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))الطابعات(( 

  -:أنواع الطابعات 

  Leaser Printerطابعات اللیزر -1

  Ink Jet Printerطابعات األنك جیت -2

  Dot Matrix Printerالطابعات النقطیة -3

  طابعات اللیزر-:أوال 

HP & Epson & Samsung & Canonیتواجد بالسوق العدید من الشركات المنتجة لطابعات اللیزر و منھا 
  .و برغم اختالف أسماء الشركات إال أن فكرة عمل الطابعة واحدة . و غیرھا من الشركات 

نلقي نظرة سریعة على ما یحدث من أول أعطاء أمر الطباعة بالكمبیوتر و حتى خروج الورقة مطبوعة من ل
أي مرحلة ھي طل والطابعة ألننا بمعرفة خطوات طباعة الورقة و ما یتم في كل مرحلة نستطیع معرفة سبب الع

  .المتسببة فیھ و كیفیة أصالحھ 

  - :خطوات عملیة الطباعة في شكل مبسط * 

  LPT1أو  USBعند توصیل الطابعة بالكمبیوتر سواء عن طریق منفذ -1

  یتم تعریف الطابعة من خالل البرنامج الخاص بھا و الذي غالبا ما تضمنھ

  و الذي    Driverعلیھ المرفقة مع الطابعة و الذي یطلقاألسطوانة

  یحتوي على كل ما یخص الطابعة من معلومات من حیث طریقة اتصالھا

  بالكمبیوتر و خصائصھا و حجم الورق الذي یمكنھا الطباعة علیھ و غیر ذلك

  .من األمور الذي تصف الطابعة و تحدد خصائصھا للكمبیوتر المتصلة بھ 

  Driverنتقل ھذا األمر إلى ال فعندما یتم أعطاء أمر طباعة من أي برنامج ی

  .الخاص بالطابعة لیحولھ إلى الطابعة من خالل منفذ اتصالھا بالكمبیوتر 

  فیتم نقل البیانات إلى الطابعة حتى ترسل الطابعة لھ أمر أن یتوقف عن

  حیث أن الطابعات لیس لھا ذاكرةاإلرسال حتى یمكنھا طباعة ما تم إرسالھ

  بیانات ورقة ورقة و قد ظھرت طابعات ذات حجمكبیرة لذا تقوم بطباعة ال
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  .ذاكرة و یمكن أیضاً إضافة رامات لھا 

  بعد تلقي الطابعة البیانات تقوم الطابعة بمعالجة البیانات من خالل المعالج-2

  فتفسر البیانات و تقوم بتجزئتھا إلى صفحات و تھیئتھا من حیث. الخاص بھا 

  و تقوم بتحدید المكان.ھا من تنسیقات و الھوامش و الصور و غیر   fontال 

  .الذي سیتم سحب الورق منھ سواء كان الدرج أو مجرى سحب الورق األمامي 

  بعد تمام معالجة البیانات و تجزئتھا إلى صفحات و تحدید ما تحتویھ كل صفحة-3

  كما ھو مطلوب في أمر الطباعة الذي تم إصداره منمن نص و رسومات

  .الكمبیوتر 

  الطباعة الفعلیة حیث یتم شحن الدرام بشحنة كھروستاتیكیة فيدأ عملیة ثم تب

  ) . charger croton( مساحات محدده عن طریق سلك الضغط العالي 

ثم تبدأ وحدة اللیزر بإرسال شعاع اللیزر لتفریغ الشحنات الكھروستاتیكیة الموجودة على الدرام لتأخذ شكل -4
أن الكتابة تمت على الدرام بدون حبر بتفریغ األماكن المشحونة في أوضاع البیانات المطلوب طباعتھا و ك

  .النص و الرسومات 

من خاللھ إلى األماكن التي تم تفریغ ) التونر ( یبدأ الكارتردج في الدوران و عند ذلك تنتقل جزیئات الحبر -5
شكل المطلوب طباعتھ سواء نص أو و یلتصق بھا الحبر مكوناً ال. الشحنة الكھروستاتیكیة بھا على الدرام 

  .رسومات 

  و. أثناء ذلك تبدأ عملیة سحب الورقة و تكون بنفس سرعة حركة الدرام -6

  بمجرد اقتراب الورقة من الدرام یتم شحنھا بشحنھ كھروستاتیكیة من خالل سلك

  و تلك الشحنة ھي التي تؤدي لجذبTransfer croton  جھد عالي أسمھ 

  ى سطح الورقة من خالل الدرام و لكنھ مازال غیر ثابت علىجزیئات الحبر إل

  .الورقة 

  ثم تتحرك الورقة إلى مرحلة السخان و أثناء ذلك تمر من خالل جزء أخر أسمھ-7

Detract Crotonیقوم بإزالة الشحنة من على الورقة لمنع التصاقھا  

  .بروالت الطباعة أو بورقة أخرى 

  م صھر الحبر و التصاقھ بالورقة في شكل الطباعةثم تمر الورقة إلى السخان فیت
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  .المطلوبة من نصوص و رسومات كما في أمر الطباعة 

  - :الطباعة یمر بعدد من المراحل بتتبع الخطوات السابقة نجد أن أمر

  .Driverمرحلة إصدار أمر الطباعة إلى ال-1

  .مرحلة الكارتردجو یتوازى معھا في نفس الوقت ) اللیزر ( مرحلة األسكانر -2

  .مرحلة سحب الورقة -3

  .مرحلة السخان -4

  و لكل مرحلة من ھذه المراحل أجزاء و لھا عیوبھا و طرق أصالحھا** 

  مرحلة سحب الورقة 

  - :األجزاء الموجودة بھذه المرحلة

  .ق من عدمھ حساس الورق و أسفلھ یوجد الحساس الضوئي و الذي مھمتھ تعریف الطابعة بوجود ور       -

  .بكرة السحب الرئیسیة و التي تبدأ من عندھا عملیة سحب الورقة        -

  .بكر السحب المساعد و الذي یكمل عملیة سحب الورقة حتى تصل إلى الكارتردج       -

  ***و یجب أن نالحظ ھنا أنھ قد یختلف شكل مكونات ھذه المرحلة من طابعة ألخرى بفروق طفیفة 

  - :اكل ھذه المرحلة و حلولھابعض من مش

  - :عدم اإلحساس بالورق                        -1

  ھنا من الممكن أن یكون حساس الورق مكسور أو غیر موجود فیتم

  .تركیبھ أو تركیب حساس جدید 

  و قد یكون ھناك بعض األتربة العالقة على الحساس الضوئي لذا یجب

  .تنظیفھ باألسبراي الجاف 

  -:نذكر ھنا بعض أسباب العطل - :حب الورق نھائیاً عدم س-2

  - :یجب مالحظة دوران بكرة السحب الرئیسیة 

  في حالة دورانھا تكون المشكلة في بكرة السحب الرئیسیة–أ 

  نفسھا و یتم عالج المشكلة عن طریق تغییر بكرة السحب
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  الرئیسیة أو عمل شرشرة بسیطة على رؤوس السحب أو

  اط التي تغطي بكرة السحب لتحل األماكنبتحریك قطعة المط

  السلیم مكان األماكن التي أصبحت ناعمة على رؤوس بكرة

  .السحب 

  -:في حالة عدم دوران بكرة السحب الرئیسیة –ب 

  و ھو الترس الرئیسي Wake Upفیكون العیب في ترس ال 

  في مجموعة التروس أو في الموتور المغناطیسي الذي یعمل

  .روس أو منعھا عن الحركة على تحریك الت

  -:سحب أكثر من و رقة            -3

الموجود أسفل بكرة السحب الرئیسیة و یمكن ) لوح الفصل( separation padتكون المشكلة في 
توفیراً للنفقات و لصقھ  separation padتغییره بأخر جدید أو شراء الجزء المطاطي الذي یكون فوق 

موجود حالیاً حسب حالتھعلى أو مكان الجزء ال

تنظیف عجالت السحب

یوجد بالطابعة العدید من عجالت السحب وھى من الكاوتشوك وتحتاج فى بعض االحیان للتنظیف من االتربة العالقة 
  خاصة عندما تالحظ مشاكل فى سحب االوراق اثناء عملیة الطباعة، 

  بكفاءة غالبا فى ھوتكون اسباب عدم عمل

ردیئة من االوراق او ذات خشونة عالیة استخدام نوعیة-1
تراكم االتربة والغبار-2

فى كاوتشوك عجلة السحب فیجب ارسالھا لمركز  "قطع عرض"تؤدى لھذة المشاكل اما اذا وجدت
.الصیانة لتغییرھا بالكامل

اسفل الطابعة مواجھا لكاسیت الورق ولكى تقوم بعملیة Feaderوسوف تجد كاوتشوك عجالت السحب
التنظیف احضر مندیل ورق نظیفا مبلال بالماء او الكحول او البنزین ومرر المندیل برفق على العجلة حتى 

ویجب ھنا التحذیر الشدید من استخدام مثل ھذة المذیبات فى تنظیف اى ، االتربة العالقة بھا تماما تزیل
الن ھذة المواد تتلف ، كانر اجزاء غیر عجالت السحب خاصة مرایا الطباعة الموجودة فى غرفة االس

.اسطحھا العاكسة
وعند ھذة النقطة تكون قد تعرفت على الطرق الالزمة لعملیات الصیانة السریعة لھذة االنواع من الطابعات

اخراج الورق الملتف بالسخان
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اخراج مثل فى بعض األحیان تتحشر الورقة على جراب السخان وتلتف علیة وبالطبع یجب الحرص الشدید أثناء 
  :ھذة الورقة حتى ال یتلف السخان من التعامل معة بعنف والخراج مثل ھذة الورقة نتبع الخطـوات التــــــــالیة

فك رول مساعد خروج الورق والتحكم فیة الى أعلى بتوجیة دلیل الرول الى االمام ودفعة الى أعلى ووضعة  1
.بحرص على مكان ثابت

. "التونر"ـبـیت دلیل الكارتـریدجضع المفك فى ثقب تثـ .2
.واخراج الدلیل الى األمام ثم الى أعلى "النة على ھیئة سوستة او یاى"ادفع المفك الى الداخل .3
أسود تكون بمثابة حمایة للسخان  "فیبر"بعد ذلك یتم فك مسمارى تثبیت حافظة السخان وھى على ھیئة غطاء .4

الى السخان والخروج منة فى خط مستقیم ولفك ھذا الغطاء امسكة بالید وادفعة ومساعد للورقة المطبوعة للوصول
.بحرص الى االمام مع الرفع ألعلى

حیث توجد حافظة من المعدن أیضا على السخان وھذة الحافظة تقوم بعمل ، بعد ذلك یأتى دور الحافظة المعدن  .5
وذلك التمام عملیة مرور الورقة المثبتة على نھایتةضغط مناسب على السخان نفسة من طرفیة عن طریق الیایات

  على السخان بنجاح لتثبیت الطباعة 

قم بفك مسمارى تثبیت الحافظة المعدن وبعد اخراج المسمارین قم بوضع سن المفك الصغیر بین شفتى التثبیت 
سخان عند ذلك ستجد وادفع الى األمام بحرص ودون عنف وبذلك تتمكن من فصلھا ورفعھا من مكانھا فوق ال

وعند ابعاد الورقة أو ، الورقة المسببة لعملیة الحشر فى حالة التفاف كامل حول رول السخان أو على شكل مروحة 
  بقایاھا تكون قد أتممت المھمة بنجاح 

أو ورق على ھیئة سولیفان تكون ھذه مشكلة أخرى  "االستیكر"ولكن أذا كانت الورقة المسببة للحشر من نوع
 .الســــــــــخانحیث یتم اخراج الجراب من على جســم، جب التعامل معھا بحرص أكثر ی

وذلك بفصل دلیل السخان الموجود على الناحیة الیسرى واخراج الجراب الى الخارج وذلك برفع السخان بالكامل 
جراب الى الخارج من الناحیة الیسرى من من مكانة الى أعلى واخراج دلیل الجراب األیسر وبعد ذلك سحب ال

قضیب السخان ووضعة فى راحة الید ثم البحث عن الطرف العلوى للورقة البالستیكیة ونزعھا بحرص شدید وبطء 
 .حتى ال تتلف الجراب ذاتة

األیسر وبعدة السخان الى دلیلة ھعلى السخان وكذلك أعد دلیله وبعد اخراج الورقة من على الجراب أعد
لموجودین على ھیكل الطابعة ثم اعد الحافظة وثبتھا بالمسمارین وضع حافظة السخان الفبر وثبت دلیل الكارتریدج ا

على جسم الطابعة من الناحیة الیمنى ثم اعد رول خروج الورق الى مكانة وعند ذلك تكون قد تخلصت من ھذة 
.المشكلة

وكذلك عند وصولك الى مرحلة السخان ورفعة ، غییر السخان الخطوات السابقة یمكنك االستفادة منھا فى عملیة ت
الى اعلى من دلیلى الطباعة المثبتة على جسمھا قم برفع كابل التیار الخاص بالسخان الموجود بجانب الطابعة من 

وبفصل كابل تیار ، الى الخارج قابسھالرئیسیة وذلك بضغط  "Motherboard"الناحیة الیمین والمثبت فى
.سھال ویمكنك تغییرة بكل بساطةھیكون الخروج من مكانالسخان

يمكن القول ان طابعة الكمبيوتر أصبحت جزاء مهما وأساسيا فى العمل مع جهاز الكمبيوتر

وفى الكثير من األحيان تواجهنا مع الطابعة بعض االعطال البسيطة ولكنها تكفى الحداث االرتباك خاصة مع عدم 
للتعامل مع الطابعات ولذلكوجود الخبرة الكافية  قررنا تقديم بعض الحلقات المبسطة لكيفية حل مشاكل الطابعة 

البسيطة والتى ال تتطلب الذهاب لمركز الصيانة وسوف نراعى الحديث بشكل عام عن االخطاء الشائعة والتى 
يمكن ان تواجة المستخدم بغض النظر عن نوع هذة الطابعة

الحل المشكلة
ابل التيار الكهربى مثبت جيدا بين تاكد من ان ك بالرغم من ان الطابعة متصلة بالكهرباء اال انها ال تصدر اى 



6

مخرج التيار الكهربى ومدخل الطابعة .
تاكد من التيار الكهربى المطلوب لتشغيل الطابعة 

220فولت او  110سواء كان  فولت .
واذا كانت الطابعة من نوع االول فيجب استخدام 

محول للتيار Adaptor  وذلك قبل تشغيلها حتى
ال تتعرض للتلف

كان التلف قد حدث بالفعل فليساما اذا  امامك 
سوى ارسالها لمركز الصيانة .

صوت او اضاءة تدل على انها تعمل؟

قم بتثبيت برنامج تعريف الطابعة المرفق معها 
على جهاز الكمبيوتر و تاكد من تثبيت كابل ال

data بين الكمبيوتر و الطلبعة او بشكل محكم ما
قم بتغيرة ان شككت فى تلفة .

ارسلت للطابعة امر الطباعة ولكنها لم تستجب ولمبة ال
data  جميع الطابعات) ال تضئ مزودة بلمبة فى الغالب 

خضراء تعطى فالش فى حالة الطباعة تسمى لمبة البيانات 
او ال (data

يمكن حل هذة المشكلة بعدة طرق :
ج الطابعة غير مطابق لها او حدث بة تلفبرنام

وهذا يستدعى تثبيتة كما اوضحنا سابقًا .
قد يكون كابل ال data بة تلف فيستلزم تغيره .

قم بغلق الكمبيوتر والطابعة واعد تشغيلهما
restart .

بعض الطابعات ذات الماركات القديمة ال تعمل مع 
انواع الخطوط الجديدة ولذلك طوط يجب اختيار خ

اخرى اذا حدثت هذه المشكلة مع طابعة قديمة .
ال تغلق الطابعة وتعيد تشغيلها اثناء الطباعة .
وجود تلف فى الملف المراد طباعته لذا حاول 

.طباعة ملف اخر للتاكد من تكرار المشكلة

الطابعة ال تطبع الملف المطلوب وتقوم بدال من ذلك طباعة 
الورقة فارغة اال من بعض مات فى اعلى الورقة على العال

او الورقة ممتلئة، شكل نجوم او رموز ليس لها معنى 
بحروف او عدة حروف ذات حجم كبير جدا

تحدث هذة المشكلة فى نهاية استهالك علبة التونر 
فى طباعة الليزر لذا يجب عليك رج العلبة واعدها 

علما انه يوجد بعض طابعات . الى الطابعة ثانيًا 
ى ال يستحبالليزر الت رج علبة الحبر الخاصة بها 

مثل , SHARP – OKI - XEROX4010 –
PANASONIC 

ملحوظة تنصح بشراء علبة حبر جديدة فلن يطول 
عمر العلبة القديمة بعد الرج

وجود خط ابيض سميك من اعلى الورقة الى اسفلها

قم باختيار مقاس الورق المطلوب من اعداد ملف 
الصفحة page setup ى برنامج الكتابةف من  ,
قائمة ملف وهذا غالبا فى كل برامج الكمبيوتر او 
من خالل ضبط مقاس الورق من برنامج الطباعة 

نفسه وتجده فى setting menu  وكذلك
محاولة التاكد من ان ادراج الورقة المرفقة 
بالطابعة معدة جيدا لنوع الورق المطلوب . 

ملحوظة :
ى الطابعات التى هذة المشكلة تحدث عادة ف

يستخدم بها اكثر من درج للورق اى الطابعات 
وان ، التى تستخدم التغذية االفقية فى الورق 

حدثت فى الطابعات ذات التغذية التى يتم (الرأسية 
مثل) تغذية الورق فيها من اعلى  HP1100 –

على الرغم من وجود كمية كبيرة من الورق فى مكتن التغذية 
اال ان الطابعة تعطى عالمة على عدم وجود الورق مثل

load a3 او load a4 او ماشبه ذلك
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HP6L – HP5L - وبعض انواع الكانون 
لكهرباء يجب اوال فصل الطابعة عن ا –المشابهة 

واعادة تشغيلها او اضافة ورق لمكان التغذية وان 
لم تنته المشكلة فقم بارسالها الى مركز الصيانة

لبا من ثالثة اسبابقد يحدث هذا الحشر غا :
علبة التونر حدث بها خلل مثل كسر ترس بها او 

اى شى اخر بها .
( نوع الورق ليس جيدا مثل وجود اصماغ ) ب

على حواف الورقة تعوق عملية السحب او وجود 
رطوبة فى الورق نتيجة لسوء التخزين او انة 

غير جيد او وجود عيوب تصنيع فى ، القص
اس الورقة غير مناسب او مق، الورقة ذاتها 

للطباعة اصغر سم او الورق ثقيل جدا 10مقاس 
.

( قطع المطاط الموجود بالطابعة والمسئولة) ج
عن السحب قد حدث بها تلف وفى تلك الحالة 

يجب ارسالها الى مركز الصيانة

حدوث حشر متكرر JAM اثناء الطباعة

التاكد ان الطابعة ليس بها اى ورق محشور 
عادة يكون فى الطابعة بمنطقةبداخلها و السخان 

او فى منطقة السحب او انها لم تسحب من مكان 
التغذية اساسا .

التاكد من ان الطابعة موضوعة على سطح مستو
.

ادلة الورق الموجود بالطابعة تضغط بشدة على 
الورق .

قد يحدث هذا العطل من وحدة المسح االسكانر 
الخاصة بالطابعة وذلك رسالها الى مركز يستلزم ا

الصيانة

حدوث حشر قبل ان تسحب الورقة من مكانها ؟

تاكد اوال من ان الورقة ليس عليها قطرات ماء او 
وان لم يكن العيب، اى سوائل اخرى  من الورق 

فالمشكلة اذا تكمن فى حدوث تلف او ثقب فى 
وهذا الثقب يمنع، جراب السخان  وصول الحرارة 

رها على السخان مما يتسبب الى الورقة اثناء مرو
فى تلك المشكلة وبالتالى يجب اصالح السخان فى 

مركز الصيانة

عدم ثبات الطباعة فى اماكن متفرقة من الورقة المطبوعة 
حيث يمكن مسحها باليد

فى حالة ان كانت الطباعة ليزر فستكون جميع 
االلوان الموجودة على الشاشة عبارة عن دراجات 

رق وليس االسود الداكن فقطالرمادى على الو .
وفى حالة الطابعات النفاثة DISK JET , عليك

التاكد اوال من التعريف الخاص بالطابعة هو 
التعريف الصحيح واال عليك بتحميل برنامج 

التعريف الخاص بالطابعة من جديد .
قم باختيار ال INK باخراج ورقة تجربة SELF 
TEST االغالق  بالضغط على الزر الذى يعلو زر

الموجود فى  20واجهة الطابعة مدة ال تقل عن 

الوان الورقة المطبوعة مخالفة لما هو موجود على الشاشة
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ثانية وان خرجت االلوان بصورة مرضية 
فالمشكلة فى برنامج التعريف او فى حبر الطباعة 

وزيادة فى التاكد قم بعمل ثالثة مربعات صغيرة 
بها االلوان االساسية وقارنها بورقة التجربة

SELF TEST فان كانت غير مطابقة فالمشكلة
اذن تكمن فى برنامج تعريف الطباعة وان كان 

االختيار غير مرض فيستلزم تغير الحبر
قد يكون السبب هو

سخونة الطابعة وجهاز الكمبيوتر وهذا قد يؤثر 
عل سرعتها فاغلقهما بسرعة للراحة .

م بتحميل مضادوجود فيرس على الكمبيوتر لذا ق
الفيروسات .

عدم تثبيت برنامج تعريف اقل من مواصفات .
الطابعة االصلية وعلى سبيل المثال ال P4 يثبت 

لها برنامج تعريف HP

عملية الطباعة بطيئة خالفا لما هو معتاد

يتلف السخان عند حدوث حشر بالطابعة
PAPER JAM  وقيامنا بالتعامل مع الطابعة
بشكل سئ لة اخراج الورقة المحشورة فى محاو
وذللك من اشياء يترتب عل استخدامها تلف فى 

جراب لم يكن السخان بالكامل ، السخان 
والنصيحة هنا عدم محاولة استخدام القوة او 

االدوات الصلبة الخراج االوراق من الطابعة عندما 
تحشروتعامل مع هذا االمر بصبر وهدوء حتى ال

تتفاقم المشاكل

طابعة الخاص بال HEATER تلف السخان 

قم بتغير علبة الحبر فاذا لم تحل المشكلة عليك 
بارسالها الى مركز الصيانة حيث تكون المشكلة 
غالبا تكمن فى وحدة المسح االسكانر الموجودة 
بالطابعة واالحها بسيط وغير مكلف فهى غالبا 

التحتاج سوى عملية تنظيف بسيطة

احد من الواضح فهى خفيفة فى الطابعة ليست فى مستوى و
احد الجوانب كثيف فى جانب اخر؟

وان استمر الصوت ، غير علبة الحبر باخرى 
فالمشكلة تكمن غالبا فى ترس الموتور او ترس
السخان وفى تلك الحالة عليك بارسالها للصيانة

صدور اصوات عالية من الطابعة ازيزة تكتكة صوت تكسير 
شى داخل الطابعة ؟

by: Eng. Ali lala


