا شيرازه را بهمتر كوتاهم سانتيكتاب ني

 دهد.گذاري را نشان ميرازهيتنظيف و ش 10شکل . نکند هاي كتاب محدودشدن لبه
 

 
  گذاری بلوکو شیرازهتنظیف  -10شکل 

 مترمیلی 2

 اندازه بیرونی شیرازه

 

 مترمیلی 18

اندازه شیرازه  ای که درون   

 عطف قرار گرفته است
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يوۀ ش تر و كم هزينه تر ازساخت بلوك در اين شيوه سربع: های تا شده به شیوه ته چسبساخت بلوک فرم
در اين  .چسب دارداما بلوك ساخته شده استحکام كمتري نسبت به شيوه دوخت و . باشددوخت و چسب مي

 .كنندفاده از چسب سرد به هم متصل ميتهاي تا و ترتيب شده كه عطف آنها پرفراژ شده را با اسشيوه فرم
ده به شيوه ته هاي تا شمراحل ساخت بلوك: های تا شده به شیوه ته چسبمراحل ساخت بلوک فرم-

 .باشدچسب به شرح زير مي

 كنيمصحافي يا وزنه محکم مي ا گيرۀوسيله پرس يهاي چيده شده را بهابتدا فرم ها:ثابت کردن فرم الف(
دوخت وچسب .)) ت((مو بر اساس آنچه كه در مرحلةها را با استفاده از قلمعطف فرم :ب( چسب زدن عطف
 كنيم. شته ميگفته شد به چسب آغ

اشته و بعد از خشک شدن ديگر ندها جلد نرم باشد نياز به انجام مراحل چنانچه جلد بلوكها:پ (برش بلوک
 .گيردو بلوك ) كتاب ( همزمان انجام ميگذاري كار برش جلد چسب و جلد

، گذاشتنوك،شيرازهها از نوع سخت باشد نياز به انجام مراحل ديگر)گرد كردن عطف بلچنانچه جلد اين بلوك
 دوخت و چسب گفته شد دارد. اشتن ( بر اساس آنچه كه در شيوۀتنظيف گذ

و ترتيب شده هاي تا در اين شيوه جهت ساخت بلوك فرم: های تا شده به شیوه مفتولساخت بلوک فرم
عطف لبة  متر ازنتيفاصله نيم سام با استفاده از مفتول از بغل بهمنظور افزايش استحکاپس از ته چسب شدن به
 .وندشدوزي ميول زن دستي يا مفتول پدالي مفتولبا استفاده از دستگاه مفت

شده به شيوه هاي تا ساخت بلوك فرممراحل  :های تا شده به شیوه مفتولوک فرممراحل ساخت بل-
 :باشدمفتول به شرح زير مي

-21با توجه به ضخامت بلوك از مفتول با قطرهاي مختلف  :الف( انتخاب قطر مفتول براساس ضخامت بلوک
 شود.تر ميمفتول بيشتر شود مفتول ضخيمنمره شود. هرچقدر استفاده مي (و ........ 22-23
 نيمكمبناي ضخامت بلوك تنظيم مي بر راهاي دستگاه پيچ تنظیم طول مفتول بر اساس ضخامت بلوک: ب(
طوري كه با نشستن جلد نرم بر روي هاي مفتول را صاف كرده بهه از مشته برآمدگيبا استفاد :مشته کوبی ج(

هاي ته چسب دوزي را براي بلوكموارد جهت استحکام بخشي ، مفتول بسياري ازدر . آن اثري از آن ديده نشود
 11شکلند. كرا مشکل ميبسته كردن كتاب  كنند. اين كار به استحکام بلوك كمک كرده اما باز ونيز استفاده مي

 دهد.دوزي شده از بغل را نشان ميبلوك مفتول
 

 
  دوزی شده از بغلبلوک مفتول -11شکل 
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ت ورصصورت تک برگ بوده و بهها از اوراقي كه بهاين بلوك: صورت دستیهای تا نشده بهساخت بلوک فرم
سر  ،شي از توليدات چاپي مانند فاكتورهاي تا نشده شامل بخفرم شوند.تک برگ ترتيب شده اند ساخته مي

 ر و يا بر مبنايمانند فاكتو ،ار خوداين محصوالت بر مبناي ساخت. باشندهاي چاپ ديجيتال و ... ميبرگ كتاب
ر د هاي پايدارشيوه ته چسب از شيوه. شوندكه نياز به تا شدن ندارند چاپ ميهايي صورت فرمميزان تيراژه به

 .هايي با شيوۀ اوراق تا شده داردن شيوه تفاوتساخت بلوك در اي باشد،اتصال اوراق چاپي تا نشده مي
هاي تا نشده به شيوه فرم بلوك مراحل ساخت: تا نشده به شیوه ته چسبهای مراحل ساخت بلوک فرم-

 :باشدبه شرح زير ميته چسب 
اي كه به اين منظور ساخته هاي نيمه استوانهبه گرد كردن با استفاده از قالب در صورت نياز :( گرد کردنالف

 12شکل  .دهيميا زير پرس قرار ميبه گرد كردن اقدام كرده و سپس آنها را در گيرۀ صحافي شده اند نسبت 
 دهد.اي جهت گرد كردن را نشان ميهاي نيمه استوانهقالب

 

 
 ای جهت گرد کردنقالب های نیمه استوانه -12شکل

 

صورتي كه در يا زير پرس بهصحافي و هاي ترتيب شده را در گيرۀ فرم جهت ساخت بلوك :زیره گذاشتن (ب
 كه عطف آنها به سمت بيرو ن باشد.  كنيمو محکم مي باشد، قرار داده زير هر كدام يک زيره و رو
از كاتر و  باشند به همين علت الزم است كه با استفادهها فاقد پرفراژ در ته عطف مياين فرم :خراش دادن (پ

اين . ردها خراش داده شود تا چسب به داخل اوراق نفوذ كرده و اتصال بهتري انجام گييا چاقوي صحافي ته آن
اوراق و صورت قطري بر روي عطف ابتدا از باال به پايين و به را كه خراشدهيم بدين صورت انجام مي را عمل

نشده را نشان هاي تاخراش دادن عطف فرم 13شکل  .كنيمصورت ضربدري ايجاد ميسپس از پايين به باال به
 دهد.مي
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 نشدههای تاخراش دادن عطف فرم -13شکل 

 

ستفاده شده اهاي تاتري نسبت به فرمهاي تا نشده بايد از چسب غليظهت چسب زدن فرمج :چسب زدن ت (
 . زنيمهاي خراش داده شده را چسب ميمو عطف فرمكرده و با استفاده از قلم

نظيف عمل ت ،منظور توليد بلوك كتاب باشد بعد از زدن چسبنشده بههاي تاچنانچه فرم :چسباندن تنظیفث (
 .تا استحکام بلوك كتاب تضمين شود گذاشتن بالفاصله بايد انجام گيرد

استفاده از كارد  با هاي فاكتور و سربرگ بلوك پس از خشک شدن چسب: ها از یکدیگرجدا کردن بلوکج (
ي هر رو ۀاي صورت بگيرد كه زير. اين عمل بايد به گونهكنيماز يکديگر جدا مي مناسب دست صحافي و زاوية

 دهد.ها از يکديگر را نشان ميجدا كردن بلوك 14. شکل لوك حفظ شده و همراه آن جدا گرددب
 

 
 ها از یکدیگربلوک کردنجدا  -14کل ش

 

ا هها چنانچه اين بلوكاز خشک شدن چسب و ساخته شدن بلوكپس  :، آستر بدرقه و شیرازه گذاشتنگاز (ح
اما اگر داراي جلد نرم . گذاري شوندبدرقه چسبانده، گاز گذاشته و شيرازهت باشند بايد آستر داراي جلد سخ
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از چسب بلوك ته 15شکل  .شوندگذاري گيرد تا جلدام نميباشند بعد از جداشدن كار ديگري روي آنها انج
 دهد.نشده را نشان ميهاي چاپي تافرم

 

 
 نشدههای چاپی تاچسب از فرمبلوک ته -15شکل 

 

جهت اتصال اوراق چاپي تا نشده هاي فلزي استفاده از مفتول: نشده به شیوه مفتولهای تابلوک فرمساخت 
سيار مرسوم شده است و اوراق ب هايي كه قرار است در داخل جلد نرم قرار بگيرند اخيراًد بلوكخصوص در موربه

 .كنندده ميفراوان از اين شيوه استفاچاپ شده اند با چاپ ديجيتال كه هايي كتاب
نشده به شيوه هاي تامراحل ساخت بلوك فرم: نشده به شیوه مفتولهای تامراحل ساخت بلوک فرم-

 شرح زير است:بهمفتول 
 

فاصله  16شکل  كند.تر باز شدن بلوك و استحکام آن كمک ميراحتتهاي عطف بهنرعايت فاصله مناسب مفتول تا ا  نکته
 دهد.مناسب مفتول تا انتهاي عطف را نشان مي

 
 

 
  رعایت فاصله مناسب مفتول تا انتهای عطف -16شکل 
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 كند؟متر باشد چه مشکالتي ايجاد مياگر فاصله مفتول تا انتهاي بلوك يک ميلي  پرسش

 

 
 هايانتهاي عطف و با توجه به ابعاد بلوك در فاصله متري از/. سانتي5فاصله حداكثر مفتول را به الف( زدن مفتول:
 شود.مشخص زده مي

دن اثري از آن بر روي جلد نرم پيدا نش ون كامل سوزن مفتول  بر روي بلوك به منظور نشست :مشته کوبیب( 
هايي كه با چاپ ديجيتال چاپ دوزي بلوكمفتول 17شکل  .كننديدن مشته سطح آن را كامال صاف ميكوببا 

.دهد.شده اند را نشان مي
.

 
 هایی که با چاپ دیجیتال چاپ شده انددوزی بلوکمفتول -17شکل 

 

روش ماشيني از ي كتاب به يکديگر و ساخت بلوك بههادر اتصال فرم صورت ماشینی:ک بهساخت بلو
از اين سيستم ماشيني هركدام در . شودهاي نخ و چسب، دوخت چسب، ته چسب و مفتول استفاده ميروش
صورت دستگاهي مستقل بلوك كتاب را كني تعبيه شده و يا بهممکن است در داخل دستگاه ورق تا هاروش

سبت تر و نروش ته دوخت اقتصاديبا استفاده از نخ و چسب نسبت به هاي كتابسرعت اتصال فرم. توليد نمايد
 ي ساخت بلوكهامختصر هر كدام از روش شرحبهادامه در روش ته چسب از پايدار بهتري برخوردار است .به

 .پردازيممي
ن پلي پروپليدر اين روش ابتدا نخ دوخت كه تركيبي از جنس پنبه و  :ساخت بلوک به شیوه نخ و چسب

آورد كه طول هر كدام وجود ميهاي نخي را بهشود و بستشده عبور داده ميهاي تااست از ميان عطف ورق
مه با استفاده از ريل حرارتي باشد در ادامتر ميو فاصلة بين آنها سي و هشت ميلي متردوازده ميلي تقريباً
ريل  18شکل  آورند.وجود ميعطف هر فرم را بهشوند و مقاومت باالي نخي ذوب شده و ثابت مي هايبست

 دهد.هاي نخي را نشان ميحرارتي و ذوب شدن بست
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 خیهای نریل حرارتی و ذوب شدن بست -18شکل 

 

 :يني به شيوه نخ و چسب عبارتند ازمراحل ساخت بلوك ماش:  مراحل ساخت بلوک به شیوه نخ و چسب -
 گيرد.كني انجام ميشدن اوراق در دستگاه ورق تااين عمل همزمان با تا :توسط نخ های تاشدهالف( اتصال ورق

چسب صورت نخ شده در ماشين ته هايدر مرحله اتصال تک فرم: دوخته شده توسط چسب های( اتصال فرمب
ا و هه و هنگام تنظيف چسباني عطف بلوكفعال كردمنظور بخش پرفراژ عطف دستگاه غيرگيرد به اين مي

ام کها شده و استحبيشتر تک فرمشود اين موضوع باعث استحکام هاي نخي با چسب پوشانده ميهاي بستمحل
 . نمايدبلوك را نيز تضمين مي

 لكني قبطور مستقل و يا در دستگاه ورق تاها كه بهدر اين دستگاهه شیوه دوخت و چسب:ساخت بلوک ب
هاي هاي دستگاه انجام گرفته و نخاز آخرين واحد تا تعبيه شده اند، عمل سوراخ كردن عطف توسط سوزن

 هاي نخيتدر ادامه بس. آيندصورت بست نخي در ميرهاي سيستم گرفته بريده شده و بهدوخت توسط زنجي
 . گيردر داده و دوخت انجام ميهاي چنگالي دوار از وسط تاي عطف عبوه خط دوخت هدايت و توسط زوج سوزنب

و چسب توسط مراحل ساخت بلوك به شيوه دوخت  مراحل ساخت بلوک به شیوه دوخت و چسب:-
 .اشدبدستگاه به شرح زير مي

دوخت فرم ابتدا و انتهاي كتاب بايد آستر بدرقه چسبانده قبل از  :(الف( آستر بدرقه گذاشتن )لت چسبانی
انتها  ابتدا و چاپ شده است چسباندن آستر بدرقةها كه آستر بدرقه آنها با نظر مشتري در بعضي از كتاب. شود

 شرح زير است.فرم بهمراحل اتصال آستر بدرقه به 19شکل. ود جاي آنها را عوض كردشوت دارد و نميابا هم تف
 

 
  ای که چاپ داردآستر بدرقه -19شکل
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م و در ديگري آستر بدرقه قرار دستگاه داراي دو منبع تغذيه بوده كه در يکي فر:های تغذیهپرکردن منبع
..گيردمي

ه آستر بدرقه دراين قسمت عطف فرم چسب خورده و توسط ريل انتقال به واحد بعدي ك: چسب زدن عطف فرم
.. شودقرار دارد منتقل مي

 الًشود كه آستر بدرقه كاماي تنظيم مياندازۀ فرم و آستر بدرقه به گونه: قرار گرفتن آستر بدرقه بر روی فرم
..فرم را بپوشاند

شتن از ک فلزي است منتقل و با گذدو غلت در ادامه به واحد پرس كه شامل :پرس کردن آستر بدرقه وفرم
دستگاه  20شکل  .شودوسط تسمه نقاله از ماشين خارج ميها عمل اتصال كامل شده و در انتها تميان غلتک

 دهد.آستر بدرقه چسباني را نشان مي
 

  
 دستگاه آستر بدرقه چسبانی -20 شکل

 

، سرعت و باشد با اين تفاوت كه از نظمها توسط ماشين شبيه دوخت دستي ميدوخت فرم: هاب( دوخت فرم
 .وردار استاستحکام بيشتري برخ

دستگاه دوخت را به اختصار شرح هاي عملکرد هر يک از بخش: های اصلی دستگاه دوختبخشعملکرد 
 .دهيممي

هاي بلوك هاي كوتاه و بلند است و وظيفة رساندن فرماين واحد شامل تشتک، فوتک و چنگک :واحد تغذیه
 .دارد شمارشگر منهاي يک بر عهده انتقال فرم بر مبناي عدد ثبت شده در كتاب را به صفحة

 
بعد ار انتقال آخرين فرم كتال به صفحه اصلي دوخت )صفحه ماسوله( شماره اضافه دستگاه به پمپ مکش فرمان قطع   نکته

كند. در نتيجه يک فاصله ما بين دو بلوك كتاب هوا را داده و در نتيجه شماره اضافه شده فوتک بدون مکش عمل مي
 دهد.نشان مي شمارشگر دستگاه را 21شکل  شود.ايجاد مي
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 شمارشگر دستگاه -21شکل 

 
 افتد؟صورت واقعي در شمارشگر دستگاه دوخت ثبت شود، چه اتفاقي ميهاي بلوك كتاب بهاگر تعداد فرم  پرسش

 

 
چينش  معموالً. هاي جلوبرنده بر روي آن سوار استهاي آمادۀ دوخت بوده و فوتکمحل ذخيرۀ فرم :تشتک

 .گيرددر مسير حركت فوتک باشد انجام ميشکلي كه عطف آن صورت دستي و بهبه فرم در آن
دستگاه دوخت رابر  جلوهاي هاي كوتاه ندن آن به چنگکها وظيفه برداشت فرم را ازتشتک ورسافوتک فوتک:

 ه پشتيهاي كوتامنظور رسيدن به صفحه انتقال فرم تحويل چنگکدر ادامه فرم برداشت شده به عهده دارند.
 دهد.هاي كوتاه را نشان ميتشک، فوتک و چنگک 22شکلگردد. دستگاه مي

.

 
 های کوتاهچچنگک فوتک و تشتک، -22شکل
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ضميمه(باز  اي معمولي )بدونهي بلند دركتابهاوظيفه چنگک :کننده فرمها و بازو فوتک های بلندچنگک
وي صفحه انتقال فرم از محل مورد نظر قرارگرفتن آن بر ر ها وكنندهها و بازفوتکكمک وسط به  كردن فرم از

رم اول كتاب عمل كرده وچنگک جلو فقط روي فرم آخر كتاب عمل فقط روي ف باشد. چنگک پشت دستگاهمي
سبانده شده صفحه( باشدكه به فرم اصلي چ4يا  2در صورتي كه محصول چاپي داراي فرم ضميمه ) كند.مي

د، امکان كندائم كار مي هافرم چسبيده شده باشد يکي از چنگکضميمه به جلو يا پشت  است با توجه به اينکه
 دهد.ها را نشان ميكنندهو باز هافوتک هاي بلند،چنگک 23شکل. ها وجود نداردكرد ن همزمان چنگکكار 

 

  

 طرزکار آنها و هاکنندهها و باز، فوتکهای بلندچنگک -23شکل 

 
 

يکديگر هميشه بايد عدد شمارندۀ  ها ازهاي دوخته شدۀ كتاب و جدا بودن بلوكد فاصله بين بلوكمنظور ايجابه  نکته
 .را بر مبناي تعداد فرم به اضافة يک تنظيم كردها الکترونيک فرم

  

 

 افتد؟زمان كار كنند چه اتفاقي ميهاي بلند همدر صورتيکه چنگک  پرسش
 

 

 

ا ههاي پايين نگهدارندۀ فرم، شيطانکهاي انتقال، شانهاين صفحه كه شامل زنجيره :فرم دۀدهنصفحۀ انتقال
اصلي در حالتي كه عطف آن در راستاي دوخت  رم از تشتک و انتقال آن به صفحةآن دريافت ف باشد و وظيفةمي

ين خت را ندارند اصلي دوا به صفحة انتقال فرم قابليت تنظيم سرعت رساندن فرم ون زنجيرهاي صفحةچاست. 
بازوي آنها به قسمت اصلي دوخت )صفحة ماسوره( متصل و با يکديگر  ( كههاي )شيطانکعمل توسط زبانه

ن هواي بي ار دارد كه وظيفه آنها گرفتنقر . دوعدد شانه بر روي صفحه انتقالگيردباشند انجام ميهماهنگ مي
دهندۀ فرم و قطعات آن را صفحة انتقال 24شکل. اشدبمل كرد صحيح شيطانک ميبه ع فرم وكمکصفحات 
 دهد.نشان مي
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 فرم و قطعات آن دهندۀصفحۀ انتقال -24 شکل

 

ها و ها، سوزنها، درفشهاي پشت فرم، زبانهگير، نشانهاين صفحه شامل شانة سرعت :دوخت اصلی صفحۀ
 .باشدها ميقالب

م كردن ور كمنظبه. باشدرسد زياد ميصفحة اصلي مي انتقال فرم بهسرعت فرمي كه از صفحه : گیرشانۀ سرعت
 شود كه درياي قرار گرفته است كه سرعت فرم را گرفته و باعث مسرعت در ابتداي صفحة اصلي دوخت شانه

 دهد.گير را نشان ميشانة سرعت 25شکل. محل مناسب قرار گيرد
 

 
 گیرشانۀ سرعت -25شکل 

 

پس از ورود فرم به . باشدبلوك كتاب در يک راستا ميهاي ها دوخت فرموظيفة اين نشان های پشت کار:نشان
 دهد.هاي پشت فرم را نشان مينشان 26شکل .شودها تنظيم راستا ميصفحة اصلي توسط نشان
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 های پشت فرمنشان -26شکل 

 

ه است دوخته اصلي قرار گرفت در باالي صفحة قبل از اينکه فرم توسط سوزن و قالب كه :هاو زبانه هادرفش
ه سوزن و قالب از داخل شود كها ايجاد ميبرروي عطف توسط درفش هايي در راستاي سوزن و قالبشود سوراخ
. گرددته شدن آنها هنگام دوخت ميها رد شده و مانع از فشار اضافه به آنها و جلوگيري از شکساين سوراخ

ي كه در راستاهايي است ها پشت درفشمحل قرار گرفتن زبانه دهد.ها را نشان ميزبانهها و درفش 27شکل
تعداد  ها بستگي بهتعداد زبانه. باشداز سوزن و رساندن آن به قالب مي آنها گرفتن نخ باشند و وظيفةها ميقالب
تعداد  28هنده دارد. شکل دهردوي آنها بستگي به ابعاد كتاب و تعداد دوخت مورد نظر سفارش ها و تعدادقالب

 دهد. دوخت در بلوك را نشان مي
 

 
  هازبانهها و درفش -27شکل 
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 در بلوک تعداد دوخت -28شکل 

 

صورت ضربدري نخ را از زبانه ها قرار گرفته و بهصورت يک در ميان در بين سوزنها بهقالب :هاو سوزن هاقالب
هاي دوخت امکان دوخت ساده با توجه به نوع ماشين 29شکل دهد.كار نهايي دوخت فرم را انجام مي گرفته و

ر با قرار گرفتن سيلند .دوخت اما بعضي فقط يکي را دارند ها هر دو نوعبعضي از ماشين و ضربدري وجود دارد كه
و با قرار گرفتن حالت . دارد رادوز زاكزيکدستگاه امکان دوخت ضربدري  .دستگاه دوخت بر روي حالت 

 دهد.را نشان مي .و  .هاي دوخت حالت 30. شکلامکان دوخت ساده را دارد .سيلندربر روي 
 

  

 دستگاه Eو    Vحالت های دوخت -30شکل ها و سوزن هاقالب -29شکل

 
منظور گره زدن شمارشگر به عدد اضافه ) فاصله ( به انتهايي دوخت پس از رسيدن در مرحله :های برشتیغ

 هاييهاي دوخت توسط تيغهز شدن دوخت بلوك كتاب عمل برش نخها و جلوگيري از با)سر قايمي( انتهاي نخ
فرايند برش به اين . شوندهاي كتاب از هم جدا ميگيرد و بلوكهاي دوخت تعبيه شده انجام ميير سوزنكه ز

 هاي بلوكدهندۀ فرم فرمان به اتمام رسيدن فرمشود كه چشم الکترونيک روي صفحة انتقالصورت انجام مي
ك كردن بلوانداز به مگنت برش دستور برش نخ و جدا انداز صادر كرده و قسمت شمارهكتاب را به قسمت شماره

 دهد.هاي برش دستگاه دوخت را نشان ميتيغه 31شکل .دهدكتاب را از هم مي
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 های برش دستگاه دوختتیغه-31شکل

 

 گردد.تحويل مي و ده به قسمت انتهايي دستگاه هدايتها توسط تيغه بلوك دوخته شبعدازبرش نخ
 

 هيد.ه دصورت مکتوب به هنرآموز خود ارائنتيجه را به و هاي دوخت فرم و كارآيي انها تحقيق كنيددرمورد انواع دستگاه  یق کنیدتحق
 

 

 
ها توسط اپراتور و يا وش كار به اين ترتيب است كه بلوكر: های دوخته شده و برش آنهابلوکپ( چسب زدن 

وند شهاي چسب كه از مخزن چسب تغذيه ميستگاه قرار داده شده و توسط غلتکتسمه نقاله در ريل د وسيلةبه
 .سرد يا گرم باشدتواند چسب چسب مورد استفاده مي. شودصورت يکنواخت به عطف كتاب زده ميسب بهچ

سپس . هاي حرارتي دستگاه حرارت داده تا چسب خشک شوداز زدن چسب عطف بلوك توسط المنت پس
 .شوداري ميرده و آماده جلدگذ، پايين و لب جلوي بلوك در يک لحظه برش خوبُر، باالتوسط برش سه طرف

 دهد.ن ميكن چسب عطف را نشاهاي دوخته شده و خشکچسب بلوكدستگاه ته 32شکل
 

  
 کن چسب عطفو خشک های دوخته شدهچسب بلوکدستگاه ته -32شکل

 

نامند زيرا داراي ها را دستگاه چسب گرم ميهاي ساخت اين بلوكدستگاه :ساخت بلوک به شیوه ته چسب
 دهد.دستگاه چسب گرم را نشان مي33شکل  .كنندماده اوليه چسب را ذوب ميمنبع حرارتي بوده كه 

 اشد.بني به شيوه ته چسب به شرح زير ميمراحل ساخت بلوك ماشي: مراحل ساخت بلوک به شیوه ته چسب-
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 ميزان چسب خوردن و تنظيم نسبت به ضخامت بلوك فاصلةستفاده از پيچ ا با :ضخامت عطف الف( تنظیم
 كنيم.پرس عطف بلوك را تنظيم مي

رارت منبع تغذيه چسب را نوع چسب مصرفي درجه حبا توجه به  ذوب شدن چسب:ب( تنظیم درجه حرارت 
 كنيم.تنظيم مي

رش كتاب و ب پرس عطف ، ،گذاريلوك را با توجه به سرعت چسب زدن، جلدغذيه بسرعت ت :پ(تغذیه بلوک
 كنيم.خروجي آن تنظيم مي

 .گيردم ميباشند انجايکي كه با منبع چسب در ارتباط ميتوسط نوردهاي الست :ت(چسب زدن
 گيرد.لوك وقبل از پرس نهايي انجام ميتلفيق جلد وبلوك پس از چسب خوردن ب :گذاری-جلدث(
شود )چند مرحله بودن پرس باعث در اين واحد كتاب جلد گذاشته شده در چند مرحله پرس ميپرس: ح( 
 خصوص عطف، فشار وارده را تحمل كرده و ترك برندارد(.شود كه كتاب بهمي
لب جلو كتاب همزمان  ر باال ،پايين وبُلد نرم با استفاده از برش سه طرفهاي جمورد كتابدر  :برش کتابج( 

 خورد.برش مي
 تحويلستگاه خارج و بر روي تسمه نقاله هاي آماده شده را با نظم خاصي از دكتاب :بندیتحویل و بسته (چ

 شود. بندي ميقسمت بسته
 

 منبع چسب ماده اولیه    →تنظیم عطف  →حرکتی ریل→بلوک ساخته شده →ترکیب جلد و بلوک 

 
 دستگاه چسب گرم  -33 شکل

 

م يه كار گرفت اماچسب گرم را هاي ته چسب در دستگاه چسب گرلوكتوان جهت ساخت بچرا چسب سرد را مي  یق کنیدتحق
 .به هنرآموز خود گزارش دهيد صورت مکتوبهكاربرد. نتيجه را بههاي ته دوخت بتوان براي بلوكنمي
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رود يكار مهاي كم حجم بهاين شيوه كه بيشترجهت ساخت بلوك :ساخت بلوک ماشینی به شیوه مفتولی
يرد گي پر تيراژ مورد استفاده قرار مي، سرعت باال و استحکام مناسب جهت بسياري از كارهاارعلت سادگي كبه

. هاي ديگر ساخت بلوك قرار داردتري نسبت به شيوهپايين پسند بودن در درجهمشتري اما از نظر زيبايي كار و 
 .باشداتومات ميصورت اتومات و نيمههاي اين شيوه بهدستگاه

بلوك توسط اپراتور جايي عطف هبهاي نيمه اتومات جاهدر دستگا
 هاي اتومات ميز كار متحرك بودهگيرد اما در دستگاهانجام مي

دستگاه مفتولي  34شکل .دهدجايي عطف را انجام ميهبو جا
  دهد.اتومات را نشان مينيمه

 
 مراحل شیوه مفتولی:مراحل ساخت بلوک ماشینی به
 :باشدساخت بلوك ماشيني به شرح زير مي

 صورت هشتیهبها بر روی یکدیگر رار گرفتن فرمق (الف
هاي ازخانهها جهت ساخت بلوك مفتولي بايدابتدافرم (:)زینی

 صورت هشتي قرار گيرند. تعدادهب دستگاه بر روي ميز دستگاه
كار تواند جهت ساخت بلوك بههايي كه در يک مرحله ميفرم

مي خرين فرآ هاي دستگاه داردبه تعداد خانهگرفته شود بستگي 
 است. گيرد فرم جلدار ميقر روي بلوك كه بر

 
 

 

هاي اتومات باحركت ميز دستگاه  ودر مفتول دستگاه اين عمل در :قرار گرفتن بلوک در زیردماغه دستگاه ب(
بديهي است محل زدن مفتول هاي ديگر نيز به همين ترتيب مشخص  هاي پدالي باحركت دست انجام مي گيرد

 مي شود
ه طرف پايين كشيدمفتول را از توپي سيم بهي كشنده هادر شروع زدن مفتول گيره تشکیل سوزن دوخت: پ(
ام كند دراين هنگكنند در آنجا يک تيغة برش مفتول را بريده و جدا ميكن هدايت ميسوي شکاف قطعة خمو به
 آيد.سوزن دوخت بين آنها وجود مي ها پايين آمده وكنخم
ود آمده را باضربه به وجدوخت بهموتورمحركه سوزن كن با كنار رفتن قطعة خم پرس کردن سوزن دوخت: ت(

 كند.فرم پرس مي
 .بندندكن سوزن دوخت را در زير بلوك ميهاي خمباله در مرحله آخر بستن بلوک: ث(

رد آنها اركچگونگي ك قطعات اصلي يک دستگاه مفتول و :های اصلی دستگاه دوخت مفتولیوظایف بخش-
 شود.در ادامه شرح داده مي

ي هاهاي مفتول با نمره وضخامتشامل دوصفحه ديسکي كه رل :(ولمخزن )توپی سیم مفت
هاي بايد ابتدا بست هاگيرد در شروع استفاده از مفتولها قرار مي... بر روي توپي صفحه و23،22،21مختلف

م هاي ديسکي و محکزمان قرار گرفتن مفتول بين صفحه را تا ستچين جدا كرده اما يک بنگهدارنده را با سيم
کي ديس و پس از محکم شدن مفتول در صفحةمنظور جلوگيري از هم پاشيدن مفتول حفظ كرد ها بهكردن پيچ

 اتوماتنیمهمفتولی  دستگاه -34شکل 

.
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. يمدهيه قرارميتغذ و يا صفحةدستگاه  يسکي را بر روي بازوي نگهدارندۀد در ادامه صفحة. آن را چيد و جدا كرد
 دهد.مخزن را نشان مي 35شکل

 

 
 (مخزن )توپی سیم مفتول -35شکل 

 
 جلوبرنده به اي مخصوص و چرخ دندۀپس از تنظيم توپي تغذيه مفتول را با عبور دادن از شياره: برش دماغۀ

كار دماغه اين است كه هنگام پرس بلوك كتاب برش . گذرانيمدماغة مفتول )برش( رسانده و از سوراخ دماغه مي
 دهد.دماغه را نشان مي 36شکل .فتول را در زمان دوخت انجام دهدم
 

 
 دماغه-36شکل 

رند گيت مورد نظر مورد استفاده قرار مياين ميزها كه به دو صورت زيني و تخت با توجه به نوع دوخ: دوختمیز
خامت ض گي مفتول با توجه بهباشد و فاصلة آنها با كلههاي ميز قابل تبديل به يکديگر ميهرمبا استفاده از ا

 دهد.دوخت را نشان ميميز 37شکل .باشدبلوك قابل تنظيم مي
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 میز دوخت -37شکل 

 

صورت دو پيچ چرخشي كه قابل حركت در يک جهت و به: ضخامت بلوک و طول مفتول کنندۀتنظیم
در اين راستا بايد زبانة طول . روندكار ميند جهت تنظيم ضخامت بلوك بهمعکوس نسبت به يکديگر را دار

تنظيمات ضخامت بلوك انجام داد در غير اين صورت طول مفتول كوتاه شود را متناسب با مفتولي كه تغذيه مي
كنندۀ ضخامت بلوك و طول مفتول را نشان تنظيم 38شکل .گيردده و دوخت مناسب انجام نمييا بلند ش

 دهد.مي
 

 
 ضخامت بلوک و طول مفتول کنندۀتنظیم-38شکل 
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در زير مركز دماغه در وسط صفحة دستگاه  گرفته وهاي خم كن در آن قرار اي است كه بالهمحفظه: کنخم
. باشدها ميكمک به خم كردن مفتول توسط باله كن وهاي خمقرار گرفته است و وظيفة آن نگهداشتن باله

خم كردن مفتول و برگرداندن آن )قفل كردن( را در  مناسب عمل صورت دو بال باز با زاويةكن بههاي خمباله
 دهد.ها را نشان ميكن و بالهخم39شکل  .دهندتول انجام ميپرس و برش مف زمان

 

 

 
.

 هاکن و بالهخم -39 شکل

 
حصول مها در هنگام تماس با بلوك كنفاصلة خما قابل رؤيت است بستگي بههاندازۀ مفتول دوخت كه در عطف بلوك  نکته

 .چاپي دارد
 

 
 
ک صورت يهمراه خود دارند بههاي ترتيب و برش را نيز بهدستگاهاين دستگاه كه : دستگاه مفتول اتومات-

 هاي الکترونيک توانايي انجامهاي كامپيوتر و چشمكار گرفتن فناوريهها با باين ماشين. باشندخط توليد مي
پايه  اگر چه. باشنددر ساعت و با حداقل خطا دارا مي40000االي، زدن مفتول و برش را با سرعت بكردنترتيب 

طور كامل به بههاي فناوري را هاي پدالي است اما پيشرفتها همانند مفتولو اساس عمل كرد اين دستگاه
 دهد.زني اتومات را نشان ميهاي مفتولماشين 40.شکلخدمت گرفته است
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 زنی اتوماتهای مفتولماشین -40 شکل

 

صورت و نتيجه را به بحث كنيد هاي چهار نفرهدر گروهزني اتومات مفتولهاي ، مزايا ومعايب انواع دستگاهدر مورد  بحث کالسی
 ه دهيد.مکتوب به هنرآموز خود ارائ

  

 
 

 بلوكي را با مشخصات زير بسازيد.: ساخت بلوك  عملیفعالیت 
 قطع: وزيري -1

 ايصفحه 16فرم 20تعداد فرم:  -2

 صورت گردهب دوخت وچسب و :مشخصات عطف -3

 گرمي70تحرير  :كاغذنوع  -4
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 ابزار و وسايل مورد نياز:  فعالیت عملی
 

 تعداد/ميزان كاربرد وسيله يا مواد نوع

 برگ 10به ازاي هر هنرجو  ساخت فرم گرمي70كاغذ تحرير 

 عدد 10 دوخت سوزن نخ و

 عدد چوبي يا پالستيکي 5 گرد كردن عطف قالب گردكن

 بک رل از هركدام گذاريتنظيف وشيرازه گاز وشيرازه

 عدد2 جهت كوبيدن عطف مشته

 ليتري4يک گالن  چسب زد ن عطف چسب صحافي

 جهت چسب زدن موقلم
ي هانمرهعدد در  15

 مختلف

 يک دستگاه برش بلوك دستگاه برش گيوتني

          

 

.
 فرو نرود.ها مواظب سوزن باشيد كه به انگشتانتان در زمان دوخت فرم  نکته ایمنی

 سيب نرساندظب باشيد كه كاتر به دستان شما آ ها موادر هنگام ايجاد شکاف بر روي فرم
 در هنگام كوبيدن عطف مواظب انگشتانتان باشيد كه در زير مشته نماند

 در زمان برش بلوك از سالم بودن دستگاه برش اطمينان حاصل كنيد.
 

 

 
 زیست هتنک

 محیطی
 .كاغذي استفاده كنيد كه حداقل دور ريز را داشته باشددر ساخت بلوك از  

 .رعايت كنيد كامالً هاي زائدمو و دفع چسبمحيطي را هنگام شستن قلممسائل زيست
 زيست ايجاد كند.د كه كمترين آلودگي را براي محيطاز نوع چسبي استفاده كني
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 ( سازیساخت جلد )جلد

 
 ؟شودچاپي چگونه ساخته مي جلد يک محصول   دانیدآیا می

 ؟جلدهاي بلوك چاپي بر چند نوع است 
 ؟رودكار ميبه چه موادي جهت پوشش جلدهاي سخت 
 ؟شودايجاد مي جاناخني در جلد چگونه 
 ؟رودكار ميست و در كدام قسمت جلد بهميله چي 
 ؟وظايف جلد يک محصول چاپي چيست 

 

 

 
مانند  هاي يک محصول چاپي است و وظايفينگهداري پايدار بلوكد به معني طراحي ساختار براي جل واژۀ

ورت به دو صهاي چاپي بلوك را دارد .بلوكمحتويات و نقش تبليغاتي داشتن براي  حفاظت از بلوك ، شناسنامة
آنها كار خاصي با دست انجام  علت ساختارساخت جلدهاي نرم به در .صحافي مي شودسخت جلد نرم و يا جلد 

يک هر  دامه مراحل ساختكه در ا شودرد اما ساخت جلد سخت به دو صورت دستي و ماشيني انجام ميگينمي
 .دهيمشرح ميبه اختصار را  هااز جلد

 .باشدير ميصورت دستي به شرح زمراحل ساخت جلد سخت به: صورت دستیساخت جلد سخت به مراحل

اي برش واي جلدي را به اندازهمقبرگ  بلوك ساخته شده دو با توجه به اندازۀ :(مقوابرش دو برگ )لَت الف(
ز لب هاي مقواي جلد ااما جهت تعيين لب جلوي لت. متر بيرون باشده از باال و پايين بلوك پنج ميليزنيم كمي

اين . كنيمتر فاصله در نظر گرفته و اندازۀ لب جلدي را تعيين ميمميلي 7درقه در عطف با مقواي جلد تاي ب
از . شودارد و اصطالحا جاناخني ناميده ميوضوع به اين معني است براي آن قسمت از ته جلد كه حالت لوال دم

كند كه در مراحل پاياني عايت استاندارد اين فاصله كمک مير .متر فاصله باشدميلي 7هر طرف تا لب مقوا 
 ها يکسان باشد.هاي بلوك وجلد در تمام قسمتفاصله

شميزي را با توجه به  ها ،باريکهدازه در آمدن فاصله بين عطف و لتبراي يک ان :شمیز وسطقرار دادن ب (
زه اندا ها به يکدادن اين مقوا بين دو مقوا فاصلهبا قرار . شودبه آن شميز وسط گفته ميبريم كه عطف بلوك مي

 دهد.وا را نشان ميققرار گرفتن باريکة عطف بين دو برگ م 41شکل  .آيددر مي

 
  مقواعطف بین دو برگ  قرار گرفتن باریکۀ -41شکل
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 .ا كرداجرصورت باريکه با ميله به 4ن با استفاده از مقواي نمره تواشميز وسط را مي  نکته
 

 
 

و  ، چرمكالينکو، هاي مقواتوجه به نوع پوشش جلد و اندازۀ لت در اين مرحله با :، پارچهبرش کالینکو، چرم پ(
ي برش سطوح مقواها اندازۀ. زنيما بر روي آنها و ساخت جلد برش ميهاي مقوپارچه را جهت قرار گرفتن لتيا 

 دهد.نشان مي راانواع پوشش جلد سخت  42شکل. متر بايد بزرگتر بريده شودسانتي 2جلد از چهار طرف حداقل 
 

  
 پوشش جلد سخت انواع -42شکل 

 

صورت مکتوب هنتيجه را به هنر آموز خود ب نفره بحث كرده و 4هاي هاي جلد در گروهشانواع پوشهاي درموردتفاوت  بحث کالسی
  ارائه دهيد.

  

 

سپس شميز . شودمقواي سمت چپ به پوشش چسبيده مي در اين مرحله ابتدا لت: ( چسب زدن و اتصالت
لت طرف راست جلد با در ادامه مقواي . شودمتر از لت سمت چپ چسبانده ميميلي 7فاصلة باريکة وسط به

هاي مقوا، باريکة عطف چسباندن لت 43. شکل شوده شميز روي پوشش چسبانده ميمتر از باريکميلي 7فاصله 
 دهد.به پوشش جلد را نشان مي

 
  عطف به پوشش جلد های مقوا ، باریکۀدن لتچسبانشماتیک  -43شکل
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جلدهاي اما در . دهيما چسب زده و بر روي پوشش قرار ميهاي مقوا رلت اي و چرميدر ساخت جلدهاي پارچه  نکته
 .گيردو لت هاي مقوا بر روي آن قرار ميشود كالينکوي پوشش چسب زده مي

  

 
متر اضافه براي سانتي 2بريده شود كه از هر طرف  ها بايد طوريوشهگ :ها و برگرداندن پوششبریدن گوشه ث(

بر روي پوشش كشيده تا  گردانيم و با دسترا بر مي شته باشد در ادامه جلدداخل وجود دا طرفبرگرداندن به
دور تابرگرداندن دور 44. شکلكنيمتا دور جلد را برگردان ميدر انتها دور . خوبي صاف شودها بهتمام قسمت

 دهد.پوشش به داخل جلد را نشان مي
 

 
 به داخل جلد دور پوششتابرگرداندن دور -44شکل 

 .رسدين عمل كار ساخت جلد به اتمام ميبا انجام ا
 

 45شکل .ها مقوا بايد گرد شود تا زيبايي مورد نظر حاصل گردداي جهت زيبايي كار گوشه لتهاي پارچهدر پوشش  نکته
 دهد.هاي پوشش را نشان ميبرگرداندن گوشه

  

 

 
  های پوشش برگرداندن گوشه -45شکل
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متر جلد سانتي 5/14×5/10جهت بلوك دفترچه بادداشتي به ابعاد ،هاي خود در  مورد ساخت جلدبا توجه به آموخته  عملیفعالیت 
 سخت بسازيد.

  

 

با شمارگان زياد الزم است كه  هاي نفيس وجهت ساخت جلد كتاب: صورت ماشینیساخت جلد سخت به
اهش زمان ك ،جلدها با كيفيت يکنواخت باعث توليد كارگيري ماشينبه. از ماشين جلدسازي سخت استفاده شود

فون مقواي سل –كالينکوداراي واحدهاي تغذية پوشش )ها اين ماشين شود.وري اقتصادي ميافزايش بهره توليد و
 متنظي. باشدو صاف كنندۀ پوشش مي هاي برگردانواحد چسب، پرس، پنجه ،هاي مقوا، باريکة عطفشده(، لت

ك وعطف بر مبناي عطف بل هاي مقوا ثابت بوده و باريکةگيرد زيرا لتدستگاه بر مبناي باريکة عطف صورت مي
 .كندو گرد يا تخت بودن آن تغيير مي

ه صورت ماشيني بسازي سخت بهمراحل ساخت جلد :صورت ماشینیسازی سخت بهاخت جلدسمراحل -
 .باشدشرح زير مي

منظور ساخت جلد سخت به روش ماشيني الزم است كه در ابتدا با توجه به بلوك و به ساخت جلد نمونه: (الف
گذاري انجام گيرد سپس نمونه ساخته شده و جلدجهت صورت دستي نوع پوشش مورد نظر يک جلد سخت به

 .دام شودها نسبت به ادامه ساخت جلد اقطرف كردن ايرادضمن بر
 

يق نتيجه تحق وجود آيد.مکن است در كدام قسمت جلد سخت بهبيشترين ايرادات م ساخته نشود،چنانچه جلد نمونه   یق کنیدتحق
 به هنرآموز خود ارائه دهيد. خود را به كالس آورده با يکديگر تبادل نظر كرده و

 
 

 
، تعداد فرم و ابعاد بلوك ساخته شده جهت ساخت جلد بسته به نوع كاغذ :ها) برش مقوا(آماده کردن لت ب(

واحد تغذية . شودوا از دستگاه مقوا بر استفاده ميجهت برش مق. شوداستفاده مي 7و  6، 5مقواي نمره سخت از 
صورت نورد يک تيغ از باال و يک تيغ از ساختار تيغ آنها به. باشدصورت دستي و اتومات ميها بهاين دستگاه

اره كردن و بعد به آن قو زنيم كه اصطالحاًابتدا طول مقوا را برش مي. دهندزمان كار برش را انجام ميهمپايين 
متر ميلي 10جهت تعيين اندازۀ طول با اضافه كردن . گويندزنيم كه به آن خرد كردن ميعرض آن را برش مي

هاي برش متر از عرض بلوك اندازهيليم 3عرض با كم كردن  ك ساخته شده و جهت تعيين اندازۀبه طول بلو
بعد . يردگگيري كوليس انجام مياي برش توسط اپراتور و با اندازههتنظيمات تيغه. كنيمدستگاه را مشخص مي

بُر را هاي جلد با دستگاه مقوابرش لت 46. شکل زنيمبرش مي را جلد دستگاه قطعاتتنظيم  ها واز تعيين اندازه
 دهد.نشان مي
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 ربُهای جلد با دستگاه مقوابرش لت -46کل ش

 

ي طول وعرض پوشش را بر اساس هاهاي مقوا اندازهبعد از آماده شدن لت :برش آن ( تعیین اندازه پوشش وپ
تغذيه واحد  جهت قرار دادن در زنيم وآنها رابرش مي دستگاه برشاده از با استف هاي زير مشخص كرده وفرمول

 دهد.ها را نشان ميبرش پوشش 47.شکل كنيمميپوشش دستگاه آماده 
اندازه عرض × 2+اندازه جاناخني +اندازه باريکه عطف× 2متر برگردان+ يسانت4اندازه طول پوشش)عرض جلد(= 

 لت مقوا
 متر برگردان+اندازه يک لت مقوا-سانتي4داازه عرض پوشش )طول جلد(=ان
 

 
 هابرش پوشش -47شکل 
 

هاي حرارتي سطح داخلي پوشش توسط مخزن چسب )ديگ چسب(، المنت مرحله دراين زنی پوشش:ت( چسب
روش كار به اين صورت است  شود.قرار گرفته اند، به چسب آغشته ميو دو سيلندر كه به موازات هم روي هم 
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وشش پگردد و كه سيلندر باال به چسب آغشته نميكه سيلندر پايين با مخزن چسب در ارتباط بوده در حالي 
كه بر روي آن ثابت شده است با حركت سيلندر به سيلندر پايين مماس شده و اين عمل باعث چسبي شدن 

ايين ها با سيلندر پ. سطح تماس تيغهگرددصورت يکنواخت ميمقواي سلفون شده پارچه( به -ش )كالينکوپوش
شته ام آغلندر بااليي در هنگدو چنگک يکي پوشش را روي سي. كندزان چسب را بر روي پوشش تعيين ميمي

تن قرار گرفدارد و ديگري پوشش را از روي سيلندر بااليي به سمت صفحه براي شدن به چسب ثابت نگه مي
 دهد.آغشته شدن پوشش به چسب را نشان مي 48دهد. شکلبر روي آن انتقال مي وا و باريکة عطفقلت، م

 

 
 آغشته شدن پوشش به چسب -48شکل 

 

بين محل  صورت رول در قسمت انتهاي دستگاه بر روي توپي قرار گرفته و تا مابه عطف: کۀگذاشتن باری
که برش باري ةمقوا بازو روي تيغ ان پايين آمدن بازوي بلند كنندۀقرارگيري مقواهاي جلد كشيده شده و در زم

گذاشتن باريکة عطف و  49شکل زند.كنند باريکه را برش ميل ميفشار آورده و دو تيغه كه مانند قيچي عم
 دهد.برش طولي و عرضي آن را نشان مي

 

    

 طولی و عرضی آنبرش  عطف و گذاشتن باریکۀ -49 شکل

 

 برش طولي و عرضي باريکة عطف را مشخص كنيد. 49در شکل   فعالیت عملی
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ي هايهاي مقوا را توسط فوتکلتجايي هبصورت تک يا جفت عمل برداشت و جادو بازو به های مقوا:گذاشتن لت
. حركت دهنداده ومقواها را بر روي پوشش در دوطرف باريکة عطف قرار ميكه در آنها تعبيه شده است انجام د

 دهد.هاي مفوا را نشان ميگذاشتن لت 50باشد. شکلدايره( ميدرجه )نيم 180صورت چرخش بازوها به
 

 
 های مقواگذاشتن لت -50 شکل

 
با يا مقواهاي سلفون شده در اين مرحله كالينکو  های مقوا روی پوشش:دادن باریکۀ عطف و لتقرار  (ث

ده شصورت دستهه بهباشد بر روي ميز تغذيآنها بر مبناي ساخت جلد نهايي مي كه اندازۀاي هاي پارچهپوشش
گاه هاي ديگر دستحركت بخشباشد متناسب با اين قسمت كه شبيه واحد تغذية دستگاه چاپ مي. قرار گرفته

هاي مقوا روي پوشش قرار دادن باريکة عطف و لت 51شکل .رساندها ميبه قسمت چسب و چنگکها را پوشش
 دهد.را نشان مي

 

  

  های مقوا روی پوششقرار دادن باریکۀ عطف و لت -51شکل 
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اي كه در محل تالقي مقوا و صفحهاي در اين مرحله پرس توسط صفحه :پوششهای پرس وبرگرداندن لبه (ح
يند آدر موقع پرس جلو مي هايي كهخنهاي كالينکو توسط ناد انجام گرفته و با نگهداشتن لبهكالينکو قرار دار

پرس جلد  52. شکلگيردفي به پشت جلد نيز انجام ميهاي اضاچسبيدن لبه و هاهمزمان عمل برگرداندن لبه
 دهد.را نشان ميو کهاي كالينو برگرداندن لبه

 

 
 های کالینکوپرس جلد و برگرداندن لبه -52شکل 

 

در آخرين مرحله صاف كردن پوشش با استفاده از دو جفت نورد الستيکي انجام  صاف کردن پوشش: (خ
ورد دوم فشار بيشتري را اعمال كند و جفت نكمتري به پشت و روي جلد وارد مي جفت نورد اول فشار. گيردمي
جلدگذاري  ي توليدي آمادۀوجلدها نوردها ساخت جلد به اتمام رسيده اين ها ازپس از رد شدن جلد .كندمي

 دهد.هاي پرس شده را نمايش ميصاف كردن پوشش 53. شکلاست
 

 
  های پرس شدهصاف کردن پوشش -53شکل



. 192 

وگزارش خودرا به  گيرند پژوهش كردهقرار ميستفاده  هاي ساخت جلد سخت كه در ايران مورد ادر مورد انواع دستگاه  پژوهش کنید
 آموز خود را جويا شويدنظر هنر تبادل نظر كرده و يکديگر بحث و مورد آن با در كالس آورده و

  

 

 
-ز محصوالت چاپي مانند بروشورها، دفترچهطيف وسيعي ا اين نوع جلدها: صورت ماشینیجلد نرم بهساخت 

 . گيرندها را در بر ميها و كتاب
 . باشدنرم به روش ماشيني به شرح زير ميسازي مراحل جلد :سازی نرم به روش ماشینیمراحل جلد -

 آيند.صورت تک جلد در ميهوب هاي چاپ شده برش خوردهدراين مرحله جلد :برش الف(
دستکاه ورق تاكني يا ها توسط در اين مرحله بر مبناي اندازه عطف كتاب جلد تا)عطف(و ایجاد پنجره:خط ب(
ز قالب تيغ و همزمان توان با استفاده اشوند. درصورت نياز به ايجاد پنجره بر روي جلد ميتا زده ميزن خطخط

انواع جلد نرم  54. شکلشوندگذاري ميبا انجام اين مرحله جلدها آماده جلد را ايجاد كرد. آن تابا انجام خط
 دهد.ميتا و پنجره را نشان همراه خطبه
 
 

  
 تیغتا و همراه خطانواع جلد نرم به-54شکل 
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 بسازيد. زيرجهت بلوك ساخته شده در كارعملي شماره يک جلد سخت با مشخصات : ساخت جلد سخت  عملیفعالیت 
 كالينکو: نوع پوشش

 4نوع مقوا: نمره 
 ابزار و وسايل مورد نياز

 

 تعداد كاربرد نوع ابزار يا وسيله

 يک دستگاه برش مقوا مقوا بردستگاه 

 متربه ازاي هر هنرجو نيم پوشش جلد كالينکو

 چسب صحافي
چسباندن پوشش برروي 

 مقوا
 ليتري4يک گالن 

 يک رل عطف باريکة شميز

 جهت برش پوشش كاتر
به ازاي هر هنرجو يک 

 عدد

 باس)پارچه(كر
جهت صاف كردن سطح 

 پوشش
 متر4

 پرس
جهت محکم كردن اتصال 

 مقوا و پوشش
 يک دستگاه

 

 

 

.
 خصوص در زمان پايين آمدن كارد رعايت كنيد.هدر هنگام كار با دستگاه مقوا بر موارد ايمني را ب  ایمنی هتنک

 گشتانتان باشيد. در زمان استفاده از كاتر مواظب ان
 نگيرد.در هنگام قرار دان جلدها در زير پرس مواظب باشيد كه دستتان در زير پرس قرار 

 

 

 
 

 زیست هتنک
 محیطی

 زيست برساند.كنيد كه كمترين آسيب را به محيط ، پوششي را انتخابوع پوششب نادرانتخ 
 محيطي دفن كنيد.تفاده شده را با رعايت اصول زيستهاي اسكرباس

 ريز را داشته باشد.اي برش بزنيد كه كمترين دورمقواها را به گونه
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 جلد کردن 
 

 ؟م داردآخرين مرحله ساخت كتاب چه نا   دانیدآیا می

 ؟منظور از تجليد كردن چيست 

 ؟منظور از جلد چسباني چيست 

 ؟ت جلد چسباني با تجليد كردن چيستتفاو 
 

 

 

 .يندگوكردن ميگذاري يا تجليدجلد. باشداب كه اتصال بلوك كتاب به جلد ميصحافي كت به آخرين مرحلة
 . گيردمورد جلدهاي نرم و سخت انجام مي به دو صورت دستي و ماشيني درگذاري نيز جلد

چنانچه اتصال بلوك توسط . شودجلدگذاري گفته مي ،به چسباندن بلوك كتاب به جلد :جلدگذاری دستی
 .شودمي لد انجام گيرد جلد چسباني ناميدهبه ج ()چسباندن عطف جلد به تنظيف بلوك خارجي سطوح

 
چسباني عطف جلد به تنظيف اما در جلد  گيرد.جلدگذاري اتصال آسترهاي بدرقه به سطوح داخلي جلد انجام ميدر   نکته

 چسبد.بلوك مي
  

 

 .باشدبه شرح زير ميهاي ساخته شده مراحل جلدگذاري بلوك: مراحل جلدگذاری -

اين كار بايد به شکلي  شود.ميطف جلد چسب زده بلوك ابتدا ع جهت تلفيق جلد و :زدن عطف جلدچسب (الف
کل ش .هاي ديگر به چسب آغشته نشودقسمت و مو مناسب صورت بگيرد كه فقط عطف چسب زده شودبا قلم

  دهد.زدن عطف جلد را نشان ميچسب 55
 

 
 زدن عطف جلدچسب -55 شکل
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 به آن را داخل جلد گذاشته و رگيري بلوك را در جلد تنظيم كرده وسپسمحل قرا :بلوک تلفیق جلد و (ب
 دهد.تلفيق جلد و بلوك را نشان مي 56شکل  .ده تا اتصال صورت گيردعطف فشار دا

 

 
 بلوک تلفیق جلد و -56 شکل

 

هاي جلد سخت ناخني در مورد كتابايجاد جا بلوك و منظور محکم شدن جلد وبه :پرس وایجاد جاناخنیپ (
ميان از سمت عطف  در يکبايد  هاي جلد نرم رادگذاري در گيره قرارداد اما كتابآنها را پس از جلالزم است كه 

.دهد.پرس و ايجاد جاناخني را نشان مي 57شکل  در زير پرس قرار داد. بر روي يکديگر چيد و
 

  

 پرس وایجاد جاناخنی -57 شکل

 
 .گذاري كنيدجلد آن را ساخته و جلد اي خودهاساس آموخته بر بلوك جهت دفترچه يادداشت ساخته ويک   فعالیت عملی
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گرم در صورتي كه جلد از نوع نرم زني و چسبهاي مفتولتلفيق جلد و بلوك در ماشين: جلدگذاری ماشینی
 ،د با استفاده از دستگاه جلدگذارياما چنانچه جلد از نوع سخت باش. گيردشد همزمان با ساخت بلوك انجام ميبا

 . گيردانجام ميجلد سخت 
لدگذاري سخت داراي سه واحد تغذيه، ن جيماش :گذاری ماشینهای اصلی دستگاه جلدعملکرد بخش -

هايي تشکيل شده اي كه دارند از بخشين واحدها متناسب با وظيفههركدام از ا. باشدجلدگذاري و تحويل مي
 .پردازيمح مختصر هركدام از اين واحدها ميبه شرادامه در  .اند

فة باشد و وظيم خورشيدي دوار مي، سيستاين واحد شامل تسمه نقاله، چشم الکترونيک، سنسور :واحد تغذیه
ها به سمت باال باشد به قسمت گردكن و صورت تکي در حالتي كه عطف آنهاي آماده شده را بهآن انتقال بلوك

 .باشدكوبي ميته
-زني و ايجاد جاگذاري، خطكوبي، تنظيف و شيرازهگردكن، ته هاياين واحد شامل بخش :گذاریواحد جلد

 .باشدانگشتي مي
ده د ش، در اثر فشار واريده شدهدار به سمت پايين كشتاب در اين قسمت توسط نوردهاي آجبلوك ك :گردکن

شده در  هاي برنجي تعبيهه و ميزان گرد شدن عطف توسط شاخکدرج. شودتوسط نوردها عطف آن گرد مي
ار كوك مورد نظر بهها قابل تعويض بوده و با توجه به قطر عطف بلاين شاخک. گيردقسمت باالي عطف انجام مي

 دهد.هاي برنجي را نشان ميدار و شاخکهاي آجنورد 58شکل  .شودگرفته مي
 

 
 های برنجی-دار و شاخکنوردهای آج -58شکل 

 

ت كه بر روي قسمت گرد گردي ايجاد شده در عطف بلوك الزم اسمنظور پايداري و ماندگار بودن به :کوبیته
تي فت و برگشاين عمل توسط قالبي كه حركت خود را از بازويي كه با حركت ر. كوبي انجام گيردشده عمل ته

 دهد.كوبي عطف بلوك توسط قالب را نشان ميعمل ته 59. شکل گيردد صورت ميدهبر روي عطف انجام مي
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 کوبی عطف بلوک توسط قالبعمل ته -59شکل 

 

مت اين قس. شودگذاري ميكوبي، بلوك وارد قسمت تنظيف و شيرازهبعد از ته :گذاری کتابتنظیف و شیرازه
رحله م در اين. باشدگذاري ميزني، رول تنظيف، تنظيم اندازه و ابعاد، برش تنظيف و گيرۀ تنظيفشامل چسب

 رول در ادامه. خوردچسب را گرفته و عطف بلوك چسب مي از منبع تغذيه زنهاي الستيکي چسبابتدا غلتک
گذاري تنظيف 60شکل .شودبر روي عطف بلوك چسبانده ميگذاري تنظيف پس از برش توسط گيرۀ تنظيف

 دهد.بلوك كتاب را نشان مي
 

 
 گذاری بلوک کتاب تنظیف -60شکل 

 

ر ادامه رل شيرازه شود دچسباني چسب زده ميمنظور شيرازههبدر اين قسمت دو سر بلوك  :زدن چسب شیرازه
چسب زدن، لمينت و  61شکل  .چسبدلمينت شده به عطف بلوك مي شيرازه لمينت شده و به كاغذ گرافت

 دهد.گذاري را نشان ميشيرازه
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 گذاریشیرازه چسب زدن، لمینت و -61 شکل

 

در اين قسمت رسد گذاري مياحل گفته  شده نوبت به جلدجام مرپس از ان انگشتی:و ایجاد جا گذاریجلد
 گذاري صورتجلد دهنده كتابآن به بلوك توسط بازوهاي فشارفشاردادن  گرفتن جلد بر روي بلوك وبا قرار

نظيم ين مرحله تا رسد درميو پرس  انگشتيبه قسمت جا خورشيدي كتاب سپس توسط تسمه نقاله و گيرد.مي
ايجاد حرارت توسط . گيردصورت ميهاي بيرون آمده از فک آن با استفاده از زبانهانگشتي و ايجاد اندازه جا

د لد در اثر فشار در زمان ايجاو جلوگيري از تركيدن ج بهترانگشتي منظور ايجاد جااي حرارتي دستگاه بههالمنت
 دهد.ن ميو ايجاد جاناخني را نشا گذاريجلد 62گيرد. شکلانگشتي صورت ميجا
 

  

 و ایجاد جاناخنی گذاریجلد -62شکل 
 

منظور جلوگيري از طبله و موج بر داشتن، صاف كردن، پرس جلد و آستر به گذاری شده:پرس کتاب جلد
گذاري شده را پرس كتاب جلد 63شکلگيرد. هاي هيدروليک در چند مرحله انجام ميكتاب با استفاده از پرس

 دهد.نشان مي
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 گذاری شدهپرس کتاب جلد -63شکل

 

اي هبندي كتابآوري و دستهاه دستگاه قرار گرفته است كه جمعتحويل بلند يا كوت درپايان قسمت :تحویل
.دهد.گذاري را نشان ميقسمت تحويل دستگاه جلد 64دهد. شکلتوليد شده را انجام مي

 

 
 گذاریقسمت تحویل دستگاه جلد -64شکل 

.
در مورد آنها بحث  ،نتايج را به كالس آورده تحقيق كردهنها گذاري جلدسخت و بازاركار آهاي جلدانواع دستگاه درمورد  یق کنیدتحق

  آموز خود را درمورد نتايج جويا شويد.نظر هنر و تبادل نظر كنيد و
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 را با هم تلفيق كرده وجلدگذاري كنيدهاي شماره...و... جلد ساخته شده در كارعملي بلوك و: گذاريجلد  عملیفعالیت 
 وسايل وابزار مورد نياز

 

 تعداد/ مقدار كاربرد وسيله / ابزار

 چسب زدن باريک عطف موقلم
عدد با نمره هاي  10

 متفاوت

 ليتري 4يک گالن  جهت اتصال عطف وبلوك چسب صحافي

 گيره
محکم كردن اتصال وايجاد 

 جاناخني
 عدد3

 كرباس
اتصال جهت صاف كردن 

آستر ها به سطوح داخلي 
 جلد

 متر 4

      

 

 
 

 گيره مواظب انگشتان خود باشيد. در زمان استفاده از  نکته ایمنی
 

 

 
 

 زیست هتنک
 محیطی

 محيطي را رعايت كنيد.مو ودفع ضايعات چسب نکات زيستدر هنگام شستن قلم 
 دفن كنيد. محيطيستفاده شده را بارعايت اصول زيستهاي اكرباس
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 صحافی پانچ وفنر
 

 ؟شودعطف كتابها چگونه سيمي مي   دانیدآیا می

 هاي ديگر دارند؟هاي سيمي چه محاسني نسبت به كتابكتاب 

 كجاست؟ هاي سيميآسيب پذيرترين نقطه عطف كتاب 

 قطر فنر وجود دارد؟ هاي بين عطف كتاب وچه رابط 
 

 

 
افي كار آيد نوعي صحكار بهخصوص محيطمختلف محيطي بههايي كه در شرايط از كتاب ترنياز به استفادۀ راحت

هاي دستي و ها را با استفاده از ماشين.در اين روش كه عطف فرم ه استوجود آوردهاي تانشده را بهجهت فرم
فنر شده )فلزي روكشاز فنرهاي پالستيکي يا هاي مختلف پانچ ) سوراخ ( كرده و با استفاده اتومات به شکل

 كردن وباز ها علت وجود فاصله بين فرمبديهي است به. دهنددوبل( متناسب با اندازۀ عطف را كنار هم قرار مي
-محصوالت صحافي 64شکل .تر استچسب و مفتولي راحتهاي تهها نسبت به كتاباستفاده كردن از اين كتاب

 دهد.شده با پانچ و فنر را نشان مي
 

 
 صحافی شده با پانچ و فنر محصوالت -64شکل 

 

 .باشدملکرد دستگاه پانچ به شرح زير ميع :عملکرد دستگاه پانچ
هايي را كه قرار است هم زمان پانچ شود با توجه به ضخامت ابتدا ضخامت تعداد فرم :هاتعیین ضخامت فرم (الف

 .كنيمتعيين ميمتر سيستم ضخامت سنج دستگاه به ميلي آنها توسط
ين در ا. نيمك، تنظيم ميبر مبناي ضخامت تعيين شدهرا پانچ دستگاه  قسمت درجة :چتنظیم درجه پان (ب

رده و ستفاده كها ادهندۀ صفحة ماتريسعقربة حركتاز را با استفاده فرم انچ تا لبه شروع پ جهت تنظيم فاصلة
 .كنيمفاصله را تنظيم مي

 .كنيمبه شرح زير عمل مي هاتنظيم صفحة ماتريس جهت: تنظیم حرکت ماتریس (پ
 . نيمكفرم باطله و كنترل پانچ تنظيم ميبا استفاده از پانچ كردن يک  فرم را فاصلة شروع پانچ تا لبة -
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ظيم انچ تنپ ها از صفحةيي نشان فرم و يا خارج كردن سمبهجاهبعرض فرم تا اولين سوراخ پانچ رابا جا فاصلة -
 دهد.فاصلة شروع پانچ تا لبة فرم و فاصلة اولين سوراخ پانچ با عرض نرم را نشان مي 65شکل. كنيممي

 

 
 اولین سوراخ پانچ با عرض فرم فاصلۀ شروع پانچ تا لبۀ فرم و فاصلۀ -65شکل 

 

نها تهيه كنيد به كالس  كاربردهاي آ فنر و هاي مورد استفاده در صحافي پانچ ومبهجنس انواع س ،شکل جدولي درمورد  کار در کالس
 د.كنيكمک هنرآموز خود آن را كامل  با آورده و

 

 

 .ها بيشترين استفاده را از صحافي پانچ وفنر دارنددر بازار كار كدام بخش  یق کنیدتحق
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پانچ در عرض فرم شود نقطة شروع شده كه در زمان استفاده پاره مي هاي پانچاولين جايي از عطف كتاب معموالً  تهنک
ه هاي پانچ و فنر ممکن است بچ ازعرض فرم توجه ويژه نمود .فرمشروع پان به همين علت بايد به فاصلة نقطة. باشدمي

اه ن و صفحة مدرج دستگجهت تنظيم ابعاد دستگاه پانچ با استفاده از نشا. صورت كتابي يا بياضي صحافي شوند
 (.66شکلكنيم )ها اقدام ميعرض پانچ فرم ، طول و يااندازه متر( نسبت به تنظيممتر، ميلي)سانتي

 

  

 
هاي  ( جهت پانچ فرمهاي گوناگون )مربع، مستطيل، دايره و ..توان از شکلبا توجه به سليقة مشتري ميها شکل سمبه

كنند. كارآيي خود را حفظ ميکسته نشوند تا زماني كه ش باشند و معموالًا قابل تعويض ميهسمبه. مختلف استفاده كرد
 هايستفاده از اهرم دستي و در دستگاهها با اها جهت سوراخ كردن فرمهاي پانچ دستي نيروي الزم سمبهدر دستگاه

ها با ضخامت بيش از اندازۀ  فتن فرمقرار گر. دگردتأمين مياتومات صورت نيمهماشيني توسط بازوهاي متحرك به
ر فشار ها و اگده در بعضي موارد سبب شکستن سمبهو سيستم حركتي دستگاه آسيب رسانها تعيين شده به سمبه

 (.67شکلبيند )ها آسيب ميست صفحة سمبهبيش از اندازه باشد ممکن ا
 

   

 

 
با  وفنر را نگاه داشته  باشند كه پايةها داراي سيستمي مياكثر دستگاه :های پانچ شدهفنرگذاری فرم (ت

. كندهاي فنر كمک ميهاي پانچ شده در زبانهو به قرار دادن آسان فرم كندآن را باز مي هاي فنرزبانه كشيدن
نسبت به جمع كردن فنر به  ر دادن عطف فنر در قالب دستگاه هاي فنر با قراها در زبانهپس از قرار گرفتن فرم

 . كنيماندازه الزم اقدام مي
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ل شک. شودفنر تنظيم مي هايدارد با توجه به اندازه قطر فرم اي كه روي دستگاه قراردرجه جمع شدن فنر بر مبناي  نکته
 دهد.جمع كردن فنر را نشان مي 68
 

  

 جمع کردن فنر -68شکل 
 

 

 
 بگذاريد.هاي پانچ شده بحث كنيد و نتيجه را با هنرآموز خود در ميان مورد آسانترين روش فنرگذاري عطف در  بحث کالسی

 
 

 
 دفتري با مشخصات زير بسازيد: فنر ساخت دفتر پانچ و  عملیفعالیت 

 قطع وزيري-
 صفحه160تعداد صفحات  -
 گرمي70تحرير : نوع كاغذ -

 مشخصات عطف: پانچ وفنر
 شميز: جلد

 ابزار و وسايل مورد نياز
 

 تعداد / مقدار كاربرد وسيله/ ابزار

 دستگاه پانچ
جا  -جهت پانچ كردن

 جمع كردن فنر انداختن و
 يک دستگاه

 جهت اتصال عطف فنر
هاي مختلف ازشماره

 عدد20هركدام 

 70×100يک ورق  ساخت جلد شميز

 برگ 80 ساخت بلوك كاغذ تحرير

  يک عدد اهرگرداندن لبه فنرب و برش سيم چين

 

.
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 نوك آنها بعد از برش باشيد كه به دستتان فرو نرود. در برش فنرها  مواظب تيزي  ایمنی تهنک

 

 
 زیست هتنک

 محیطی
 ريز را داشته باشد.برش بزنيد كه كمترين دور كاغذ وشميز را طوري انتخاب و 

 كه باعث آلودگي محيط نشود.ها رابه شکل صحيح به قسمت ضايعات منتقل كنيد ضايعات ناشي از پانچ كردن ورق
 پذيري به چرخه طبيعت را دارا باشد.استفاده كنيد كه امکان برگشتنري از ف

 ريز را داشته باشند.طوري استفاده كنيد كه حداقل دور فنرها را
 

 

 

 های قدیمی صحافی و ترمیم کتاب

 
 ؟گيردهاي قديمي چگونه صورت ميترميم كتاب   دانیدآیا می

  دانيد؟هاي قديمي مينگ را در بازساي لترآيا نقش كاغذهاي هم 
 هاي قديمي وفرسوده وجود دارد؟هايي جهت حفظ كتابچه راه 

 

 

 

ت صوركه توسط استاد كاران صحافي و به هاي ارزشمند از كارهاي هنري زيبايي استبازسازي و صحافي كتاب
 با يکي است جدا كرده وهايي از كتاب را كه تخريب شده جهت انجام اين عمل ابتدا لت. گيرددستي انجام مي

صورتي كه در ها را را بازسازي كرده رنگ لتچسباندن كاغذ همبا كنيم هاي زير آن را بازسازي مياز شيوه
رنگ كپي تهيه هم ها بر روي كاغذاز آن لت از بين رفته باشد در صورت وجود كتاب هم نوع هابخشي از لت

 امتن تايپي ي رنگ انتخاب كرده و با تهيةهمب هم نوع يک لت در صورت نبود كتا. كنيمكرده و جايگزين مي
 دهد.هاي كتاب را نشان ميبازسازي لت 69شکل  .كنيمفه مينويس آن را به بلوك كتاب اضادست

 

 
  های کتاببازسازی لت -69شکل 
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شدن و از كنيم در صورت فرسوده عطف آن را حفظ كرده و ترميم مي در صورت سالم بودن :بازسازی عطف
پس چسب و براي جلدگذاري آماده نرم دور عطف كتاب را سمباده زده س رفتن عطف با استفاده از سمبادۀ بين
به بازسازي آن اقدام  رنگ نسبتعطف از بين رفته باشد با پوشش همهايي از در صورتي كه قسمت. كنيممي
 دهد.بازسازي عطف را نشان مي 70شکل. كنيممي
 

 
 سازی عطفباز -70شکل 

و  ه از سمبادهبا استفاد ها و لبهواي اصلي جلد نسبت به احياي گوشهدر صورت سالم بودن محت :سازی جلدباز
فتن كار گرهدر صورتي كه بخش زيادي از جلد از بين رفته باشد با ب. كنيمدهي اقدام ميدر صورت نياز پوشش

مکان ه ادر حالتي ك. كنيمجلد را بازسازي و تعمير مينگ مانده تا جايي كه مقدور است و پوشش هم بخش باقي
را با توجه به مشخصات جلد فرسوده و بلوك كتاب  طور كلي نباشد ساخت جلد جديداستفاده از جلد قديمي به
 .كنيمتفاده از جلد ساخته شده تجليد ميانجام داده و بلوك را با اس
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 تابخانه هنرستانهاي قديمي كبازسازي وترميم كتاب  عملیفعالیت 
 صورت زير باسازي كنيدبهكه نياز به ترميم ديمي كتابخانه هنرستان خود را هاي قيکي از كتاب

 كتابانتخاب نزديکترين كاغذ به رنگ كاغذ بلوك

 برش كاغذ در قطع كتاب مورد نظر

 هايي از بلوك كه از بين رفته است.چسباندن كاغذ وترميم بخش

 ساخت جلد ترميم و

 ساخت عطف و ترميم

 دهيد.ارد را بر اساس نياز كتاب انجام هركدام از مو
 وسايل وابزار مورد نياز

 

 تعداد /مقدار كاربرد وسيله / ابزار

 عدد5 ابكتبلوك شکافتن جلد و صحافيچاقوي

 برگ ترميمي به تعداد بلوكترميم بازسازي و رنگ بلوككاغذ هم

 مترنيم وترميم بازسازي رنگ جلدمپوشش ه

................ 

 

 
 

 به دستان شما آسيب نرساند. صحافيكاردجلد وبلوك كتاب مواظب باشيد كه  در زمان شکافتن  نکته ایمنی
 
 

 

 
 

 زیست هتنک
 محیطی

 بازسازي كتاب استفاده كنيد. زيست در ترميم وهاي سازگار با محيطاز مواد وپوشش 
 محيطي ازمحيط خارج كنيد.رعايت اصول زيستاي ترميمي را با ه-ضايعات كتاب
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 صحافی کارهای چاپ شدهارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
صحافي و  -5-انچ و فنرصحافي پ -4–جلد كردن -3–سازي(ساخت جلد )جلد -2–( كتابساخت بلوك )مغزي -1

 هاي قديميترميم كتاب

 استاندارد عملکرد: 
 سازي سخت دستي و ماشيني سازي نرم و جلدهاي جلدشده با توجه به استانداردام صحافي كارهاي انجفرايند 

 ها:شاخص
 بررسي و كنترل بلوك ساخته شده و مقايسه با دستور كار

 بررسي و كنترل جلد ساخته شده و مقايسه با دستور كار

 بررسي و كنترل شيوه جلد كردن و مقايسه با دستور كار

 ر و مقايسه با دستور كارفن در بررسي و كنترل پانچ

 بررسي و كنترل ترميم كتاب هاي قديمي و مقايسه با دستور كار

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

وسايل  -C 02±022دماي استاندارد  -تهويه استاندارد -50-55 % رطوبت  -لوكس 400نور يکنواخت  -در محيط كارگاه
 ايمني استاندارد

 فنر جمع كن -دستگاه پانچ -برش -گيره دستي -دستگاه هاي جلد سازي جلد نرم و سخت : تجهیزاتابزار و 

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 ساخت بلوك ) مغزي ( كتاب 1

  2 ساخت جلد ) جلد سازي( 2

  2 جلد كردن 3

  1 صحافي پانچ و فنر 4

   هاي قديميو ترميم كتابصحافي  5

-هداشت، توجهات زیستهای غیرفنی، ایمنی، بشایستگی
 محیطی و نگرش

2 
 

 * میانگین نمرات
 

 باشد.مي 2براي قبولي و كسب شايستگي،  *  حداقل ميانگين نمرات هنرجو
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فني درسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.1393. )چاپبرنامه درسي رشته  -1
..كاردانشو  ايحرفه و
.ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.1392. )چاپاستاندارد شايستگي حرفه رشته  -2

 .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي كتاب
هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و(. 1392. )چاپاستاندارد ارزشيابي حرفه رشته  -3

 .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي 
سازمان پژوهش (. 1393اي. )هاي فني و حرفهراهنماي عمل طراحي و تأليف بسته تربيت و يادگيري رشته -4
 .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه و
 .يكار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک طيحمل بار مركز سالمت مح ينامه بهداشت نيآئ -5
..دستنامه رسانه چاپ، پروفسور كيپهان -6
 .اطالعات علمي، فني و كاربردي. و مقوا كاغذ .محمود، يديسع يقاضو  يمهد ديس ،منظوراالجداد -7
 .آنچه طراحان گرافيک و ناظران چاپ مي دانند .بهرام ،عفراوي -8
..يصنعت يصحاف يهاو روش اصول .امکيس، يدرو احسان  ،ييسقا -9

 هاي كلبوسكارگاه ساخت جلد سخت شركت افست راهنماي كار با دستگاه -10
 
.
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ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

كند. براي تحقق اين امر در م دنبال ميعنوان يک سياست اجرايي مهدرسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت معلمان را به

اي هاندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ كتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي كتاب

ام نمايد. در انجآموزان و معلمان ارجمند تقديم هاي درسي را در اولين سال چاپ، با كمترين اشکال به دانشدرسي نونگاشت، كتاب

هاي آموزشي و دبيرخانة راهبري دروس نقش ها، گروهمطلوب اين فرايند، همکاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان

اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همکاران، اسامي دبيران و هنرآموزاني كه تالش مضاعفي را در سازنده

 شود.اند به شرح زير اعالم ميداشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين كتاب ياري كردهاين زمينه 

.

 اند.همکاران هنرآموز كه در فرايند اعتبارسنجي اين كتاب مشاركت فعال داشته
 استان خراسان رضوي               محتبي عباس نژاد

 آذربايجان شرقيمندي       استان سجاد رضايي بخش
 عليرضا عبدلي                    استان آذربايجان شرقي

.
.


