
  

سیخودنو ی درباره ینکات  

 

. در شکل باال اجزای یک خودنویس را مشاھده می کنید  

  Cap سر پوش یا
 

در صورتیکھ در  .در پوش یکی از اجزای مھم خودنویس است چرا کھ با نبود آن عمًال خودنویس شما بی مصرف است
انجام دھید یــــاخودنویس را تکان دھید کھ پوش موجود نباشد جوھر خودنویس خشک شده و باید مجددًا شارژ جوھر 

  . تکان دادن خودنویس ھم می تواند مشکالت مانند نشت و پاشیدن جوھــر بـــھ اطراف را بھ دنبال داشتھ باشد

  

 NIBقلم یا سر 

 .سر قلم خودنویس دارای سایز ھا ی متفاوت است کھ ذیًال بھ آنھا اشاره می کنیم

فارسی معادل مفھوم سایز نام سایز   
1 EF Extra Fine بسیار ریز 
2 F Fine ریز 
3 M Medium مــتــوســط 
4 B Broad پــھــن 
5 BB Double Broad ار پھنیبس  
6 OM Oblique Medium کج و متوسط 
7 OB Oblique Broad کج وپھن 
8 OBB Oblique Double Broad ار پھنیبسو  کج  
9 O3B Oblique Triple Broad  سھ برابر پھنکج و  
10 LH Left Handed مخصوص چپ دستان 
11 Calligraphy Set یک خودنویس جھت خوشنویسی مجوعھ سر قلم ھا و  فارسی نویس و انگلیسی نویس 

.سایز نوک ھای کھ بھ رنگ سبز می باشند سایز ھای عمومی ھستنند کھ اکثر خودنویس ھا از آن استفاده می کنند   

رنگ آبی می باشند سایز ھای ھستنند کھ معموال خودنویس ھای کھ برای طراحی اسختھ شده اند سایز نوک ھای کھ بھ 
.از آن استفاده می کنند   

.سایز نوک ھای کھ بھ رنگ قرمز می باشند سایز ھای ھستنند کھ مارک ھای خاص از آن ھا استفاده می کنند   

 
  .محصوالت پلیکان استمخصوص  O3B مخصوص محصوالت المی است و سایز LH سایز
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   Barrel بدنھ اصلی یا 

بھ بیان دیگر نوعی از (اما باید توجھ داشت کھ نوعی از بدنھ .این جز خودنویس در انواع مختلف ارائھ می شود 
 . انتخاب شود کھ از حد معمول کوچکتر یا بزرگتر نباشد) خودنویس 

 
خط شما و حتی باعث آسیب بـــــھ اعصاب  ر نوشتن و دستچرا کھ قطعًا بزرگی یا کوچکی بیش از حد باعث تاثیر د

 .دست شما می شود
  

 
 Ink Reservoirs  انواع سیستم ھای جوھر رسانی یا 

 
 : یک خودنویس را می توان بھ دوصورت تغذیھ کرد

  از طریق کپسول  از طریق پمپ
استفاده می شد و  سابقاھا این نوع پمپ  (پمپ ھای فشاری 

  )  کاربرد کمتری دارددر حال حاضر 
کپسول ھا با اندازه ھا و رنگ ھای مختلفی موجود ھستنند  

و ھر مارک کالیبر کپسول مخصوص بھ خود را دارد و 
  پمپ ھای پیستونی  . کپسول ھا یک بار مصرف می باشند 

البتھ مدل ھای دیگری از منبع ھای تغزیھ جوھر خودنویس موجود ھستنند کھ بر می گردد بھ مدل ھای قدیمی خودنویس 
 کھ در حال حاضر بیشتر کاربرد کلکسیونی دارند تا استفاده 

 
 

  : از وریجمع آ
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