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 3پودمان 

 

بايستي آنها را پس از ، اندهاي چاپ توليد شدهتوسط ماشينكه  هاي چاپدهي فرممنظور شكلبه
ات اي كه مصرف كننده توليدگونهبه. دهي كنيملبندي و شكدستهصورت منظم و زيبا عمل چاپ به

 وري كارهاي چاپي به خوبيدر اين مرحله است كه بهره. چاپي بتواند به سهولت از آنها استفاده كند
رتيب ت، كند تا كردنمك مييكي از كارهايي كه براي رسيدن به اين هدف به ما ك. شودمشخص مي

ها، تا شيوه مرتب كردن و دسته كردن فرم ر اين پودماند. دهي آنها استكردن و در نهايت شكل
 .گيريمهاي چاپي را فرا ميها و ترتيب فرمكردن فرم
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 3واحد یادگیري 

 هاي چاپيتا و ترتیب كردن فرمشایستگي 
 
 
 

  ایدتاكنون پي بردهآیا 

 

 صورت دستي انجام شود چقدر براي يك كتاب زمان الزم است؟هاگر تا ب 
 هاي كتاب پايين آورد؟توان با راهكارهاي نوين زمان تا كردن را در فرمآيا مي 
 كننده باشد؟تواند كمكچقدر ميهاي تا كني نقش فناوري در ماشين 
 نقش دارد؟ ها چقدر در زمان توليد و هزينه تمام شده كتابكتاب ترتيب 
 

 

هدف از اين شايستگي فراگيري شيوه تا و ترتيب كردن فرم هاي چاپي توسط دست و ماشين هاي : هدف
 .مي باشد مرتبط با فرايند پس از چاپ

 
 

  استاندارد عملکرد

 

 .بهداشت كاردر محيط كارگاه صحافي يب فرم هاي چاپي با رعايت كامل ايمنيتا و ترت فرايند
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 هامرتب كردن و دسته كردن فرم

 

 چگونه بايد فرمها را در ماشين ورق تاكني قرار داد؟   دانید آیا می

 مشخص مي شود؟ چگونه، لب كار فرم چاپ شده 

 د؟نتا بر چه اساسي در ماشين قرار مي گير فرمها براي 

 مي كند؟انجام كار  چه كمكي به كاغذ هاي چاپ شده هوا دهي 

 چيست ؟كاغذ  )راه و بيراه( منظور از تعيين راستا 
 

 

 

ين در ماش ه طور درستب صفحات بايستيبسته به نوع تا و نحوه چيدمان  ي چاپيها بايد توجه داشت كه فرم
س سپ، شوند بر زده و دهين ورق تاكني بايد كاغذها هواها در ماشيقبل از قرار دادن فرم. ورق تاكني قرار گيرند

طول ، تشماره صفحا، عالمت ترتيب، شماره فرم صحافي، هاي نشانسمتق د.نبا توجه به نوع تا تعيين راستا شو
تن محل قرار گرف: در ادامه مطالبي پيرامون نشان داده شده است. 1لب كار و قسمت روي فرم در شكل ، ورق

 را شرح مي دهيم. چيدن كاغذ در دستگاه پشت و روي فرم و تشخيص، لب كار
 
 

 
 1شکل 

 

  محل قرار گرفتن لب کار در تاکنی
از عرض روي تخته يعني كاغذ  .صورت شكل زير مي باشدهفرم ها ب نحوه قرار گيري، كنيتا در ماشين هاي ورق
ار تغذيه قر ولي در تختهطغذ از جهت كا، در صورتيكه در ماشين چاپ كني قرار مي گيرد.تاتغذيه ماشين ورق 

 (.2شكل) مي گيرد
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 نحوه قرارگیری در تخته تغذیه ماشین ورق تاکنی  -8شکل 

  
 

 کاغذ درتخته تغذیه ماشین افست نحوه قرارگیری -8شکل 
 

  تشخیص پشت و روی فرم

 ينبه ا ده ساده استفاده كرد.از يك قاع هاكني مي توان براي تشخيص پشت و روي فرمهاي ورق تادر ماشين
 .(5شكل ). .. و 55، 25، 15مثل ، قرار گيرد 5عدد كه زير مكنده سمت راست مضربي از  صورت

 

 
  8شکل 



 های چاپیتا و ترتیب کردن فرم

 88 

 ماشين تاكني به دو روش پيوسته و آپارتي صورت مي گيرد: تغذيه :چیدن کاغذ در واحد تغذیه

، جزا به صورت فلس ماهي و روي هم در ماشين تاكنكاغذهاي م، در اين روش :الف( واحد تغذیه پیوسته )بُری(
 ،اين روش تغذيه براي كاغذهايي كه بر روي آنها ورني زده شده و يا سطح چسبنده اي دارند. تغذيه مي شوند

مشاهده  5شكل  چون در اين روش از دوتايي رفتن ورق ها به داخل ماشين جلوگيري مي شود. در، مناسب است
ز بااليي به طور پيوسته وارد ماشين شده و پس از گذر از پشت سيلندر در ميز پاييني به ورق ها از مي، شودمي 

 .صورت تك تك وارد دستگاه بعدي مي شوند
 بااليي ميز -1

هاي كاغذ كه روي هم قرار جريان ورق -2
 اندگرفته

 تسمه انتقال -3

 سيلندر -5

 پايين نگهدارنده قرقره -5

 پيش رو قرقره -6

 نيميز پايي -7
 

 

 واحد تغذیه پیوسته -8شکل 

 
 

ورق تا كني براي كاغذ هاي ورني زده شده مناسب است داليل خود را با هنرجويان ديگر  به نظر شما كدام دستگاه  بحث کالسی
 .مقايسه كنيد

  

 
 
ماشين آماده ، در اين تغذيه پس از چيده شدن كاغذ بر روي تخته و آماده سازي اوليه :واحد تغذیه آپاراتی( ب

، حركت مي شود. به اين ترتيب كه ابتدا دمنده هايي كه در پشت كاغذ و در مجاورت مكنده ها واقع شده اند
شروع به دميدن هوا بين كاغذها مي كنند. )اين كار باعث جداشدن كاغذها از يكديگر شده و مانع از ورود هم 

كاغذ رويي را ، سيني آپارات مي شود( سپس مكنده ها زمان چند كاغذ به داخل ماشين و هدايت روان كاغذ به
اخل ماشين باعث انتقال كاغذ به د، از ديگر كاغذها جدا كرده و نورد هاي جلويي تخته آپارات با حركت دوار خود

 .تصوير قسمتي از تخته آپارات يك ماشين تا كن را نشان مي دهد 6تاكن مي شوند. شكل
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 دسته ورق كاغذ -1

 اتتخته آپار -2

 گونياي جلويي -3

 كننده كاغذقسمت جدا مكنده آپارات و -5

 نازل هاي دمنده هوا -5

 نورد گردان وپيش بر -6

 

 قسمتی از آپارات یک ماشین تا کن -8شکل 
 

 ؟تندهسهاي ورق تاكني پيوسته و آپاراتي چه معايب و چه مزايايي دارند و هر كدام براي چه كارهايي مناسب ماشين  کنیدپژوهش 
 

 
 

 ،ماشين هاي تاكن فقط براي تا كردن يك فرم چاپي كاربرد ندارند: عملیات اضافی در دستگاه های تاکن
 :مثل، قابليت هاي ديگري نيز به آنها افزود، بلكه مي توان با افزودن قطعات و ابزارهايي

 (7)شكل  شانه براي تاي دروازه اي 

 
 شانه -7شکل 

 

 (8)شكل زنيهاي پرفراژ و خطتيغه، هاي برشهايي مانند: تيغهسوار كردن ابزار شفت و محور اضافي براي 

 
  قسمت پرفراژ -8شکل 
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 هاي زني براي چسباندن قسمتواحد چسب
 داخلي تا

 كوب درون خط توليدماشين طال 
  

    
  واحد چسب زني  -9شكل 

  
نكته زيست 

  محيطي
ان مثال در مديريت مواد دور ريز است به عنو، زيستم براي جلوگيري از خراب شدن محيطيكي از موارد بسيار مه  

يافت استفاده كنيم اي بازداده و آنها را بر قرارهنگام برش كاغذ دور ريز كاغذ را دور نريزيم بلكه آنها را در محل مناسب 
تگي به توجه اي است اما اين عمل بسيافت كاغذ روش سادهباز. بريده شود شود كه درختاني كمتراين كار باعث مي

زباله ره و آن را به فت دارد. نه اينكه فقط به سادگي كاغذ را پابازيا مردم نسبت به اهميت برگرداندن كاغذ در زنجيره
  شود.از كاغذهاي بازيافت تهيه مي، يك سوم كاغذ مصرفي در آمريكا تقريباً تبديل كنند.

 
  

  ها باشيد.مواظب دست، در هنگام نصب تيغه هاي دوار پرفراژ -1    ايمنيهتنك
  .هاي مخصوص صدا گير استفاده كنيداز گوشي -2
  .كنيد خودداري هاي متحرك آنبخشدست زدن به  از، كنيدر هنگام كار ماشين ورق تا -3
س گشاد پرهيز شيدن لبالباس كار مناسب و مرتب نيز نكته مهمي است كه بايد مورد دقت و توجه قرار گيرد و از پو -4

  جمع و بسته باشد. هاشود بخصوص سر آستين
پاكيزگي  .يش نيايدسرخوردگي پو روغن باشد تا لغزش و  تميز و عاري از گرد و غبار حتماً محيط و كف محل كار -5

  گردد.اعث حفظ سالمت افراد شاغل نيز ميب، و تميز بودن محيط كار گذشته از ارتقاء كيفي كار
  .يجاد مي كنداكاركنان  تعادل جسماني و تحرك مورد نياز را براي درجه حرارت مناسب در فصل گرما و سرما -6
پس از مدت زمان  بايستآور است لذا ميافراد زيان ي اعصاب و روانآالت كارگاهي براو صداي ناشي از ماشين سر -7

  .كار را ادامه دهد استراحت مجدداً مشخصي محيط كار را ترك گفته و پس از
  .دكارگاه تهيه مي شوند بايد اصول ايمني در آنها رعايت شده باش وسايل و دستگاه هايي كه براي -8
  .الكترونيك و دو شستي براي برش باشدماشين برش بايد مجهز به چشم  -9

 هاه ماشيندر اين گون .در صورت ايراد و اشكال در هر قسمت از ماشين بايد فوري تعمير و رفع اشكال شود -10
  باشد.مسئوليت مستقيم كار با يك نفر مي

گي نيز خواهد عث خستصدمه به چشم با كمبود روشنايي غير از .گاه به اندازه كافي و مناسب باشدروشنايي كار -11
  .شد
 م ماندن محيط كارگيري و باعث سالزماني مشخص از اشاعه بيماري جلو با تعيين فاصله، معاينه كامل افراد شاغل -12
  .گرددمي
و بصري به افراد هاي سمعيهاي مختلف از جمله سيستمتوان با روشموارد ايمني و بهداشتي را در هر كارگاه مي -13

 آموزش داد.
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 .اين تحقيق را با استفاده از تصاوير به هنر آموز خود ارائه دهيد. يك ماشين ورق تاكني از چه اجزايي تشكيل شده است  یق کنیدتحق
 
  

 
بردن  :با نظارت هنرآموز يك دستگاه ماشين ورق تاكني به صورت پيوسته )تغذيه بري( را انتخاب كنيد و با آن نحوه  عملیفعالیت 

 قرار گيري فرمها از لحاظ گونيا و تنظميات دستگاه را انجام دهيد. ، تنظيم كاغذ، كاغذ
 
 

 

 
 

 هاي چاپي فرم تاكردن

 
 شود؟ چگونه انجام مي تا چيست و   دانیدیا میآ

 علت استفاده از تا چيست ؟ 
 چند نوع تا وجود دارد ؟ 
  كتاب تاثير دارد؟ توليد و قيمت تمام شده زمان برچقدر  كاغذها تا كردنفرآيند 
  تا به چند دسته تقسيم مي شوند؟ هايماشين 
 اجزاي ماشين هاي تاكني كدامند ؟ 

  منظور ازLG و SG چيست ؟ 
 

 

 
كه سطح آن مطابق  ايگونهبه ، فشار و در راستاي يك خط مستقيم كاغذ تحتعبارت است از خم كردن ، تا

بل پرفراژ از قيا ام خط زني ممكن است خط تا با انج. ي در آيدتيز تغيير كرده و خط تا به صورت لبه، اندازه تا
و سطح  مورد خمش، سطح داخلي تا، زماني كه سطح كاغذ تا مي شود. آماده سازي شودبه منظور تا كردن( )

له نيرويي با عمل تا مقاب، سطح چاپ شدهتغيير شكل  فشار تا و با اعمال. گيرد مورد كشش قرار مي، بيروني آن
در اين . حالت اول بر گردد ايل دارد بهورق كاغذ تم، اين صورتدر . كرده و باعث برگشت تا به عقب خواهد شد

ي مطالب، . در ادامهبيانگر نيروي الزم براي عمل تا مي باشدتا و محور عمودي  زاويه گرافقي نمايان محور، نمودار
محورافقي ، در اين نمودار 11شكل :پيرامون انواع تاي فرم هاي چاپي و نحوه تنظيم دستگاه را شرح مي دهيم

 .و محور عمودي بيانگر نيروي الزم براي عمل تا مي باشد تا نمايانگرزاويه
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 یروی الزم برای تارابطه میان زاویه تا و ن -11شکل 

 

 

 :به سه ناحيه تقسيم مي شود 11شكل 
جاد ناپايداري در سطح كاغذ اي، با تغيير شكل، زاويه تا بسيار كوچك بوده، در اين ناحيه: برگشت پذیر ناحیه

 .كاغذ به حالت تخت اوليه باز مي گردد، شده و در صورت توقف عمل تا
ا اين تغيير شكل تا جايي كه نيروي ت. قابل برگشت آغاز مي شودتغيير شكل غير ، در اين ناحيه :ناحیه میانی

 .آن قدر افزايش مي يابد كه به زاويه شكست برسد، تا ادامه يافته و زاويه، به حداكثر ميزان ممكن خود برسد
 .شكسته شده و از نيروي تا كاسته مي شود، دراين زمان ساختار سطح تا شونده

طح ساختار س دركام كاغذ به علت شكست ايجاد شده نيروي تا و استح، احيهاين ن در: برگشت ناپذیر ناحیه
درجه رسيده و نيروي برگشت پذيري سطح تا شونده به صفر  181به ، تا دراين مرحله شود. زاويهتاشده كم مي

 .كه اين مسئله اجتناب ناپذير است، البته در عمل ممكن است سطح تا شونده كمي به عقب بر گردد. مي رسد
 
 

 :ارائه دهيد هنرآموز صورت مكتوب به و نتايج آن را بهحالت هاي ايجاد شده روي كاغذ . بررسي كنيدرا گزينه زير دو   کار در کالس
 چه اتفاقي در كاغذ ايجاد مي شود؟، وقتي كاغذ تا شود و زاويه تا بسيار كوچك باشد -1
درجه برسد چه اتفاقي در كاغذ ايجاد  181ه آن به و زاويوقتي كاغذ تا شود و شكست در محل تا بوجود آيد  -2

 شود؟مي
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ر گذار مي باشند كه عوامل متعددي بر مقاومت كاغذ در برابر تا اث: عوامل موثر بر مقاومت کاغذ در برابر تا
 :عبارتند از

يروي نياز به ن براي تا كردن، ف كاغذ انجام شوددرصورتي كه عمل تا عمود بر جهت اليا :الیاف کاغذ( الف
اگر عمل تا موازي با الياف كاغذ انجام شود براي تا كردن نيروي كمتري  ( و11)شكل  بيشتري خواهيم داشت

 .(12شكل ) نياز خواهيم داشت
 .مكني جهت الياف كاغذ را مشخص، توليد با دانستن اين موضوع مي توانيم پيش از مرحله

 

  

   تا موازی با جهت الیاف -18شکل  جهت الیاف بر تا عمود -11شکل 

 

 در برابر، نسبت به كاغذ هاي ساخته شده از الياف چوب، كاغذهاي ساخته شده از الياف سلولزي :نوع کاغذ( ب
 دارند. مقاومت كمتري، تا

ي مناسب برارطوبت ميزان .كم تر مي شود، مقاومت آن در برابر تا، هرچه رطوبت كاغذ بيشتر باشد :رطوبت( پ
  .(درصد است 55الي  55)ن رطوبت استاندارد محيط هما، كاغذ

ه ب، شكل ايجاد شده در ساختار آن مقاومت كاغذ به علت تغيير، بعد از انجام اولين تا :تعداد تا در یک خط( ت
مقاومت آن به ميزان اندكي كاهش مي  ديگر يك بار، شدت كم شده و پس از تاي مجدد بر روي همان خط

 .يابد
 براي. تعداد دفعات باز و بسته شدن ورق ها موثر است، در تخمين مقاومت تا پذيري :تا شده مقاومت سطح( ث

 . هم مقايسه كرد بايد مقاومت سطوح تا شده و تا نشده را با، اين تخمين
 

هم  روي و راه كاغذ چگونه باشد تا مشكلي در انطباق بررسي كنيد براي كتاب هاي تك رنگ و كتاب هاي چند رنگ  کار در کالس
 خوردن رنگ ها پيش نيايد. 
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( و هنگامي كه راه 13گويند )شكل مي LG(LONG GRAIN) آن به باشد عرض كاغذ چاپ موازي كاغذ راه وقتي  نکته
 (15 شكلمي گويند. ) SG(SHORT GRAIN)باشد به آن طولكاغذ موازي 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه کاغذ موازی عرض SG -18شکل                                                        راه کاغذ موازی طول LG -18شکل 
 

 

 
 
 

  نکته
 ز حيث اندازه داردكاغذ هميشه در جهت موازي راه الياف نوسانات بيشتري ا. 
 مي ايستد استقامت كاغذ خيلي بيشتر است و در اين جهت كاغذ صاف تر، عمود بر الياف باشد، وقتي فشار. 

 احتمال پارگي و تركيدن باالتر مي رود، عمود بر راه كاغذ باشد، وقتي خط تا. 
 ستاضعيف تر پاره شدن كاغذ  امكانبنابراين ، تا شدن وقتي موازي راه باشد بسيار راحت تر صورت مي گيرد .

اول خطر پاره شده در هنگام تا را پايين مي آورد و دوم . اين مسئله براي طراحي فولدر داراي دو امتياز مي باشد
 .د و باز نمي شودنآن راحت تر روي هم قرار مي گير هايلبه
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  وضعيت راه كاغذ در حاالت مختلف  فعاليت عملي
  .دو مانند نمونه آنها را تا بزني متر را آماده كنيدسانتي5/17×  25سه برگ كاغذ در اندازه وزيري 

االت زير و به سؤ داده شده آنها را درست كرده هايبا توجه به شكل
  ارائه دهيد. را به هنرآموز و جواب آنپاسخ دهيد 

(شكل  اگر راه كاغذ موازي عطف كتاب باشد چه مزايايي دارد؟ الف)
15(  

  
  

  
 آيد؟مي وجوده خط تا عمود بر راه كاغذ باشد چه مشكالتي ب اگر) ب

 )16(شكل 
  
  

  
  
 

 )17اگر خط تا موازي با راه كاغذ باشد چه مزيتي دارد؟(شكل  ج)

  
  
  
  
  

  
  
  

،نوع محصول توجه بهمطابق با ابعاد معين و يا بر طبق طرح و شكل مشخص شده صورت گرفته و با ، در صحافي عمل تا    نكته
  :نتايج زير را در بر دارد

  قرارگيري صفحات به ترتيب و پشت سرهم
  استحكام باالتر فرم هاي تا شده در مقايسه با فرم هاي تا نشده 

  سريع تر فرم هاي تا شده در ماشين هاي ترتيب كتاب و مجله امكان تغذيه
 هاي تا نشدهحمل و جابه جايي راحت تر فرم هاي تا شده نسبت به ورق 

  كاهش فضاي انبارش در سطح
  ) بحث تبليغات(افزايش كارايي و اثر بخشي محصول 

 
  

 17 شكل

 15 شكل

 16 شكل

راه کاغذ

راه کاغذ

راه کاغذ
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پرسش 
 کالس

  

 در آستر بدرقه كتاب و نقشه هاي توريستي چه قابليتي دارد؟، تا

 

 
انواع  در ادامه .مي توان اشاره كرد و تركيبي موازي، متقاطع تاي سه دستهبه طور كلي در فرايند تا به : انواع تا

 .فرم هاي چاپي را به اختصار شرح مي دهيمتاي 
ن دكردر صورت باز  خطوط متقاطع با يكديگر به شكل يك مستطيل در آمده و، در اين تا :تای متقاطع( الف

صفحه به دست خواهد  16، هتبا انجام سه تاي متقاطع در سه ج. شودشكل عالمت )+( مشاهده مي، فرم تا شده
 . (19و 18هاي )شكلآمد 

 

 
 

  18 شکل

 

 

 19شکل 
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 بستگي به نوع و كيفيت كاغذ دارد.(، البته تعداد تا)حداكثر چهار بار مي توان كاغذ را تاكرد.، در تاي متقاطع  نکته

 
 

 
 .كنيدتا  پشت و رو به صورت فرم فارسي را 21و  21 هايشكلچاپ شده فرم   عملی عالیتف

 3آن را ، در دست گرفتهرا  مترسانتي 51×71به اندازه  كاغذو يا برگ سانتي متر  7/29× 21 كاغذ به اندازهبرگ يك 
شروع به گاه آن 22شكل . باز باشد، را طوري در دست بگيريد كه سمت چپ پايين صفحه شدهفرم تا  .بار تا بزنيد

 كردن آنرا به هنر آموز خود ارائه دهيد. بدست آوريد. پس از آمادهشكل را . گذاري صفحات كنيدشماره

 

  
 فرم شماره یک پشت -81شکل                       فرم شماره یک رو -81شکل 

 
 88شکل 

  



 هاي چاپيفرمتا و ترتيب كردن 

 95

  .تا كنيد 24و  23هاي شكل فرم زير را با توجه به  عمليفعاليت
  قطع رحلي كوچك 
  مترسانتي5/21× 5/29اندازه قبل از برش 

  مترسانتي 21× 5/28 از برش اندازه بعد
  متر سانتي 45×60اندازه كاغذ چاپ 

  صفحه 4تعداد صفحات هر طرف فرم 

  
  

گذاريوت در شمارهتفا هادر اين كتاب شوند.هم قرار گرفته و معموالً منگنه ميها درون فرم، هاي كم حجمبراي كتاب    نكته
  . صفحات است

 

  
  .را شماره گذاري كنيد دو فرم را تا كرده و داخل هم قرار دهيد و آن 26 و 25 هايبا توجه به شكل  فعاليت عملي

  ) صفحه 16 اي مجموعاًصفحه 8دو فرم (

  
  26شكل                                  25شكل 

 
  

فرم شماره یک رو

فرم شماره یک پشت

لبه کار

لبه کار

14

85

32

67

13

137 5

9

 23شكل 

 24شكل
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جه در نتي، به صورت موازي قرار گرفته اند، نسبت به يكديگر هاتا، در تاي موازي يا آكاردئوني :تای موازی( ب
با اين . مشاهده مي كنيم را( به صورت موازي)ط قرار گيري اين خطو نحوه، مي كنيم وقتي فرم تا شده را باز

تاي آكاردئوني و تاي دروازه اي را ايجاد ، ايتاي طاقه، مي توان طرح هايي از قبيل تاي موازي از وسط، نوع تا
 .(31تا  27)شكل  كرد

 

 

 

 

 تای دروازه ای انواع -88شکل   تای آکاردئونیانواع  -87شکل 
 

 

 

 

 

 تای موازی از وسط -81کل ش   ایتای طاقه -89شکل 

 
 

گي به بست، مي توان به دفعات بيشتري كاغذ را تا نمود. البته اين تعداد تا، زي بر خالف تاي متقاطعادر تاي مو
بار  16توان بنابراين مي، شانه وجود دارد 16دارد. در ماشين هاي تا كني حداكثر  ماشين تاكني تعداد شانه

 .زدا تا كاغذ ر
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 آموز خود ارائه دهيد.هنر سپس آنها را به درست نموده و دروازه اي را مانند نمونه تاهاي 31هاي با توجه به شكل  فعالیت عملی

 
 انواع تا های دروازه ای -81شکل 

 

 

 
 و آنها را به هنر آموز محترم خود ارائه نماييد. زير تاهاي آكاردئوني را مانند نمونه درست كرده 32با توجه به شكل   فعالیت عملی

 

 
 انواع تاهای آکاردئونی -88شکل 

 

 

 
آموز محترم را مانند نمونه درست كرده و آنها را به هنر تاهاي طاقه اي و موازي از وسط 35و  33هاي با توجه به شكل  فعالیت عملی

 خود ارائه نماييد.

 
 تای موازی از وسط -88کل ش  ایتای طاقه -88شکل 
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، براي انجام اين نوع تا .تاي تركيبي مي باشد، در دسته بندي بر اساس شكل آن، نوع ديگر تا :تركيبي پ) تاي
يك نمونه از اين نوع تا را  36و  35در شكل  .استفاده مي كنند) متقاطع و آكاردئوني(از دو نوع تاي قبلي 

و بروشور كمتر ديده شده و اغلب از آن براي كاتالوگ هاي تبليغاتي استفاده  در كتاب، اين نوع تا .مشاهده كنيد
  .مي شود

 

 

  

  تاي تركيبي  -35شكل 

  

  نوع ديگري از تاي تركيبي  -36شكل 
  

  وزيري يا سلطاني  :اندازه كاغذ  فعاليت عملي
گذاري و شماره وي كاغذ وزيري درست كردهر، اي مانند شكل ارائه شدهصفحه 4دو فرم ، 38و  37هاي با توجه به شكل

  .خود ارائه دهيدرا درست كرده و به هنرآموز  نمونه آن، 41و 40، 39هاي كنيد. سپس مانند شكل
 

  
  37شكل 

            
  38شكل 
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 89شکل 

 
 81شکل 

 
 81شکل 

 

 

تا  را آن، 55و  55هاي اي را شماره گذاري كرده و سپس مانند شكلصفحه12 فرم، 53و  52هاي به شكل با توجه  فعالیت عملی
 .ه دهيدهنرآموز خود ارائ كرده و به

 

 

 
 88شکل 

 
 

 88شکل 
  

 88شکل 

 88شکل 
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نوشته و داده و سپس نام هريك از تاها را  ابتدا تاهاي زير را روي كاغذ انجام در گروه چهار نفره 56با توجه به شكل   کار در کالس
 .به هنر آموز خود ارائه دهيد

 

 
 

 88شکل 
 

 

 

كني مدل جديد مراحل كار نسبت به ماشين هاي  در ماشين ورق تا: مراحل راه اندازی ماشین ورق تاکنی
و  اشين قرار دادهفقط كافي است كاغذ مورد نظر را در قسمت تغذيه م .ورق تا كني قديم بسيار آسان مي باشد

با دست لمس  .و نوع تا را كه روي صفحه بصورت آماده شده قرار دارد نل آن اندازه كاغذسپس روي صفحه پ
 ها به سرعتاين ماشين .اشين را فشار داده تا ماشين عمليات تا كني را انجام دهدو سپس دگمه شروع م كنيم

در ادامه مراحل تا كني در  .انجام مي دهندبا توجه به نوع تا به صورت اتوماتيك تنظيم مي شوندو عمليات تا را 
 .دهدنشان مي 59ر شكل اتمام كا، انتخاب اندازه كاغذ نوع تا و دكمه شروع 58شكل ، بار گذاري كاغذ 57شكل 

     8                            8                              8                                1 

     8                            7                              8                                8 

     18                           11                              11                                9 

   18                            18                             18                              18 
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 .استفاده از ماشين هاي مدرن مجهز به صداگير در سالمت و بهداشت محيط كار بسيار موثر و مفيد مي باشد  نکته

 
 

 
 

دسته ، : شامل قرار دادن كاغذبار گذاری کاغذ( 1
كردن و بر زدن كاغذو رعايت نشان يا گونياي كار در 

        (57شكل ) تخته تغذيه ماشين ورق تا كني
  

 
 
 
 
 
 
 (58نوع تا و شروع كار)شكل ، انتخاب اندازه كاغذ( 2
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 59شكل ) اتمام كار (3

 

 

 

 
 
 
 

  

 ه ماشینقسمت تغذی -88

 انتخاب کاغذ، نوع تا و شروع کار -89

 یه ماشینقسمت تغذ -87
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 ،پيشرفته اي مانند واحدهاي تا ماشين هاي تاكني شامل واحد هاي: ماشین تاکنی و تنظیم آنها واحدهای
در ادامه به  51شكل  .د نظر در كنار يكديگر قرار مي گيرندمور عمليات ويژه كه به منظور، تغذيه و تحويل اند

 :شرح مختصر آنها مي پردازيم

 
  قسمت های اصلی ماشین ورق تاکنی -81شکل 

 

 رنگي لمسي نمایش صفحه

عملياتي كه توسط صفحه نمايش انجام مي شود 
 :عبارتند از

  تنظيم سرعت دستگاه ورق تا كني 
 تغذيه ورق 
  كني هاي ورق تازمان تيغهتنظيمات مربوط به 
  شمارش ورق ها 
  وارد كردن اندازه كاغذ ها 
  تنظيمات مربوط به مكش كاغذ 
 جداسازي و برداشتن كاغذ 
  تنظيمات مربوط به دوتا بگير كاغذ 
  روش كاربري آسان و سريع 
  51شكل   

 صفحه نمایش لمسی – 81شکل 
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ا هدر سيستم تغذيه پالت فرم :سيستم تغذيه( 2
توسط كاربر به  رديف شده اي از فرم ها يا دسته
تغذيه مي شود. فرم ها در اين مسير ، ماشين

جداسازي و تنظيم راستا شده و به سيستم تاكني 
شوند. فرم صحافي كتاب در مسير هدايت مي

جلو و پهلو گونيا  انتقال به ماشين تاكني از لبه
 (.52شكل ) شودمي
 
 
 
 
 
ث عبا جنس پلي يورتان با :( سيستم روتور كاغذ3

 زياد و تغذيه بدون خراش روي كاغذ سرعت 
 كندگيري ميشود و از جفتي رفتن كاغذ جلومي

  (.53شكل )
 
 
 
 
 
 
با پوشش ضد استاتيك و  :( قسمت انتقال كاغذ5

 (.55كل ش) انتقال كاغذ به صورت دقيق
 

 

 

 

  

 سیستم تغذیه  – 88شکل 

 سیستم روتور کاغذ  – 88شکل 

 قسمت انتقال کاغذ – 88شکل 
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( نوردهاي تا كن: طراحي نوردهاي تا نقش 5

ها نورد اين .كنندايفا مي اساسي را در كيفيت تا

 كاغذ بايد به نحوي عمل كنند كه در هنگام عبور

نه از بين نوردها بلغزد و نه اثر تا بر روي آن باقي 

از دو آلياژ پلي اورتان ، بماند. سطح اين نوردهاي تا

اي نورده تنظيم فاصله و استيل ساخته شده است

 .ضخامت و نوع كاغذ دارد، بستگي به شماره تا، تا

)شكل باشدت شياردار ميسطح استيل به صور

55.) 

 
 
 
اين قسمت براي تا كردن  :( قسمت تاي پاكتي6

در تاي  .تعبيه شده است در ماشين ورق تاكني
ه ب پاكتي به علت استفاده از نوردهاي تا و شانه

ميسر نمي باشد و  دست آوردن محل دقيق تا
 ،بايد قبل از انجام عمل تا براي باال بردن دقت تا

... آماده  پرفراژ و، خط زني وسيله محل آن را به
 (.56شكل )نمود

 
 
 
 
در اين قسمت كاغذ توسط  :( قسمت پرفراژ7

 ( سوراخ، سوراخ)پرفراژ ، هاي مخصوصتيغ
 (.57)شكل  شوندمي
 
 
 
 

  

 نوردهای تا کن دستگاه  - 88شکل 

 تای پاکتی قسمت  - 88شکل 

 قسمت پرفراژ  – 87شکل 
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در اين قسمت كاغذ  (:شمشيري)كن ( قسمت تا8
در تاي  .خوردتا مي توسط تيغه )شمشير(

ز تيغه براي ايجاد خط به علت اين كه ا، شمشيري
ورق كاغذ از بين  استفاده مي شود و پس از آن، تا

دقت تا به مراتب باالتر ، كندنوردهاي تا عبور مي
 (.58)شكل از تاي پاكتي است

 
 
 
 
 
 
در اين قسمت  :بندي( قسمت صحافي و بسته9

 شوندشده و براي توليد آماده مي ها فشردهورق
 (.59)شكل 

 
 
 
 
 

 
 

 
 تنظيم كار با ماشين ورق تاكني  یعمل عالیتف

 موارد زير را انجام دهيد:، با توجه به امكانات كارگاه
 چيدن كاغذ در قسمت تغذيه ماشين ورق تا كني

 تنظيم اوليه شامل گونيا و سنجاق كاغذ ها 
 تنظيم نوردهاي تغذيه ماشين با توجه به ضخامت كاغذ

 تنظيم آپارات كاغذ 
 نمونه كار تا شده  شروع به كار و آماده كردن

 

 

 

 

در ادامه اين . روش فرم هاي چاپي را تا مي كنند ماشين هاي تاكني به سه: های ورق تا کنیهانواع دستگا
 .مي دهيم توضيح اختصار ها را بهروش

ين ا در. ابتدا كاغذ از جهت طولي در زير تيغه تاكن قرار مي گيرد، در اين نوع ماشين روش تای شمشیری:( الف
. دكاغذ را بين دو نورد قرار مي ده عمليات تيغه تاكن با حركت عمودي به طرف باال و پايين هر بار يك فرم

ات

 ی

ش

م

ش

ی

ر

 ی

 
 قسمت تاکن شمشیری  – 88شکل 

 قسمت صحافی  – 89شکل 

 شمشیریتای 
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مراحل  61شكل در . خيم و تاهاي متعدد بسيار باال استضدقت اين نوع مكانيزم تاكني حتي براي كاغذهاي 
 نمايش داده شده است. "يشمشيرتيغه "تاي يك كاغذ توسط 

 كاغذ  -1

 گونياي كاغذ -2

 هدايت كاغذ  صفحه -3

 تا تيغه -5

 نوردهاي تا -5
 

 
 

 مراحل تای شمشیری -81شکل  

 
باعث هدايت آن به داخل نورد هاي در ، خود بر سطح كاغذ تا با ضربه كه تيغهشود مشاهده مي  75شكل در 

موجب عبور كاغذ از بين نوردها و در نتيجه تا ، حال گردش مي شود. اصطكاك ايجاد شده مابين سطح كاغذ
از حد معمول ، (دمستقيمي با ضخامت كاغذ دارن بطهكه را)بين نوردها  در صورتي كه فاصله .شودمي  آن شدن

اد نشده ايج، اصطكاك، اگر اين فاصله بيشتر از حد معمول باشد .كمتر باشد نورد ها بر سطح كاغذ اثر مي گذارند
 مطلوب آن نمي باشند. كردنبه نگهداري كاغذ و تا و نورد ها قادر 

 ل در هر سيكل كاري فقط يك عم، تا به علت نوع حركت باال و پايين تيغه، تاي شمشيري در :تغییر محل تا
را  بايد محل قرار گيري واحد هاي تا، دراين روش براي به دست آوردن طرح هاي مختلف تا.تا صورت مي گيرد

 (61داد مانند )شكل  تغيير يكديگرنسبت به 
 

 
  تغییر محل تا -81شکل 

 چهارممرحله  سوممرحله  دوممرحله  مرحله اول
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د. به گراماژ و سختي سطح تا شونده نيز بستگي دار، البته اين دقت، منجر به افزايش دقت تا مي شود تا استفاده از تيغه   نکته
 قابليت استفاده از انواع كاغذ وجود دارد، همچنين در اين روش

 
 

به صورت ها نورد است كه يكي از آن 3به طور كلي واحد تاي پاكتي داراي  :کی(تتای پاکتی )نوردی / غل( ب
ن نوع از اي. به عنوان نورد تا نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، كاغذ به داخل شانه تغذيه عالوه بر وظيفه، مشترك

د تاي پاكتي شود. يك واحتا كني استفاده مي هايدر ماشين هاي چاپيبراي فرم، ي شمشيريتا همانند تا
 متشكل از قسمت هاي زير است:

 به منظور هدايت كاغذ به داخل شانه، نوردهاي تغذيه 
 شانه با گونياي داخلي 
 شامل دو نورد دوار براي انجام عمل تا با حركت گردشي مخالف يكديگر.، نورد هاي تا 

نمايش داده شده  62 در شكلمراحل حركت كاغذ به داخل شانه و عمل تا  :مراحل هدایت و تا شدن کاغذ
 .است

 كاغذ -1
 نوردهاي تغذيه -2
 گونياي داخل شانه -3
 نوردهاي تا -5

  

  

 مراحل تای پاکتی -88شکل  

 

 با گونياي، به داخل شانه هدايت شده، پس از عبور از بين دو نورد، كاغذنشان مي دهد كه لبه جلويي  62 شكل
و مسدود بودن مسير داخل نوردها  ليل ادامه حركت/فشار ناشي ازدپس از برخورد به  داخل آن برخورد مي كند؛

 (ي زيرينتا)از محل قرار گيري دو نورد  شكسته و، كاغذ از خط مورد نظر كه اندازه آن قابل تنظيم است، شانه
 .كند عبور مي

گر بر روي يكديكاغذ  دو سطح تا شده، به كمترين حد خود رسيده جا به علت اصطكاك و فشار نورد ها كهدر اين
كاغذ مسير خود را به قسمت بعدي كه ، پس از اتمام تا در اين واحد. منطبق شده و عمل تا صورت مي پذيرد

 ادامه مي دهد.، پاكتي و يا قسمت تحويل ماشين باشد، مي تواند تاي شمشيري
 

 ماشين دارد.  بستگي به تعداد شانه، تعداد تاي قابل انجام  تهنک

 .عدد است 16، در يك ماشين تاكن هحداكثر تعداد شان

 مي توان مسير آن را مسدود كرد.، زماني كه از شانه اي استفاده نمي شود

 درجه نسبت به واحد قبلي قرار گيرد. 91 زاويهبا واحد تاي پاكتي بعدي بايد ، براي داشتن تاي متقاطع در اين مكانيزم

 

 

 چهارممرحله  سوممرحله  دوممرحله  مرحله اول
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در واحد متر  ظرفيت ماشين بنابر سرعت كاغذ، حال گردش هستندنورد ها مدام در ، پاكتي ياز آنجا كه در تا
اين  دربستگي به طول كاغذ دارد. ، تعداد ورق هاي تا شده در هر ساعت، بر دقيقه تعيين مي شود. بر اين اساس

عم از ا، به اين ترتيب اجراي انواع مختلف تا. قابليت بااليي وجود دارد، تادر هاي مختلف براي ايجاد طرح، نوع تا
 رايدا نسبت به تاي شمشيريروش تا اين . واحد تا امكان پذير مي باشد اي و آكاردئوني در يكدروازه، طاقه اي

 كاغذي تنوع هم چنين. احتمال تا شدن كاغذ در مكان نامناسب بيشتر است از اين رو. كمتري استدقت 
 . براي انجام عمل تا وجود دارد( از نظر جنس) كمتري

 
 ؟رخ مي دهدچه اتفاقي  نباشد ر عمل تا موازي با جهت الياف كاغذاگ  پرسش

 
 

 

 اگر رطوبت كاغذ كم يا زياد شود چه مشكلي در امر تا بوجود مي آيد ؟ رطوبت استاندارد براي كاغذ چقدر بايد باشد ؟  فعالیت عملی
 .نتايج را به صورت مكتوب به هنر آموز محترم خود ارائه دهيد

  
 

پديد آمدن چروك در باالي فرم تا شده به علت كشش : وک شدن تاچر
به وجود آمده در قسمت بيروني خط تا و فشاري است كه از داخل به 

ها كه به صورت ضمن اين كه قسمت باالي ورق. خط تا اعمال مي شود
 رتدر آن قسمت ضخيم، به علت تجمع بيشتر كاغذ، متقاطع تا شده اند

بنابر اين كاغذ در اين منطقه از انعطاف و . استهاي ديگر از قسمت
 .(63 )شكلشودمي چروك، ارتجاع كمتري برخوردار است و در هنگام تا

توان از دو روش زير باالي تا مي به منظور جلوگيري از چروك شدن لبه
 :استفاده كرد

 
 

پيوستگي الياف از ، با استفاده از عمل پرفراژ :پرفراژ کردن خط تا( الف
. شودهم باز شده و در پي آن استحكام و مقاومت كاغذ در برابر تا كم مي

هواي موجود بين فرم هاي تا شده از ميان ، بدين ترتيب درحين عمل تا
درزهاي پرفراژ عبور كرده و باعث مي شود عمل تا بهتر صورت گرفته و 

 .چروك ايجاد نشود
از تاي متقاطع در به جاي اين كه  :استفاده از روش های دیگر تا( ب

بهتر ، صفحه اي استفاده كنيد 16سه جهت براي به دست آوردن فرم 
و يا تاي متقاطع در دو  تاي موازي + تاي متقاطع()است از تاي تركيبي 

تعداد صفحات به دست آمده از هر فرم  65شكل  .كنيدجهت استفاده 
وك كه براي تكميل بل صفحه مي باشد 8 جهت در تاي متقاطع در دو

 .كتاب نياز به تعداد فرم بيشتري است

 88شکل 

 

 88شکل 
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ايج نت، هر دو زير گروه، با هماهنگي هنرآموز خود دو فعاليت زير را ميان افراد گروه تقسيم كار كنيد. پس از انجام كار  کار در کالس
محترم خود  موزبه هنر آ حاصل كار گروهي را به طور مكتوب .هاي خود را در گروه آورده و مورد بحث قرار دهيدفعاليت

 .ارائه دهيد
 با ماشين تاكني قديم فرم بندي كتاب در قطع رحلي كوچك (الف

 مترسانتي 5/21×5/29اندازه قبل از برش  
 مترسانتي 21×5/28اندازه بعد از برش 

 مترسانتي 55×61اندازه كاغذ چاپ 
 صفحه  5تعداد صفحات هر طرف فرم 

 صفحه65تعداد صفحات كتاب 
 جلد  21 :شمارگان

 .ابتدا ماكت فرم هاي كتاب را با دست انجام دهيد و سپس آنرا شماره گذاري كنيد
و در نهايت با توجه به گونياي كار و پشت و روي فرم و تنظيمات ماشين ورق تا كني زير نظر هنرآموز خود آنرا با 

 ماشين تاكني تا بزنيد.
 يد فرم بندي كتاب در قطع وزيري با ماشين تاكني مدل جد( ب

 مترسانتي 5/25×5/17اندازه قبل از برش 
 متر سانتي 5/23×17اندازه بعد از برش 
 مترسانتي 51×71اندازه كاغذ چاپ 

 صفحه  8تعداد صفحات هر طرف فرم 
 صفحه 65تعداد صفحات كتاب 

 جلد 21شمارگان
ظيم كرده و عمل تا كردن اوراق ها با توجه به گونياي كار و سمت پشت وروي آن ماشين را تنپس از آماده كردن فرم

 را زير نظر هنرآموز خود انجام دهيد.
 

 

 
 

 .در هنگام كار با ماشين تاكني مواظب دست خود باشيد  ایمنی هتنک
 .از صدا گير مخصوص استفاده كنيد 

 .از دست زدن به ماشين در حال حركت پرهيز كنيد
 در حال حركت پرهيز كنيد. از دست زدن به قسمت هاي پرفراژ و تيغه هاي تا كني

 .نكنيدها كار ح ايمني با اين نوع ماشينبدون آموزش صحي
 

 

  



 110

  هاي چاپيكردن فرم ترتيب
  

  ؟شودترتيب چيست و چگونه انجام مي    دانيدآيامي
 ؟دستي با ترتيب كردن ماشيني چيست فرق ترتيب كردن  
 ؟دهندتيب چگونه كار ترتيب را انجام ميهاي ترانواع ماشين  
 ؟شودكن چگونه انجام ميماشين ترتيبها در نحوه چيدن فرم  
 ؟رتيب به صورت دستي چگونه مي باشدنحوه ت  

 
  

شود. اين عمل گفته مي» كردن ترتيب«ها به شكل مشخص  به رديف كردن و پشت سرهم چيدن اوراق و فرم
كتاب از جمله جزوات و ، اي براي كارهايي كه داراي چند فرم يا نسخه باشد صورت مي گيرد. اوراق چند نسخه

چاپ هاي  ترتيب فرماصوالً .ترتيب شدن نياز دارند تا بقيه مراحل بر روي آنها انجام پذيرد كارهايي هستند كه به
  .دهيمادامه هر يك را به اختصار شرح ميشود در شده به دو صورت انجام مي

روي سطح ميز كار چيده  ،ها طبق رديف و شكل خاص در كنار همفرم :ها به صورت دستيترتيب كردن فرم
دار كند. در مورد كارهاي شمارهكارها را ترتيب مي، ها بر روي همدادن فرم شوند و صحاف با برداشتن و قرارمي

پس ، مسلسل هاي با شمارهقت شود كه ترتيب فرمبايد د .نياز است (شماره مسلسل) به دقت و توجه بيشتري
 ..ها به همان شكل اوليه حفظ شودكار قرار داده شود تا ترتيب شمارهشدن به شكل برعكس روي ميز  از ترتيب
برگ (دو نسخه اي) يك برگ شميز به عنوان زيره  150يا  100پس از هر ، شده هاي ترتيبمابين فرم معموالً

 .شودقرار داده مي
نظر  گونياي كار) درنشان و سنجاق (بايستي ، اند دن كارهايي كه ترتيب شدهرك براي دسته، شوديادآوري مي

 .گرفته شود و از همان طرف دسته شود
ها را به گليسيرين شود. بدين ترتيب كه انگشتبه هنگام ترتيب اوراق و براي سهولت كار از گليسيرين استفاده مي

 .گيردگيرايي كاغذها به بهترين شكل صورت مي، كنيم و در اين حالتآغشته مي
هاي هاي ترتيب با شكل و ساختمان متفاوت و در اندازهدستگاه :يماشينها به صورت ترتيب كردن فرم
 .شودمي شده به ترتيب در مخازن دستگاه چيده هاي چاپشود. به هرصورت اوراق و فرمگوناگون ساخته مي

يب ها بدين ترتملكرد دستگاهع .گيرنداوراق يكي پس از ديگري بر روي هم قرار مي، دستگاه پس از راه اندازي
هاي داخل كتاب فرم، افتد و در آخرين واحداست كه از هر واحد يك فرم بر روي نوار متحرك (ريل) دستگاه مي

 .تغيير داد توانگيرند را نيز ميتعداد واحدهايي كه در يك خط قرار مي .شودتكميل مي
هاي ديگر طور فرمهمين. گيرنداز وسط) بر روي ريل قرار مي(» هشتي«ها به صورت ها فرمدر بعضي از دستگاه

هاي ترتيب شده را از وسط فرم، ماشين دوخت، در اين حالت معموالً .شودو در آخر جزوه يا مجله كامل مي
فرم ، هاهايي وجود دارد كه در صورت بروز اشكال در ترتيب فرمكنترل كننده، هار اين دستگاهد .كندمفتول مي

  .آيدحالت مذكور پيش مي، . براي مثال اگر از يك فرم دو عدد برداشته شودكندرا از مرحله توليد خارج مي
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 .(65 ل)شكآيدبراي كارهاي لت به كار مي، كه استنوع ديگري از دستگاه ترتيب  :ترتیب ماشینی تک برگ
 م متصل شده اند با توجهكه به صورت پشت سره ترتيبهاي دهد تعداد برجيك برج عمودي ترتيب را نشان مي

 . شوندبه تعداد صفحاتي كه بايد ترتيب شوند چيده مي
 
 

 
 

 ماشین ترتیب – 88شکل 

 
 
همچنين  .دهداستارت و توقف را انجام مي، مه اصلي بوده كه عمليات چك كردنكن دستگاه داراي سه داي

 .كنده را در دقيقه ترتيب ميمجموع 65مي باشد و حداكثر سرعت اين دستگاه ( برح )خانه 11داراي 
 طرز ترتيب دستگاه را نشان مي دهد. 66در شكل 

 .باشدمتر ميميلي 75ارتفاع سيني تحويل 
 
 

 صفحه کلید دستگاه

 های ترتیب خانه یا برج
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 ماشین ترتیب - 88شکل 
 

هاي به شكل هااين دستگاه شامل مفتول دوزي و برش لبه، دو برج ترتيب بايك خط صحافي، 67 در شكل
 شود. از هر واحد يك برگ به قسمت خروجي هدايت ميگوناگون طراحي شده است و 

 
    87شکل 

 میلی متر 78ارتفاع سینی تحویل 
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 .اندطراحي و ساخته شده، ياز بازار مصرفهاي ترتيب بر حسب نوع نماشين: های ترتیبانواع ماشین
 :ها عبارتند ازين آنترمتداول

بخش هاي اداري  اصوال در شركت ها يا، ماشين هاي ترتيب عمودي اوراق: ماشین ترتیب عمودی اوراق مجزا
اندازه كوچك ، اين ماشين ها به منظور ترتيب اوراق اداري در دسته هاي كم حجم. مورد استفاده قرار مي گيرد

قرار گيري  اين ماشين ها از لحاظ نحوه. اداري و در انواع ديگر به كار گرفته مي شوند تقويم ها، فرم هاي ادراي
 . شوده عامل صرف جويي فضا توجه خاص ميب، ساختار آنها زيرا معموال در. مخازن اوراق متفاوت اند

قسمت برج ماشين ترتيب در عمليات تكميلي با اهميت است و ساختار آن تنوع  :برج عمودی ماشین ترتیب
ماشين ترتيب عمودي  .در صورت لزوم چندين برج به صورت پشت سر هم به هم متصل مي شوند .بسياري دارد

را دارد و يك مجموعه كامل  اوراق( به طور مثال واحد مفتول دوزي و برش لبه)صحافي قابليت اتصال به واحد
 (.68)شكل را تشكيل مي دهد

 

 
 ماشین ترتیب عمودی با دو ایستگاه  - 88شکل 

 
دهد تعداد برج هاي ترتيب كه به صورت پشت سرهم متصل يك برج عمودي ترتيب را نشان مي 68شكل 

ايك دو برج ترتيب ب، اين دستگاهدر . داد صفحاتي كه بايد ترتيب شوند چيده مي شونداند با توجه به تعشده
 .مرتبط شده اند، اوراق شامل مفتول دوزي و برش لبه، خط صحافي

ماشين هاي ترتيب افقي اوراق به منظور ترتيب اوراق در اندازه هاي بزرگ  :ماشین ترتیب افقی اوراق مجزا
خصات مش .دهاي ترتيب اين ماشين ها غالبا بخش اصلي ماشين را تشكيل مي دهندبه كار گرفته مي شوند. واح

واحدهاي ترتيب دريك خط  .نشان داده شده است 69ساختار و هم چنين جريان كاري اين ماشين در شكل 
وراق ا جداسازي هاي مكنده برايداراي ميله)اوراق به يك واحد تغذيه  افقي قرار گرفته اند و ايستگاه هاي تغذيه

 .مجهز شده اند( از باال
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سانتي متر  65اوراق قابليت ذخيره سازي بااليي براي اوراق دارد و معموال اوراق را تا ارتفاع  ايستگاه هاي تغذيه
واحد انتقال با حركت گردشي خود اوراق تغذيه شده را به واحد تحويل هدايت  .در اين ايستگاه ذخيره مي كند

مانند مفتول دوزي يا صحافي )هاي متفاوت ب افقي قادرند براي صحافي به روشمي كند. ماشين هاي ترتي
 .با واحدهاي گوناگون تركيب شوند( فنري

 

 
 ماشین ترتیب افقی -89شکل 

 

انتقال  توانهاس. ماشيني پيشرفته براي توليد مجالت است، ماشين ترتيب استوانه اي :ماشین ترتیب استوانه ای
فرم ها و ضمايم آن  ايستگاه تغذيه. (تا چهل نوار نقاله)نوارهاي متعددي دارد ، يط خودهاي تا شده در محفرم

 ميله روي، يابندمي بعد از اين كه فرم ها توسط زنجير به واحدهاي تغذيه انتقال . در باالي استوانه سوار شده اند
تقل شده و در مسير خود از گيرند و با يك حركت مارپيچي پيوسته منقرار مي ول محور استوانهح، مربوطه
 . كنندهاي بعدي تغذيه ميايستگاه

ه از كم ب، شمارش صفحات، گيرندبه علت اين كه فرم ها روي هم ديگر قرار مي، در ترتيب: مشکالت ترتیب
هاي به همين صورت در فرم .مي باشد 16تا  1از ، واقع شماره گذاري صفحات در فرم اول در شود.زياد شروع مي

 عوض، هاتكرار فرم، هاممكن است مشكالتي از قبيل گم شدن فرم، در مراحل ترتيب كند.ادامه پيدا مي بعدي
صورت بروز اين  رخ دهد. در، استفاده از فرم اشتباه و يا به كاربردن فرمي از نسخه هاي ديگر، شدن جاي فرم ها

ن بروز بنابر اي، ر قابل استفاده خواهد بودغي، كتاب به دست آمده به علت فقدان برخي از مطالب، قبيل مشكالت
 ل چشم پوشي نيست.اين قبيل خطاها بيشتر در موارد زير رخ مي دهد: قاب، چنين مشكالتي

 دفترچه تلفن.، تقويم، رمان: مانند، هاي سادهفرم 
 هاي مشابههاي داراي تصاوير و عكسفرم 
 اي متفاوتهاما با قيمت، هاي داراي تصاوير و زبان يكسانكاتالوگ 
 بندي يكسان و عناوين فرعي متفاوتهاي چند جلدي با صفحهدايره المعارف 
 هاي مختلفيك عنوان كتاب با زبان 
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يد با فرايند تول، شود كه كارگران واحدهاي صحافيتوصيه مي .شوندمي گاهي مرتكب اشتباه هابرخي از اپراتور
الزم است برخي از افراد ، شوندها به زبان اصلي صحافي ميواحد هايي كه اغلب كتاب  به خوبي آشنا باشند. در

اشتباهات فردي را ، تا حد بسيار زيادي، رعايت اين موارد حداقل آشنايي با زبان خارجي مربوطه راداشته باشند.
عنوان كتاب وجود دارد كه برخي از آنها  51گاهي اوقات بيش از ، واقع در يك واحد صحافي در دهد.كاهش مي

 بنابراين احتمال بروز خطا توسط كارگر بسيار زياد است.، بندي و تصاوير شبيه به هم دارندفرم
نيروي  مواد مصرفي و، (هاماشين)به سه عامل تجهيزات ، عوامل تاثير گذار بر كيفيت :عوامل تاثيرگذار بر كيفيت

  .انساني بستگي دارد
مكنده ها و اجزاي آن ، مانند بخش تغذيه، شين هااگر مشكالتي در تنظيم ما :(ماشین ها)تجهیزات ( الف

 ،عمل تغذيه به طور نا مناسب صورت گرفته و در نتيجه، دسته هاي كاغذ به خوبي از هم جدا نشده، ايجاد شود
ها و به جلوگيري از مشكالت تكرار و گم شدن فرم يعمل ترتيب يا تركيب به خوبي انجام نخواهد شد. برا

ر د، ماشين استفاده ميشود. اين تجهيزات باهي از تجهيزات مختلفي در قسمت تغذيههاي اشتكاربردن فرم
با خارج كردن محصوالت مشكل دار  اعالم هشدار كرده و، با توقف ماشين، صورت بروز خطا در ترتيب صفحات

 .فرايند توليد را در بخش ترتيب كنترل ميكنند، از چرخه توليد
ه كه در اين زمينه ميتوان ب، في نيز بر كيفيت ترتيب وتركيب موثرندمشكالت مواد مصر :مواد مصرفی( ب

 موارد زير اشاره كرد:
 زديك ن، سطوح تا شده اي كه تحت فشار مناسب قرار نگرفته اند)به طوري كه برگشت پذيري آنها به عقب

 به صفر نمي باشد(. 
 شته باشد.چسبندگي زيادي دا، بين فرم ها، به علت خشك نشدن كامل مركب و ورني 
 در سطح كاغذ الكتريسته ساكن ايجاد شده باشد.، به علت خشكي آب وهوا 
تاثير  ،نيروي انساني است. ميزان سواد وفعاليت اپراتور در طول روز، عامل تاثير گذاربعدي :نیروی انسانی( پ

ذيه ذ در قسمت تغبسزايي در كيفيت عمليات ترتيب دارد. شايد در نظراول فعاليت اپراتور كه همان چيدن كاغ
ولي با بررسي بيشتر خواهيم فهميد كه اين كار نياز به توانايي ، راحت به نظر برسد، ماشين وتنظيم آن است

 خواندن وتمركز دارد.

 کنترل فرم های چاپی

نابر اين ب .باشدبر نحوه ترتيب وروي هم گذاري فرم ها مي، تاكيد اصلي، در مرحله كنترل وضعيت ترتيب فرم ها
ماده سازي آسرعت در ، از جمله اهداف اصلي هر واحد صحافي.جه به كيفيت چاپ ودقت تا ضروري نيستتو

بنابراين در اين مرحله صرفا بر روي صحت ترتيب فرم هاتمركز كرده واين مورد ، كار وكم كردن هزينه ها است
وش رايج در كنترل ترتيب ر 5، ارزش خاكستري و تصويربرداري، باركد، عالمت ترتيب .رابررسي مي نماييم

 ها مي باشند.فرم
متر كه در قسمت ميلي 5×11از عالئم مستطيل شكل سياه رنگي به اندازه ، در اين روش :عالمت ترتیب( الف

متفاوت و به گونه اي ، محل قرار گيري اين عالمت ها در هر فرم .استفاده مي شود، عطف كتاب چاپ مي شود
با بررسي ترتيب  .به صورت پلكاني ديده مي شوند، گيرند رتيب روي هم قراراست كه اگر اين فرم ها به ت

كيفيت و صحت عمليات ترتيب را مي توان مورد ارزيابي ، به صورت بصري، قرارگيري عالئم چاپ شده
 .(71)شكل قرارداد
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 عالمت ترتيب – 70شكل 

  
هاي كه نياز به ترتيب دارد(نه در بروشور، ايطراحي و در محصوالت چند اليه، اين عالئم در قسمت پيش از چاپ

كنترل حائز به وجود  با توجه به اينكه مشاهده عالئم ترتيب در مرحله .گيرندمي اليه) مورد استفاده قرارتك
 با اين روش قابل، شده اند هايي كه از ناحيه عطف پرفراژفرم اوراق تكي و، ورد. همچنين اوراق تا شده نازكآمي

  ارزيابي و كنترل نيست.
كدي است دو ، كدبار .كد استاراستفاده از ب، روش ديگر براي بررسي صحت فرم هاي ترتيب شده باركد:) ب

 متري هستند كه با فاصلهميلي1خطوط كوتاه ، هاباركد .شودبعدي كه در قسمت پيش از چاپ در نظر گرفته مي
امكان  طرف قابل مشاهده نيستند. 3بااليي اوراق چاپ شده و پس از انجام برش  در حاشيه، معين از يك ديگر
ها الزم است كه در قسمت كدها و تأييد صحت ترتيب فرمبر اي خواندن بارت.  صفر استقريباً، خطا در اين روش

شود كه تمام هايي استفاده مياز اين روش در مجموعه .اسكنر تعبيه شود، تغذيه دستگاه ترتيب يا مفتول زن
  گيرد.صورت متمركز صورت ميه جا و بدر يك پس از چاپ) چاپ و، (پيش از چاپ يند توليدفرا
استفاده از خود تصاوير چاپ شده است. ، فرم ها روش بعدي براي كنترل صحت ترتيب اكستري:ارزش خ )پ
با ، اين روش توان به عدم استفاده از هرگونه عالمت و يا باركد اشاره كرد. درمي، جمله محاسن اين روش از

ارزيابي قرار  رسي ورا مورد بر هايك از فرم گيري ميزان سطح خاكستري چاپ شده مي توان صحت هراندازه
گيرد. در صورت بيه شده در دستگاه اسكنر صورت ميبه وسيله حسگرهاي تع، داد. بررسي سطح خاكستري

يا عدم ثبات رنگ در يكي از  هاي چاپ شده وسطوح خاكستري يكسان در ميان فرم اوجود تصويرهاي مشابه ي
روش ، يابد؛ از اين روخطا تا حد زيادي افزايش مي زاحتمال برو) هاتر چاپ شدن فرمتر يا روشنها (تيرهفرم

  باشد.مينان بسيار بااليي برخوردار نميفوق از اط
) patternبه عنوان يك الگو ( اسكن شده و، در روش تصويربرداري مكانيزم عمل به دوربين تصويربرداري:) ت

اسكن شده و با مقايسه الگوي اصلي با  ها كامالًتك تك فرم، حين فرايند توليد در .گيردمورد استفاده قرار مي
، شوداصلي مطابقت داده مي با نمونه ها در نرم افزاريگيرد. اين عكسصحت آن مورد بررسي قرار مي، سطح فرم

  .كنندفرم اشتباه را از چرخه توليد خارج مي، ترين اختالفكه در صورت بروز كوچك
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، هاي ترتيبي توليد كتاب و جزوات توسط ماشينبراها فرمترتيب  به منظور: مراحل ترتيب فرم هاي چاپي
  :مراحل مقدماتي زير بايد انجام شود

 بندي شوند.اي جداگانه به ترتيب اولويت طبقههشده در پالتهاي تاورق  
 شوند) چيده(گذاري به ترتيب بار ماشين هاي تغذيهشده در ايستگاههاي تاورق.  
 شده جداسازي شوندهاي تاورق.  
 تاشده به واحد ترتيب منتقل و به بلوك كتاب تبديل شوند هايورق.  
 هاي آماده شده حمل شوندبلوك.  
 عمليات تكميلي منتقل شوند بندي و به مجموعهپالت، تخليه يهابلوك.  
 صحت عمليات ترتيب نظارت و بررسي شود. 
 

  
 كن افقيماشين ترتيب -71شكل 

  
د و در آنجا از هاي ترتيب عمودي يا افقي برويبه بازديد از يك كارگاه مجهز به ماشين محترم خود آموزبا كمك هنر  فعاليت عملي

و  گووس با هم گفتباره آنها در كالعكس و فيلم تهيه نماييد و سپس درنزديك نحوه كار با ماشين را ببيند و از آنجا 
  ه دهيد.خود ارائ نر آموزتوب به هصورت مكهاز بازديد را ب تبادل نظر نماييد. نتايج حاصل
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 هاي چاپيتا و ترتیب كردن فرمارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 ترتيب كردن فرم هاي چاپي  -3 –تا كردن فرم هاي چاپي  -2 –مرتب كردن و دسته كردن فرم ها  -1

 استاندارد عملکرد: 
 تيب كردن فرم ها و اوراق چاپي بر مبناي دستور كار و با رعايت ايمني و بهداشت كارتا و تر

 

 شاخص ها:
 كنترل درست بودن جهت كاغذ و مرتب بودن

 بررسي تنظيم اندازه و نوع و تعداد تا در فرم هاي چاپي

 و شيوه ترتيب آنها بررسي تعداد فرم هاي چاپي

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

 – C 12±122دماي استاندارد  -تهويه استاندارد – 51-55 % رطوبت -لوكس 511نور يكنواخت  -در محيط كارگاه
  وسايل ايمني استاندارد -دستگاه تا و ترتيب و ابزار آالت استاندارد و آماده به كار

  ابزار و تجهیزات:
 دستگاه ترتيب -دستگاه ورق تا كن

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو  8حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 مرتب كردن و دسته كردن فرم ها 1

  2 تا كردن فرم هاي چاپي 2

  2 ترتيب كردن فرم هاي چاپي 3

توجهات ، بهداشت، ایمنی، شایستگی های غیرفنی

 زیست محیطی و نگرش
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