
 فیلم سه الیه چه استفاده ای دارد؟

بندی  خورد و نوع بسته بندی بیشتر از قبل به چشم می های بسته وشرکت  امروزه در دنیا با پیشرفت تکنولوژی، نقش صنایع

بندی است؛ در حالی  تر از بسته کنندگان بر این باورند که کیفیت محصول مهم بیشتر تولید. تر و بیشتر شده است مواد متنوع

شود و یکی از عوامل  ملی است که به صورت غیر مستقیم موجب فروش بیشتر کاال میکه، ظاهر و کیفیت بسته بندی از عوا

تواند به عنوان پالستیک  فیلم سه الیه نایلون یکی از محصوالتی است که به خوبی می. کننده در فروش کاال است تعیین

 .مورد استفاده قرار گیرد تولید نایلون در  بندی بسته

شود که مشتری ناخودآگاه کیفیت  اگر یک کاال با کیفیت خوب و مناسب در بسته بندی نا مناسبی گذاشته شود، موجب می

محافظت  همچنین در امر بسته بندی عالوه بر ظاهر، . راضی نباشد خود آن محصول را در نگاه اول نبیند و از خرید خود زیاد

 .از محصول در برابر آسیب و ضربه نیز اهمیت دارد

بخش عمده پلیمرهای استفاده شده در صنایع تولید فیلم های سه الیه ، که مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از انواع پلی 

 .، اتیل وینیل الکل، پلی استایرن، پلی وینیل کلراید و غیرهاتن، پلی آمید، پلی اتیلن ترفتاالت

  

 فیلم سه الیه چیست؟

پذیری باالیی دارد و در اغلب موارد از پالستیک ساخته  شود که پیوستگی منظم و انعطاف فیلم به الیه نازکی از ماده گفته می

 .ه باشدیک فیلم می تواند از یک یا چند الیه مواد متفاوت تشکیل شد. شود می

یکی از محصوالتی است که از مواد اولیه ی پلی اتنی تولید شده و با توجه به نوع کاربرد آن به   های رولی فیلم یا همان نایلون

 .ها قابلیت این را دارند که به صورت فیلمی نازک در آیند اغلب پالستیک. شوند چندین روش مختلف تولید می

توانند به  آیند ، که می سه الیه و پالستیکی به حساب می  ترین زمینه کاربرد فیلم ین و مهمتر بندی به عنوان اصلی صنایع بسته

هایی مثل ظاهر زیبا و شفاف، حجم اندک، وزن کم، عدم جذب  ویژگی. دو گروه صنایع غذایی و غیر غذایی تقسیم بندی شوند

های سه الیه موجب  ب و مقرون به صرفه بودن فیلمرطوبت، چاپ پذیری باال، استحکام و انعطاف پذیری زیاد ، قیمت مناس

 .شده تا این فیلم ها در صنایع مختلف همواره کاربرد و اهمیت داشته باشند

 کاربرد فیلم سه الیه

های مصرفی و همچنین جنس پلیمر استفاده شده در آن، در مصارف مختلفی  از فیلم سه الیه تولید شده با توجه به تعداد الیه

بندی و نگه داری مواد غذایی، محصوالت کشاورزی، تجهیزات و کاالهای  ها اغلب، در بسته از این فیلم. شود ته میبه کار گرف
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بندی انواع مواد گرانولی و پودری مانند محصوالت  همچنین در بسته. شوند پزشکی ،مواد شیمیایی و مصارف عمومی استفاده می

هایی با خواص مختلفی  توان جهت تولید الیه ها می از این فیلم. گیرند اده قرار میصنایع پتروشیمی و کودهای شیمیایی مورد استف

بندی استفاده می  که جهت بسته BOPP و CPP های پروپیلینی توانند جایگزین فیلم مانند نفوذپذیری کم استفاده کرد و می

 .شوند جایگزین شود

 فیلم های پلی اتیلن سه الیه

رغم ضخامت کمتر، استقامت بیشتری دارند در جایی که  ختصاصی تری داشته و از آنجایی که علیاین دسته از مواد کاربرد ا

سه الیه کم عرض نایلون در صنعت مواد  به طور مثال فیلم . خواص فیزیکی مواد اهمیت دارد کاربرد بیشتری نیز دارند

های تبلیغاتی مختلف با استقامت باال می توان از  ههمچنین در کیس. غذایی مانند صنعت لبنیات کاربرد گسترده تری نیز دارند

 .ها نیز استفاده کرد این دسته از نایلون

 تفاوت فیلم سه الیه با تک الیه

همان طور که از اسم آن . تفاوت بین فیلم سه الیه با تک الیه در این است که نوع دستگاه تولید آنها با یک دیگرمتفاوت است 

سه الیه به جای تولید به صورت تک الیه، به صورت سه الیه نایلون را تولید کرده و آنها را بر روی های فیلم  پیداست، دستگاه

های پلی  فیلم. شود یکدیگر قرار می دهد که هر چه الیه بیشتر باشد کیفیت محصول نهایی و همچنین ضخامت آن بیشتر می

 .باشند میکرون نیز قابل تولید می  222تا  53خامتی حدود اتیلن تک الیه تولید شده تا عرض سه متر به صورت باز شده و ض

 مزایای فیلم سه الیه

های بسته بندی  یکی از فیلمهای پر کاربرد در صنایع پتروشیمی و سایر صنایع و شرکت ، FFS)) های پلی اتیلن سه الیه فیلم

بندی مانند کاغذ، پلی پروپیلن و دیگر موارد باعث های بسته  استفاده از فیلم سه الیه پلی اتیلن در مقایسه با سایر روش. است

 .ای می شود کاهش ضایعات ، اتالف انرژی و گاز های گلخانه

 فیلم سه الیه شیرینگ

یک دسته از این مصارف که با عرض و . شوند های بسته بندی مختلفی استفاده می ها در مصارف صنعت این دسته از فیلم

ها و ظروف و محصوالت مختلفی  ، بطری های مواد غذایی بندی کارتن ت، جهت بستههای متفاوت قابل تولید اس ضخامت

 .پک نیز گفته می شود شیرینگ استفاده می شود که اصطالحاً به آنها 

های مواد غذایی مانند  ها و یا کارتن های نوشابه و آب معدنی و سایر نوشیدنی های اطراف بطری به طور مثال نایلون

نایلون شیرینگ . شوند های کنسرو مانند تن ماهی به عنوان روکش بر روی این دسته از مواد کشیده می ها و یا قوطی بیسکوییت

https://flexoplast.ir/product/%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af/


بندی ایزوگام، برای جلوگیری از چسببیده شدن الیهها به هم،  هنگام بسته. د داردهمچنین در بسته بندی ایزوگام نیز کاربر

 . ایزوگام را با یک الیه فیلم شیرینگ می پوشانند

 فیلم های گلخانه ای

ها نیز مورد استفاده قرار  میکرون جهت پوشش دوم گلخانه 53 سانتی متر و ضخامت  552ها با عرض این دسته از فیلم

ها تنوع بسیار  همچنین این نوع از فیلم. رای ایجاد یک عایق حرارتی مناسب در فصول سرد سال نیز کاربرد دارندگیرد و ب می

 .زیادی نیز دارند

 نایلون سه الیه

های دمشی بر پایه پلی اتیلن است که از ترکیب کردن پلی اتیلن گرید سبک خطی و گرید سبک فیلم  منظور از نایلون فیلم

شود که دارای  ای از پلیمرها گفته می اما امروزه در صنایع دنیا، عموما معنای نایلون تفاوت دارد و به دسته .ساخته می شوند

 .آیند آمیدی هستند که از نفت خام به دست می ساختار پلی

یمرهاست که شود، تنها یکی از خواص فیزیکی این نوع از پل نرمی و انعطاف باالی فیلم سه الیه که به صورت نایلون عرضه می

بندی آسان، عایق  همچنین به علت فرایند بسته. تواند موجب افزایش تقاضای محصول مورد نظر در سطح بازار شود می

بندی مواد خوراکی و غیر  ای و شیمیایی باال ، نایلون بیشترین کاربرد را در تولید انواع بسته الکتریکی بودن و نیز مقاومت ضربه

 .دارد... ی و خوراکی، محصوالت کشاورز

توان از آنها برای پوشش موقت انبارها و بناهای مختلف جلوگیری  برای مثال می  های عریض در همه جا کاربرد دارند؛ نایلون

 .از خسارات ناشی از آب و هوا و گرد و غبار استفاده کرد

 در چیست؟  تفاوت ورق با فیلم پالستیکی

ها متفاوت است و از نیم میکرون تا یک میلی متر  ضخامت فیلم. امت شان استفرق اصلی میان فیلم و ورق پالستیکی در ضخ

اما به . شود میلی متر است ورق گفته می 3/22تا  3/2هایی که ضخامت شان بین  به پالستیک. شوند دسته بندی می

 .میلی متر فیلم گفته می شود 3/2هایی با کمتر از  ضخامت

 فیلم سه الیه را از کجا تهیه کنیم؟

  .کند شرکت فلکسو پالست معتبرترین تولید کننده انواع نایلون است که فیلم سه الیه را نیز در میان محصوالت خود ارائه می

تیم فلکسو پالست مفتخر است که محصوالت خود را به بهترین نحو به دست مشتری رسانده و رضایت مشتریان قبلی خود را 

. کردند اکنون نیز با این تیم همکاری دارند هایی که با فلکسو پالست کار می کتبه دست آورده است؛ به طوری که اغلب شر
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