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 مهر چرخان دستی
 عطْح جارب )کاستٌِا( ّ یا عطْح غیشجارب )گًْیِای پالعتیکی(چاپ سّی دس دّ هذل 

 

 تجشتیات داصل ّیذس صٌؼتی گشٍّ عاخت آالت هاشیي
 ایي خاص ّاعتاًذاسدُای ُا شیٍْ اص پیشّی ّ ػولی

 ّتْعؼَ تذقیقات اص گیشی تِشٍ. اعت صٌؼتی گشٍّ
 ایي فٌی ّکاسشٌاعاى هذققیي ًاپزیش خغتگی ػلوی
 تْدى سّص ّتَ ،دّام کاسآیی کٌٌذٍ تضویي ششکت
 .هیثاشذ صٌؼتی گشٍّ ایي عاخت آالت هاشیي

کْک  غلطک سیل داس ایي عاهاًَ هجوْػَ ای اص یک
ّ یک غلطک اص جٌظ اص جٌظ پلیوش فششدٍ شًْذٍ 

تشسّی شاعی فلضی اعت کَ  داهل جُْشفْم 
هجِض تَ یک  هجوْػًَصة گشدیذٍ ایي  دعتگاٍ

دعتگیشٍ اص جٌظ پلیوش فششدٍ داسای طشادی 
آسگًْویک اعت تصْستیکَ کَ تَ سادتی دس دعت 

اص خغتگی کاس طْالًی جلْگیشی  ّ اپشاتْس جاگشفتَ
تصْست  یکذیگش تا ُواٌُگ تطْسهیکٌذ . هجوْػَ 

ُای فاسعی ّ  کذ اًْاع تا هیکٌٌذ کاسفلکغْگشافی 
 تشسّی عطْح هْسد ًظش چاپ کٌذعطش  4التیي سا دس 

 
 نحىه کار و ویژگی های اصلی

ّاسدٍ اص دعت کاسگش  دعتگاٍ تذت ًیشّغلطک اصلی  -
تْعیلَ چشخِای العتیکی ّاقغ دس طشفیي خْد تَ 

دشّف ّ دشکت هیکٌذ ًشهی تشسّی عطخ هْسد چاپ 
العتیکی دشّفچیٌی شذٍ تشسّی آى تشسّی عطخ 
هْسد چاپ قشاسگشفتَ ّ جُْش هْجْد دسعطخ خْد سا تَ 

 .تَ آى هٌتقل هیکٌٌذ
 جٌظ اص ُوگی آى تش عْاس سیلِای ّ اصلی غلطک -

 کْک فٌش تَ هجِض هجوْػَ ایي اًذ فششدٍ پلیوش
 ّ  اعت اعتیل اعتٌلظ جٌظ اص داخلی شًْذٍ
 طْل ّ هیلیوتش 477ػشض تا آى دشّفچیٌی قاتل عطخ

 دس چاپ جِت سا ّعیؼی عطخ هیلیوتش 657 تش تالغ
 . هیذُذ قشاس اپشاتْس اختیاس

دشّف آلفا ًوشیک اًگلیغی ّ یا  اص ای هجوْػَ -
تَ کلوات پشهصشف فاسعی تِوشاٍ اػذاد فاسعی 

کَ اص العتیک هخصْص چاپ هیلیوتش  07استفاع 
سیلِای هؼکْط تْعیلَ فلکغْ قالة گیشی شذٍ اًذ

اپشاتْس دعتگاٍ سا هجِض شذٍ اًذ ّ  آًِا پشتهْجْد دس 
 الی یکسا دس ذ تا کذُا ّ هطالة دلخْاٍ ًقادس هیغاص

دشّفچیٌی اصلی تشسّی سیلِای غلطک عطش  چِاس
 . کٌذ

ُوچٌیي آسهِا ّ لْگُْای هْسد ًیاص سا ًیض هیتْاى دس  -
اص عایض ُای هطاتق تا عطخ قاتل دشّفچیٌی دعتگاٍ 

جٌظ هِش ژالتیٌی تِیَ کشدٍ ّ تشسّی غلطک دعتگاٍ 
ًصة ّ ُوشاٍ تا دیگش کذُای دشّفچیٌی شذٍ تطْس 

 ُوضهاى اص آى چاپ گشفت.
 فْم جٌظ اص 55دس هذل جُْش  داهل غلطک -

هقاّم تَ جُْش عطْح جارب قالة گیشی  هخصْص
اص جٌظ ًوذی ّیژٍ  477ّعاختَ شذٍ ّ دس هذل 

هقاّم تَ داللِای عشیغ التثخیش تِیَ شذٍ کَ تشسّی 
هذْس فلضی عْاس داسای قشقشٍ ای اصجٌظ پلیوش فششدٍ 

شذٍ ، کل هجوْػَ داسای پیچ  تٌظین استفاع دس طشفیي 
سا ی اعت تا هقذاس تواط تا عطخ دشّف العتیک

هیغش  عادگی تَ یکٌْاختی سًگ چاپتوٌظْس 
 .هیٌوایذ

 پلیوش جٌظ اصکَ  دعتگیشٍ آسگًْویک طشادی -
جاگیشی آى  سادتی هْجة اعت عاختَ شذٍ فششدٍ

تا  طْالًی کاس خغتگی اص ّشذٍ  اپشاتْس دعتدس
 هیکٌذ جلْگیشیدعتگاٍ 

صْست ًیاص تَ ًصة دعتگاٍ تصْست اتْهاتیک دس  -
هیتْاى تَ جای دعتگیشٍ اص هجوْػَ جک پٌْهاتیک ّ 
کٌتشلش الکتشًّیکی کَ تْعظ چشن الکتشیکی فؼال 
هیشْد اعتفادٍ ًوْد ّ دعتگاٍ سا دس هجاّست  ّ یا 

 تیکَ قاتل َیعاهاًَ ّسً یتشسّ ، اصلی ًقالَعْاس تش 
کاستي ُا ّ یا هذل چاپ سا تشسّی ّآعاى  قیدق نیتٌظ

لْاصم  .ًصة کشد کٌذیه شیهختلف اهکاى پزکیغَ ُای 
 کاسشٌاعاى تْعظ ّ ایٌششکت دس تواها جاًثی هشتْطَ

 ّعاختَ طشادی ایٌششکت کاسآصهْدٍ ّتکٌغیٌِای
 . هیشًْذ

 

 

 

 
 هِشچشخاى دعتیدعتگاٍ 

 

 
 

 

 
 

 
 چاپ تشسّی کیغَ پالعتیکی تافتَ

 

 
 

 کاستيچاپ تشسّی 
 

 
 چاپ تشسّی کیغَ گًْی

 

 
 چاپ تشسّی پاکتِای کاغزی

 


