
 

 شما منسوجات برای تکنیک و نوع 6 پارچه: چاپ های روش

 

 نوع و تکنیک برای منسوجات شما 6روش های چاپ پارچه: 

 مورد منسوجات چاپ وجود دارد و همه آنها نتایج متفاوتی دارند. نوع پارچه چاپ انواع مختلفی از روش های

 ترین متداول یا ترین محبوب از تعدادی ما. دوام تا چاپ از است، مالحظات از تعدادی اساس بر اغلب استفاده

 .ایم داده توضیح زیر در و ایم کرده گردآوری را ها روش

 روش های چاپ پارچه

 . چاپ تمبر1

چاپ روی  شود و سپس از آن برایاین یکی تقریباً همان چیزی است که می گوید. یک مهر ایجاد می

 رحط. زیبا های نقاشی ایجاد برای کودکی، دوران در زمینی سیب تمبر ساختن شبیه. شودمی استفاده پارچه

و می رود و با فشار یکنواخت، آن را از مهر به پارچه خود فر جوهر در سپس که شود، می بریده مهر روی شما

زمینی پیموده ایم، سطح جزئیاتی که می توانید منتقل می کنید. اگرچه ما راه زیادی را تا مهر زنی سیب 

 .نیست مناسب تر پیچیده های طرح برای بنابراین است، محدود آورید دست به تمبر چاپ از

 مزایا:

 بدون نیاز به ماشین آالت

 تاس دقیق همیشه طراحی

 تاس عالی کوچک های چاپ برای

 مقرون به صرفه

https://www.hamedprint.ir/?p=19158
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/


 

 معایب:

 خیلی مفصل نیست

 زیادی تولید کردنمی توان مقادیر 

 هر تمبر فقط یک طرح

 کیفیت ناسازگار است

 

 . چاپ انتقال2

روش دیگر استفاده از کاغذ ترانسفر است. این یک کاغذ تخصصی است که می توان آن را از اکثر لوازم التحریرها 

چاپگر  و همچنین مغازه های صنایع دستی و حتی برخی از سوپرمارکت ها خریداری کرد. می توانید از یک

 بخار توا از استفاده با توانید می سپس کنید، استفاده ترانسفر کاغذ روی خود طرح چاپ خانگی استاندارد برای

کنید. این را می توان در دوهای بزرگتر ارتقا داد و به  چاپ خود انتخابی پارچه روی را آن استاندارد، خانگی

حرفه ای انجام داد، اما یک الیه براق یا بافت سطحی روی پارچه شما باقی می گذارد. این یک روش  صورت

 لباغ و شود کنده پوست و بخورد ترک تعددم شستشوهای با است ممکن زیرا نیست، پارچه چاپ دائمی برای

 .شود می محو

 مزایا:

 می تواند با چاپگر استاندارد چاپ کند

 بدون نیاز به تجهیزات تخصصی

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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 تاس عالی کوچک های چاپ برای

 آسان انتقال و چاپ

 معایب:

 بافت/فیلم سطحی به جا می گذارد

 نقل و انتقاالت یکبار مصرف است

 و محو می شود پوست می کند، ترک می خورد

 می تواند از وضوح پایین رنج ببرد

 

 . چاپ روی صفحه3

همانطور که به سمت انتهای دیگر مقیاس حرکت می کنیم، روش هایی را می بینیم که بیشتر و بیشتر در دنیای 

 این در. است ترین رایج مشاغل بین در سیلک چاپ .گیرند می قرار استفاده مورد پارچه چاپ حرفه ای

 برای است آب ضد که ای ماده. شود می استفاده چاپ طرح ایجاد برای نایلونی مش و شابلون از چاپ روش

سپس آن فضاهای  و شود می استفاده شود ظاهر آن روی شما طرح خواهید می که فضاهایی کردن مسدود

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.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj_cnbnqP5AhXN-KQKHRERC7IQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2584%25DA%25A9&usg=AOvVaw2Dj-x3A-JZZPk5EiQ-uePN
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/


 

مسدود شده با جوهر پر می شوند. با توجه به روشی که این روش انجام می شود، شما فقط می توانید از یک 

 رنگ برای هر صفحه استفاده کنید، اما تکرارهای فوق العاده ای ایجاد می کند.

 مزایا:

 بازتولید تصاویر شگفت انگیز

 ماندگاری طوالنی

 و بلوک های رنگی جامد ایده آل برای لبه های تیز

 مقرون به صرفه برای اجراهای بزرگ

 معایب:

 تنیس آل ایده رنگ چند های طرح برای –یک رنگ در هر صفحه 

 بسیار کار فشرده، غیر عملی برای اجراهای کوچک

 تنیس عالی التحصیلی فارغ های رنگ/ها عکس برای

 ضایعات زیادی ایجاد می کند

 

 رنگ . چاپ سابلیمیشن یا تصعید4

 .کند می ایجاد پارچه چاپ این یک فرآیند چند مرحله ای است که برخی از بهترین نتایج را از تمام روش های

 سپس. شوند می چاپ شود می شناخته رنگ تصعید کاغذ عنوان به که حرارتی انتقال کاغذ روی بر ها طرح

 به جوهرها دائمی چسباندن برای شارف و گرما از. شود می استفاده پارچه روی چاپ ایجاد برای

 آن روی چاپ ه می شود. این باعث می شود پارچه شما به همان اندازه نرم و لطیف قبل ازاستفاد پارچه فالیا

https://www.hamedprint.ir/fabric-printing-methods-which-printing-technology-to-choose/
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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 را شما چاپ که کند می نفوذ منسوجات عمق به را تخصصی آب بر مبتنی جوهرهای عمیق تزریق روش. باشد

 .رنگ همچنین و پیچیده جزئیات برای آل ایده. کند می دائمی

 مزایا:

 بازتولید تصویر شگفت انگیز که دائمی است

 دگذار نمی باقی روی پارچه به هیچ وجه هیچ گونه بافت یا اثری

 جوهرهای مبتنی بر آب سازگار با محیط زیست محو یا پوسته نمی شوند

 چاپی مناسب برای تمام سایزهای

 معایب:

 یپل منسوجات روی فقط طبیعی، های روی پارچه نه برای استفاده بر

 به تجهیزات و رنگ های تخصصی نیاز دارد

 رت گران چاپ روش

 نیاز به دانش و تجربه عمیق دارد

 

 . چاپ پیگمنت5

 برای را هاآن که است سلولزی الیاف روی بر استفاده برای چاپ هایروش ترینرایج از یکی پیگمنت چاپ

 بر آن از توان می که است پارچه چاپ کند. این یکی از روش هایآل میهای طبیعی ایدهپارچه روی استفاده

باشد. این یک تکنیک موضعی است که  متنوع بسیار شود می باعث که کرد استفاده نیز مصنوعی مواد روی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqztnRnqP5AhUMy6QKHUPJCJMQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&usg=AOvVaw1sKOpb8W32Ej-VRz-mQUAM
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/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 می انجام بارها و بارها کار این. شود دیده شما طرح خواهید می که است پارچه شامل اعمال رنگ به قسمتی از

 .شود می ایجاد رنگ آرامی به و شود

 مزایا:

 یدائم رنگ با روشن چاپ

 انجام آسان، تطبیق رنگ خوب

 مقرون به صرفه، بدون ماشین آالت پیشرفته

 باال سرعت با چاپ تکنیک

 معایب:

 مستقیماً روی پارچه اعمال نمی شود

 دگذار می باقی روی پارچه از کالسورهایی استفاده می کند که پوششی

 رنگ کاهش می یابدهنگامی که به طور مکرر روی یک ماده استفاده می شود، 

 رنگ در باالی الیاف قرار می گیرد تا جاسازی شود

 . چاپ واکنشی6

 اب و ها پارچه پوشاندن پیش با کار این. است فعال حرارت با چاپ پارچه یکی دیگر از روش های راکتیو چاپ

 پارچه . این یک رنگ یا موم را رویچاپ ( و یک افزودنیچاپ پیگمنت به شبیه) کالسور یک از استفاده

این شبیه به  ساده، زبان به. چسباند می پارچه به را تصویر دائم طور به گرما واکنش و کند می چاپ

 .دهد می پیوند مواد به را طرح که است واکنشی ایجاد برای آن دادن بخار سپس و طرح با پارچه پوشاندن

 مزایا:

 یک پیوند شیمیایی بین جوهر و الیاف پارچه ایجاد می کند

 شگفت انگیزی روی منسوجات طبیعی کار می کندبه طرز 

 سریع شستشو و مالش سریع

 جنب و جوش رنگ برجسته

 معایب:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt1_m5o6P5AhUMP-wKHWA1APIQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fewikifa.top%2Fwiki%2FReactive_dye_printing&usg=AOvVaw3iqAdV_iTNAFQgZso87hFv


 

 نیاز به پیش درمان دارد

 همچنین نیاز به پس از درمان دارد

 به خصوص آسان برای انجام نیست

 نیست چاپ مقرون به صرفه ترین روش

 

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت تی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو چاپ . کریستال

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

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

 الینآن سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را خود

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

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/%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/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/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
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/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
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/


 
 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 

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/
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/


 

 

 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

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/
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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...
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