
 کاربردهای چاپ هلیو

این نوع چاپ به دلیل دقت و ظرافت باال ، . باشدچاپ هلیو یکی از پرکاربرد ترین انواع چاپ در میان صنایع مختلف نیز می

های نایلونی مانند سلفون،  ها و بسته بندیمعموالً از چاپ هلیو برای چاپ بر روی پوشش. امروزه مورد توجه قرار گرفته است

های چدنی درون دستگاه چاپ، قادر است تا  این نوع چاپ به دلیل قرار گرفتن کلیشه. شوده میترس بافان و متاالیز نیز استفاد

 .چاپ با کیفیت تری را ارائه دهد وبرای چاپ با تیراژ کم و حجم پایین کاربرد و صرفه اقتصادی زیادی ندارد

پالستیکی، کاغذ و مقوا و دیگر موارد  همچنین از این روش برای چاپ بر روی بسته بندی های نایلونی، پارچه، فیلم های

شود بتوان برای انواع محصوالت از این نوع چاپ  به طور کُلی ظرافت و دقت باالی چاپ هلیو باعث می. شوداستفاده می

لحاظ  اما به. توجه داشته باشید که استفاده از این نوع چاپ تنها برای تیراژهای باال و حتی میلیونی به صرفه است. استفاده کرد

 .تواند با هلیو رقابت کند کیفیت چاپ، تقریباً هیچ روش دیگری نمی

که کاربردهای هر روش متفاوت . گیردشایسته ذکر است که این نوع چاپ به دو روش رولی و ورقه ای مورد استفاده قرار می

 .است

های ها، کاغذ دیواری، پردهها، کف پوشسبها، برچها و مجالت، کتابها، روزنامهاین روش در انواع بسته بندی  :روش رولی

به همراه کیفیت و تیراژ و حجم باال و همچنین مناسب برای  های چند الیه پلیمری، مناسب برای چاپ کاتالوگتزیینی، فیلم

 .شود ها معموالً از روش رولی استفاده می همچنین برای چاپ نایلون. سطوحی با عرض زیاد می باشد

ها و ین روش برای چاپ در تیراژ کم و محدود با کیفیت باال، چاپ انواع اوراق بهادار و اوراق سهام و تمبرا  :روش ورقه ای

 .های تبلیغاتی مناسب استهمچنین برخی ورق

 مزایا و معایب چاپ هلیو

 :مزایا

 :ها شامل به طور کُلی مزایای این نوع چاپ نسبت به سایر انواع چاپ

 های باالسرعت باالی چاپ در تیراژ 

 امکان چاپ تصاویر به روش سایه روشن 

 صرفه اقتصادی در چاپ به تعداد زیاد 

 کیفیت باال در چاپ نسبت به سایر روش های چاپ 

 :معایب



 نمونه گیری گران قیمت 

 های وابسته به مواد حاللاستفاده از مرکب 

 باال کاربرد نداشتن در چاپ با تیراژ کم و پایین و محدود شدن به چاپ با تیراژ 

 های چاپقیمت باالتر چاپ هلیو نسبت به سایر روش 

 گران بودن قطعات دستگاه چاپ هلیو و همچنین هزینۀ تعمیرات سیلندرهای آن 

 های چاپ هلیو با فلکسو در چیست؟شباهت

ستیکی، چاپ و باشند که در چهار مرحله شامل باز کردن فیلم پالهر دو نوع چاپ دارای مکانیزم و عملکردهای مشابهی نیز می

های این دو نوع چاپ نیز در موارد پایین به چند مورد از شباهت. شودجوهرپاشی، خشک کردن و جمع کردن رول انجام می

 :اشاره شده است

 هر دو فناوری شامل اجزای دستگاه چاپ، سیلندر و صفحه است. 

 هم چاپ فلکسو و هم چاپ هلیو از کیفیت چاپ باالیی برخوردار هستند. 

  توانند چاپی با مدت زمانی طوالنی و با تیراژ های باال انجام دهند اما چاپ فلکسو برای چاپ با دو روش میهر

 .باشدتر می تیراژهای کم و پایین مناسب

 هلیو در چیست؟ با چاپ فلکسو هایتفاوت

چاپ . شود ای سیلندری انجام می چاپ هلیو یا هلیوگراور از دسته چاپ های گود بوده وبر خالف چاپ فلکسو توسط کلیشه

 .هایی دارد که در موارد پایین چند مورد از این تفاوت ها را بررسی خواهیم کردهلیو با فلکسو تفاوت

ها،  عالوه براین. باشدچاپ تصاویر به روش هلیو معموال پر هزینه تر از تصاویر چاپ شده به روش فلکسو می :هزینه و سرعت

چاپ هلیو به زمان پرس . فلکسو است  تر از روش اند بسیار با کیفیت هایی که به روش هلیوگراور چاپ شده ها و نوشته طرح

چاپ هلیو به اندازۀ شابلون ها و کلیشه های دستگاه چاپ فلکسو بیشتری برای چاپ نیاز دارد زیرا سیلندرهای دستگاه 

 .تغییر دادن مکرر ندارند احتیاجی به 

های  باشد و در کل به دلیل شابلونهمچنین سرعت چاپ به روش فلکسو حدود سه یا چهار برابر چاپ به روش هلیو می 

 .تر است منعطف سرعت چاپ در آن سریع

توانیم  در چاپ به روش فلکسو می. های مصرفی و جوهر چاپ است فلکسو در طیف وسیعی از رنگتفاوت دیگر هلیو با  :جوهر

ها در جوهر دستگاه چاپ نیز استفاده کنیم اما با این وجود یکی از مشکالت چاپ هلیو در این است  تری از رنگ از طیف وسیع

در چاپ به روش فلکسو از هشت رنگ و در . ده کردتوان برای چاپ به صورت این روش استفا که از تعداد محدودی جوهر می

 .توان استفاده کرد چاپ هلیو از شش رنگ نیز می
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چاپ هلیو به تعدادی از مرکب ها سازگار نبوده و همچنین به جوهر بیشتری نسبت به روش فلکسو برای چاپ نیاز دارد که 

 .شود همین امر موجب افزایش هزینه در فرایند چاپ می

چاپ هلیو با اینکه از کیفیت بیشتری نسبت . توان استفاده کرداپ فلکسو از جوهر کمتر با رنگ های متنوع تر میبه طبع در چ 

کند؛ البته در مورد اغلب محصوالت و خدمات،  به فلکسو برخوردار است اما چاپ فلکسو صرفه اقتصادی بیشتری ارائه می

 .رندترند هزینه بیشتری نیز الزم دا آنهایی که با کیفیت

چاپ به شیوۀ فلکسو قدمت باالتری دارد و زمانی برای چاپ تصاویری با جزئیات دقیق و باال مورد استفاده قرار  :کیفیت چاپ

روزتری برخوردار است و همین امر امکان  پیشرفته و به  گرفت اما امروزه چاپ به روش هلیو از کیفیت باال تر و فناوریمی

 .کندزئیات باالتر و کیفیتی بهتر را فراهم میهایی با جچاپ تصاویر و طرح

باشند، موجب چاپ تصاویر  همچنین با توجه به سیلندرهای فلزی در دستگاه چاپ هلیو، که اغلب از جنس مس و یا چدن می

 .بدون پخش شدگی رنگ جوهر به هنگام چاپ می شود که این فناوری در دستگاه چاپ فلکسو وجود ندارد

گیرد که خود ممکن است آسیبی جدی به طبیعت چاپ هلیو بر پایۀ جوهرهای حالل صورت می :یمالحظات زیست محیط

همچنین امروزه به کمک تکنولوژی پیشرفته، صنایع . باشدتری در این زمینه می برساند؛ با این حال چاپ فلکسو گزینۀ مناسب

البته . ن جوهرهایی که برپایه مواد حالل می باشند کنندچاپ در تالشند تا بتوانند جوهرهایی که بر پایۀ آب هستند را جایگزی

 .مواد مصرفی نسبت به نوع چاپ تاثیر بسیار بیشتری بر محیط زیست دارند

یکی دیگر از ویژگی های چاپ هلیو نسبت به چاپ فلکسو در این است که این نوع چاپ بیشتر مناسب برای : ها زیر مجموعه

ر موجب شده تا از چاپ هلیو برای چاپ دقیق جزئیات با کیفیتی مطلوب بر روی فیلم های الیه های متخلخل بوده که همین ام

 .پی استفاده کنندپیپلی اتیلن و پلی استر و سی

 تاریخچه چاپ هلیو

در آن زمان حکاکی بر روی این سطوح توسط قلم و . گرددحکاکی بر روی سطوح فلزی و مسی به قرن پانزدهم میالدی بر می

برای اولین بار اختراع  0981چاپ هلیو توسط یک زن چاپگر به نام کارل کلیک در سال . شددستی نیز انجام می به صورت

 .مخترع این روش چاپ هلیوگرام را برای اولین بار هلیوگراور برایمس گذاشت. شد

ی قیر مانند و یهدر روش اول ویدیوگرام، به صورت دستی و سنتی یک عکس کپی شده برای صفحات مس و سپس یک ال 

ماند و سپس بعد از آن با استفاده در این حالت فقط انجام چاپ در باالی این الیه باقی می. دهندقرار می  ژله ای را بر روی آن

 .شوندهای بدون عکس نیز محو می شود و قسمتاز موادی اسیدی بر روی طرح مورد نظر ریخته و تصویر چاپ و حکاکی می

 در چاپ هلیوویژگی های مرکب 



ها باید کارخانه. باشدتر می های به کار رفته در چاپ هلیو به صورت مرکب های چاپ دو سطح و برجسته، رقیق معموال مرکب

  همچنین. کنند که با دور ماشین دستگاه چاپ منطبق باشد و مشکل ایجاد نکند مرکب دستگاه چاپ هلیو را طوری تنظیم 

ای باشد که روی سطح کار مورد نظر،یعنی همان سطحی که قرار است چاپ بر  ید به گونهغلظت و چسبندگی مرکب نیز با

 .روی آن انجام شود، به خوبی بنشیند

های سنگین را فقط با یک بار چاپ  توان به آسانی رنگعالوه بر این ها به دلیل نبودن آب در دستگاه های چاپ هلیو می

 .بدست آورد

 ترام در چاپ هلیوگرام

ها  کند به همین دلیل طیف رنگه هلیوگراور ترام هایی به صورت صد خط و صد و بیست خط در سانتی متر را چاپ میدستگا

این دسته از ترام ها اغلب برای کارهایی که بر روی . دهد کار چاپ شده می  و تغییرات آنها، زیبایی و ظرافت خاصی را به

های ترام در چاپ هلیو همگی مساوی  دانه. باشدها پایین است مناسب میشوند و جذب مرکب آن سلفون و یا کاغذ چاپ می

 .در مرحله اسید کاری باید دقت شود که کیفیت ترام ها حفظ شود و تغییر نکند. باشندوبه صورت یک اندازه می

 اجزای سازنده دستگاه چاپ هلیو

آید و در وان مرکب به چرخش در می  ندر فلزیگیرد و سیلصورت می  مستقیم  در چاپ به روش هلیوگرام، چاپ به روش

. ماندشود و در آن جا باقی میو در گودی های سیلندر مرکب ریخته می. شودبه وسیلۀ تیغه دکتر بلید سطح آن برداشته می

ور کنترل می های فشار که توسط اپرات گذرد و به وسیله اندازهنایلون پالستیکی یا فویل از میان سیلندر فشار دستگاه چاپ می

 .رسدشود از گودی ها برداشته و بالفاصله توسط باد گرم خشک و به چاپ می

 ، یعنی فلکسو پالستچاپ نایلون کنیم برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس معتبرترین شرکت تولید و توصیه می

 .تماس بگیرید 09198583085 (و)02166499321 
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