برش نایلون چیست
امروزه تولید نایلون به یکی از سازندهترین صنایع جهان تبدیل شده است که این به دلیل کاربرد نایلون در صنایع مختلف و
بستهبندی است .بخشی از فرایند تولید نایلون ،برش نایلون است که آن را از حالت رولی به حالت آماده در میآورد تا در
نهایت طی فرایندی بتوان از این محصول استفاده کرد.
امروزه نایلون از انواع ترکیبهای پلی آمیدی به دست میآید .اصلیترین ماده اولیه نایلون ،پلی اتیلن است که مقاومت مناسبی
در برابر ضربه و مواد شیمیایی نشان میدهد و انعطاف پذیری خوبی دارد .پلی اتیلن در واقع نامحلول است و تنها از طریق گرم
شدن در سایر هیدروکربنها به حالت محلول در میآید.
محصول نهایی نایلون به دلیل دوام مناسب و فرایندپذیری خوب ،بیشترین استفاده را در بستهبندی محصوالت مختلف غذایی،
بهداشتی ،دارویی و همچنین کیسه فروشگاهی ،نایلون تبلیغاتی ،نایلون تبلیغاتی و  ...دارد .شایسته ذکر است که بسیاری از
فروشگاهها و تولید کنندگان برای ارائه محصوالت خود به مشتریان نهایی از نایلون بستهبندی استفاده میکنند که برخی به
صورت رولی نایلون را تحویل میگیرند؛ برخی نیز بعد از برش نایلون و دوخت آن ،نایلون نهایی که برخی از آنها را در
فروشگاهها میبینیم تحویل میگیرند.
فل کسو پالست ،معتبرترین عرضه کننده نایلون و متخصص در برش نایلون است و کیفیت محصوالت خود را به طور کامل
گارانتی میکند .نایلونهای شرکت فلکسو پالست با استفاده از بهترین مواد اولیه موجود و تکنولوژی مدرن ساخته میشوند و
برای هر کاربردی به صورت اختصاصی تولید میشوند .شما عزیزان میتوانید برای سفارش نایلون یا چاپ نایلون ،با شماره
تماس شرکت فلکسو پالست  (09198583085و ) 02166499321تماس حاصل فرمایید.

برش نایلون چگونه است؟
برش نایلون یکی از اساسیترین فرایندهای تولید نایلون است که باعث کاربردی شدن نایلون در زندگی روزمره ما میشود.
نایلونهایی که برش خورده هستند مقاومت باالیی دارند و به راحتی پاره نمیشوند و اصالً دلیل اصلی برش آنها این است که
احتمال فرسودگی آنها را کاهش دهند .دستگاههای مورد استفاده در فلکسو پالست برای برش نایلون مدرن و پیشرفته هستند
و ترکیب آنها با نایلونهای باکیفیت یک نایلون مطلوب میسازد که رضایت تمام مشتریان را جلب میکند.
نایلونهای برش خورده انواع مختلفی دارند و برای کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرند .به طور کُلی نایلونهای
فروشگاهی را میتوان برش خورده به حساب آورد که اگر دقت کرده باشید در برخی موارد برشهای بی کیفیت باعث کاهش
کیفیت کل نایلون شده است.

کاربرد و اهمیت برش نایلون

برش نایلون به مهارت ،ظرافت و تکنولوژی باالیی احتیاج دارد و در سایزها و اندازههای مختلف صورت میگیرد .شما میتوانید
در هر مکانی که تمایل دارید از این نایلونها استفاده کنید اما در فروشگاهها و صنایع باالترین میزان استفاده از نایلون برش
خورده صورت میگیرد .به عنوان مثال در ساختمانسازی از این نوع نایلونها برای پوشش بتن استفاده میشود و یا
بستهبندیهای صنعتی از همین نایلونها برای کاهش هزینههای خود استفاده میکنند.
نایلونهای دسته دار و سایر نایلونهای فروشگاهی که در مغازهها میبیند و از آنها برای ارائه محصوالت استفاده میشود ،همه
نایلون برش خورده هستند که استفاده از آنها ضروری است.
مزایای برش نایلون

یکی از مهمترین نکاتی که در مورد برش نایلون وجود دارد تعداد الیههای آن است که بر دستگاه برش و تکنیکهای آن تاثیر
میگذارد .برای اینکه نایلون کارایی مناسب را برای شما داشته باشد ،باید ضخامت و تعداد الیههای آن را به درستی انتخاب
کنید .همچنین برش درست نایلون هم باعث میشود کارایی آن برای شما افزایش پیدا کند.
مزیت برش نایلون برای کسانی که از آن استفاده میکنند این است که باعث افزایش مقاوم و انعطاف نایلون میشود .هر اندازه
این عوامل در نایلون افزایش پیدا کند ،کارایی آن نیز بهبود مییابد و راحتتر میتوان از آن استفاده کرد .نایلونی که به خوبی
برش نخورده باشد ،دوخت ضعیفی نیز خواهد داشت و حتی ممکن است چاپ آن نیز آسیب ببیند .بنابراین در هنگام خرید
باید توجه داشته باشید که سفارش نایلون برش خورده را به یک شرکت معتبر بسپارید.

شرکت فلکسو پالست میتواند با ارائه بهترین خدمات برش نایلون ،چاپ نایلون ،دوخت نایلون و  ...تمام معیارهای مد نظر
شما را در نایلون ایجاد کند و محصول با کیفیت را به شما ارائه کند .توصیه میکنیم برای دریافت مشاوره یا سفارش
محصوالت فلکسو پالست ،با شماره تماس دفتر ما  (09198583085و ) 02166499321تماس برقرار نمایید .با تشکر از
توجه شما.
پرسشهای متداول
هزینه برش نایلون چقدر است؟
هزینه برش نایلون به همراه خود نایلون محاسبه میشود و اصال هزینه چشم گیری نیست .در واقع شما نباید نگران هزینه
برش باشید و تنها باید به کیفیت نایلون ارائه شده فکر کنید.
برش نایلون با چه روشهایی صورت میگیرد؟

برش نایلون به صورت دستی و اتوماتیک صورت میگیرد که امروزه کمتر از روش دستی استفاده میشود؛ چراکه روش
اتوماتیک آن بسیار قابل اعتماد است و مانع از خرابی کار میشود و روش دستی اصالً برای تولید کننده به صرفه نیست.
چگونه کیفیت برش نایلون را بررسی کنیم؟
کیفیت برش نایلون بیشتر بر کیفیت ظاهری آن و مقاومت نایلون در برابر کشش تاثیر میگذارد و از این طریق کیفیت آن
قابل بررسی است.

