
 

 
 

 

 سابلیمیشن بشقاب روی عکس چاپ نحوه ن:سابلیمیش بشقاب
 

 

 نحوه چاپ بشقاب سابلیمیشن: شما باید این موارد را در مورد آن بدانید

 چاپ از دیرباز در بین مردم کشورهای مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. اغلب افراد تمایل زیادی به بشقاب چاپ

های شخصیت های مهم زندگی خود مانند رهبران، عزیزان و خانواده یشان  عکس دارند و دوست داند عکس روی بشقاب

 نمایند و به عنوان تزئینی زیبا برای منزل داشته باشند. روی بشقاب چاپ را

ده اید؟ هزاران کسب و کار برای مشتریان خود فکر کر بشقاب سفارشی اما آیا تا به حال به ایده منحصر به فرد راه اندازی

های  بشقاب سابلیمیشن دارند. روی نحوه چاپ بشقاب در زمینه محصوالت سابلیمیشن فعالیت می کنند اما تمرکز بسیار کمی

تیاج اح پرس حرارتی و یک شقابب سابلیمیشن برای دکوراسیون یا مجموعه شام یک فرآیند سخت نیست، شما به تعدادی

 دارید.

 نحوه چاپ بشقاب

 مواد مورد نیاز بشقاب:

 هستند، برای شروع فقط به برخی تجهیزات اولیه نیاز دارید. لیوان سابلیمیشن کمابیش مشابه سابلیمیشن بشقاب چاپی
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 چاپگر سابلیمیشن:

 روی چاپ می باشد. برای اطمینان از کیفیت باالی چاپ جزو ضروری ترین ابزار مورد نیاز برای سابلیمیشن چاپگر

، باید یک چاپگر سابلیمیشن خریداری کنید که چاپهای با وضوح باال تولید می کند. چاپگرهایی را که کارایی باالیی بشقاب

 و نتایج عالی کمک می کند. چاپ دارند بررسی کنید زیرا به شما در صرفه جویی زیادی در

 جوهر و کاغذ سابلیمیشن:

ن زیبا و منحصر به فرد ایجاد کند. همچنین، مطمئ چاپی اید سازگار با چاپگر و کاغذ سابلیمیشن باشد تاب سابلیمیشن جوهرها

شوید که جوهر از کیفیت باالیی برخوردار است اگر از آن برای تهیه مجموعه های شام استفاده می کنید، زیرا ممکن است 

 د.جوهرهای بی کیفیت گاهی در غذا حل شوند و مشکل ایجاد کنن

 بشقاب خالی:

لف و ها را در اندازه های مخت بشقاب مورد استفاده باید با صفحه پرس دستگاه شما تناسب داشته باشد. شما می توانید بشقاب

با طرح هایی که در لبه های آنها دارند تهیه کنید. اما اطمینان حاصل کنید که آنها هیچ چاپی در مرکز یا موقعیتی که می 

 د ندارند.خواهید تصحیح کنی

 دستگاه پرس حرارتی:

هستند تهیه کنید. همچنین، یکی را خریداری  بشقاب و در نهایت، برای دستگاه های پرس حرارتی، آنهایی را که مخصوص

ط مناسبی ندارید، آن را تهیه کنید که توسکنید که دارای طیف وسیعی از اندازه های صفحه سیلیکونی است و حتی اگر اندازه 

 مارک دستگاه پرس تولید شده است.

 فرایند چاپ صفحه:

 سابلیمیشن است اما به مراقبت بیشتری احتیاج دارد. این لیوان چاپ با دستگاه سابلیمیشن نیز مانند فرایند چاپ روی بشقاب

 صفحه انجام دهید: چاپ مراحل را باید برای اجرای کامل

 :1مرحله ● 
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خالی تهیه کنید که قبالً هیچ فرآیند سابلیمیشن را انجام نداده است. ممکن است طرح هایی در لبه های صفحه  بشقاب یک

 وجود داشته باشد اما مطمئن شوید که در مرکز آن سفید روشن است.

نموده و به اندازه بشقاب ویرایش  کورل عکس مورد نظر خود را با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند فتوشاپ یا

 دربیاورید.
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اجازه  کنید و چاپ است چاپ نی که به اندازه ناحیهبر روی کاغذ سابلیمیش چاپگر سابلیمیشن طرح های خود را با استفاده از

 دهید تا کمی خشک شود.
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قرارداده و با چسب نسوز  بشقاب کنید و آن را با با قیچی دورگیری نمایید و در وسط چاپ حاال طرح خود را

 را به آرامی حرارتی قرار دهید و پرس حرارتی را در مرکز صفحه روی دستگاه بشقاب بچسبانید. دقت کنید شقابب به

 شروع کنید.
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پس از شروع فرایند پرس حرارتی، حرارت و فشار را با دقت زیر نظر بگیرید و مطمئن شوید که از حد شکست صفحه 

 فراتر نرود. پس از حدود یک دقیقه پرس حرارتی، صفحه سابلیمیشن را برداشته و اجازه دهید تا سرد شود.

 پس از سرد شدن صفحه تا دمای اتاق، کاغذ را بردارید و صفحه سابلیمیشن را با طرح دلخواه در آن خواهید داشت.
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 نکاتی برای فرایند نحوه چاپ بشقاب:

 کنید. چاپ را در نظر بگیرید. شما باید طرح را با توجه به مساحت مرکز چاپ ، باید مساحتچاپ بشقاب قبل از

هم است زیرا فشار بیشتر روی صفحه ممکن است منجر به را بدانید. این م بشقاب ثانیاً، تنظیمات حرارت و فشار

 با کیفیت پایین شود. چاپ شود و فشار کمتر ممکن است منجر به بشقاب شکستن

 کنید زیرا نتایج با کیفیت تری را به شما می دهد. چاپ که رنگ آنها روشن است بشقابی در نهایت، همیشه بر روی

 سواالت متداول: بشقاب سابلیمیشن:

 . آیا می توانید از سابلیمیشن غذا بخورید؟1

سابلیمیشن غذا نمی خورید، اما اگر می خواهید در یک ظرف سابلیمیشن غذا بخورید،  بشقاب به طور کلی، شما در یک

 بی ضرر هستند. چاپ واد مورد استفاده درمطمئن شوید که جوهر سابلیمیشن و م

https://www.hamedprint.ir/
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 . آیا جوهر سابلیمیشن بی خطر است؟2

دارید، از مقدار بسیار کمی جوهر استفاده می کنید و جوهر سابلیمیشنی که امروزه استفاده می  بشقاب روی چاپ در حالی که

 برای محیط کار بی ضرر است.شود کامالً بی خطر است و 

 . آیا بخارات سابلیمیشن مضر هستند؟3

دودهای سابلیمیشنی که در طول سابلیمیشن تولید می شوند حاوی هیچ گونه گاز مضر یا سمی نیستند، با این حال، بسترهای 

 خاصی مانند نئوپرن وجود دارد که ممکن است بوی قوی بدهد.

 ؟. چه مدت یک صفحه را گرم می کنید4

ثانیه  30تا  25درجه فارنهایت به مدت حداقل  385عالی، باید یک صفحه را در دمای حدود  چاپ برای به دست آوردن یک

 ید.ه، اگر نگاه کنید و از کیفیت راضی نباشید، می توانید چند ثانیه دیگر نیز به آن زمان دچاپ فشار دهید. اما پس از

 نتیجه گیری

سابلیمیشن به عنوان دکوراسیون خانه از دیرباز در سراسر دنیا رایج بوده است. این یک گزینه هدیه عالی  بشقاب استفاده از

برای عزیزان شما است و اگر فردی با طرز فکر تجاری خوب هستید، می دانید که برای موفقیت فقط به کاغذ سابلیمیشن و 

 خود نیاز دارید. طرح های سفارشی با بشقاب سرامیکی پرس حرارتی برای

 ارائه دهنده خدمات آنالین: حامد فنی دفتر

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

  بشقاب
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛  اتومات دسته برنجی، چندرنگ، تینی،ژال مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

نالین آ برای شما عزیزان فراهم آورده است. میتوانید سفارشات مشهد در  را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت… و

 خود را برای ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.
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