
 چاپ سیلندر چیست؟

 

این . های اخیر پیشرفت و بهبودهای زیادی نیز تجربه کرده است چاپ سیلندر سابقه طوالنی در صنعت چاپ داشته و در سال

دهد؛ به طوری که از  رفت اما اکنون انواع چاپ را پوشش می نوع از چاپ در گذشته تنها برای چاپ روزنامه و مجله به کار می

توان از آن به عنوان علت محبوبیت چاپ سیلندر  یکی از دالیلی که می. شود نیز استفاده می چاپ نایلون این روش چاپ برای

یان، این روش چاپ برای چاپ بر روی انواع کاالها نام برد، این است که با توجه به تغییرات ساختاری کاالها و نیازهای مشتر

 .مناسب است

 

این . پذیرد ترین عرضه کننده نایلون است که خدمات چاپ نایلون را نیز به صورت سفارشی می شرکت فلکسو پالست بزرگ

ا بر روی آن چاپ های دلخواه شما ر های شما در زمینه کاالی بسته بندی را تامین کند و طرح شرکت قادر است تمام سفارش

بندی فلکسو پالست از باالترین دوام و کیفیت برخوردار هستند و چاپ اختصاصی را در ابعاد  ها و محصوالت بسته نایلون. کند

توانید با شماره تماس دفتر فلکسو  برای مشاوره رایگان و یا سفارش محصوالت می. دهند و کیفیت مد نظر شما صورت می

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085 (و )02166499321 پالست

 

 تاریخچه چاپ سیلندر

 

این نوع چاپ تا چند دهه پیش . چاپ سیلندر پیشینه طوالنی در تاریخ خود دارد و اولین بار در چین به کار رفته است

رفت اما امروزه با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی، به  د و تنها برای چاپ روزنامه بکار میمحبوبیت خود را از دست داده بو

این نوع چاپ سیستمی است که به منظور انتقال با کیفیت جوهر از . های چاپ تبدیل گشته است ترین روش یکی از از مهم

شود با  پ آن سطح سیلندر به جوهر آغشته میبه طوری که در اولین مرحله چا. شود طریق سیلندر به کاغذ استفاده می

 .شود محدودیت در آن، بر روی کاغذ چکیده می

 

 کاربردهای چاپ سیلندر

به عنوان نمونه چند محصولی که با استفاده از این روش چاپ تولید . چاپ سیلندر برای چاپ انواع محصوالت کاربرد دارد

 :شوند شامل می

 نایلون •

 اییبندی محصوالت غذ بسته •

 کاغذ دیواری •
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 بندی کاغذ بسته •

 ورقه مبلمان •

 کارت پستال •

 بندی مواد آرایشی و بهداشتی بسته •

 قاب عکس •

 روزنامه •

 مجالت •

 ... و

 

گرفت و این نوع چاپ  های چاپی مثل فلکسو به جای چاپ سیلندر مورد استفاده قرار می تا چندی پیش شاهد بودیم که روش

هایی در تکنولوژی این نوع چاپ، سیلندر در  اما با پیشرفت. گرفت صوالت محدودی مورد استفاده قرار میتنها برای تولید مح

کاربردهای گسترده این روش چاپ به دلیل سرعت چاپ . جایگاه برتر قرار گرفت و امروزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده است

 .ستمناسب، کیفیت چاپ مطلوب، تنوع رنگ و تیراژ باالی چاپ ا

 

شد اما امروز که با شما  همچنین قابل ذکر است که تا چندی پیش تنها در کشورهای ضعیف از این نوع چاپ استفاده می

همانطور که . شود کنیم از این روش برای چاپ محصوالت مختلف در اروپا، چین، هند و سرتاسر جهان استفاده می صحبت می

توان با این روش چاپ کرد؛ خود این  بندی را می های دسته و سایر نایلون نایلون تبلیغاتی دیدیم بسیاری از محصوالت مثل

در ادامه با . شوند نیز از چاپ سیلندر استفاده کنند بندی می ها بسته لونشود محصوالتی که با استفاده از این نای مسئله باعث می

 .شویم فرایند چاپ سیلندر و مراحل آن آشنا می

 

 مراحل چاپ سیلندر

 

همانطور که تا کنون دانستیم، چاپ سیلندر کاربردهای زیادی دارد و صرفاً برای کارکردهایی که تیراژ باال عمده دارند مناسب 

علت این مسئله نیز هزینه باالی . آل است وان مثال چاپ نایلون و فیلم رولی، با استفاده از چاپ سیلندر بسیار ایدهبه عن. است

 .کند ساخت سیلندر مناسب است که با تیراژ باال صرفه اقتصادی پیدا می

 

در این مراحل . ی داشته باشنددر روش چاپ سیلندر با استفاده از فلز کروم سیلندرها را آبکاری می کنند تا مقاومت مناسب

کنند؛ در غیر این صورت ممکن است کل  زمانی که الیه کروم روی سیلندر از بین رفت، دوباره آن را با کروم آبکاری می

 .فرایندچاپ در اثر تخریب سیلندر آسیب ببیند
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هایی که  شود حفره زن باعث میدر اولین مرحله سیلندر به داخل مخزن مرکب دستگاه فرو رفته و چرخیدن آن درون مخ .1

 .دارد از جوهر پر شده و برای چاپ بر روی سطوح آماده باشد

 

در پایان . شود کند و مرکب اضافی سطح آن تخلیه می سپس سیلندر پر از جوهر با یک تیغه از جنس استیل تماس پیدا می .2

 .های سیلندر از جوهر پر هستند این مرحله تنها حفره

 

های سیلندر اصلی به بر روی سطح مورد نظر  گیرد و جوهر مستقیما از درون حفره نده بین سیلندرها قرار میسطح چاپ شو .3

 .فاصله بین سیلندرها به سطحی که قصد چاپ بر روی آن را داریم بستگی دارد. شود چاپ می

 

 نکاتی در مورد فرایند چاپ سیلندر

 

ها متفاوت  ه بر روی سطح چاپ، رنگ مایه چاپ سیلندر با سایر روشبا توجه به اینکه ضخامت و غلظت جوهر پاشیده شد

های غلیظی مثل مشکی و قرمز  بنابراین به احتمال زیاد در این نوع چاپ تنوع رنگی متفاوت است و بیشتر از رنگ. است

ع جوهر و اندازه فونت در این البته باید توجه داشته که در مجموع استانداردهای مختلفی برای استفاده از انوا. شود استفاده می

 .نوع چاپ وجود دارد

 

کیفیت . شوند روش سیلندر یک روش مستقیم است و در آن تصاویر به صورت مستقیم از سیلندر به سطح چاپ منتقل می

ان ها نش بررسی. توان بهترین چاپ را تجربه کرد کند، می چاپ در این روش قابل کنترل است و با سرعت زیادی که ارائه می

 .رسد متر بر دقیقه می 099دهد که سرعت چاپ سیلندر به  می

 

 مزایا و معایب چاپ سیلندر

 

توان گفت این نوع چاپ برای افراد و اهداف  بنابراین می. چاپ سیلندر نیز مانند هر روش چاپ دیگری، مزایا و معایبی دارد

به طور کُلی مزایا . نتظاراتی که از چاپ دارید توجه کنیدخاصی مناسب است و شما برای انتخاب آن باید به مزایا، معایب و ا

 :چاپ سیلندر عبارتند از

 

 کیفیت چاپ باال •

 سرعت چاپ باال •



 دقت باال در چاپ و قابلیت چاپ تصاویر سایه روشن پیوسته •

 رنگ سیاه پر رنگ و غلیظ •

 های با تیراژ باال صرفه اقتصادی مناسب برای چاپ •

 فیت چاپقابلیت تنظیم کی •

 قابلیت چاپ بر روی انواع سطوح •

 

 :معایب

 

 امکان چاپ حروف و کلمات به صورت نقطه سایه •

 استفاده از جوهرهای وابسته به حالل •

 محدودیت در استفاده از چاپ با تیراژهای پایین •

 پر هزینه بودن تعمیر و تغییر سیلندر ساخته شده •

 

 اجزای ماشین چاپ سیلندر چگونه است؟

 

های قبل ذکر کردیم، چاپ سیلندر یک نوع چاپ مستقیم است که تصاویر مورد نظر به صورت مستقیم  همانطور که در بخش

 .شوند از سیلندر به سطح چاپ منتقل می

 

شود، تیغه استیل  آید و حفرات آن از مرکب پر می شود، در وان جوهر به گردش در می به طور خالصه سیلندر حکاکی می

بین سیلندر اصلی و سیلندر فشار ( تواند کاغذ یا هر جنس دیگری باشد که می)کند؛ سپس سطح چاپ  را تمیز می سطح سیلندر

شود و جوهر بر روی سطح چاپ ریخته  کند، فشار ایجاد می گیرد و با توجه به اندازه فشاری که اپراتور تعیین می قرار می

شود تا باعث خشک شدن جوهر و آماده شدن  ی به سطح چاپ داده میبالفاصله توسط دستگاه چاپ سیلندر باد گرم. شود می

 .آن شود

 

 :به طور کُلی اجزای ماشین چاپ سیلندر شامل

 وان مرکب •

 سیلندر اصلی •

 سیلندر فشار •

 آماده ساز سیلندر •

 (تیغه راکل)تیغه استیل  •



 فن خشک کننده جوهر •

 سیستم رول باز کن و رول جمع کن •

 

بینید فرایند چاپ سیلندر در دستگاه آن خیلی پیچیده نیست و تنها دقت اجزای آن است که کیفیت چاپ را  یهمانطور که م

 .کند تعیین می

 

 برای چاپ نایلون چگونه اقدام کنیم؟

 

که با ضمانت کیفی محصوالت خود  در ایران است تولید کننده و عرضه کننده نایلون ترین شرکت فلکسو پالست بزرگ

ای در میان مشتریان  ها سابقه در این زمینه، اعتبار ویژه این شرکت با سال. کند مشتریان را از کیفیت محصوالت مطمئن می

های شما را با  فلکسو پالست قادر است سفارش. کند داشته و از اعتبار خود برای ارتقا سطح کیفی و کمی محصوالت استفاده می

توانید برای  شما عزیزان می. های مد نظر شما با هر تیراژی تولید و چاپ کند و در اسرع وقت به شما برساند بعاد و ویژگیا

 09198583085 (و )02166499321 دریافت مشاوره رایگان یا سفارش محصوالت، با شماره تماس شرکت فلکسو پالست

 .تماس حاصل فرمایید
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