
 

 
 

 کنیم؟ چاپ خانه در سرامیکی های لیوان روی چگونه

 

می کنیم. این روند ظروف سفالی را زیبا و جذاب نشان  چاپ های سرامیکی روی لیوان رهای خود را ب عکس امروزه، ما

 سرامیکی روند پیچیده ای نیست. روی لیوان می دهد. با این حال، قرار دادن تصاویر خود

از این رو، هر کسی که دانش اولیه در مورد آن داشته باشد، می تواند روند کار را انجام دهد. امروز، ما در مورد دو 

 .های سرامیکی در خانه و سایر ظروف بحث خواهیم کرد لیوان روی چاپ روش

 در زیر دو روشی وجود دارد که ما برای این منظور استفاده می کنیم.

 یاتو برق

 پرس حرارتی

 های سرامیکی در خانه لیوان روی عکس چاپ : نحوهروش اتوی برقی

 .در مراحل مختلف تکمیل می شود لیوان دیا نصب کنید. این رون ماگ چاپ یبا این روش می توانید تصاویر خود را رو

 همانطور که در زیر ذکر شده است، مواد مختلفی برای انجام این فرآیند مورد نیاز است.

o اتو برقی 
o چاپگر جوهر افشان 
o قیچی 
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 مرحله به مرحله شروع خواهیم کرد:

 انتخاب لیوان

 نحوه چاپ روی لیوان های سرامیکی در خانه

را انتخاب کرده و تصویر خود را بر روی آن  لیوان سرامیکی رخام در بازار موجود است. می توانید ه ماگ فانواع مختل

اً دقیق عکس و لیوان گدقت کنید، به شما کمک می کند. به عنوان مثال، اگر رن لیوان جای گذاری کنید. اگر در انتخاب

که می خواهید روی  عکسی ودی بین رنگ عالمت مطابقت داشته باشد، ظاهر خوبی نخواهد داشت. سعی کنید تضا

 کنید داشته باشید. چاپ آن

  تیره استفاده کنید. عکس استفاده کنید و از سفید گرن لیوان سرامیکی بهتر است از

 

 انتخاب تصویر



 

 
 

د. بهتر است به وضوح تصویر اهمیت دهید. اگر کنی چاپ ااست. پس از انتخاب عکس، باید آن ر عکس مرحله بعدی انتخاب

  نمی شود. چاپ خوب عکس خوب نیست، تصویر وضوح

 

 چاپ عکس روی کاغذ

استفاده می شود ساده نیست. برای این  چاپ کنید. اما کاغذی که برای چاپ پس از انتخاب کاغذ، باید آن را روی کاغذ

استفاده کنید. کاغذ سابلیمیشن کیفیتی دارد که می تواند تصویر را روی هر سطح سختی  کاغذ سابلیمیشن زمنظور باید ا

 یا کاغذ عکس برگردان را می گوییم. سابلیمیشن منتقل کند. ما اغلب کاغذ انتقال

 

 رپیوست تصوی

را در هر جهت یا ابعادی که می خواهید جای گذاری کنید.  تصویر اکنون زمان چسباندن تصویر روی سطح است. می توانید

حلقه  لیوان راین به نوع تصویری که قصد استفاده از آن را داریم بستگی دارد. می توانید آن را به صورت یک طرفه یا دو



 

 
 

اک پ لیوان حکه آنها را کامالً تمیز کرده اید. هر متن یا صفحه ای را از سط کنید. قبل از قرار دادن تصویر، مطمئن شوید

اغذ جا ، مطمئن شوید که کتصویر روی لیوان کنید. اکنون از یک ضربه برای اصالح تصویر استفاده کنید. هنگام چسباندن

  به جا نشده است.

 گرم کردن سطح لیوان

ید سطح را گرم کنید. در این روش ما برای گرم کردن سطح از اتو برقی هنگامی که تصویر خود را روی سطح چشیدید، با

دقیقه ادامه می  3تا  2کمک خواهیم گرفت. مدت زمان این جلسه چندان طوالنی نیست. به طور معمول این روند را برای 

  انتقال می یابد. لیوان حدهیم. در این مدت، تصویر بر روی سط

 ز کنیدسطح لیوان های سرامیکی را تمی

دقیقه تصویر را گرم کردید، وقت آن است که کاغذ انتقال را بردارید. هنگام برداشتن کاغذ انتقال بسیار  3تا  2بعد از اینکه 

به هم بزند. سعی کنید کاغذ انتقال را با دقت زیاد جدا  روی لیوان امراقب باشید. تند و سریع می تواند شکل گیری تصویر ر

امال تمیز را ک لیوان را جدا کردی، کاغذ انتقال کوچک خود استفاده کنید. بعد از اینکه تصاویر کنید. برای این منظور باید از

 کنید.

 

 روش پرس حرارتی: نحوه نصب عکس بر روی لیوان های سرامیکی در خانه



 

 
 

و ظروف سفالی استفاده می شود. در بسیاری از مراحل تکمیل شده  لیوان روی عکس چاپ این دومین روشی است که برای

 .و از استفاده از اجاق به جای اتو برقی استفاده می شود

 :استاین روش از مراحل زیر تشکیل شده 

 دخود را انتخاب کنی عکس

 دکنی چاپ خود را عکس

 دخود ببری لیوان سرامیکی اخود را متناسب ب عکس

 دخود را تنظیم کنی لیوان سابلیمیشن فشار

 دقرار دهی پرس حرارتی رخود را د لیوان

 درا برداری لیوان

 هخنک کنند

 دما مراحل خود را مرحله به مرحله آغاز خواهیم کر

 خود را انتخاب کنید عکس

 

، این  عکس بآسان است. با این حال، باید مراقب باشید. هنگام انتخا عکس است. انتخاب سابلیمیشن این اولین قدم در روند

ها، مخصوصاً برای  لیوان باشد. سابلیمیشن چاپ ش خاصی برایباید دارای پوش لیوان مورد را بخاطر بسپارید که

  را سابلیمیشن کنید. لیوان دسابلیمیشن، در کارخانه تولید می شوند. خودتان نمی توانی

 عکس خود را چاپ کنید
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بعالوه، یادتان باشد که از کاغذ انتقال کنید.  چاپ خود را روی کاغذ عکس را انتخاب کردید، می روید تا عکس ههنگامی ک

استفاده کنید. کیفیت کاغذ انتقال باید خوب باشد. به همان اندازه مهم، به یاد داشته باشید که باید آن را در سمت راست یا کاغذ 

 بپوشانید.

 عکس خود را برش دهید لیوان سرامیکی مناسب

رف کاغذ ببرید. عالوه بر این، کاغذ به گونه ای برش داده می شود که هنگام برش کاغذ، به یاد داشته باشید که از هر دو ط

شما جا بیفتد، و ظاهر مناسبی به آن ببخشد. با این حال ،  روی لیوان باشد. بنابراین، می تواند لیوان باید کوچکتر از یک

 مراقب باشید که کاغذ محکم فشار داده شود.

 

 تنظیم

ده تنظیم ش” متوسط سنگین“، دما تنظیم شده است تا چهارصد درجه فارنهایت. روی لیوان چاپگر سابلیمیشن برای تهیه

 .دقیقه تنظیم شده است 6تا  4است و تایمر تنظیم آن از 

 [سرامیکی در خانه لیوان چاپ]در پرس گرما  لیوان سرامیکی قرار دادن

 .هستیم لیوان فارنهایت بدست می آید، ما آماده گرم کردن 400در حالی که دمای 

ذ که کاغ ماگ را با دقت درون یک پرس گرم قرار می دهیم. عالوه بر این، از کاغذ انتقال نیز مراقبت کنید. مراقب باشید

را در فشار گرم قرار می دهید. اکنون، فشار را به آرامی می  لیوان انتقال چین خورده و چین خورده نباشد، در حالی که

 .بندیم و فرایند سابلیمیشن را شروع می کنیم

 درا برداری لیوان سرامیکی

را با استفاده از  لیوان دقت برمی داریم. ما را با لیوان پس از انتظار برای زمان مورد نظر، فشار گرما را باز می کنیم و
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 .داغ خواهد بود لیوان اکه اغلب برآورده می شود برمی داریم زیر حرارت مقاومت در برابر

، باید نوار روی مارک را برداریم. این کار بسیار لیوان را برداریم، و پس از برداشتن لیوان داین گام بسیار مهم است. ما بای

دقیق انجام می شود زیرا اگر با دقت آن را انجام ندهیم کل طرح را بهم می زند. عالوه بر این، تمام تالش ما به هدر خواهد 

 رفت. می توانیم از چاقو یا موچین شیر آب را از روی کاغذ انتقال برداریم.

 بگذارید تا خنک شود

جدا کردیم، روند کار ما تقریباً کامل است. مرحله بعدی خنک کردن محصوالت تازه ساخته  لیوان زاینکه نوارها را ا بعد از

خود را کنار بگذارید و اجازه دهید برای مدت  فنجان شده است. این یک فرایند آسان است و به هیچ تجربه ای نیاز ندارد.

 .طوالنی خنک شود

خود را داخل یخچال قرار ندهید تا سریع خنک شود. بگذارید  فنجان رم است لمس نکنید. لطفارا از هر طرف گ ماگ لطفاً 

هوا آن را خنک کند و اگر می خواهید از فن برای خنک کردن سریع آن استفاده کنید ایده بهتری خواهد بود. امیدواریم که 

 ما کمک کند.در خانه به ش سرامیکی لیوان چاپ نحوه

 ارائه دهنده خدمات آنالین: 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای را با باالترین کیفیت و مناسب ترین … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید
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 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 
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 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنیم د
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 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF ن های قهوه دانلودلیوا ساخت تاریخچه

 

 چیست؟ رنگ دهنده تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت شنمای صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFتاریخچه چاپ روی صفحه نمایش تیشرت دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 آیا تا به... PDFای قهوه دانلود تکامل لیوان ه

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ رکا و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

 تبلیغاتی بازاریابی

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 تکنیک محبوب... PDF 5بازاریابی تبلیغاتی چاپ لیوان دانلود 

 

 لیوان چاپ های تکنیک

 لیوان و فنجان... PDFتکنیک های چاپ لیوان دانلود 

 

 سفارشی لیوان چاپ

 بسیار پیش آمده که... PDFچاپ لیوان سفارشی دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%a7%da%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c/


 

 
 

 

 دستی بصورت لیوان چاپ

 ورت دستی بسیار پیش آمده...چاپ لیوان بص PDFدانلود 

 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c/

