
 

 چیست؟ سابلیمیشن چاپ

 

 ونمقر روش یک تنها نه روش این. است حاضر حال در موجود روشهای چاپ موثرترین و بهترین از یکی چاپ سابلیمیشن مسلماً

 است، پلی استر بر مبتنی مختلف های پارچه به سرامیک از مواد از وسیعی طیف به ها طرح انتقال برای صرفه به

 های زنده و با کیفیتی را نیز تولید می کند که ماندگاری باالیی دارند. گرافیک بلکه

 در این مقاله میخوانید:

 چاپ سابلیمیشن چیست

 تفاوت آن با سایر تکنیک های چاپ چیست

 تجهیزات مورد نیاز برای چاپ سابلیمیشن

 چه محصوالتی می توانند سابلیمیشن چاپ شوند

 نحوه طراحی برای چاپ سابلیمیشن

 نه می توانید از ماکت برای نمایش طرح های انتقال سابلیمیشن خود استفاده کنیدچگو
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 رزی موارد شامل فرآیند این. کند می منتقل ماده به را طرح یک گرما و جوهر از استفاده با که است چاپ چاپ سابلیمیشن نوعی

 :است

 .رایانه در طرح ایجاد یک

 .مخصوص کاغذ روی مخصوص جوهر با آن چاپ

 کاغذ مخصوص جوهر تزریق را با محصول به صورت ساندویچ بپیچید و به آنها فشار و گرما وارد کنید. آن

 که – شود می شناخته شیمیایی فرآیند عنوان به این –این فشار و گرما جوهر تزریق شده بر روی کاغذ را به گاز تبدیل می کند 

 ، در درون خود جای می دهد.چاپ حلمرا سایر مانند مواد روی آن دادن قرار جای به را طرح

 نتیجه یک تصویر زنده و دائمی است که از بین نمی رود، ترک نمی خورد، پوست نمی کند و از مواد پاک نمی شود.

 چه تفاوتی بین چاپ سابلیمیشن و سایر روش های چاپ وجود دارد؟

 سه این. است چاپ انتقال حرارت و چاپ صفحه ،سابلیمیشن چاپ هرایج ترین اشکال انتقال طرح ها به مواد مختلف امروز

 .است متفاوت بسیار فرآیند

 چاپ سابلیمیشن در مقابل چاپ انتقال حرارت

و مواد مختلف دیگر تزریق شوند و پیوند دائمی  سنگ ،لیوان ها، پارچه رد جوهرها شود می باعث چاپ سابلیمیشن در حالی که

 این صلیا تفاوت. کند می عمل متفاوت گرما ایجاد می کند که هیچ مقدار شستشو یا استفاده نمی تواند آن را از بین ببرد، انتقال

ه یج به مرور زمان شکست، به راحتی پارچه ای را روی پارچه اضافه می کند. نتاپرس اب استفاده هنگام کاغذ انتقال حرارت که است

 و محو خواهد شد.

 چاپ سابلیمیشن در مقابل چاپ صفحه

شابلون  یک طریق از جوهر دادن قرار فشار تحت معموالً که است نامرتب حدودی تا اما قیمت ارزان ای رویه چاپ صفحه

 شده استفاده رنگ هر برای و طرح ره برای باید زیرا است بهتر محدود های رنگ با ساده های طرح برای. است روی پارچه بر مش

 طرح و رنگ در محدودیتی زیرا دهد می صفحه روی چاپ به نسبت زیادی برتری چاپ به امر این. شود ایجاد جدید شابلون یک

 .ندارد وجود طرح از استفاده برای



 

 هم و روی پارچه وان همت می را چاپ محصوالت سابلیمیشن که حالی در شود، می محدود پارچه به معموالً چاپ روی صفحه

 ها پارچه از ای گسترده طیف روی چاپ روی صفحه از استفاده دیگر، طرف از. کرد استفاده لیوان دمانن بعدی سه اشیای روی

 .شود می محدود دار روکش و استر پلی های پارچه هب این چاپ که حالی در است، تر آسان بسیار

 د؟برای چاپ سابلیمیشن به چه چیزی نیاز داری

 مهمترین اینجا در ، هستید خود چاپی مشاغل ایجاد فکر به یا دهید انجام خانه در را خود چاپ سابلیمیشن اگر می خواهید

 :دارد وجود دارید نیاز شما که مواردی

چاپ  رایب خاص طور به تواند می یا این. گیرد می را سابلیمیشن جوهر های کارتریج که چاپگر با جوهر تصعید یا سابلیمیشن

 شنسابلیمی جوهر کارتریج به مجهز که باشد دوم دست یا جدید چاپگر جوهر افشان یک تواند می یا شود طراحی سابلیمیشن

 .است موجود کارخانه و خانگی استفاده برای مختلفی های مارک. است شده استفاده مجدد  چاپ برای و شده

( RIP) رستر تصویر هپردازند و رایانه افزار نرم به ، کنید می ارسال چاپگر جوهر افشان برای که تصاویری برای ایجاد و پردازش

 سازگار هستند ، اما می توان آن را به صورت جداگانه نیز خریداری کرد. RIPنیاز است. برخی از چاپگرها شامل نرم افزار 

چاپگر جوهر  های خود از آن در طرح چاپ برای شما که است چاپی مخصوص کاغذ( انتقال) کاغذ سابلیمیشن

 .ستا شده طراحی جوهر سابلیمیشن نگهداری و جذب برای ویژه به سابلیمیشن کاغذ این. کنید می استفاده سابلیمیشن

Mockup Generator  تعدادی ماکت فوتورئالیستی را در اختیارتان قرار می دهد که به شما کمک می کند قبل از اینکه آنها را

 کنید ، ببینید که در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد. چاپ مجبور به

 از چه موادی می توانید برای چاپ سابلیمیشن استفاده کنید؟

پارچه های پلی  در سابلیمیشن .کنند می کار بهتر فرایند این با مواد چه بدانید که است مهم چاپ قبل از شروع به کار

ه به گونه ای ساخته شده است که با گرم شدن، منافذ آن باز شده و با گازی که با ماد این زیرا. دارد را عملکرد بهترین استر

 .کند می ایجاد دائمی پیوند شود می آزاد سابلیمیشن انتقال

 جوش و جنب پر تا باشد استر پلی ٪100 باید پارچه ، کنید استفاده ها تی شرت برای سابلیمیشن بنابراین اگر می خواهید از

 پرنعاط و کمتر هوای ، جوش و جنب پر ظاهری اما کرد خواهند کار نیز استر پلی یبه همراه داشته باشد. مخلوط ها را ها رنگ ترین



 

 اشد،ب بیشتر کنید می استفاده سابلیمیشن چاپ برای که ای پارچه هر در استر پلی درصد هرچه خالصه، طور به. کنند می ایجاد

 .است بهتر

 ، پالستیک یرو خواهید می اگر اما ، چاپ روی لیوان ها نیز به خوبی کار می کند. مانند سرامیک مورد در چاپ سابلیمیشن

 با آنها الاتص آماده تا کنید تصفیه استر پلی پوشش یک با را آنها ابتدا باید. کنید چاپ دیگری ماده هر یا آلومینیوم ، فلزات

 .شود سابلیمیشن جوهرهای

 طراحی برای چاپ سابلیمیشن

 .کنید انتخاب دقت با را خود طرح و بدانید را روش های محدودیت باید ، سابلیمیشن اده موثر از محصوالتبرای استف

قیم چاپ مست روش. نیست مناسب راهی سابلیمیشن چاپ پس دارید، نیاز ماگ حرارتی یا شرت تی کاگر به یک آرم در باالی ی

 ( بهتر جواب می دهد.DTG) به لباس

 رد آن مزایای از یکی. دهد می طراحان به گویا و تخیلی های طرح خلق و طغیان برای را زیادی آزادی شنسابلیمی از طرف دیگر،

 وانعن به کنید؟ نمی برداری بهره این از خود بوم کل ساختن با چرا. است درز به درز چاپ یتوانای ، چاپ روشهای سایر با مقایسه

مالً خالف یک قسمت کوچک از آن ایجاد کنید و از درزها ، باال و پایین به عنوان کا لباس برای را خود طرح توانید می شما ، مثال

 مرزهای طبیعی برای طرح خود استفاده کنید.

 در دادن قرار جای به را خود لباس سطح تمام کنید نمی سعی چرا. کنند می کار خوبی به چاپ سابلیمیشن با ها عکس

 نید؟ک پر عکس یک با ، سنتی شکل به لباس جلوی

 روشن ای سفید زمینه پس با مواد توانید می فقط بنابراین. ندارد وجود سفید جوهر چاپ سابلیمیشن الزم به یادآوری است که در

 .کنید سابلیمیشن را

ابزاری ضروری هنگام ایجاد طرح های سابلیمیشن ، تولید کننده ماکت مانند است. آنچه که مولد ساخت ماکت را به یکی از بهترین 

 رحط که دید خواهید بپذیرید، را آن چاپ بزارها برای طراحان تبدیل می کند این است که شما قبل از اینکه متعهد شوید. هزینها

 نشان ماش به را آن عملکرد نحوه ، تی شرت ماکت کننده تولید مثال از استفاده با. بود خواهد چگونه گرایانه واقع سناریوهای در شما

 .دهم می

 :شامل و هستند متنوع بسیار لیمیشنساب محصوالت



 
 لیوان روی چاپ
 تیشرت روی چاپ

 چاپ سنگ

 چاپ ساعت

 چاپ کریستال

 چاپ پازل

 چاپ کوسن

 چاپ تابلوفرش

 .باشد می …و

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

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

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش

 ارسال ما 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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 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 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 
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 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

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

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی
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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/
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 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار 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/

