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 ترین دستگاه چاپ روی پارچهمعرفی کاربردی

 

 مقدمه:

هنرایران درختی کهن است که ریشه در ژرفای خاک کویر شاخه تا بلندی البرز و سایه بر سر مردمی 
اند. مردمی که با هنر به دنیا آمده و در کنار آن زندگی دارد که پیوند خود با او نه بریده و نه کاسته

 کنند. چاپ پارچه تجسمی زنده از فرهنگ و هنر این سرزمین دارد.می

وسیله باسمه یا قالب ظاهرًا در سده چهارم پیش از های رنگی و نقوش روی پارچه بهتولید طرح
های چاپی از شده است که پارچههای چینی نوشتهمسیح در هند به وجود آمده است. در کارنامه

ی چیت به معنی پیش از مسیح از هند به چین آورده شد. در زبان فارسی واژه 041سال 
 ت و این واژه در اصل هندی است.های چاپی اسپارچه
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های مختلف و های اخیر به اوج شکوفایی خود رسیده است، روشصنعت چاپ روی پارچه در سال
های مختلفی انجام های متفاوت جهت چاپ طرح روی پارچه و البسه از طریق روشسیستم

افراد است که از دیرباز به ی های همههای نقش و نگار دار یکی از خواستهپذیرد. داشتن پارچهمی
های تولید های دور چاپ بر روی پارچه تنها توسط کارخانهدهند. در گذشتهپوشش خود اهمیت می

گرفت و سلیقه مشتریان در آن دخل و تصرفی نداشت، اما امروزه با پیدایش پارچه صورت می
نقوش مورد دلخواه  هایی باهای جدید چاپ دیجیتال روی پارچه امکان طراحی پارچهدستگاه

 مشتریان و انواع چاپ روی پارچه فراهم شده است.

گونه محدودیتی برای انتخاب رنگ و طرح وجود ندارد. های چاپ پارچه هیچدر دستگاه
 متر نیز قابلیت پذیرش پارچه را دارد.سانتی 061ی های چاپ دیجیتال پارچه تا عرضهدستگاه
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باشد. ها، روش چاپ سابلیمیشن میترین این روشهزینه ترین و کمروزترین و کاربردییکی از به
تر، بادوام تر و شرت در این روش بسیار کم هزینهخصوص چاپ روی تیچرا که چاپ روی پارچه و به

 باشد.های چاپ میتر از باقی روشمتنوع

های وشهزینه و کارا در میان رطور کلی چاپ سابلیمیشن یا تصعیدی یک سیستم چاپ بسیار کمبه
های بسیار چندان دور عمل چاپ توسط دستگاهباشد. درگذشته نهمختلف چاپ بر روی اجسام می

تر ها بسیار کوچکگرفت. لکن با ورود این سیستم، چاپ ابعاد دستگاهقیمت انجام میبزرگ و گران
وسط گذاری در این خصوص به حداقل رسید. چاپ سابلیمیشن از طریق انتقال جوهر تو سرمایه

پرس و حرارت بر روی محصول موردنظر گامی بزرگ در راه حل مشکالت چاپ در دنیا برداشته 
 است.

 

  

ل حاضر توان به این نکته اشاره کرد که در حاهزینه بودن این سیستم چاپ میدر مورد کم
باشد. این روش چاپ ترین سیستم چاپ در دنیا همین چاپ سابلیمیشن میترین و با کیفیتارزان

دار و یا های خانههزینه است که در حال حاضر بسیاری از مشتریان خانمقدری ساده و کمبه
حال چاپی ها کارایی بسیار آسان و درعینگذاری ابعاد کوچک دستگاهباشند. سرمایهدانشجویان می

سال گذشته که به واردات و فروش این  01رنگ بادوام بسیار باال و با کیفیت باعث شده در طی  6
 ایم.سیستم چاپ در ایران مشغول هستیم شاهد کارآفرینی شگفتی در این خصوص بوده
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ن باشد که شاید باور ایمیلیون ناموت می 01وکار زیر گذاری برای شروع این کسبحداکثر سرمایه
 موضوع کمی سخت باشد.

شرت نیست، چاپ روی انواع ها و این سیستم چاپی محدود به چاپ روی پارچه و تیاین دستگاه
اجسام سخت توسط دستگاه چاپ روی لیوان، چاپ روی بشقاب، چاپ روی سنگ سرامیک، ام دی 

ری شرت، روی پرچم، چاپ روی پد موس و بسیاطور سطوحی مانند چاپ روی تیاف و همین
 های این سیستم چاپ را چند برابر کرده است.محصوالت دیگر قابلیت

 

  

ای مخصوص معروف به کوتینگ سابلیمیشن که سه جوهر سابلیمیشن: کاغذ سابلیمیشن و ماده
ی انتقال جوهر بر روی محصوالت حتمًا این سه که الزمه باشدعامل مهم در این نوع چاپ می

فاکتور اصلی است که بدون وجود هریک از این عوامل انتقال جوهر بر روی پارچه و یا لیوان خام 
 پذیر نیست.سابلیمیشن امکان
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 توان بیان کرد اینکه هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین این سیستمتر میدر آخر که از همه مهم
 چاپ و امکانات چاپ بسیار باال جایگاهی بسیار مؤثر در بازار چاپ برای خود باز کرده است.

 
 شرت و انواع اجسامچاپ روی پارچه، دستگاه چاپ سابلیمیشن، چاپ روی تی :کلمات کلیدی

 


