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 چاپ ریسو

بود؛  صنعت چاپ ( در ابتدا نام تجاری یکی از محصوالت ژاپنی در زمینهRisographریسوگراف )
عنوان یک اسم عام مورد استفاده قرار گرفت. آنچه امروزه تدریج وارد عرصه چاپ شد و بهاما به

ه چاپ قابل انجام است. دستگاهی دستگا ۰۹ عنوان چاپ ریسوگراف شناخته شده، با استفاده از به
 حال در که کندمی کار قدیمی استنسیل یهادستگاه همچون شود،انجام میچاپ ریسو که برای

 .است شده تعبیه هاآن در نیز جدیدتری امکانات حاضر

( قرار Drumای به نام درام )نوعی مرکب خمیری شکل درون استوانه چاپ ریسوگرافی در شیوه
 مستر پوشش این به. شودمی مرکب عبور از مانع که پوشاندسطح این استوانه را می گیرد و کلمی

(Masterگفته می )مستر سطح روی بر گردد، چاپ کاغذ روی است قرار که جاهایی در که شود 
گیرد، مرکب به بیرون از می قرار مستر با تماس در کاغذ که زمانی. شودمی ایجاد ریزی بسیار منافذ

 شود.می چاپ کاغذ روی نظر مورد طرح طرق، این از و کندش تراوش میاین پوش

 

 نحوه کار دستگاه چاپ ریسوگراف:

 کار، حاصل که شدمی استفاده دولتی یهاستگاه چاپ ریسوگراف در مدارس و ارگاندر گذشته د
 باید اپراتور دستگاه، نوع این در. کردمی کار مسئولیت، انجام حد در تنها و بود کیفیتبی چاپ یک

 سپس و شود خراشیده سطح تا بنویسد مستر سطح روی را مطالب مخصوص و تیز نوک قلمی با
چاپ  قدیمی هایدستگاه. شدکشید و از این طریق عملیات چاپ شروع میدرام می روی را مستر
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 و امکانات دارای ریسوگرافی جدید یهاقابلیت چاپ عکس را نداشت. البته دستگاه ریسوگرافی
 .هستند بهتری کیفیت

کن های ریسوگرافی جدید دارای سیستم اسکنر هستند که برگه نوشته یا پرینت شده را اسدستگاه
 و هانقش ،ها( نوشتهHeaterها از طریق یک سیستم حرارتی )کنند. همچنین این نوع دستگاهمی

کند. با حرکت می حک درام روی را آن اتوماتیک، صورتبه و کنندمی ایجاد مستر روی را هاطرح یا
 و گیرندمی قرار درام با تماس در و شده کشیده دستگاه داخل به هم سر پشت هادورانی درام، کاغذ

، قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارند و ریسوگرافی یهادستگاه برخی. شودمی چاپ نظر مورد طرح
 هاسازند. این دستگاهکنند، متصل میطور مستقیم مستر را با فایلی که از کامپیوتر دریافت میبه
 چاپ خوبیبه را جداول و خط متن، توانندبلیت چاپ عکس و ترام را نیز دارا هستند و میقا

 .نمایند

 

 ی چاپ ريسو:نكاتي درباره

 022( دستگاه ريسو براي هنگامي مناسب است كه قرار باشد از يك صفحه به تعداد زياد )حداقل 1
ايد به دور بارمصرف است و بعد از چاپ شدن كار بعدد چاپ كنيد( چون مستر در اين سيستم یک
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عدد  022انداخته شود و براي كار جديد دوباره مستر جديد ساخته شود پس براي تکثیرهای زير 
تر است اما کند كه از اين سيستم استفاده شود و استفاده از دستگاه فتوكپي به صرفهصرف نمی

های باالي تر است و مخصوصًا در چاپعدد چاپ ريسو بسيار به صرفه 022براي تیراژهای باالي 
 12.222تر از فتوکپی است. )در تیراژهای باالي ی هر برگ بسيار پایینشدهبرگ قيمت تمام 1222

 شود(تر میصرفهبرگ استفاده از چاپ افست از چاپ ريسو به

برگ در  132های فتوكپي است و تا های ريسو بسيار بيشتر از دستگاه( سرعت چاپ در دستگاه0
 رسد.دقيقه هم می

های ريسو داراي يك درام پر ی دستگاهطورمعمول همهشود. بههر درام با یک رنگ مركب پر می (3
وسفید را انجام دهند. اگر كسي بخواهد با توانند چاپ سیاهشده با رنگ مشكي هستند كه می

ی زيادي دارد و های ديگر هم چاپ كند بايد براي هر رنگ يك درام اضافي بگيرد كه هزینهرنگ
های موجود دستگاه ريسو ريبًا قيمت هر دو درام با قيمت خوِد دستگاه برابر است. رنگ مرکبتق

های متداول مشكي، باشد. )رنگای میای، طاليي و نقرهمشكي، آبي، قرمز، سبز، زرد، سبز، قهوه
چاپ بار با درام اول رنگ اول قرمز، آبی و سبز است(. براي چاپ چند رنگ الزم است كه ابتدا یک

شود و الي آخر. )در يك دستگاه جديد شود. سپس درام تعويض شده و رنگ دوم چاپ می
زمان صورت طور همگیرد و بنابراین چاپ دو رنگ بهریسوگراف دو درام داخل دستگاه قرار می

ها را ندارد يعني برخالف چاپ افست كه با تركيب پذیرد( اين سيستم چاپ امكان تركيب رنگمی
ها شود در چاپ افست رنگها ساخته میی رنگ، همهCMYK اصلي چهار رنگ

 شوند.می چاپ جداگانه
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برگ است. هر چه تعداد چاپ افزايش پيدا  12.222حداکثر  چاپ افست ( طول عمر يك مستر در4
شود كه علت آن گشاد شدن منافذ دار میها سایهآید و اطراف نوشتهتر میکند كيفيت پایینمی

عدد  1222است. براي دستيابي به كيفيت مطلوب چاپ مستر بايد در هر ايجاد شده بر روي مستر 
 چاپ دوباره ساخته شود.

عالوه بر نوع و مدل دستگاه به شدت به كيفيت مواد مصرفي بستگي دارد.  چاپ ريسو ( كيفيت5
آورد ولي كيفيت چاپ را هم كاهش ها را پایین میاستفاده از مركب و مستر غير فابريك هزینه

 هد.دمی

ی كاغذ ی چاپ و هزینهی قيمت در چاپ ريسو به اين ترتيب است كه هزینهی محاسبه( نحوه6
شود و ای ثابت براي چاپ دريافت میبرگ هزینه 1222شود. از يك برگ تا طور مجزا حساب میبه

د عد 1222شود. اگر تعداد باالتر از شده محاسبه میقيمت كاغذ هم بسته به تعداد كاغذ مصرف
شود. اصطالحًا گفته ی چاپ دريافت میبار ديگر هزینهتايي چاپ یک 1222باشد براي هر دور 

عدد يك دور حساب  1222تايي است يعني براي هر  1222شود كه دوِر چاپ در دستگاه ريسو می
باشد  1022يا  1522يا  1022شود و نيم فرم هم وجود ندارد. يعني مثالً اگر تعداد چاپ شما می

 شود.فرم چاپ دريافت می 0ی کند و در هر سه مورد هزینهرقي نمیف

دستگاه چاپ گرم را داراست. ) 022گرم تا  62( چاپ ريسو قابليت چاپ بر روي كاغذ از 7
کند چون مركب ريسو روي برگه گالسه )روغني( پخش روي کاغذ يا مقواي گالسه چاپ نمی ريسو

 شود.می

توانید ( دستگاه ريسو قابليت چاپ بر روي انواع پاكت ساخته شده و آماده را دارد. يعني شما می8
 پاكت مورد نظر خود را تهيه نمایید و سپس روي آن چاپ كنيد.

های ريسو تا های متفاوتي هستند. بيشتر دستگاههای ريسو داراي حداكثر سايز چاپ( دستگاه0
 کنند.هم چاپ می A3 و يا B4 تر تا سايزایهای حرفهکنند؛ اما برخي از دستگاهچاپ میA4 سايز

براي چاپ انواع دسته فاكتور فروش، قبوض و اوراق اداري، پاكت، كارتكس و  چاپ ريسو (12
های ساده )متن و جدول( كه نياز به كيفيت خيلي بااليي ندارند و در هایی با طرحخالصه چاپ

 شوند مناسب است.يراژ باال هم چاپ میضمن با ت

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=178&%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA
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هایی كه در يك سمت كاغذ چاپ شود طرحهای ريسو با مركب انجام می( چون چاپ در دستگاه11
صورت پشت و ها بهآورند؛ بنابراین چنانچه برگهرنگ در پشت برگه به وجود میای کمشوند سایهمی

 یابد.رو چاپ بشود كيفيت چاپ اندكي كاهش می

 باال و شبیه به چاپگرهای دیجیتال است.یک سیستم چاپ با سرعت ریسوگراف ورکلیطبه

 
 چاپ، تبلیغات، چاپ ریسو، ریسوگرافی :کلمات کلیدی

 


