
های  امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنایع تولید نایلون سبب شده تا طیف وسیعی از نیازهای مصرف کنندگان در زمینه

های صنعتی به شمار  های پهن و عریض فیلم پنج الیه ،تحولی بزرگ در صنعت نایلون همچنین نایلون. مختلف فراهم شود

امروزه فیلم . های چند الیه مزایا و کاربردهای قابل توجهی برای مصرف کنندگان به همراه داشته است ید نایلونتول. روند می

گوناگون  های  های مختلفی از آن در زمینه استفاده  پالستیکی پنج الیه فناوری جدیدی در صنعت نایلون محسوب می شود که

 .رود به کار می شود و برای مصارف مختلف  می 

توانند بر اساس نوع  های مختلف خواص گوناگونی دارند که می ها و عرض ها، ترکیبات،ضخامت ین دسته از فیلم ها با الیها

جویی در مصرف  جات غذایی به منظور صرفه به دلیل پیشرفت صنایع و کارخانه. کاربردشان، مورد استفاده قرار بگیرند

در این مطلب با . رود بندی در دنیا به شمار می ترین نوع بسته یه یکی از پرمصرفبندی،الیه های انعطاف پذیر فیلم پنج ال بسته

 .چند مورد از مزایا و ویژگی های فیلم پنج الیه بیشتر آشنا می شویم

 فیلم پنج الیه چیست؟

های  تولید رزین شوند و با فیلم پنج الیه نایلون، به پنج الیه مختلف فیلم اشاره دارد که از طریق روش اکسترون تولید می

های عادی ضخامت  این فیلم پنج الیه نسبت به نایلون. آید مختلفی در این فرایند و متصل کردن آنها به یکدیگر به وجود می

نایلون  .گیرد های ضخیم احتیاج دارند مورد استفاده قرار می بیشتری دارد و به منظور کاربردهای خاصی که نیاز به به نایلون

 .های پنج الیه است یکی از انواع نایلون عریض کشاورزی

 کاربرد فیلم پنج الیه

همچنین . بندی پزشکی وغذایی دارد الیه کاربرد بسیاری در صنعت بسته بندی با حجم باال از جمله بسته فیلم های پنج 

های ساختمانی و صنعتی و  بندی مواد غذایی، نایلون های کشاورزی، شیرینگ، بسته توان از آن برای پوشش گلخانه، فیلم می

 .دیگر موارد استفاده نمود

ها بتوانند میزان انتقال اکسیژن، رطوبت هوا و کربن دی اکسید  در آن سبب شده تا این نوع از فیلم استفاده از پنج الیه پلیمری 

طراوت و تازگی محصوالت   و همچنین مقدار غلظت اکسیژن را در داخل بسته به صورت دقیق کنترل کنند و موجب حفظ

ین استفاده از فیلم پنج الیه می تواند به طور قابل همچن. تر از قبل، بدون افزودنی های دیگرشود  برای مدت زمان طوالنی

 .توجهی عمر مفید و زمان ماندگاری محصوالت را افزایش دهد

جات،گوشت، مواد لبنی و انواع  جات، ترشی بندی محصوالتی مانند روغن، ادویه توان برای بسته از فیلم پنج الیه نایلون می

 .نیز استفاده کرد... ها و  نوشیدنی

ها را با یک  ها را با یک فویل آلومینیومی روکش، و یا آن بندی، این فیلم های پنج الیه در صنعت بسته ربرد بیشتر فیلمبرای کا

رساند و همچنین موجب تشکیل  الیه آلومینیومی میزان انتقال آب و اکسیژن را به حداقل می.فیلم فلزی دیگر ترکیب می کنند
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البته . آید همچنین آلومینیوم مؤثرترین مانع برای بخار و بو به حساب می. ندی می شودب ظاهری فلزی و براق در نایلون بسته

بندی مواد خوراکی و  که در سال های اخیر، به منظور کاهش مشکالت بازیافت میزان استفاده از فویل آلومینومی در بسته

 .غذایی به صورت چشم گیری کاهش پیدا کرده است

های نازک لمینیت به دست آورد که برای  توان ورق آمید هستند، می یه انعطاف پذیر که شامل پلیهمچنین از فیلم های پنج ال

عالوه بر موارد گفته شده فیلم . شوند بازدارندگی مناسب و حتی ترموفومینگ عمیق استفاده می  ظروف غذا شفاف و باکیفیت،

ها، حمل و نقل و خیلی از موارد دیگر به  ها و انواع پوشش نپنج الیه در صنایع زیادی همانند ساخت و ساز،کاور برای ساختما

 .رود کار می

 انواع فیلم های پنج الیه

ای، نایلون مالچ، نایلون شیرینگ، نایلون سیلویی، نایلون ضد عفونی و همچنین فیلم  فیلم پنج الیه در تولید انواع نایلون گلخانه

 .رود استرچ به کار می

 فیلم استرچ

ها از نوعی پالستیک با قابلیت کشسانی باال ساخته  این دسته از فیلم. است نایلون استرچ فیلم پنج الیه، فیلمیکی از انوع 

های استرچ سبب شده تا محتویات درون  پذیری باالی فیلم انعطاف. استشوند که ماده ی اولیه آن پلی اتیلن سبک خطی  می

بندی شده باقی بمانند و تغییر نکنند که این و باعث کاهش ضایعات و آسیب به بار و  بسته بندی، در همان حالت بسته

 .این محصول در این صنعت کاربردهای زیادی دارد. شود کارگران درگیر خط تولید می

 .ایم ارت است از استرچ پالت بند، استرچ غذایی و استرچ سیلو که در مطلب استرچ به طور مفصل به آنها پرداختهانواع آن عب 

 نایلون شیرینگ

ها بعد از پوشش و  این نایلون. بندی بسیار فوق العاده است شود که برای بسته نایلون شیرینگ نیز از فیلم پنج الیه تولید می

در مجاورت با  نایلون شیرینگ .کنند ت و گرما دادن وکیوم شده و از آن محصول حفاظت میبسته بندی محصول، با حرار

شوند تا از خراش بر روی  ت داده و به محصول چسبیده میدمای صد و شصت تا دویست و بیست درجه سانتی گراد تغییر حال

و حفاظت از محصوالت استفاده  های شیرینگ تک الیه و پالتی برای ضربه گیری  همچنین از نایلون. کاال جلوگیری کنند

 .شود می

 نایلون مالچ

شود که این امر سبب جلوگیری  میمالچ یا خاک پوش، نوعی نایلون پلی اتیلنی است که باعث ممانعت از رسیدن نور به خاک 

ها کمک  دارند و به حفظ آب در اطراف ریشه های مالچ خاک را گرم نگه می نایلون. شود نیزهرز می از رشد علف های 
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های موجود در هوا که ممکن است  همچنین از گیاه در برابر بیماری. شوند در نتیجه موجب مانع از هدر رفتن آب می. کنند می

 .کنند به گیاه شود محفاظت میباعث آسیب 

های کشاورزی برای مقابله با آفات  ها و زمین توانند از فیلم پنج الیه تهیه شوند، بیشتر در گلخانه ها که می این نوع از نایلون 

 .کاربرد دارند  تریپس در کشت توت فرنگی

 نایلون سیلویی

مورد استفاده قرار   ها داری و انبار کردن علوفه و غالت در دامداریاین نایلون که نوعی نایلون پلی اتیلنی است، اغلب برای نگه

 .شود ها می گیرد و همچنین سبب جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید و افزایش طول عمر و ماندگاری علوفه می

 نایلون ضد عفونی

شود و در عقیم سازی خاک در برابر  ها برای کاهش تابش مستقیم و یا اتالف مواد شیمیایی استفاده می این دسته از نایلون

ها  کش های ضد عفونی از خاک در مقابل سمومی مثل علف نایلون. های مضر کاربرد دارند ها وباکتری ها، ویروس آفات، بیماری

 .کند کمک می کند و به جذب آنها در خاک حفاظت می

توان به کمک به رشد یکنواخت گیاه، جلوگیری از آلودگی هوای محصور شده،کمک به  ها می از مزایای استفاده از این نایلون

 .ها اشاره کرد وری مداوم گیاه و همچنین به صرفه بودن برای ضد عفونی خاک در مقایسه با سایر روش بهره

       نایلون گلخانه ای

ها نقش  این دسته از نایلون. های گلخانه ای هستند شوند، نایلون هایی که با فیلم پنج الیه ساخته می ایلونی دیگر ن دسته

تر نور  محافظتی از گیاه داشته و سبب ایجاد سد محافظتی از گیاه در برابر سرما و آفت و همچنین موجب توزیع بهتر و مناسب

 .شود می

همچنین صرفه   های مضر خورشید مانند فرا بنفش شده و ا باعث جلوگیری از رسیدن اشعهه استفاده از این نایلونها در گلخانه

را نیز در پی دارد؛ چرا که اگر از شیشه به جای آنها استفاده کنیم، به وسایل گرمایشی قوی برای  جویی در مصرف انرژی 

وری و تولید بیشتر گیاهان  زایش کارایی و بهرههای گلخانه موجب اف استفاده از نایلون. کنترل دمای گلخانه احتیاج داریم

 .شود می

 قیمت فیلم پنج الیه

قیمت فیلم پنج الیه تا حد زیادی به مواد اولیه به کار رفته در آن بستگی دارد که با توجه به شرایط بازار نوسانات زیادی را 

شود هزینه آن کامالً اختصاصی  است که باعث میهمچنین ابعاد و کاربرد این پالستیک نیز بر قیمت آن موثر . کند تجربه می



 12099466120)برای اطالع دقیق از قیمت فیلم پنج الیه لطفا با شماره تماس شرکت فلکسو پالست . باشد

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085 (و

 انواع روش تولید فیلم پنج الیه

در روش اکستروژن بادی یک . های تولید فیلم پنج الیه، روش اکستروژن بادی است ترین روش ز اصلیهمانطور که گفتیم یکی ا

شود ضخامت نایلون کاهش یابد و بعد از سرد شدن  کنند که باعث می لوله نایلونی مذاب را با استفاده از فشار هوا ایجاد می

توان آن را به صورت  همچنین می. شود که محصول نهایی هستند میانجماد پیدا کند؛ این لوله نهایتاً به قطعات مختلف تقسیم 

 .های مختلف تولید کرد یک فیلم با الیه

های  همچنین باید گفت که رزین. شوند فیلم پنج الیه به پنج الیه مختلف فیلم اشاره دارد که طبق روش اکستروژن تولید می

به . شود شوند که سبب تولید فیلم پنج الیه می به یکدیگر متصل می مختلفی در فرایند اکستروژن پالستیک تولید و در نهایت

ها با اتصال چند الیه به هم ساخته  شود؛ زیرا این فیلم های همزمان اکسترود شده نیز گفته می های نایلونی فیلم این دسته از فیلم

 .اند شده

خصوصیات مکانیکی و فیزیکی از جمله سوراخ نشدن،  های پنج الیه، افزودن و ترکیب چندین الیه مختلف به هم دیگر در فیلم

بهترین فرایند . برد مقاومت در برابر گرما، پارگی و رطوبت و همچنین خاصیت جلوگیری از ورود اکسیژن را در آنها باال می

 .تولید فیلم پنج الیه، استفاده از روش کواکستروژن است  برای

مزیت این روش . شود ا یکدیگر هستیم که سبب تولید فیلم پنج الیه میدر این روش شاهد اکسترود پنج الیه مختلف ب

شود چروک نشوند و کارایی خود را تا مدت  ها با یک دیگر و همگن بودن آنها است که باعث می هماهنگی بیشتر الیه

 .تری حفظ کنند طوالنی

 فیلم پنج الیه خوب را از کجا تهیه کنیم؟

ترین تولید کننده فیلم پنج الیه است که آن را به صورت عمده و در ابعاد و حجم  فلکسو پالست بزرگ تولید نایلون شرکت

ترین قیمت ارائه  صرفه های روز دنیا بهترین انواع پالستیک را با به فلکسو پالست با استفاده از روش. کند دلخواه شما عرضه می

برای دریافت مشاوره رایگان یا سفارش آسان . کند و کیفیت آن قابل رقابت با هر نوع محصول خارجی خواهد بود می

ل تماس حاص( 16069091190و  12099466120)کنیم با شماره تماس شرکت فلکسو پالست  محصوالت توصیه می

 .فرمایید
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