
 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد کارتریج 

 :های اصلی مقاله سرفصل 

 مقدمه  •
 کاربرد کارتریج  •
 کارتریج جوهری در کدام پرینتر کاربرد دارد؟  •
 های جوهر دای ویژگی  •
 های جوهر پیگمنت ویژگی  •
 کارتریج تونری در کدام پرینتر کاربرد دارد؟  •
 توان شارژ کرد؟ هر کارتریج را چند بار می  •
 آیا در زمان شارژ کارتریج تعویض درام الزم است؟  •

 :  مقدمه 

شود. هر پرینتر برای ها یافت میپرینتر یکی از وسایل ضروری است که امروزه در اکثر ادارات و شرکت
ی دارد که بسته به نوع پرینتر این مواد نیز متفاوت است یکی از این چاپ اسناد، نیاز به مواد خاص 

 .توان گفت یکی از ملزومات اصلی پرینتر برای چاپ، کارتریج استباشد که می مواد کارتریج می
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و همچنین بررسی میزان تعداد شارژ کارتریج  در این مقاله به مبحث کاربرد کارتریج در پرینتر 
 .راه باشیدپردازیم با ما هممی 

   

 

 

 

 

  کاربرد کارتریج 

ریج چیست و چه کاربردی در پرینتر دارد؟ اکثر افراد در شاید برای شما هم سؤال پیش بیاید که کارت
که کار اصلی کارتریج منبع تأمین رنگ این باورند که کارتریج عامل اصلی در چاپ اسناد است درحالی

در پرینتر است. عامل مؤثر در کارتریج، جوهر و تونر موردنیاز برای چاپ است که درون کارتریج قرار 
شود و این بستگی به ی کارتریج جوهر و تونری تقسیم میها به دودستهرتریجدارند. در حالت کلی کا

 .کنیدپرینتری دارد که از آن استفاده می 

 کارتریج جوهری در کدام پرینتر کاربرد دارد؟ 

ی گیرد. کارتریج جوهری به دودستهاین نوع کارتریج در پرینترهای جوهرافشان مورداستفاده قرار می
 .شوندکاررفته درونشان به این دودسته تقسیم میشوند که به نوع جوهر بهقسیم می دای و پیگمنت ت

 

 

 های جوهر دای ویژگی 

 حاوی مایع رنگی  •
 درصد آب  95متشکل از   •
 قیمت و کیفیت پایین  •
 مقاومت پایین در برابر نور خورشید  •
 ها پس از برخورد آب به تصویر پخش شدن رنگ  •
 مدت از آنخشک شدن کارتریج به دلیل عدم استفاده طوالنی  •
   استفاده کردن از کارتریج بعد از باز کردن پلمپ آن •
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 های جوهر پیگمنت ویژگی 

 دانه حاوی رنگ  •
 مختلف پرینتر های  سازگار با مدل  •
 قیمت و کیفیت باال  •
 دارای پایداری رنگ  •
 حفظ کردن رنگ اصلی خود  •
 های خارجی ها و چاپ استفاده در نوشته  •
 مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش  •

 کارتریج تونری در کدام پرینتر کاربرد دارد؟ 

ده داخل کارتریج شصورت پودر فشردهاین نوع کارتریج در پرینترهای لیزری کاربرد دارد. تونر آن به
قراردارد و جنس این نوع کارتریج نیز به کارخانه تولیدی آن بستگی دارد. کیفیت چاپ این نوع 

ی آن بستگی دارد هرچقدر این ذرات ریزتر باشند، کیفیت چاپ نیز دهندهکارتریج به ذرات تشکیل
استر د آهن و رزین و پلیی این کارتریج شامل پودر کربن، اکسیدهنده رود. عناصر تشکیلباالتر می

 .است

 توان شارژ کرد؟ هر کارتریج را چند بار می 

اصل از کیفیت و  ی طرح و اصل تقسیم نمود. کارتریجتوان به دستهها را می در حالت کلی کارتریج
های طرح نیز شوند. کارتریج ی پرینتر تولید می های سازندهقیمت باالیی برخوردارند و توسط شرکت

های اصل از کیفیت باال برخوردار نیستند اما کنند اما مانند کارتریج های اصل عمل میکارتریجهمانند 
دهند. تنها تفاوت اساسی  اکثر کاربران به دلیل قیمت پایین آن این نوع کارتریج را به اصل ترجیح می

 .ها استکارتریج اصل با طرح، میزان تعداد شارژ در آن

ش بیاید که به چه تعداد باید کارتریج خود را شارژ نمود؟ شارژ کارتریج شاید برای شما هم سؤال پی
 .پرینتر به طرح یا اصل بودن آن و همچنین میزان انتظار از کیفیت چاپ بستگی دارد

بار شارژ است. اگر قصد دارید که کارتریج  30تا  15توان گفت که میانگین شارژ یک کارتریج در کل می
را داشته باشد بهتر است که آن را ده بار شارژ نمایید. برای کارتریج طرح  اصل شما کیفیت همیشگی

بار آن  5که کیفیت چاپ خود را حفظ نماید بهتر است که بار شارژ نمایید اما برای این 12توانید نیز می
 .را شارژ کنید

 .به وب سایت مراجعه کرده و آن را مطالعه نمایید تشخیص کارتریج طرح از اصل برای آشنایی با

https://maadshop.ir/%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b5%d9%84/
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 آیا در زمان شارژ کارتریج تعویض درام الزم است؟ 

نقش اصلی  ست که در چاپ اسناد نقش بسیار مهمی دارد. درام یکی از قطعات اصلی کارتریج تونر ا
درام انتقال تـونر بر روی کاغذ است که اینکار بـه وسیلـه بار منفی الکترونیکی انجـام می شود زمانی 

شوند و شود ذرات تونر با چرخش قطعه درام، جذب آن می که لیزر پرینتر بر روی قطعه فلزی تابیده می 
 .کنندغذ نمایان می تصاویر را بر روی کا

های جدا در پرینترهای لیزری، درام به دو صورت جدا و متصل از کارتریج وجود دارد. در حقیقت درام 
از کارتریج عمر و دوام باالیی دارند که بعد از سه تا چهار بار شارژ کارتریج باید عوض شوند اما تعویض 

 .ارتریج باید تعویض شوددرام متصل به این صورت نیست و بعد از دو بار شارژ ک 

های زیاد از این قطعه، این قبل استفاده از درام این قطعه سطحی براق و صاف دارد که بعد از استفاده
شود که باعث خرابی درام شده و بر کیفیت چاپ تأثیر  شده و دچار خط و خش میقطعه خراب

 .گذاردمی 

اصل باید درام آن را نیز تعویض نمایید چراکه  مراحل شارژ کارتریج توجه داشته باشید که در زمان
 .شده در آن اورجینال نبوده و با درام آن سازگاری نداردپودر استفاده

که کیفیت بیشتری در پرینت داشته باشید بهتر است کنید برای اینپرینتر زیاد استفاده می زمانی که از 
 .کنید درام آن را نیز تعویض نماییدکه هر زمان کارتریج را شارژ می

 

https://maadshop.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%ac/

