
 

 کرد سابلیمیشن لیوان حرارتی پرس از استفاده با را سرامیکی لیوان توان می چگونه

 

 سابلیمیشن روش به سرامیکی های لیوان روی عکس چاپ

 سابلیمیشن سرامیکی انجام می شود. راحت تر از آن است که فکر می کنید! لیوان چاپ بیاموزید که چگونه

 چاپگر کرا با استفاده از ی لیوان های سرامیکی نم به گام دستورالعمل های مربوط به سابلیمیشدر پست امروز ما به شما گا

 و همچنین یک چک لیست کامل از تمام مواد مورد نیاز شما می دهیم! لیوان و دستگاه فشار حرارتی سابلیمیشن

 چاپگرهای های برتر با جدیدترین لیوان های سرامیکی متعالی )مروری بر روند( در مورد لیوان چاپ در این فیلم

 و بهترین فشار لیوان های موجود در بازار اطالعات کسب می کنید. سابلیمیشن
 نلیوا چاپ آنالین سفارش

 یگالر

 چگونه چاپ عکس روی لیوان های سرامیکی را برتر کنیم: لوازم چاپی

 قبل از شروع مراحل سابلیمیشن لیوان سرامیکی ، مطمئن شوید که همه مواد زیر را دارید:

o نسابلیمیش چاپگر 
o نپرس حرارتی لیوا 
o لیوان سرامیکی 
o جوهر رنگ زیر 
o نوار مقاوم در برابر حرارت 
o با کیفیت نسابلیمیش انتقال کاغذ 
o قیچی 
o دستکش فر مقاوم در برابر حرارت 
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 مرحله چاپ کنیم 7چگونه لیوان های سرامیکی را در 

رنگ جمع آوری کردید، مراحل زیر را دنبال کنید تا با استفاده از  چاپ سابلیمیشن هنگامی که مواد مناسبی را برای انجام

 کنید. چاپ خود یروی لیوان سرامیک ، تصویری با کیفیت باال پرس حرارت لیوان دستگاه

 گرافیک خود را انتخاب کنید -1

 اولین مرحله برای سابلیمیشن یک لیوان، انتخاب تصویر یا گرافیکی است که قرار است روی آن چاپ کنید.

چاپ می کنید. اینها با یک برنامه آسان برای استفاده به نام  SG800یا  Sawgrass Virtuoso SG400اگر با چاپگر 

Creative Studio –  که همچنین شامل صدها الگو، کتابخانه متشکل از تصاویر، فضای ذخیره سازی ابری و موارد دیگر

 است!

برای  Adobe Illustratorیا   Photoshop  ،CorelDRAWاگر ترجیح می دهید می توانید از برنامه هایی مانند 

 طراحی گرافیک خود استفاده کنید.

 

اینچ  3اینچ ) 9×  3اونس  11یا  10معمولی  لیوان هنگام انتخاب اندازه گرافیک سابلیمیشن، به خاطر داشته باشید که

 عرض( است. 9ارتفاع ، 

وجود دارد، اما در برخی  لیوان کامل روی لبه های باال و پایین چاپ همچنین بخاطر داشته باشید که گرچه امکان

 ها نوار چسب وجود دارد که انتقال آن را دشوار می کند. لیوان از

و  اینچ از لبه های باال¼ می کنید ، باید تقریباً  چاپ ی)در باال یا پایین( را عال ماگ های سرامیکی مخروطی بنابراین اگر

 کنید. چاپ پایین

و کارآیی بیشتر تولید خود ، طرح انتخابی خود را چندین بار  چاپ ه هایما همچنین توصیه می کنیم که برای کاهش هزین

 روی یک قطعه کاغذ کپی و جای گذاری کنید.



 

 هستید. 2پس از انتخاب گرافیک سابلیمیشن، آماده رفتن به مرحله 

 گرافیک انتخابی خود را چاپ کنید -2

سانت استفاده کنید و تصاویر خود را باند کنید،  9در  21ه کامل هستید، می توانید از کاغذ انتقال انداز چاپ هنگامی که آماده

 اونس. 15و  11،  10اندازه گیری شده است، از جمله  لیوان های معمولی یا از کاغذ انتقال استفاده کنید که قبالً برای اندازه

 .انتخاب کرده اید سابلیمیشن لیوان مطمئن شوید که تنظیمات صحیح چاپگر را برای گرافیک

 

استفاده نکنید )هرچیز باالتر باعث  DPI 300را عالمت بزنید و از وضوح تصویر بیش از ” تصویر آینه“یعنی، کادر 

 اتالف جوهر می شود و چاپ آن بیش از زمان الزم انجام می شود(.

 و کاغذ انتقال سابلیمیشن باشد، انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که چاپگر صحیحی را که همراه با جوهر سابلیمیشن

 قسمت روکش شده کاغذ هستید! چاپ روی به همان اندازه مهم ، مطمئن باشید که در حال

 پس از نهایی کردن همه موارد ، گرافیک خود را چاپ کنید و به مرحله بعدی بروید.

 شما متناسب شود. سرامیکی لیوان گرافیک خود را برش دهید تا با -3

با استفاده از یک قیچی، کاغذ انتقال را کوتاه کنید تا اندازه تصویر در هر دو جهت کمی کوچکتر از لیوان باشد )برای ساده 

 تر کردن نوار چسب(.

 حاال کاغذ انتقال را بچرخانید تا تصویر به داخل لیوان برگردد.

 کاغذ را محکم دور لیوان بپیچید.

 ه سطح لیوان فشار داده شده است.اطمینان حاصل کنید که کاغذ محکم ب

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


 

 در انتهای انتقال چاپ ثابت کنید. حرارت کاغذ انتقال را با نوار مقاوم در برابر

 سابلیمیشن خود را تنظیم کنید لیوان چاپ تنظیمات -4

 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. 204درجه فارنهایت یا  320را روی  لیوان حرارتی پرس یدما 

 ثانیه تنظیم کنید 80قرار دهید و تایمر را برای ” سنگینمتوسط “تنظیم فشار را روی 

 خالی متفاوت خواهد بود لیوان هو تولید کنند پرس حرارتی * زمان دقیق بسته به تولید کننده

لیوان های  تاشما(  لیوان این ممکن است نیاز به کمی آزمایش داشته باشد )در زمان ، دما و فشار ، بسته به فشار

 را با بهترین نتایج عالی کنید. سرامیکی

 

 لیوان خود را درون پرس حرارتی قرار دهید -5

 درجه سانتیگراد رسید، آماده فشار هستید. 204درجه فارنهایت یا  400شما به  لیوان روقتی فشا

 قرار دهید. حرارتی انتقال، درون فشار خود را با احتیاط و بدون چین و چروک یا تا زدن کاغذ لیوان

 این مهم است. هر گونه چین خوردگی جزئی در کاغذ ، طرح نهایی شما را تغییر داده یا خراب می کند.

 حاال ، پرس حرارتی را به آرامی ببندید و شروع کنید

نید در غیر این صورت لیوان شما توجه داشته باشید که پرس باید محکم بسته شود ، اما مراقب باشید فشار زیادی وارد نک

 شکسته می شود.

 لیوان خود را از پرس حرارتی خارج کنید -6

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/heat-press/


 

را با استفاده از دستکش فر مقاوم در برابر حرارت بردارید  لیوان پس از گذشت زمان مورد نظر، مطبوعات را باز کرده و

 بسیار گرم خواهد شد(. لیوان)

چسبانده شده است، سریع بردارید )یک چاقوی باریک یا یک موچین  روی لیوان ا کهبا برداشتن دقیق نوار، کاغذ انتقال ر

 ممکن است در این روند کمک کند(.

 شما خنک شود لیوان چاپ اجازه دهید  -7

گرم خود را کنار بگذارید و اجازه دهید برای مدت زمان طوالنی خنک  لیوان شما تقریباً کامل است. لیوان نروند سابلیمیش

 شود. تا زمانی که لمس آن گرم نشود )همچنین ممکن است از یک فن با سرعت کم استفاده کنید تا لیوان را سریعتر خنک

 کنید(.

را سابلیمیشن کرده و لیوان های شگفت انگیز و با کیفیت باال ایجاد کنید  لیوان های سرامیکی دمی توانی نمیشسابلی چاپ با

 که یک عمر طول می کشد!

 به کمک نیاز دارید؟ لیوان چاپ برای شروع

های سرامیکی را مانند یک حرفه ای عالی جلوه دهید، پس به همان تجهیزات مورد  لیوان روی عکس چاپ دگر می خواهی

 استفاده متخصصان نیاز دارید.

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی 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

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

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده
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https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/


 

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 
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 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30

 

 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 
 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFانلود چگونه لیوان ها را تزئین کنیم د

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF ددانلو قهوه های لیوان 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/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
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...

 

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%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/

