
 
 

 بهترین روش های چاپ تی شرت چیست؟

 

وجود دارد که همگی مزایا و معایب خود را دارند. بهترین روش برای شما اغلب به  چاپ تی شرت گزینه های مختلفی برای

و  رتچاپ تی ش کنید بستگی دارد. اینها روشهای اصلی پچا هایی که می خواهید تی شرت دپیچیدگی طرح، بودجه شما و تعدا

 کاربردهای آنها هستند، بنابراین شما می توانید بهترین روش را برای نیاز خود انتخاب کنید.

 چاپ صفحه نمایش

است و به دلیل ایجاد طرح های پر جنب و جوش در مقیاس های بزرگ  تشر تی چاپ پرکاربردترین روش برای چاپ صفحه

استفاده می کند. سپس برای حفظ طرح برای  روی پارچه شناخته شده است. این تکنیک از صفحه نمایش برای اعمال جوهر

شرت فشرده شود، روی تیمان می شود. یک طرح روی یک صفحه توری ظریف در سطح پایه اعمال میمدت طوالنی در

این است که وقتی طرحی فقط با چند  صفحه چاپ شود. مزیت اصلیشود و جوهر برای ایجاد طرح نهایی فشار داده میمی

خواهید طرح، هزینه آن افزایش می یابد. اگر میرنگ دارید، ارزان است، اگرچه با اضافه کردن رنگ ها و پیچیدگی بیشتر به 

نمایش خودتان این کار را انجام دهید، ممکن است این فرآیند کمی طول بکشد، بنابراین اغلب ارزش پیدا کردن یک چاپگر صفحه

 ای برای مراقبت از پروژه را برای شما دارد.حرفه

 چاپ جوهر افشان و استفاده از اتو
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بیش از حد پیچیده  طراحی استفاده از انتقال حرارت است. اگر تشر تی یطرح ها بر رو چاپ رایدومین روش پرطرفدار ب

با رنگ های متعدد و جزئیات پیچیده دارید، این ممکن است بهترین گزینه برای شما باشد. انتقال حرارت  چاپ صفحه ای برای

 .دیجیتال بر روی پارچه بسیار خوب است چاپ عکس نیز در

اده می شود تا با استف چاپ این طرح مستقیماً روی کاغذ مخصوص انتقال حرارت با استفاده از چاپگر لیزری یا جوهرافشان

با استفاده از اتوی داغ استفاده می شود و گرما  روی تی شرت شود. سپس از طرح کاغذ برای انتقال طرح چاپ این روش از

بادوام خواهد بود، اما در برابر سایش و  تی شرت شده روی چاپ و فشار باعث می شود طرح با پارچه به هم بچسبد. طرح

های روشن تر استفاده می شود و  پارچه ن تکنیک به بهترین وجه رویشستشوی طوالنی مدت مقاومت نمی کند. همچنین، ای

 روی مواد تیره تر کار نمی کند.

 

 (DTGچاپ مستقیم روی لباس )

ها برای کنید، احتماالً این یکی از بهترین روشمی رت چاپشتی اگر طرحی رنگارنگ را در یک دسته کوچک مثالً پنج

ن کند، به ای چاپ استفاده می کند که می تواند صدها رنگ را سلبا روی مستقیم چاپ انتخاب است. این روش از یک دستگاه

بسیار واضح است  DTGچاپ  کرد. ظاهر نهایی چاپ همعنی که تقریباً هر طرحی را می توان مستقیماً از رایانه شما در خان

دارد، اما به طور کلی دوام چندانی نخواهد داشت و ممکن است پس از چندین بار  چاپ صفحه و لمس نرم تری نسبت به

 شستشو محو شود.

 CADوینیل برش 
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با حرارت اعمال می شود. طرح هایی که می توانید  روی تی شرت انجام می شود که سپس لوینی در این روش برش هایی از

ین یکی می کنید، ا چاپ هکنید باید نسبتا ساده باشند و فقط از رنگ های تک تک استفاده کنند. اگر در خان چاپ روی مواد خود

به صرفه ترین تکنیک هایی است که می توانید از آن استفاده کنید زیرا به تجهیزات تخصصی زیادی از کارآمدترین و مقرون 

های زیادی وجود دارد. در حالی که شما تا معموالً تک رنگ هستند، اما الگوها و تنوع وینیل هاینیاز ندارید. اگرچه ورق

ها اعمال کنید. این  تتیشر یرح های زیادی وجود دارد که می توانید با کمی خالقیت روحدودی محدود خواهید بود، هنوز ط

 فرآیند بسیار دستی است، بنابراین ممکن است کمی طول بکشد، اما نتیجه بسیار بادوام خواهد بود.

 

 انتقال پالستیزول

ی باکیفیت با احساس نرمی به ارمغان می آورد. این روش انتقال پالستیزول تکنیک پرس حرارتی را تغییر می دهد و نتیجه ا

روی آن، و سپس انتقال  چاپ صفحه نیز شناخته می شود و شامل گرفتن کاغذ انتقال حرارت، چاپ غیرمستقیم نبه عنوا

ید، انتقال کن چاپ با استفاده از اتو داغ است. اگر بخواهید یک دسته کوچک یا سفارشات یکباره را با هزینه کم تی شرت روی

است، اما با نصب کمتری نیاز است. یک پرس حرارتی برای این تکنیک  چاپ صفحه پالستیزول عالی است، و نتیجه مانند

کنید یا  شرت چاپتی خواهید چندتواند هزینه یکباره گرانی داشته باشد، بنابراین بسته به اینکه میمورد نیاز است، که می

 را دارید، ممکن است بخواهید شریکی برای آن پیدا کنید. هاشرتتی زبسیاری ا چاپ قصد

 چاپ سابلیمیشن
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ر های ساخت بشر مانند پلی است هپارچ از این نظر منحصر به فرد است که بر روی نسابلیمیش از طریق تصعید رنگ یا چاپ

با این تکنیک، رنگ تبخیر می  پچا نیز کار کند. هنگام ٪50بهترین کار را دارد، اما می تواند بر روی ترکیبات پلی استر 

 چاپ است، اما با حس نرم و بسیار بادوام است. DTGمشابه  چاپ شود و سپس جذب مواد می شود. حس نهایی

را پوشش می دهند ایده آل است و می تواند به راحتی در قطعات بزرگ و  تیشرت برای طرح هایی که کل نسابلیمیش

 شود. چاپ کوچک

 چاپ تخلیه

تخلیه روشی برعکس  چاپ د،کننمی پچا شرتتی ای روی پارچه گیرند و آن رادیگر که جوهر را می چاپ هایبر خالف روش

یک شود و این تکنطبیعی مانند پنبه استفاده می پارچه برد. یک تکهرا از بین می پارچه دارد و رنگ برای ایجاد طرح، رنگ

تر ر گرانهای دیگتری باشد که نسبت به روشپیچیده چاپ دتواند فرآینکند، اگرچه میظاهری قدیمی و منحصر به فرد ایجاد می

 است.

 برش بزنید و بدوزید

می کند که از جوهر استفاده نمی کند. در  روی تی شرتی طراحی این یک روش منحصر به فرد دیگر برای افزودن است

ها را برش فرد، آناند و برای ایجاد ظاهری منحصربهشده چاپ گیرد که قبالً روی آنها رنگ شده یاهایی را میعوض، پارچه

 دوزند.داده و به هم می

 چاپ شابلون

روشی نسبتاً وقت گیر است که  چاپ شابلون در مقیاس کوچک که در مقیاس تجاری استفاده نمی شود، چاپ یک تکنیک

 ها برای اعمال طرح روی تی شرت به صورت دستی استفاده می کند. شابلون از

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

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

 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 ارسال
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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/

