
 پلی اتیلن چیست؟

همانطور که از نامش مشخص است، پلی اتیلن درشت مولکول پلیمری از جنس مواد آلی است که از طریق تکرار واحدهای 

در . پلی اتیلن خام یکی از مواد پرمصرف در صنعت تولید انواع محصوالت پالستیکی است. سازنده مونومر اتیلن بدست می آید

ای نسبت به سایر انواع  این محصوالت مزایای ویژه. بپردازیم پلی اتیلن  این مطلب سعی داریم به بررسی انواع فیلم خام

 :بندی دارند که شامل محصوالت بسته

 ترین مزایای تولید فیلم خام پلی اتیلن مهم

 مقاومت شیمیایی باال 

 قیمت کم و مقرون به صرفه بودن آن 

 خواص الکتریکی مناسب 

 های پلیمری شفافیت باال برای تولید فیلم 

 تولید بوی نامطبوع عدم 

  (کاربرد گسترده درکشاورزی و ساختمان سازی)عایق مناسبی برای رطوبت و آب 

 تولید فیلم خام پلی اتیلن

 فرایند. آیند به دست می (C2H4)ها هستند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ها یا اتیلن ای از خانواده اتن ها دسته پلی اتیلن

واکستروژن ای و ک از مواد اولیه تا محصول نهایی آن با توجه به نوع کاربرد فیلم، به دو روش ریخته تولید فیلم خام پلی اتیلن

 .شود بادی تقسیم می

نحوۀ قرار گرفتن مونومرها در این زنجیره پلیمری سبب به وجود آمدن خواص و ویژگی های گوناگونی در این فیلم خام پلی 

به طور کلی پلی اتیلن به نوعی پلیمر اساسی و مهم در صنعت مهندسی مواد گفته می شود که در بسیاری از . اتیلن می شود

عالوه بر این نوع پلیمر، پلیمرهای . ند صنایع پتروشیمی، آب و فاظالب، پالستیک، لوله پلی اتیلن و غیره کاربرد دارندصنایع مان

 .دیگری مانند پلی پروپیلن، بوتادین استایرن، پلی وینیل کلرید و سایر مواد در صنعت تولید پالستیک نقش مهمی دارند

یمری ای هستند که کاربرد مهمی در زندگی ما دارند و نقش مهمی در زندگی روزمره ترین مواد پل ها، رایج امروزه پلی اتیلن

بسته بندی، انواع ظروف   های ها و کیسه همچنین امروزه بیش از نود درصد محصوالت پالستیکی، مانند نایلون. کنند ایفا می

. آیند ند که از این پلیمر پر مصرف بدست میهمگی از محصوالتی هست... های پلی اتیلنی و  پالستیکی، انواع اتصاالت لوله

 .بنابراین تولید فیلم خام پلی اتیلن یک صنعت ضروری و مهم است که باید به خوبی صورت بگیرد

های دیگر، بهترین نوع نایلون را در  ترین تولید کننده فیلم خام پلی اتیلن و انواع نایلون شرکت فلکسو پالست به عنوان بزرگ

های سفارشی شما تولید، و در محل مورد نظر  این شرکت تمام محصوالت را ابعاد، اندازه، حجم و ویژگی. کند بازار عرضه می

https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/
https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/


 برای سفارش محصوالت با کیفیت فلکسو پالست کافی است با شماره تماس دفتر فلکسو پالست. دهد تحویل می

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085 (و)02166499321 

 مراحل تولید فیلم خام پلی اتیلن 

کنیم این بخش را  البته توصیه می. تولید فیلم خام پلی اتیلن به روش کواکستروژن و ریخته گری در شش مرحله تولید می شود

 .راد عادی نیازی به دانستن آنها ندارندتنها افراد متخصص مطالعه کنند؛ چرا که مطالب آن تخصصی بوده و اف

 تغذیه مواد .1

ماده اولیه اصلی در تولید فیلم خام پلی اتیلن،گرانول پالستیک پلی اتیلن خطی سبک محسوب می شود که باید از کیفیت باالیی 

آن می توان به شاخص  های قابل بررسی از جمله ویژگی. برخوردار باشد و همچنین مطابق با استانداردهای روز تولید شده باشد

 .ذوب، دمای سرویس دهی، مقاومت در برابر اسیدها و مواد قلیایی، وزن مخصوص یا همان چگالی اشاره کرد

های فنی محصول و طبق استانداردها صورت خواهد  های گفته شده در قسمت ویژگی مشخصات مورد بررسی طبق ویژگی

لی اتیلن خطی با وزن مخصوص پایین، با شاخص ذوب باال توسط سیستم بعد از کنترل کیفی در این قسمت گرانول پ. گرفت

شود و همچنین برای هر اکسترود یک سیستم تغذیه کننده در  های پیستونی به داخل اکسترودرها تغذیه می های خودکار پمپ

 .نظر گرفته می شود

 (ریخته گری فیلم خام پلی اتیلن)اکستروژن .2

دار عبور کرده  ط هیترها ذوب شده و سپس مواد مذاب پلیمر از وسط یک سره قالب شکافدر این مرحله مواد پالستیکی توس

های قالب خنک کننده از  تنظیم لبه. شوند های خنک کننده که بالفاصله بعد از سره قالب قرار دارند منتقل می و بر روی غلتک

کاهش   نکینگ فیلم همان. شود فیلم می محل خنک کردن اهمیت زیادی دارد و هر چه فاصله بیشتر باشد موجب نکینگ

 .های خروجی از شکاف است عرض فیلم تولید شده نسبت به عرض فیلم

همچنین برای ایجاد و حفظ اندازه و عرض فیلم باید از به هم .باشد های محل خنک کننده در حدود سی میلی متر می معموالً لبه

دهند و دیگر جت  غلتک سرد قرار می  تیغه باد فیلم را در تماس باضمنا یک . ریختگی آن بر روی غلتک سرد جلوگیری کرد

 .چسباند های فیلم را به غلتک سرد می فشاری هوا، لبه

های  در این مرحله به منظور جلوگیری از تولید ضایعات، افزایش کیفیت محصول تولید شده باید فیلم ریخته شده از نظر

چروک شدن آن، بریدگی، چسبندگی، ضخامت الیه و سایر چیزها کنترل مختلف مثل ضخامت کنترل و کشش فیلم، عدم 

 .گردد

 استرچ کردن .3

tel:+982166499321
tel:+989198583085


فرایند پوشش اکستروژن، شامل اکستروژن یک فیلم خام پلی اتیلن از مواد ترموپالستیک و اتصال آنها با هم در یک زمینه 

. ها تامین می شود های چسبیده به وسیله حرارت دادن فیلم ارتباط الیه. ها در شرایط ذوب قرار گیرند زمانی است که این فیلم

برای پوشش اکستروژن دارد و دارای جریان باال است که برای مقاصد مخلتف پوشش پلی اتیلن خام بیشترین کاربرد را 

 .ای می باشد همچنین دارای چسبندگی بسیار عالی یابد؛  شود و به آسانی جریان می استفاده می

تک شود و از بین یک جفت غل در پوشش اکستروژن، پالستیک از نوع قالب به شکل شکاف به طرف پایین آن سرازیر می

گویند، باید  به عنوان پوشش استفاده شود، که به آن فیلم پایه هم می ای که قرار است  صفحه. پالستیکی و فلزی عبور می کند

کنند به یک  ها عبور می پوشش و فیلم پایه در حالی که از بین غلتک. بین پوشش الستیکی ذوب شده و نورد آن قرار بگیرد

 .کنند دیگر نیز اتصال پیدا می

همچنین . گردد پوشش داده شده در حین عبور از نورد فلزی خنک شده و سپس پلیسه گیری و رول می یلم خام پلی اتیلن ف

 .دارد تا چسبندگی خوبی داشته باشد دمای رزین ذوب شده را باال نگه می

 سرد کردن .4

ها خنک  و در داخل غلتک یافته  در این مرحله مواد مذاب ریخته شده بر روی غلتک را توسط جریان آب سرد شده، جریان

های کوچک شده، که منجر به تولید  باشد زیرا سبب تشکیل کریستال سرعت سرد شدن در این مرحله بسیار مهم می. می شود

 .شود شود؛ این مسئله سبب بهبود کیفیت فیلم می تری می های خام پلی اتیلن شفاف فیلم

ها مجرای آب جهت خنک کردن فیلم ها  روم آبکاری شده و در درون این غلتکی ک ها به وسیله در انتنهای این مرحله غلتک

 .شود ی خنک کننده مطابق با ضخامت فیلم مورد نظر تنظیم می سرعت صفحه. تعبیه شده است

 رول جمع کن .5

. باشند ز میها دارای غلتک پیچنده نوسانی نی همچنین این رول جمع کن. شود در این قسمت فیلم توسط رول جمع کن، جمع می

های پلی اتیلنی را تا عرض هزار و  تواند فیلم تواند تا سی صد و پنجاه متر بر دقیقه باشد که می سرعت پیچش رول جمع کن می

های کرافتی که قطر  ها را بر روی دوک ها، در پایان فیلم عالوه بر این. پانصد میکرو متر و قطر پانصد میکرومتر جمع آوری کند

 .د سه اینچ است، رول می کنندآنها چیزی حدو

همانطور . بندی درست به مشتری تحویل داده می شود شود و با بسته در پایان این مرحله فیلم خام پلی اتیلن قابل عرضه می

 .شود که دیدید مراحل تولید فیلم خام پلی اتیلن بسیار پیچیده و سخت است و زحمت زیادی برای تولید آن کشیده می

 بسته بندی .6



در این مرحله مواردی از جمله چسبندگی، شفافیت، ضخامت، . بندی نهایی، باید نمونه گیری نهایی انجام شود از بسته قبل

های کیفی بر  این کنترل. میزان رطوبت و بخار آب، یکنواختی، میزان عبور گاز و اشعه فرا بنفش مورد بررسی قرار می گیرد

 .شوند گذارند و موجب ارتقای آن می کیفیت محصول نهایی تاثیر بسیار زیادی می

های  میلی متر و در عرض 555های  ها با قطر پس از کنترل کیفی فیلم خام پلی اتیلن تولید شده توسط کارشناسان، این فیلم

 .شوند مختلف با یک پوشش بسته بندی از جنس فوم پلی اتیلن یا فیلم استرچ بسته بندی می

 انواع پلی اتیلن

 لی اتیلنی با نام پلی اتیلن با چگالی باال یا به اصطالحگروهی از مواد پ HDPE این دسته از پلی . شوند نامیده می

 .ها فاقد شاخه های فرعی در ساختار خود می باشند و همچنین دارای استحکام و مقاومت باالیی نیزهستند اتیلن

 با نام ی دیگری از پلی اتیلن، پلی اتیلن با چگالی پایین یا سبک است که دسته LDPE این نوع از . شود نیز شناخته می

 .باشد می 5/66پلیمر داری وزن مولکولی بین دویست تا پانصد هزار بوده و چگالی آن نیز چیزی حدود 

 ها دارای وزنی در حدود  این نوع پلی اتیلن.برخی از مواد پلیمری وجود دارد که وزن مولکولی آن ها به شدت باالست

ها در  از این دسته از پلیمر. شود گفته می UHMPWPE باشند و به اصطالح به آن ها یز میسه تا شش میلیون ن

 .ساخت انواع فیبر های بسیار قوی برای تهیه پوشاک ضد گلوله استفاده می شود

 عوامل موثر در تولید فیلم خام پلی اتیلن

و به همین دلیل تولید و تجارت این ماده در جهان به آید  فیلم خام پلی اتیلن یکی از مواد محبوب صنعت پالستیک به شمار می

اتیلن ها، قیمت نفت  و فروش پلی ترین عامل تاثیر گذار در تجارت و تولید و همچنین خرید مهم. عوامل مختلفی بستگی دارد

 .ته هستندآیند و به قیمت محصوالت پتروشیمیایی وابس زیرا این مواد به صورت مستقیم از نفت خام بدست می. خام است

شود  همچنین تغیرات و نوسانات قیمت نفت خام، موجب تغییر اقتصاد جهان و در نتیجه موجب تغییر قیمت پلی اتیلن خام می

 .ها در نظر گرفت توان قیمت دقیق و ثابتی برای این فیلم بنابراین نمی. و بر روی تولید فیلم پلی اتیلن خام اثر گذار نیز می باشد

امروزه با . گفته شده تولید این مواد، بسته به میزان عرضه و تقاضا برای پلی اتیلن خام در بازارهای جهانی استعالوه بر موارد 

 .فیلم خام پلی اتیلن کاربرد بیشتری نیز پیدا کرده است توجه به گسترش صنعت لوله و اتصاالت، 

با نظارت کیفی کارشناسان خود، یکی از بهترین و شرکت فلکسو پالست معتبرترین عرضه کننده فیلم خام پلی اتیلن است که 

 توانید با شماره تماس دفتر برای دریافت مشاوره تخصصی یا سفارش محصوالت ما، می. کند ها را تولید می ترین فیلم رقابت  قابل

 .یدتماس حاصل فرمای( 56169593595و  02166499321) فلکسو پالست

 سواالت متداول

https://flexoplast.ir/
https://flexoplast.ir/


 گیرد؟ فیلم خام پلی اتیلن چگونه در صنایع هدف مورد استفاده قرار می

شود و آن کارخانه با ذوب این محصوالت و  ها منتقل می ها و کارخانه این فیلم خام بعد از عرضه توسط تولید کننده، به شرکت

 .تواند محصوالت پالستیکی دلخواه را تولید کند گیری و تغییرات مورد نظر خود، می قالب

 شود؟ چگونه انواعی از محصوالت از فیلم خام تولید می

توانید با سفارش نوع خاص  شما می. ی اتیلن انواع مختلفی دارد که شامل درصدهای مختلفی از مواد اولیه هستندفیلم خام پل

 .پلی اتیلن از فلکسو پالست و اعمال تغییرات مد نظر، محصول خاص خود را تولید کنید

 کنند؟ های تولید کننده نایلون هم از فیلم خام پلی اتیلن استفاده می آیا شرکت

های تولید کننده نایلون،  بنابراین اغلب شرکت. های خاصی تولید آن را بر عهده دارند م خام بسیار کمیاب است و شرکتفیل

البته فلکسو پالست تولید کننده عمده انواع نایلون و پالستیک . کنند هایی مثل فلکسو پالست تهیه می فیلم خام را از شرکت

 .باشد بندی و صنعتی نیز می بسته

 


