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 فلکسی و چاپ روی آن

 

ها، ها، فروشگاهفلکسی متریالی است که برای تابلوهایی که مهتابی دارند، مانند سردر مغازه
 شود.تابلوهای عابر پیاده و برخی از بیلبوردها و استند نمایشگاهی استفاده می

انس  02ای با انس و نوع کره 81باشد که نوع چینی آن معموالً ای میفلکسی در نوع چینی و کره
گردد. انس استفاده می 02تر از نوع فلکسی ها بیششود. معموالً برای سردر فروشگاهساخته می

ای از کیفیت چاپ و مقاومت که فلکسی کرههاست چنانتفاوت این دو نوع فلکسی در کیفیت آن
 باالتری نسبت به فلکسی چینی برخوردار است.

را دارد و این در حالی است که سایر شود قابلیت عبور نور متریالی که برای فلکسی استفاده می
 ابزارهای تبلیغاتی همچون بنر این قابلیت را ندارند.

 دستگاه چاپ فلکسی:

هایی که توانایی چاپ بهترین نوع را داشته باشند، ضروری برای چاپ فلکس استفاده از دستگاه
ترین . در ادامه به مهمدیگر، کیفیت دستگاه چاپ در کارکرد فلکسی تأثیر زیادی داردعبارتاست. به

 کنیم.های چاپ فلکسی اشاره میهای دستگاهویژگی

 ریپ دستگاه:

تر باشد کار چاپ ریپ عمل خروجی چاپ فلکسی را بر عهده دارد که به هر میزان ریپ دستگاه قوی
های زیادی را های زیاد، قابلیت چاپ گزینهشود. ریپ به دلیل داشتن پروفایلنیز بهتر انجام می

شوند. وسیله تولیدکنندگان و یا فروشندگان دستگاه تعبیه میهای موجود در ریپ بهدارد. پروفایل
ها به آن توجه کرد این است که در هنگام انتخاب نوع جوهر ای که باید در رابطه با پروفایلنکته

سی نوع باید از جوهر مخصوص و متناسب با پروفایل استفاده کرد. در هنگام خرید دستگاه فلک
 شود.جوهر از سوی فروشنده مشخص می

 هد:
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شده از آن رود که نهایتًا فلکسی چاپترین قسمت دستگاه چاپ به شمار میاین بخش یکی از مهم
های ظریفی هستند شوند. هدها دارای نازلشود. هدها در سایزهای مختلفی ساخته میخارج می

پیکولیتر که هد  81،02،10،12،،.0عبارت است از شود. انواع سایز هدها که جوهر از آن خارج می
برای  12کند و هدهای با پیکولیتر پیکو لیتر چاپ فلکسی را در حد پرینترهای خانگی چاپ می ،.0

 شوند مناسب هستند.کارهایی که از فاصله دورتر دیده می

تر باشد، بیش هاکه هر قدر تعداد نازلطوریها نقش زیادی در سرعت چاپ دارد بهتعداد نازل
، پهنای چاپ فلکسی 8201شود. به این معنا که هنگام استفاده از هد تر میسرعت چاپ نیز بیش

باشد. هدها متر میسانتی ،، معادل pass با همان 801متر و در هد سانتی ،.0معادل  pass3 در
شوند که بندی میهخود به چندین نوع هد زار، هد اسپکترا، هد کونیکا، هد اپسون و هد سیکو طبق

 فردی دارند.های منحصربههرکدام ویژگی

باشد که بدنه دستگاه: بدنه دستگاه شامل شاسی دستگاه، محل قرارگیری جوهر، کامپیوتر و... می
تأثیر چندانی بر روی کیفیت چاپ ندارد و تنها برای ارتعاشات ناشی از حرکت هد دستگاه مؤثر 

تری در هنگام چاپ تری داشته باشد، ثبات بیشوزن بیشاست. در رابطه با شاسی هرچقدر 
 باشد.کیلوگرم می 022ها خواهیم داشت. نهایت وزن شاسی

نکات ضروری در طراحی چاپ فلکسی: طراحی باید با ابعاد چاپ صورت گیرد. حداقل رزولوشن 
 باشد. 02dpiبرای چاپ فلکسی باید 

 ذخیره شوند. JPGو TIFت با فرمتشود بهتر اسهایی که برای چاپ ذخیره میفایل

 بهترین چاپ فلکسی:

شود که دارای جوهرهای مرغوب بوده و ماندگاری هایی استفاده میبرای چاپ فلکسی از دستگاه
شده در برابر تابش آفتاب مقاومت، دوام و ماندگاری زیادی های چاپکه رنگطوریباالیی دارند به

 چنین عبور نور نقش زیادی دارد.رنگ و همدارند. جنس و متریال فلکسی در دوام 
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