
کهبهصورتمصنویعساختهشدنایلونبودیم بافتی ن هایپلیمریاینالیافپرکاربردازاتصالمولکول.توانگفتکهاولی 

تشکیلیم پیدایمباخاصیتکشسانن باالنی کنندشودکهبعدازرسدشدنکارانی . 

خودازنایلوناستفادهیم
ی

وریامروزهمادرهرقسمتاززندگ کنیموتولیدنایلونبهیکصنعتپربازدهوالبتهضن

،تولیدیوبهطوریکهامروزهدرانواعصنایعبسته.تبدیلشده ،بهداشتی مطلعید،از…بندی،غذانی کهخودتانبیشتی

نایلونانواعمخ.شودنایلوناستفادهیم
ی

داردکهمادراینمطلببهتولیدانواعآن،کاربردها،ویژگ هاومحصوالتتلفن

آناشارهیم تاانتهابافلکسوپالستهمراهباشید.کنیمجانتی
ً
لطفا . 

 تولید نایلون چگونه است؟

آنبسیارمحبوبشدهامااغلبدرکشورماپالستیک باهمانطورکهقبالگفتیمتولیدنایلونومحصوالتجانتی هانی

رانایلونیم کهازاینجنسهستندراشاملیم.نامندشکلرکانی داردامانایلونانواعمحصوالنی شودوکارکردهایمختلفن . 

استکهکاربردزیادیدراینصنعتداردترینمواداولیهنایلونییکازمهم ن البتهازموادزیادیبرای.پیلاتیلنسنگی 

وشییمتولیدیمشوداماپیلاتیلنمهمساختنایلوناستفادهیم دراینخصوصابتدا.شودترینآناستکهدرصنایعپتی

هایاولیهآنصحبتکنیم؛برایمثالنایلونبایدبدانیمکهدقیقاچهمحصویلقراراستتولیدشودوبعددربارهمواد

هایضخیمشوندونایلونهایکدروماتازموادخاصدیگریساختهیمشوند،نایلونشفافازموادخایصساختهیم

شودهمهمینطورتولیدیم . 

مادهومحصولموردنظرموثراست
ی

مهمدرزیرجدویلازو.بنابرایندرانتخابمادهاولیهویژگ
ی

ترینمواداولیهیژگ

راذکریم کنیممحصوالتنایلونن . 

54/0دمایخمشتحتبار نامپلیمر  دمایذوب 

 130 85 پیلاتیلن

 230 95 پیلاستایرن

 160 100 پیلپروپیلن

 250 70 پیلاتیلنترفتاالت

6نایلون  160 220 

  

 مراحل تولید نایلون



کت مختلفمتفاوتاستونیممراحلتولیدنایلوندررسر رابرایهمهآنهادرنظرگرفتهایصنعتی .توانمراحلیکسانن

دارندکهعبارتنداز
ی

بستیک  :اینمراحلبهعواملمختلفن

تولیدنایلکسداردبرمراحلتولیداثرگذاردستگاهتولیدنایلونکهکارکردمشابیهبادستگاه : انتخاب دستگاه تولید نایلون

دارد
ی

 .استوبهمحصویلکهقصدتولیدآنراداریمبستیک

شودوبایداگربعدازتولیدپالستیکقصدچاپرویآنراداشتهباشید،مراحلتولیدشمامتفاوتیم : دستگاه چاپ

راانتخابکنیدکهقابلیتچاپبررویآنوجودداشتهباشد  .جنسنایلونن

رسدکهاگربرایاینقسمتهایمتفاوتیمبعدازتولیدرولخامنایلوننوبتبهدوختنایلوندرقالب : دوخت نایلون

شودهمبرنامهداشتهباشیدمراحلتولیدمتفاوتیم . 

مراحلتولیدنایلونبهصورتسادهشاملگرمکردنمواد،شکلدادنورس
ً
دکردنمواداستکهدرنهایتمنجرمعموال

شودبهتولیدنایلونیم . 

 قیمت نایلون کیلوی  

بهفروشیم ن نت  خودرابهصورتکیلونی
مرحله.رسانندبسیاریازکارخانجاتمحصوالتنایلونن ن اولی  تولیدنایلونکیلونی

ییم بیشتی .شودآناستومنجربهتولیداتنایلونن شاملانواعنایلونکیلونی : 

 پالستیکدستهدار .1

 نایلوندستهتقویت .2

 نایلوندستهزنبییل .3

4.   پالستیکرکانی

ینگ .5  پالستیکشت 

 … و .6

به یلقیمتنایلونکیلونی
ُ
داردکهییکازمهم عوامل بسیار زیادی بهطورک

ی
ترینعواملآنقیمتمواداولیهعرضهبستیک

وشییماست داردقیمتایننایلون.شدهتوسطپتی
ی

بستیک ن عالوهبر.هاتاحدزیادیبهکیفیتوقیمتمواداولیهآنهانت 

موثرندایندودستهنا وجوددارندکهبرقیمتنایلونکیلونی ن نت 
تبلیغانی وغت 

یلونتبلیغانی . 

بهشمااعالمکنیمبنابرایننیم شماعزیزانبرایاطالعازقیمت.توانیمیکقیمتواحدرابهازایقیمتنایلونکیلونی

یم کتفلکسوپالتوانیدباییکازشمارهتماسدقیقنایلونکیلونی ستهایرسر

 ید 09198583085 و 02166499321 یعتن  .تماسبگت 

 تولید پالستیک

https://flexoplast.ir/product-category/%d8%af%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86/
https://flexoplast.ir/product/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://flexoplast.ir/product/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/


وشییمتولیدیم پالستیکدر.شودپالستیکنویعمادهمصنویعشاملنایلوناستکهازموادخاممثلسلولزیاموادپتی

،عایق وبهداشتی مثلپوشاک،ساختوساز،بستهبندیموادغذانی …تومبیل،تاسیساتوها،مبلمان،اصنایعمختلفن

توانآنرایکمادهیکجانبهدانستکاربردداردونیم . 

کتفلکسوپالستباتولیدپالستیکوانواعمشتقاتآنسیعیم کندمواداولیهوموردنیازبسیاریازصنایعدیگررابارسر

کند ن توصیهیم.قیمتنازلتامی  فلکسوپالستبازدیدنماییدکنیمازمحصوالتسایتبرایاطالعاتبیشتی . 

 تولید نایلون در شهرهای مختلف

برخورداراستویم برایاینکهبتواننایلونرا.آیدتوانگفتجزءصنایعمادربهحسابیمتولیدنایلونازاهمیتباالنی

راینشاهداینهستیمبناب.بهصورتمرتبودرصنایعمختلفعرضهکردبایدبتواندرمناطقمختلفآنراتولیدکرد

کت نایلونراتولیدوعرضهیمکهرسر کنندهایمختلفبهصورترقابتی . 

ینبرندهایتولیدانواعنایلون،نایلکس،فیلم کتفلکسوپالستباتولیدنایلوندرشهرتهرانوفدسییکازبهتی رسر

،نایلونچند ،نایلونکشاورزی،نایلونتبلیغانی چ،نایلکسرکانی ایمجموعه…،نایلونپزشیکو(الیه4الیهو3)الیهاستی

 .عظیمازتولیداتپالستییکرادراختیاردارد

محسوبیمعالوهبراین ن ینتولیدکنندگاننایلوندرمشهدنت 
کتفلکسوپالستییکازبهتی شودوبهرسارسکشورهارسر

توانیدباشمارهتماسازکارشناسانمایمبرایدریافتمشاورهتخصیص.کندمحصوالتخودراعرضهیم هایدفتی

 ارتباطبرقرارنمایید02066533320و03039493094یعتن . 

 تولید نایلون در انواع مختلف

تولیدیم هماشارهکردیمنایلوندرانواعمختلفن
ً
داردهمانطورکهقبال

ی
آنبستیک .شودونوعنایلونتاحدزیادیبهکارانی

باشد ن یاننت 
کتفلکسوپالستسیعکردهباتولیدنایلوندرانواعمختلفپاسخگوینیازانواعمشتی با.رسر درادامهبیشتی

کتآشنایم ویمشتولیداتاینرسر : 

بندی های بسته تولید لفاف  

ییکازانواعنایلوناستکهبرایبستهبندیمحصوالتمختلفبهکاریمرود.امروزهصنایعمختلف لفافبستهبندی

عرضهکنند؛اینمسئلهدرتمامصنایعبندیبرایاینکهبتوانندفروشخودرابهبودبخشندبایدبسته هایشیکومدرنن

دیدهیم وساختمانن شودبهخصوصصنایعغذانی . 

وزن.بندیتنهایکمثالکاربردیازاینموضوعهستندیبستههابندینقشاصیلراداردولفافتولیدنایلوندربسته

شودوتولیدکنندگانمختلفرابهاستفادهازبندیباعثسهولتدراستفادهازاینمحصوالتیمهایبستهسبکلفاف

کندآنمجابیم . 

بندیلفافبسته.یدنآنهاشوندتوانندماندگاریوکیفیتمحصوالتراافزایشدادهومانعازآسیبداینمحصوالتیم

نوربهازورودمیکروب ییکبهمحصوالتورسیدنرطوبتوحتی ن باتفت  ،واردآمدنضن اتبهمحصوالتغذانی
هاوحشر

https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/


ییمکنند ازآنهااستفاده.آنهاجلوگت  ن شاهداینهستیمکهدرصنایعگوناگوندیگرینت  ازاینروعالوهبرصنایعغذانی

شودیم . 

بسیارمفیدهایبستهاستفادهازلفاف.ییکازاینصنایععرصهپزشیکاست ن نت  بندیچندالیهبرایصنایعپزشیکودارونی

کنندهو)هاتوانباانواعروشاینمحصوالترایم.است یلکردوازداروهاو(…مثلاتوکالو،گاما،گازضدعفونن استی


ی

دارد؛بهطوریکهتولیدمحصوالتپزشیکتاحدزیادیبهاینلفاف.ایمنکردهاوسایلپزشیکدربرابرآلودگ
ی

هابستیک

اتپزشیک،قرصهاوداروهارابااینلفافشمایم ن بندیایمنکنیدهایبستهتوانیدانواعتجهت  . 

کتفلکسوپالستباعرضهانواعلفاف خریداینمحصوالتهایبستهرسر ،شفافوچانی
ی

ینکیفیتبندیرنیک رابابهتی

 .برایشماآسانکردهاست

 تولید نایلکس

مثلتولیدنایلونمهماستوایندومادهاگرچهبسیارشبیه ن انداماازلحاظساختاریباهمتفاوتتولیدنایلکسنت  هانی

دارددرواقعنایلکسجنسضخیم.دارند ازپیل.تریداردوکاربردهایمتفاونی ن شودواتیلنساختهیماینمحصولنت 

مناسبدارد ییکودمانی
ن مثلانعطافپذیری،مقاومتفت  هانی

ی
مثل تولیدنایلکس .ویژگ برایتولیدمحصوالتمختلفن

،کیسهزباله،سفرهیکبارمرصفوپالستیکدسته ،پالستیکنان،پالستیکخشکشونی
ی

انجام.…دارشفافورنیک

شودیم . 

 
 
 تولید نایلون تبلیغای

کت رسر بههدفافزایشوبهبودبازاریانی بهعنوانیک.شودهاوکسبوکارهایمختلفانجامیمتولیدنایلونتبلیغانی

ه نامداردهایمخصوصبرایارائهمحصوالتشاستفادهیمنوایقطعاازنایلفروشگاهزنجت  تمام.کندکهنایلونتبلیغانی

کهالزمدارید شودوقطعاکالستجاریبرروینایلونچاپیم(…مثلنامبرند،آدرس،شمارهتماس،لوگوو)اطالعانی

بخشدشمارابهبودیم . 

کهدرفروشگاه ن دازایننوعاستامورداستفادهقراریمهنایلونمعروفدستهموزینت  گت  . 

 فلکسو پالست
 
 :مزایای استفاده از نایلون تبلیغای

یبهمحصوالتشمایم .1 شودباعثاعتمادمشتی . 

وباکیفیتتروی    جیم .2 دهدبرندشمارابهعنوانیکبرندمعتتی . 

شودتبلیغاتبسیارارزاناماکاربردیمحسوبیم .3 . 

شم .4 دکهبهتبلیغاتنایلونتبلیغانی یمورداستفادهقراربگت 
اممکناستبارهاتوسطمشتی  

ه .5 کندایونفربهنفرهمکمکیمزنجت  . 

ینگ  تولید نایلون شیر

https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%da%a9%d8%b3/


یانوشابهآنهادقتکنیددفعهبعدیکهبهیکفروشگاهیاسوپرمارکتمراجعهکردیدحتمابهبسته در.بندیآبمعدنن

بندیمناسبرادراختیارشماتواندیکبستهشودویمشودکهبااستفادهازحرارتجمعیمواقعنویعازنایلونتولیدیم

ینگییک.قراردهد استکهبهعلتاستقامتباالوچاپپذیریبرایتولیدنایلونشت  دیگرازمشتقاتتولیداتنایلونن

داردکههرکدامکاربرد.ایکاربردداردبندیمحصوالتمختلفبهصورتتیکیادستهبسته ینگانواعمختلفن نایلونشت 

 .خاصخودرادارند

ای تولید نایلون کشاورزی و گلخانه  

ایانجاممشخصاست،تولیدنایلونکشاورزیباهدفاستفادهدرصنایعکشاورزیوگلخانههمانطورکهازنامآن

ایننایلونتنهادربخش.شودیم
ی

نایلونکشاورزیدردونوع.هایمنحرصبهفردیداردهایکشاورزیکاربردداردوویژگ

عمدتاازنایلونکشاورزیبرای.ربردخاصخودرادارندشوندکههرکدامکاایتولیدیممقاومدربرابرفرابنفشوگلخانه

شودپنجهدفاستفادهیم  

 :کهعبارتنداز

 هامسقفکردنگلخانه  

 ازقسمتعایق هایساختمانبندیوایجادپوششدربرخن  

 وری  استفادهبرایدامتی

 استفادهبرایپرورشقارچ 

 ی ن  استفادهبرایکاشتمحصوالتجالت 

 فیلم خام نایلون

کتفلکسوپالستاستکهیکمادهپلیمرینازکاست اینمحصولدرطیف.فیلمخامنایلونییکدیگرازتولیداترسر

ده کاربرد…سازی،صنایعپزشیک،فیلمعکایسوسازی،ساختوساز،محوطهبندی،برچسبایازصنایعمثلبستهگستی

 .دارد

رغمانعطافمناسب،فیلمخامعیل.سیاریازمحصوالتدیگراستدرواقعفیلمخامیکمادهاولیهبرایتولیدب


ی

دارندوعایقنوریاشفافهستندویژگ
ی

برایمثالبرای.هایبسیارمفیدیمثلمقاومتدرباربرکششوساییدگ

خامویاسفارشلطفابرایاطالعازقیمتفیلم.شودبندیمرغوگوشتبهطورحتمازفیلمخامنایلوناستفادهیمبسته

کتفلکسوپالستاینمحصولباشمارهتماس تماسحاصلفرمایید(03039493094و02066533320)هایرسر . 

 تولید فیلم سه الیه و پنج الیه

داردتولیدنایلونسهالیهیافیلمسهالیهتفاوتزیادیبامدل ن نت 
فیلمسهالیه.هایتکالیهداردوکاربردهایمتفاونی

تراستوبرایصناییعکهبهنایلوندرواقعاینمحصولبسیارضخیم.ایکاربردزیادیداردرایصنایعکشاورزیولخانهب

وریاست  .محکماحتیاجدارندضن



موجوداستکهبرایبسته ن فیلمپنجالیهنت  ن کشتکشاورزی،ساختمانهمچنی  ن بندیمحصوالت،پوششگلخانهوزمی 

فتهوسختتولیدیماینفیلم.دکاربرددار…و شوندوچندینبرابرمحصوالتتکالیههایچندالیهدریکفرایندپیشر

ودرهراندازه.مقاومتدارند تخصصداردوبهراحتی ن کتفلکسوپالستدرتولیدنایلونسهالیهوپنجالیهنت  ایرسر

کندمحصوالتخودراارائهیم . 

چ با کیفیت باال  اسی 

کهفلکسوپالستدرکنارتولیدنایلونارائهیمکند، چباکیفیت ییکدیگرازمحصوالنی چنویعاز تولیداستی است.استی

باال
ی

داردوتحتگرماحالتخودراازدستنایلونیاپالستیکاستکهچسبندگ ،ضخماتکمومقاومتخونی

چیکمحصولبسیاربهضفهبرای.بندیکاالهابسیارپرکاربرداستاینمحصولبرایبسته.دهدنیم درواقعنایلوناستی

بندیومحافظتازمحصوالتتولیدیاستبسته . 

 تولید ساشه

ساشهمعموالسایزکیمدارداما.رودبندیمحصوالتمختلفبهکاریمرایبستهساشهنوعخایصازپالستیکاستکهب

،داروهاوموادپزشیکاستفادهکردتوانازآنبرایبستهبسیارمقاوماستویم ،بهداشتی ،آرایشر .بندیمحصوالتغذانی

استفادهازساشهبرایمرصفکنندهازهرمحصولدیگریراحت ن دلیلاستفادهازآنروزبهروزافزایشتراست؛بههمی 

هایمختلفبررویآنچاپوسیعانجامتوانبهروشعالوهبراینچاپبررویساشهبسیارراحتاستویم.یابدیم

 .داد

کتفلکسوپالست،ازسایتمابازدیدنماییدویتوصیهیم باتولیدنایلونوسایرمحصوالترسر بیشتی اباکنیمبرایآشنانی

ازتوجهشماسپاسگزاریم.شمارهتماسدرجشدهدربخشتماسباماارتباطبرقرارکنید  

 

https://flexoplast.ir/product/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%86/

