
 

 
 

 چاپ انواع و ای پارچه چاپ

 

 چاپ پارچه ای و انواع چاپ

 PDFدانلود 

 .ویندگ می چاپ به کاربرد رنگ با الگوی )طرح( از پیش تعیین شده روی سطح پارچه با استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف،

 از استفاده با چاپ .شود انجام لباس این می تواند قبل از ساخت پارچه روی نخ، بعد از ساخت پارچه یا حتی در تکمیل

 ، حاوی ترکیبی از مواد رنگی است.چاپ طرح و چاپ روش و نوع به بسته که شود می انجام یچاپ خمیرهای

 چاپ پارچه و انواع چاپ

 تکنیک های چاپ

 روش چهار. هستند چاپ انجام می شود. اینها اصول اولیه چاپ آنها طریق از که هستند هایی روش چاپ تکنیک های

 :دارد وجود چاپ یاصل

o چاپ مستقیم 

o چاپ تخلیه 

o در برابر چاپ مقاومت کنید 

o چاپ انتقال 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%be/
https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 چاپ مستقیم

 پارچه سطح رنگ از تر چاپ رنگ تیره که زمانی روش این. شود می اعمال پارچه حرنگ به طور مستقیم بر روی سط

 نامیده می شود. نیز مجدد چاپ باشد،

 چاپ تخلیه

 حذف را چاپ رنگ پارچه خمیر. شود می اعمال شده رنگ قبل از ای هپارچ روی طراحی ناحیه چاپ روی در این تکنیک، خمیر

 می بلیق شده رنگ روی پارچه به طور کامل رنگ سفید )ترشح سفید( ایجاد می کند یا رنگ جداگانه ای )تخلیه رنگ( یا کند، می

 .گذارد

o تخلیه سفید چاپ 

o رنگی تخلیه چاپ 

 در برابر چاپ مقاومت کنید

را رنگ می کنند. ناحیه  پارچه سپس. است روی پارچه ، این تکنیک شامل استفاده از خمیر مقاوم برتخلیه چاپ شدر مقابل رو

 .گذارد می متفاوتی رنگ در را طرح و شود می پارچه ای که خمیر روی آن اعمال شده است مانع نفوذ رنگ به سطح

 چاپ انتقال

ویم گرم شده روی پارچه منتقل تق یک از استفاده با سپس و شود می پچا صدر این روش، طرح ابتدا روی سطح یک کاغذ مخصو

 می شود.

o شده پارچه چاپ انتقال 

o چاپ ذانتقال کاغ 

 روشهای چاپ

 عبارتند چاپ مختلف روشهای. باشد می تتیشر چاپ روی پارچه و برای استفاده مورد( تجهیزات) فناوری شامل چاپ روش های

 :از

o چاپ بلوک 

o لکه چاپ 

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

o فرسوده چاپ 

o گله چاپ 

o غلتکی چاپ 

o نمایش صفحه چاپ 

o تابلو چاپ 

 بلوک چاپ

 شود چاپ باید که طرحی. است چاپ روی سطح این روش معموالً با دست انجام می شود، شامل استفاده از بلوک های چوبی برای

روی  چوبی های بلوک سپس و شود می اعمال چوبی بلوک تمبرهای روی شده چاپ خمیر. است شده حک چوبی بلوک روی

 .شود منتقل طرح تا گیرند می قرار پارچه

 چاپ لکه

 رنگ را هپارچ ابتدا اینکه نه شود می روی پارچه چاپ طرح هم و زمینه هم. شود می استفاده مستقیم چاپ این روش از روش در

 .کنید چاپ آن روی را طرح سپس و کرده

 چاپ فرسوده

در این روش از مواد شیمیایی خاصی برای واکنش با الیاف پارچه استفاده می شود. هنگامی که مواد شیمیایی واکنش نشان می 

 می استفاده روباز های پارچه عانوا تولید برای روش این. گذارند می روی پارچه دهند، الیاف حل می شوند و یک طرح خاص را

 .شود

 چاپ گله

 برجسته لوهج و شود می استفاده پارچه ، از چسب مخصوص یا بار الکترواستاتیک برای تثبیت الیاف )گله( بر روی سطحلهچاپ گ در

 .کند می ایجاد روی پارچه را خاصی

 چاپ غلتکی

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 هر برای. شود می منتقل شده حکاکی های غلطک از استفاده با تتیشر و چاپ بر روی پارچه در این روش، طرح مورد نظر برای

 .کنند می پخش پارچه حدارد، یک غلتک جداگانه وجود دارد. غلطک ها رنگها را روی سط پچا هب نیاز که طرح رنگ

 

 چاپ صفحه نمایش 

 مواد با ها صفحه روی مش. شود می استفاده هپارچ روی چاپ ، از پرده ها برایچاپ شهمانطور که از نامش پیداست ، در این رو

 از ، شود می ساخته پلیمر از معموالً که خاصی ماده. است شده پوشانده نیست، نیاز مورد چاپ یا یطراح که مناطقی روی خاصی

 . رنگ از طریق توری که پوشانده نشده است نفوذ کرده و طرح را پشت سر گذاشته است.کند می جلوگیری پارچه به رنگ نفوذ

 سه نوع اصلی چاپ روی صفحه وجود دارد:

o دستی صفحه روی چاپ 

o تخت صفحه روی چاپ 

o صفحه روی چاپ 

 چاپ روی صفحه دستی

 یم ریخته صفحه روی چاپ شود. خمیر چاپ تا گیرد می قرار پارچه روی یدست صورت به صفحه و گیرد می قرار میز روی پارچه

 ایجاد روی پارچه ز دستگاه جارو برقی، خمیر در مناطقی از مش که مسدود نشده اند قرار می گیرد. این طرح راا استفاده با. شود

 .کند می

 چاپ روی صفحه تخت

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiss_Tkta7zAhXnxoUKHaRUDu0QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2588%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D9%25BE%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%3A%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2_(%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1)&usg=AOvVaw2ltV24zGvStGSi5liXhrQy
https://www.hamedprint.ir/?p=11135&preview=true


 

 
 

 می حرکت چاپ ، صفحه و پارچه در حال حرکت هستند. پارچه روی یک نوار نقاله حرکت می کند، که روی میزچاپ شدر این رو

 فحهص. شود می انجام چاپ کننده، صاف دستگاه یک از استفاده با و گیرد می قرار روی پارچه ، صفحهشود می متوقف پارچه. کند

 .یابد می ادامه پارچه کامل چاپ تا چرخه این. کند می حرکت جلو به پارچه و کند می حرکت باال سمت به

 چاپ صفحه چرخشی

 اه استوانه طریق از چاپ خمیر. کند می حرکت پارچه با پیوسته که است ای استوانه شکل به پچا صفحه نمایش در این روش

 .شود می روی پارچه چاپ طرح و شود می پخش

 چاپ تابلو

 طرح تا شوند می داده تداخل تار های نخ با پود های نخ سپس. شود می چاپ تار های نخ ورق پارچه روی طرح قبل از انجام

 .شود نمایان روی پارچه ینهای

 

hamedprint آنالین خدمات دهنده ارائه: 

 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 اختس

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/
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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
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/
https://www.hamedprint.ir/?p=11135&preview=true


 

 
 

رسال ود را برای ما اخ آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.

 


