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УРОК 7 

ТЕМА: «Види копіювальних апаратів. Технічне обслуговування копіювальних апаратів» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття «ксероксу» та процедуру технічного обслуговування 

копіювальних апаратів 

- Опанувати основні відомості про види та принципи роботи копіювальних 

апаратів 

- Розвити навички роботи з ксероксом 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 
 

1. Види копіювального устаткування 

 

Існує велика кількість різновидів копіює-розмножувальних апаратів, але за принципом 

дії вони розділяються на декілька класів: світлокопіювальні апарати, електрографічні і 

трафаретному друку. До світлокопіювальних відносяться апарати для виробництва 

фотокопій. В даний час вони практично не використовуються для копіювання і 

розмноження документів, оскільки процедура отримання копій трудомістка і займає 

досить багато часу. Фотокопії використовуються в тих випадках, коли інші способи 

копіювання не можуть забезпечити необхідної якості. Наприклад, для отримання 

ксерокопії фотографії або репродукції якої-небудь картини. 

 

Всі електрографічні копіювальні апарати можна розділити на шість основних груп:  

1.           портативні копіювальні апарати,  

2.           низькошвидкісні копіювальні апарати,  

3.           офісні ксерокси середнього класу,  

4.           копіювальні апарати високої продуктивності,  

5.           цифрові чорно-білі ксерокси,  

6.           повнокольорові цифрові ксерокси.  

Ділення на категорії здійснюється залежно від трьох основних характеристик: 

швидкості копіювання, формату оригінала і копії, об'єму копіювання в місяць, що 

рекомендується. 

1)    Портативні копіювальні апарати. 

 

Вони прості і зручні в експлуатації. Їх можна використовувати удома, у відрядженні 

або в офісі. Вони зовсім невеликі, готові до роботи відразу після включення, відносно 

недорого стоять, але вони дуже дорогі в експлуатації. За великим рахунком настільні 

ксерокси з рухомою поверхнею робочого столу, ручною подачею паперу і 

продуктивністю в 5-6 копій в хвилину придатні до використання лише в домашніх 

умовах або в дуже маленьких організаціях і підрозділах. Об'єм копіювання таких 

апаратів, що рекомендується, – 500 копій в місяць, формат оригінала і копії А4.  



До таких моделей  відносяться Canon FC 200, Canon FC 220, Canon FC 266, Sharp Z-20, 

Mita CC-10, Xerox 5220. 

 

Canon FC 220 

 

Швидкість копіювання даного апарату – 4 копії в 

хвилину.  

 Забезпечений лотком на 50 листів і функцією 

автоматичного управління.  

 Є можливість використання кольорових картріджів 

для кольорового копіювання.  

 Максимальний розмір оригіналу – А4, розміри копій від А4 до А6, масштабування 

1:1, час виходу першої копії – 22 секунди. 

    

2) Копіювальні апарати малої продуктивності – офісні машини продуктивністю 10-

20 копій формату А4 в хвилину, придатні для обслуговування компаній або 

підрозділів з об'ємом копіювання від 1 до 5 тис. копій в місяць. Це компактні, прості в 

експлуатації і невибагливі машини, що легко уміщаються на будь-якому столі. Подача 

паперу здійснюється як в ручну, так і з лотка, який може настроюватися на різні 

формати. Функція масштабування присутня не завжди. Деякі моделі дозволяють 

друкувати документи формату А3, останні - А4 і менше. Іноді є можливість 

двостороннього друку, копіювання із здвоєного оригіналу, використання 

різноколірних тонерів.  

 

Моделі цієї групи: Canon NP 6416, Canon NP 6512, Xerox 5915, Xerox 5921, Konica 

1212, Minolta EP 2152/2153, Toshiba 1360/1370, Panasonic FP-7115, Sharp SF- 2014, 

Sharp SF- 2114, MB 5615, Utax C 157, Mita DC 1560. 

Canon NP-6512 

 

Швидкість копіювання даного апарату – до 12 копій в 

хвилину для формату А4.  

 Коефіцієнт масштабування від 70 до 141 %.  

 Час отримання першої копії приблизно 10 секунд.  

 Апарат не вимагає розігрівання.  

 Максимальний формат оригіналу – А4.  

Подача паперу проводиться за допомогою зручної касети фронтального завантаження 

на 250 листів, яке легко забирається в нижню частину копіювального апарату. 

Передбачений лоток ручної подачі для паперу більшої щільності і різних форматів, а 

також для OHP-плівок. 

 

 3) Копіювальні апарати середньої продуктивності.  

 

Саме у цій категорії копіювальних апаратів компанії пропонують найбільшу кількість 

моделей, що відрізняються один від одного швидкістю копіювання, наявністю 

додаткових функцій і пристроїв. Це різноманіття дозволяє користувачеві вибрати 

варіант, найточніше відповідний як його потребам, так і фінансовим можливостям. 

Продуктивність таких копиров складає від 20 до 40 сторінок в хвилину, вони здатні 



виготовляти до 20 тис. копій в місяць. У стандартну конфігурацію більшості апаратів 

цього класу входять пристрій для автоматичного двостороннього копіювання, 

багатофункціональний активний рідкокристалічний дисплей управління і аудитрон 

для обліку об'єму і вартості виконаних робіт.  

 

У комплект постачання стандартно або додатково входять сортувальні пристрої різних 

ємкостей і типів, автоматичні і напівавтоматичні степлеры, автоподатчики для 

оригіналів і паперу нестандартних розмірів, пристрої авторизації доступу, лотки для 

паперу підвищеної ємкості і інші аксесуари. Для цих апаратів характерний великий 

набір додаткових функцій, що істотно розширюють можливості копира і що 

полегшують роботу з ним. 

 

Машини цього типу, особливо розширеної комплектації, можуть мати значні розміри і 

масу до 200 кг 

 

Найбільш поширені моделі цієї групи: Xerox 5845, Canon NP 6028, Canon NP 6035, 

Ricoh FT 5832, Ricoh FT 5840, Develop D 2350, MB 6532, Panasonic FP-7735, Sharp SF-

2030, Konica 3135, Mita DC30, Utax C 297, Minolta EP 3050 і ін. 

 

       

   Develop D 2350 

 

Підлоговий апарат формату А3 для невеликого офісу з 

високим ресурсом 20 000 копій в місяць.  

 Швидкість копіювання 23 копії за хвилину.  

 Можливість масштабування від 50% до 200% з кроком 

0,1%.  

 Збільшений запас паперу, два лотки по 250 листів, і лоток 

ручної подачі на 50 листів.  

 При закінченні паперу в одному з лотків, процес копіювання не уривається.  

 Час виходу першої копії не більше 7,2 секунди, час нагріву не більше 30 секунд.    

 Механізм рециркуляції тонера дозволяє уникнути відходів і економить тонер.  

 Низьке виділення озону, обумовлено системою примусової вентиляції і очищення.  

 Є наступні опції: виготовлення двосторонніх копій, подвійне підхоплення паперу, 

автоматичне визначення формату оригіналу.  

 Можливість установки додатково, сортувальників копій з можливістю степлирования, 

автоподатчика документів на 50 листів. 

 

 4) Копіювальні апарати високої продуктивності.  

 

Пристрої цього класу – це вже серйозна техніка. Продуктивність таких апаратів може 

досягати 90 сторінок в хвилину, або 200 тис. копій в місяць. Зовсім не всяка контора 

здатна завантажити роботою подібних монстрів. Такі апарати можуть окупитися 

тільки у великих організаціях з солідними об'ємами копіювальних робіт, 

поліграфічних ділянках крупних компаній, невеликих друкарнях. Придбанню подібної 

машини повинен передувати ретельний аналіз доцільності такого кроку з погляду 

фінансів.  



Моделями цієї групи є: Xerox 5885, Canon NP 6241, Ricoh FT 7970, Konica 5370, 

Minolta EP 8010, Panasonic FP-7750, Toshiba 6560, Sharp SD-2260, Mita DC 8585, Utax 

C 812, MB 8792 і ін. 

 

Xerox 5885 

 

Швидкість копіювання 85 сторінок в хвилину для 

форматів від В5 до А4.  

 Час виходу першої копії 6,9 секунд, час прогрівання 

5 хвилин.  

 Зменшення і збільшення від 64% до 155%.  

 Додаткові пристрої: Sixth Sense - цілодобова система видаленої діагностики 

(необхідна телефонна лінія), автоматичний пристрій зшивання і фальцювання ASF 

100, автоматична послепечатная обробка, включаючи виготовлення складених і 

зшитих буклетів і брошур різних форматів, віддрукованих на папері форматів А4, В4 і 

А3. 

 

 5) Цифрові чорно-білі ксерокси.  

 

Цифрові ксерокси – це комбінація ксерокопировального апарату, сканера, могутнього 

лазерного принтера, а іноді ще і факсу. Цифрова обробка зображення і високий дозвіл 

дозволяють забезпечити якість друку, недоступну аналоговим машинам. Наявність 

могутнього процесора дає можливість коректувати якість, виправляючи контури, 

прибираючи тіні і так далі  Діапазон масштабування складає від 25% до 400%. 

Швидкість друку може бути різною – від 20 до 120 сторінок в хвилину. Більшість 

цифрових машин дозволяють друкувати документи з комп'ютера через спеціальний 

інтерфейс, що робить можливим їх використання як могутні мережеві принтери. При 

роботі з паперовими оригіналами є можливість відсканувати десятки сторінок, а потім 

вивести їх на друк – таким чином, скорочується число маніпуляцій з оригіналами і 

збільшується реальна швидкість друку. Набір додаткових пристроїв приблизно такий 

же, як у самих кращих аналогових копиров, але окрім цього, до цих машин можуть 

додаватися додаткові пристрої пам'яті, панелі для редагування зображення, проекційні 

пристрої і так далі  

 

Цих дорогих і складних машин можна набувати в тих випадках, коли решающе 

значення має якість зображення, а також для дуже інтенсивно працюючих організацій, 

оснащених комп'ютерними мережами. 

 

До таких апаратів відносяться: Xerox WorkCentre Pro 315/320, Ricoh Aficio 350, Canon 

215, Konica 7050, Minolta DI-30. 

 

Ricoh Aficio 350 

 

Цей апарат поєднує в собі функції копира, принтера, 

сканера і факсу і орієнтований на використання в офісі з 

можливістю інтеграції в комп'ютерну мережу. Aficio 350 



володіє безліччю функціональних можливостей і при цьому зручний і простий в обігу.    

 

 

2. Загальні характеристики: 

·   оптимальне навантаження - 10 000 копій в місяць, максимальне навантаження - 80 

000 копій в місяць; 

·  швидкість копіювання 35 копій в хвилину;  

·  вихід першої копії через 3,9 секунд, час прогрівання менше 85 секунд.  

·  пам'ять - 12 Мбайт; 

·  дозвіл - 400 крапок на дюйм;  

·  масштабування від 25% до 400% з кроком 1%;  

·  коди користувача - 50 код по 4 розряди.  

 

Характеристики принтера: 

·   швидкість друку - 35 копій в хвилину (A4);  

·  дозвіл 600 крапок на дюйм; 

·  пам'ять 16 Мбайт (розширюється до 80 Мбайт); 

·  сортування копій з тим, що скріпляє до 50 листів (за наявності фінішера); 

·  мови управління - PCL 5e, PLC 6, Adobe PostScript Level 3;  

·  драйвери для PCL - Windows 3.1 / 95 / 98 / NT4.0, MACOS 7.1 або пізніший;  

·  драйвери для PS - Windows 3.1 / 95 / 98 / NT4.0, Macintosh;  

·  мережевий інтерфейс - Ethernet 100 Base TX / 10 Base T; 

·  мережеві операційні системи Novel NetWare - 3.x, 4.x, 5.0, Windows - 95 / 98, NT4.0, 

Mac OS - 7.1 або пізніший;  

·  мережеві протоколи TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, EtherTalk (AppleTalk). 

 

Характеристики факсу: 

 

·  тип G3 стандартно, G4 (ISDN) додатково;  

·  дозвіл 200 х 200 крапок на дюйм стандартно, 400 х 400 крапок на дюйм додатково; 

·  швидкість сканування 0,81 секунд, 50 сторінок в хвилину; 

·  швидкість модему G3 - від 33,6 до 2,4 Кбіт в секунду, G4 - 64 / 56 Кбіт в секунду; 

·  швидкість передачі G3 - 3 секунди (200 х 200 dpi), G4 - 3 секунди;  

·  пам'ять - 2 Мб (160 сторінок) стандартні, додатковий 4 Мб (320 сторінок); 

·  додатково жорсткий диск 130 Мб (3 000 сторінок);  

·  ємкість автоподатчика - 50 листів.  

 

Характеристики сканера: 

·  дозвіл - 400 крапок на дюйм.  

·  швидкість сканування - 50 сторінок в хвилину.  

·  тип інтерфейсу - Ultra Wide SCSI.  

·  кількість сканованих сторінок - 50 сторінок 

 

 6) Повнокольорові цифрові ксерокси, що дозволяють тиражувати високоякісні 

кольорові зображення, як з паперового оригіналу, так і з комп'ютера. Пре6дставляют 

собою приблизно те ж саме, що і машини попередньої групи, тільки все друкується в 

кольорі. Грамотно настроєний цифровий копіювальний апарат видає зображення, не 



поступливе продукції хорошої друкарні. Продуктивність від 3 до 40 сторінок в 

хвилину. Застосування їх виправдано на поліграфічних ділянках, в дизайн-бюро, 

рекламних фірмах, рекламних службах крупних компаній. 

 

До моделей цієї групи відносяться: Canon CLC-700, Canon 

CLC-1000, Ricoh AficioColour 2003/2103, Minolta CF 900, MB 

8866 і ін. 

Canon CLC-1000 

 Швидкість роботи копира 31 сторінка в хвилину або  9 

двосторонніх листів формату А4. 

Система CLC-1000 має дозвіл 400 x 400 dpi.  

Додатки CLC 1000 мають необмежені можливості: буклети і брошури, директ мэйл, 

керівництво по експлуатації, профайлы і щорічні звіти для компанії, рекламні    

листівки, таблиці даних, упаковка, каталоги, інформаційні бюлетені.  

Спеціальний режим коректування поверхні паперу дозволяє вибирати матову, 

стандартну або глянсову поверхню.  

Додатковий монітор  попереднього перегляду Canon дозволяє відмітити і виправити 

будь-які помилки перш, ніж ви почнете друк.  

Зображення на цьому моніторі можуть бути зменшені або  збільшені.  

Контроллер COLORPASS 8000 підключає CLC 1000 безпосередньо до комп'ютерної 

мережі. 

 

Для отримання великої кількості однакових копій часто використовуються 

копіювальні пристрої трафаретного друку. 

 

Зараз активно рекламуються і розповсюджуються копіювальні пристрої трафаретного 

друку, виготовлені фірмою Riso, - ризографы, хоча подібні апарати проводять і 

продають безліч інших фірм. Різографи економічно вигідні, якщо середній тираж 

кожного документа складає не менше 70-100 екземплярів, а загальний об'єм 

виробництва – 50-100 тис. сторінок формату А4 в місяць. Для їх обслуговування 

потрібний кваліфікований фахівець, вони громіздкі, складні в експлуатації і галасливі. 

Такі машини незамінні для поліграфічних ділянок і невеликих друкарень, але в офісі 

від них більше проблем.  

3. Як вибирати копіювальну техніку. 

 

Необхідно звернути увагу на наступні моменти: 

 

1. Максимальний об'єм копіювання в місяць. Перед покупкою апарату необхідно 

приблизно оцінити об'єми копіювання і зіставити з даними за оптимальним і 

максимальним обсягом копіювання на конкретні моделі апаратів. Будь-яка 

копіювальна  машина має досить складну конструкцію, що включає електронні, 

оптичні і механічні компоненти, розраховані на деяке робоче навантаження, 

обумовлене в документації фірми-виробника. Тому дуже важливо із самого початку 

визначитися з потужністю копира, щоб згодом уникнути непередбачених витрат на 

його ремонт або відновлення. Для зразкової оцінки навантаження потрібно збільшити 

плановану кількість копій як мінімум на 30% - це і буде фактичним навантаженням на 

машину. 



 

2. Максимальний формат паперу при копіюванні Формат повинен відповідати 

технічним завданням компанії і може знаходитися в діапазоні від А4 доА0). До того ж 

максимальний формат оригіналу у конкретного апарату може бути більше 

максимального формату копій, що виготовляються, і це потрібно враховувати. 

 

3. Собівартість копії. За статистикою понад 85% всіх витрат за час життя копіювальної 

техніки доводиться на витратні матеріали і сервісне обслуговування, і лише 15% 

складає вартість власне копіювальної машини. Тому, вибираючи машину потрібно 

орієнтуватися не на її ціну, а на собівартість копії. Щоб точно підрахувати витрати 

компанії на виробництво однієї копії, а виходячи з цього і загальні витрати за період 

експлуатації копіювального апарату, необхідно знати вартість витратних 

світлочутливих матеріалів (тонер, девелопер, барабан), по яких компанія, - 

постачальник зобов'язується продавати їх, забезпечуючи сервісну підтримку, а так 

само їх гарантований ресурс. У такому разі вартість однієї копії без урахування 

паперу, запасних частин і амортизації розраховуватиметься по наступній формулі: 

 вартість копії = вартість тонера/ресурс тонера + вартість барабана/ресурс барабана + 

вартість девелопера/ресурс девелопера 

 

4. Швидкість копіювання. Цей параметр визначається, виходячи з  вимог до апарату, і 

завжди прив'язаний до таких показників як продуктивність і максимальний формат 

при копіюванні 

 

5. Сервісне обслуговування. Другий доданок в експлуатаційних витратах копира - 

вартість сервісного обслуговування. Тут також лідирують ксерокси більшої 

продуктивності. Хоча складність технічного обслуговування таких машин істотно 

вища, але необхідність в їх обслуговуванні виникає значно рідше, в порівнянні з 

маленькими машинами. Це обумовлено більшою механічною міцністю вузлів і 

деталей машини, і, крім того, спеціальними заходами, які застосовують конструктори 

для підтримки якості копій в таких машинах на високому рівні якомога триваліший 

час.  

 

6. Архітектура апарату. Ціна апарату, названа постачальником, як правило, має на 

увазі його мінімальну комплектацію, тобто для того, щоб вимоги до апарату повністю 

відповідали його можливостям необхідно чітко знати можливості апарату в 

стандартній (мінімальною) комплектації, спектр додаткового устаткування 

(автоподатчик, сортер, стіл з касетами і т. д.), технічні характеристики кожної 

додаткової опції і її вартість. Сума, яку організація реально витрачає, набуваючи 

копіювального апарату, виглядає таким чином: 

 Ціна копіювального апарату + Вартість стартового комплекту витратних матеріалів + 

Вартість додаткового устаткування + Доставка інсталяція (запуск, здача в 

експлуатацію). 

 

7. Нешкідливість. Не останнє значення мають дані по екології — деякі ксерокси 

виділяють при роботі багато озону, що може викликати головний біль у персоналу; 

інші, навпаки, нешкідливі.  

 



Характеристики 

Основні характеристики КА: 

 формат оригіналу й копії; 

 швидкість копіювання; 

 вартість копіювання; 

 продуктивність; 

 рекомендований обсяг копіювання (ресурс). 

 

Класифікація  

 За габаритами: 

 портативні; 

 настільні; 

 продуктивні стаціонарні; 

 За принципами сканування: 

 аналогові; 

 цифрові. 

 За передачею кольору: 

 одноколірні; 

 кольорові; 

 За функціональністю: 

 стандартні (для паперу А4, А3); 

 спеціальні (для видавничих комплексів); 

 широкоформатні (для виготовлення креслень). 

 За швидкістю копіювання: 

 до 6 копій/хв; 

 до 20 копій/хв; 

 до 40 копій/хв; 

 більше 40 копій/хв. 

 За ресурсом: 

 ххх копій/день; 

 ххх копій/день; 

 ххх копій/день. 

  

Які несправності копіра можна виправити самостійно, а які вимагають втручання 

інженера? Розглянемо найпоширеніші поломки і методи їх усунення , які не 

потребують глибоких знань пристрою ксерокса. 

 

1. Оптична система 



     Коли на видрукуваної зображенні з'являються смуги , штрихи , а саме зображення 

стає блідим , це говорить про забруднення оптичної системи ксерокса. Для усунення 

цього типу несправності треба зняти кожух з пристрою та спеціальної спеціальною 

серветкою протерти всі дзеркала всередині нього. Потрібно бути дуже обережним , 

щоб не пошкодити робочу поверхню дзеркал. Поява сірого фону на відбитках значить 

, що забруднений датчик автоматичної експозиції, який очищають за допомогою 

м'якої серветки з нетканого полотна. 

Погіршення якості відбитків може говорити і про те , що закінчується тонер у 

картриджі . 

 

2. Система подачі паперу 

     Поява різного виду брудних плям на копіях говорить про забруднення подає 

системи . У цьому випадку миючими серветками потрібно очистити від бруду всі 

ролики та валики системи , запустити процедуру очищення . 

 

3. Несправність фотовала 

     Якщо якість копії не відновлюється після заміни картриджа і проведеного 

обслуговування , причина може бути в зношеності фотовала. Він розрахований на 

приблизно три тисячі копій , але працює довше , до 15000 копій. Коли термін служби 

його добігає кінця , значно знижується щільність зображення. Позбутися від цього 

можна тільки шляхом заміни фотовала . 

 

2. Розгляд інструкції до Xerox WorkCentre 5021 

 

 
https://youtu.be/2Xc8NWozhjI 

 

Питання для самоконтролю: 

1) Розкрийте призначення ксерокопіювального апарату та назвіть його основні 

характеристики 

2) Дайте класифікацію ксероксам 

3) Назвіть принципи обслуговування даної техніки 

https://youtu.be/2Xc8NWozhjI


4) За якими вимогами обрати копіювальну техніку 

5) Від чого залежить продуктивність ксерокопіювального апарата? 

6) Навести основні технічні характеристики  копіювальних апаратів. 

7) Що впливає на якість копіювання ксероксів? 

8) Навести особливості роботи та конструкції кольорових ксерокопіювальних 

апаратів. 

9) Що слід відносити до витратних матеріалів у ксерокопіювальних пристроїв? 

10) В чому полягають особливості технічного обслуговування ксерокопіювальних 

апаратів? 

 

Домашнє завдання: Електронний посібник 
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