
 آموزش صحافی سررسید

 گالری تصاویر آموزش صحافی سررسید

کردن یک سررسید در مرحله آخر صورت می  صحافیمونتاژ کردن برگ های صفحات بر روی جلد را صحافی می گویند

 پذیرد که به دو روش میتوانند انجام بگیرد

 روش دستی 
 روش اتوماتیک 

در روش اتوماتیک همانطور که از اسم آن مشخص است از دقت و کیفیت باالتری برخوردار است اما با در نظر نگرفتن 

 مدل برای صحافی وجود دارد 4این دو روش 

 صحافی سررسید ته دوخت

 صحافی سررسید چسبی

 صحافی سررسید فنری

 آموزش صحافی سررسید

 صحافی سررسید ته دوخت: 

 برگ با دوختن به هم دیگر اتصال میشود 16یا  8های آماده سررسید با دسته  برگ در این روش

 بعد از اتصال با چسب این اتصال را محکمتر میکنند و بعد از این مرحله

 به کمک آستر بدرقه و چسب برگ ها به جلد متصل میگردند

 مقاومت و استحکام زیادی وجود دارد و بدون آنکه شکل دوختی در صحافی

 نی میتواند با کیفیت باقی بماندخودش را از دست بدهد به مدت طوال

 این نوع صحافی زمان زیادی را صرف میکند و هزینه آن نیز بیشتر از دیگر صحافی های دیگر است

  

 صحافی سررسید چسبی: 

 به یکدیگر وصل میشوند چسب در این روش با توجه به اسم صحافی برگ های یک سررسید با

 در همین پروسه چسبیدن برگ ها جلد نیز با برگ ها به هم اتصال پیدا میکند

 این روش سریع تر انجام میگیرد و هزینه پایین تری نیز دارد و بیشتر
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 کوچک و یا با قطر کم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد قطع در سررسید های با

 این نوع صحافی کوتاه و دوام آن کم می باشد و ولی عمر

 در مدت زمان طوالنی وجود دارد صفحات احتمال برگ برگ شدن

  

 صحافی سررسید فنری: 

 در این روش برگ های صفحات کنار هم مرتب میگردند و به وسیله دستگاه پانچ یک طرف صفحات سوراخ میشود

 ود برگ ها کنار هم قرار بگیرندکه تنوع خود را دارد عبور داده میشود و سبب میش فنر سپس از داخل این سوراخ ها

 مزایای این روش در باز شدن و بسته شدن سررسید بسیار کار را برای یادداشت کردن است

 در مدل های دیگر امکان اضافه و کم شدن برگ ها نیز وجود دارد
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