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تش سٍي هيض كاس  (چاج سيلك  )چاج ضاتلًَي   

ايي چاج زٌْا سيسسن چاخي سٌسي هي تاضذ كِ لادس اسر ًسايح چاخي اسسثٌايي سا تِ دسر آٍسد كِ حسي دس قي صهاى ٍ تا هؼشفي 

.زكٌَلَطي ّاي خذيذ چاج ًوي زَاى اص آى غشف ًظش كشد ٍ الصم االخشا هي تاضذ  

تش اساس ايي سيسسن چاج، دس . ايي قشيمِ چاج ،خيس تِ خطك، ًسايح ًْايي يكٌَاخر ٍ تذٍى ًمع دس كيفير تاال سا زؿويي هي ًوايذ

گالي سٍي هيض حشكر هي كٌذ زا تذيي زشزية  (حول كٌٌذُ ضاتلَى )حيي چاج خاسچِ ثاتر تش سٍي سكح هيض كاس تالي هي هاًذ ٍ ّذ 

:زؿويي كٌٌذُ هَاسد صيش تاضذ   

 حذاكثش دلر ٍ ظشافر

 اًؼكاف خزيشي تاال دس قشح ٍ اخشا

 اهكاى چاج زؼذاد ًاهحذٍد سًگ 

ايي هضير، هحذٍدُ . هضير ديگش ايي سيسسن چاج، هْاسذ آى دس چاج تش سٍي ّش خسن ٍ هادُ ًشم يا سخر داساي سكح زخر هي تاضذ

خاسچِ ّا هي زَاًٌذ اص اتشيطن لكيف زا فشش ّاي ؾخين ٍ يا هَاد ديگش هاًٌذ . خاسچِ ّاي هَسد اسسفادُ دس ايي چاج سا افضايص هي دّذ

. تاضٌذ..... كاغز، خالسسيك، چشم ٍ   



ّؼْْاااًي

 

  : LMليَخشيٌسش  

ايي . ّذ دسسگاُ گالي اهكاى چاج سٌسي كِ ّوچٌاى دس گشايطاذ حال حاؾش خايگاُ خَد سا حفظ ًوَدُ اسر سا فشاّن هي ساصد

اهكاى، گالي سا لادس هي ساصد كِ خاسخگَي ًياصّاي غٌؼر هذ ٍ دكَس كِ خَد ًياصهٌذ هحػَالذ هسٌَع تا كيفير تاال ٍ قشح ّاي 

.هٌحػش تِ فشد ّسسٌذ،  تاضذ  

 

ّذچاخي ضاتلَى گالي تشاي ّشگًَِ خاسچِ تذٍى هحذٍدير دس تافر، زشاكن 

سايح زشيي كاستشدّاي ايي دسسگاُ، چاج تش . يا ؾخاهر ، هٌاسة هي تاضذ

ٍ اثاثيِ ٍ  (سٍسشي ٍ دسسوال گشدى ٍ كشٍاذ  )سٍي اًَاع خاسچِ ٍ اتشيطن 

اسر كِ دس آًْا كيفير ّذف اغلي  (...خشدُ، خاسچِ سٍهثلي ٍ )لَاصم داخلي 

ّوچٌيي ايي دسسگاُ دس تسياسي هَاسد تشاي چاج تش سٍي ضال . هي تاضذ

ّاٍ الثسِ خطوي، حَلِ ٍ سر ّاي حوام، هٌسَخاذ خاًگي ٍ ديگش هَاسد 

.تِ كاس هي سٍد  

ًَآٍسي ّاي زكٌَلَطيكي گالي دس قي سالْا ، كاسايي ّذ سا تا زَخِ تِ هَاسد 

اسسفادُ ، سشػر ٍ دلر آى تْثَد تخطيذُ ٍ دس ساسساي آى كيفير تاالي 

.ًسايح خَد سا حفظ ًوَدُ اسر  

(كٌسشل خٌل  )كاس تا غفحِ كٌسشل ديديسالي .  ّذ زَسف كٌسشل خٌل اداسُ هي ضَد  

  تسياسآساى هي تاضذ ٍ داساي صتاى ّاي هخسلف اسداًيايي ، اًگليسي، فشاًسَي ، چيٌي 

.هي تاضذ...... ، زشكي ٍ   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

:  Lyoprinter LM 

تا حفظ ساخساس هشتؼي، ،ّذ چاج ايي دسسگاُ تسياس سثك ٍصى اها زٌَهٌذ تا 

ايي افضايص سشػر چاج ٍ . اًؼكاف خزيشي تيطسش ٍ سشػر كاس تاالزش اسر

دلر، دس ًسيدِ سيسسن خاتدايي دس قَل هيض تِ ٍسيلِ يك صيح دٍتل هي 

 تاضذ

خل ًگْذاسًذُ خاسٍيي هاضيي قَسي قشاحي ضذُ اسر كِ فطاس يكٌَاخر ٍ 

يكساًي سا تش سٍي خاسٍيي ٍ دس ًسيدِ ضاتلَى ٍاسد هي ًوايذ ٍ ايي يكٌَاخسي 

آخطي ّاي هسٌَع كاس تا خاسٍ اهكاى چاج . دس سكح چاج سا زؿويي هي ًوايذ

هسَالي يا هسٌاٍب،  اػوال سشػر ّاي هسفاٍذ، زغييش زؼذاد سفر ٍ تشگطر 

سا فشاّن هي ساصد ٍ اخاصُ هي دّذ كِ زٌظيواذ ٍ زكثيك ّا ي غحيح ... ّا ٍ 

.تشاي ّوِ خاسچِ ّا ٍ قشح ّاي گًَاگَى اػوال ضَد  

تِ هٌظَس خاسخ تِ ًياصّاي هطسشي، گالي اسسفادُ اص اًَاع هخسلف ًگْذاسًذُ 

. ضاتلَى ساخيطٌْاد هي ًوايذ كِ ّن اكٌَى دس تاصاس هَخَد هي تاضٌذ

.ًگْذاسي ّذ  چاج گالي سادُ ٍ كن ّضيٌِ هي تاضذ  
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  :كيفير چاج  

    ايي هاضيي سزثِ ػالي چاج حشفِ اي سا دس سِ خاساهسش اساسي دس 

:اسصياتي كيفير هاضيي دسيافر كشدُ اسر    

 

:دلر   (الف  

تشاي دسسياتي تِ چاج تا كيفير تاال، ايي هَؾَع ؾشٍسي ٍ الصم اسر كِ ثثاذ ٍ تٌذ ّا دس كل هحذٍدُ چاج هي تايسر تي ػية ٍ كاهل 

ّذ ال ام گالي ، دلر تسياس تاال تش اساس . دسسياتي تِ ايي اهش، تِ فيكس كشدى ضاتلَى ٍ زدْيضاذ چاخي هَسد اسسفادُ تسسگي داسد. تاضٌذ

ايي هاشيي ُوچٌيي ايي اجازٍ را هي دُد . هيلي هتر هي باشد_   + 0.06حذ اكثش خكا   . ساصگاسي ٍ زكثيك تا ػَاهل ديگش سا زؿويي هي ًوايذ

.مَ پرّفايل ُا ّ ًواييَ ُاي حتي االهناى ًازك با حنامي بر رّي شابلْى، با رفت ّ برگشت يل طرفَ پارّ هْرد استفادٍ قرار گيرًد  

: يكٌَاخسي دس چاج سفر ٍ تشگطسي خاسٍ (ب   

تش اساس سيسسن تادي هاضيي ، فطاس يكساى دس كل خاسٍ زَصيغ هي ضَد ٍ تٌا تش ايي دس كل ضاتلَى ، تشاتشي ٍ يكٌَاخسي كاهلي سا دس زوام 

.غفحِ چاج ضذُ  زؿويي هي ًوايذ  

 



دسخِ ًفَر سًگ دس خاسچِ ّاي ؾخيوي كِ اص هاضيي ال ام تشاي چاج آًْا اسسفادُ ضذُ اسر تيطسش اص خاسچِ ّاي ؾخيوي اسر 

ايي تِ ايي دليل اسر كِ دس ّذ چاخي ال ام فطاس سٌگيي زشٍ . كِ تشاي چاج اص چاج دسسي يا ديگش هاضيي ّا اسسفادُ كشدُ اًذ

ايي ، هضير تضسگي تشاي چاج .  كيلَگشم هي تاضذ60تيطسشي تش سٍي خاسٍ اػوال هي ضَد تِ غَسزي كِ هيضاى فطاس خاسٍيي هؼادل 

هي تاضذ... تش سٍي فشش ، خطن ّاي ؾخين ٍ حَلِ ّا ٍ خاسچِ ّاي حَلِ اي ٍ  

 

: سكح تضسگ چاج (ج   

 

 هيلي هسش دس 2200ّذ ّاي اسساًذاسد ال ام لادس تِ چاج تش سٍي سكح 

تٌاتش سفاسش . هيلي هسش دس خْر خَد هي تاضٌذ 2000خْر زاس ٍ 

هطسشي ،  ّذ ّاي ال ام تشاي چاج سايضّاي خاظ زا ػشؼ حذاكثش 

. هيلي هسش ًيض ػشؾِ هي ضَد6000 هيلي هسش ٍ زكشاس 3220  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

:هيض كاس گالي   

 

:  هيض كاس گالي   

تشاي دسسياتي تِ چاج تا ظشافر ٍ دلر تاال ، ؾشٍسي اسر كِ زوام 

زدْيضاذ زَليذ، كِ هيض كاس يكي اص اخضاي اساسي آى اسر، داساي كيفير 

.هكلَب تاضٌذ  

ساخساس فلضي هيض كاس گالي ًِ زٌْا اسسحكام كافي سا داساسر تلكِ هضير 

:ّاي صيش سا ًيض فشاّن هي ساصد  

هحافظر اص صًگ صدگي ٍ خَسدگي+   

غلسك ّاي غفحِ اي كِ هَسد اسسفادُ لشاس هي گيشًذ ، اهكاى زػحيح خَد تِ خَدي اًثساـ ساخساس فلضي سا كِ تِ دليل زغييشاذ دهاي +

.هحيف ايداد هي ضَد سا فشاّن هيساصًذ  

ّوَاس ساصي ٍ زؼذيل آساى تا اسسفادُ اص كطٌذُ ّاي زٌكين كٌٌذُ+  

ايي سٍكص ، زؿويي كٌٌذُ  خطك ضذى سشيغ چاج تش سٍي خاسچِ اسر كِ . زَغيِ ايذُ ال تشاي هيض كاس ، سٍكص گشهايي گالي هي تاضذ

سٍكص گشهايي خَدكاس اسر ٍ اهكاى تشًاهِ سيضي سكَح گشهايي سا تشاي اًَاع . تسياس ٍسد ًياص ضشايف هحيكي سشد يا هشقَب هي تاضذ

 كيلٍَاذ دس ساػر دس ّش 58/0دس ػولياذ چاج تِ غَسذ خي دس خي ، لذسذ زمشيثي سٍكص گشهايي دس حذٍد . هخسلف چاج فشاّن هي ساصد

(.  دسخِ ساًسيگشاد اسر40 زا 35 دسخِ ساًسيگشاد تاالزش اص دهاي هحيف هي تاضذ كِ دس حذٍد 15اسسفادُ غحيح  ). هسش هشتغ اسر  

. فاص هي تاضذ3 ٍلر يا 400تشق هَسد هػشف    

 



 

 

 

 

 

:هاضيي ضسسطَ  

هاضيي ضسسطَي گالي ، زَغيِ ايذُ آلي اسر كِ ػول خاكساصي 

ايي هاضيي تشاي زدْيضاذ ٍ . سكح هيض چاج سا زسْيل هي تخطذ

زاسيساذ  ػظين زش چاج ٍ ّوچٌيي صهاًي كِ قشح ّاي هخسلف 

چاپ هي شًْد ّ يا هيس مار طْيل است ، ضرّري هي " صيادي دائوا

هاشيي . ايي هاشيي اتْهاتيل ، سادٍ ّ ماربرد آى آساى هي باشد. باشد

 هيلي هتر از عرض چاپي 1800شستشْي گالي در ّرژى توام بادي تا 

براي اًْاع عظين تر از عرض . عرضَ هي شْد ( گالي 12تا ًْع  )

ُاي چاپ بسرگتر ، هْتْر النتريني مْچني بَ هٌظْر مول در حرمت 

.اًتقالي در آى جاي دادٍ هي شْد  

هحافظر ّايي كِ تشاي خلَگيشي اص صًگ صدگي ٍ خَسدگي دس تشاتش هَاد هخسلف تِ كاس سفسِ اسر ػوش ٍ دٍام قَالًي هاضيي ضسسطَ سا 

.هَاسد ًگْذاسي اص آى، زٌْا تِ تشسسي هيضاى سٍغي هاضيي ٍ زؼَيؽ تشس ّا دس صهاى فشسَدگي آًْا هي تاضذ. زؿويي هي ًوايذ  

هكاتك تا ػشؼ هاضيي چاج: ًَع ٍ اتؼاد   

(تش اساس سشػر ٍ ًَع)هيضاى َّاي هَسد اسسفادُ    : m/n  200   

   Bars 8:  هيضاى فطاس َّا 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

(هيلي هسش)ػشؼ چاج  

B 

(هيلي هسش)ػشؼ هيض كاس  

A 

(هيلي هسش)ػشؼ ّذ   
 ًَع

1200 1500 2042 08 

1500 1800 2342 10 

1650 1950 2492 11 

1800 2100 2642 12 

2100 2400 2942 14 

2400 2700 3242 16 

2700 3000 3542 18 

3000 3300 3842 20 

 

  يا تضسگسش يا هاضيي ّاي خاظ، هوكي اسر سشػر تٌا تش هالحظاذ فٌي، هحذٍد گشدد14 تشاي هاضيي ّاي ًَع *  

(ساخَسذ ّاي اسساًذاسد)        D*: Repeat :1200, 1600, 200 



 

 دادُ ّاي زكٌيكي دادُ ّاي زكٌيكي

  چاجكشاسذ لاتل تشًاهِ سيضي

(لاتل تشًاهِ سيضي تا زَخِ تِ خٌس ٍ قشح  )هسغيش   زؼذاد سفر ٍ تشگطر ّا ي خاسٍ 

  تلٌذي تاالتش غفحِ خطر  هيلي هسش 30/150لاتل زكثيك

2/5 m/s ٍحذاكثش سشػر سفر ٍ تشگطر خاس  

2 m/s حذاكثش سشػر حشكر ّذ  

 حذاكثش فطاس خاسٍ  كيلَ گشم60

 حذالل لذسذ تشق  كيلَ ٍاذ5/4

8/6  Bars فطاس تاد كاس   

  ٍلر 400

  فاص3

 

ٍلساط تشق هػشف   

 

 هذل ّاي هخسلف ًگْذاسًذُ ّاي ضاتلَى

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 هاضيي ّاي كوكي گالي

 هاضيي زَسي كص

 

اهكاى تلٌذي چْاسچَب تشاي زكثيك تْسش هص زَسي تِ . تشاي كطص ٍ تسف قَلي ٍ سيسسن هص زَسي اسسفادُ هي ضَد . ازَهاًيك هي تاضذ 

.چْاسچَب غفحِ ٍخَد داسد  

 سيسسن ػكس تشداسي ضاتلَى

                   

 

 

 

 

 

 

زمانيكه روكش توسط راهنماهاي جانبي حركت مي كند ، شيشه ثابت باقي مي ماند و توسط اتصاالت و خارهاي مربوطه به داخل چفت و جور شده 

 وات ، استفاده از يك يا دو 5000 تا 2000امكان استفاده از  المپ هاي هالوشن از .يكسان قرار داد " است تا همواره بتوان شابلون ها را در جاي دقيقا

.المپ با توجه به سايس شابلون وجود دارد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سًگ 32ًوًَِ ّايي اص چاج تا تيص اص 



 

 

 دستاسُ ها

تِ دليل زَسؼِ ّاي خاللازِ آى ، دس حال .  تِ ػٌَاى زطكيالذ زَليذ ساخر ّاي هكاًيكي زاسيس گطر1951كوداًي گالي ايٌسشًطٌال دس سال 

:شاهل " اسداًيا داسد كِ دس آى هحػَالذ گالي زَليذ هي ضَد كِ اساسا (تاسسلًَا  )حاؾش گالي كاسخاًِ ػظيوي دس سيٌر هٌاذ   

 اير استارتر براي هْتْرُاي رّز 

 هاشيي آالت چاپ هٌسْجات

 تجِيسات خْدرّ

.هحافظ ُاي ضد حريق  هي باشد  

ُواًطْر مَ موپاًي ُاي ها در مشْر ُاي ديگر هاًٌد آلواى ، ايتاليا ، فراًسَ ، چيي ّ ديگر ُوناراى در اقصي ًقاط جِاى ًشاى دادٍ اًد ، موپاًي 

.گالي سازهاًي هشتري هدار بر اساش پايَ ُاي بيي الوللي است  

 

 


