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 (1چسب نواری )

 

توان از انواع کنند، کارتن را میبندی نهایی اکثر محصوالت از کارتن استفاده میامروزه برای بسته
ها و ها و اندازهبندی محصوالت با وزنها برای بستههای ورق تولید کرد. این کارتنضخامت

ها از های متفاوت مورداستفاده قرار گیرند. در اکثر این موارد برای بستن درب این کارتنحساسیت
شود. )به کار بردن چسب مایع یا منگنه در بسیاری از صنایع غذایی های نواری استفاده میچسب

 باشد(ممنوع می

توان در ا را میهشوند که بعضی از آنهای خاصی تولید میهای نواری در نوع و مدلچسب
 ها استفاده کرد.بندی کارتنبسته

 

  

میالدی در جراحی مورداستفاده قرار گرفت. نوارهای  91ها برای اولین بار در اواسط قرن ن چسبای
با روکش چسب مایع روی  02ای را با چسب مایع طبیعی روکش کردند. در اوایل قرن پارچه
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بندی کارتن استفاده آمیزی اتومبیل و بعد از آن در بستهنوارهای کاغذی، از آن در صنعت رنگ
 ردند.کمی

بود  (wather active) های نواری کاغذی استفاده از آب چسبدر گذشته مصرف عمده از چسب
 ها دشوار بود.ها غالبًا از کیفیت کمی برخوردار بودند و همچنین کار کردن با آنکه این چسب

تن های پالستیک و شناخ، با تولید فیلم02کم با پیشرفت سریع صنعت پالستیک در اواسط قرن کم
مرور زمان بندی هم بهها در صنعت بستهها، استفاده از آنهر چه بهتر و بیشتر خواص پالستیک

 آغاز شد.

های پالستیکی در آلمان بکار برده شد ولی تا قبل از جنگ جهانی دوم برای اولین بار استفاده از فیلم
 02پالستیکی در دهه های بعد از پایان جنگ به مصرف عمومی نرسید. مصارف عمومی این فیلم

مایع چسب روی  (coat) رونق گرفت که بعد از آن با پوشش (pp)  های پروپیلنمیالدی با فیلم
های نواری خود چسب پالستیک به وجود آمد و به های پالستیکی و تثبیت آن در هوا چسبفیلم

 سرعت ازنظر فنی و کیفی رشد کرد.دلیل استقبال گسترده در بازار به

 

  

 :Bopp هایچسب

های گوناگون اوت در ضخامتتوانند از ترکیبات مختلف و با مقادیر متفهای پالستیکی میفیلم
تواند ضخامت و ترکیبات متفاوتی داشته باشد که با تولید شوند. همچنین مایع چسب هم می
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توان انواع بسیار متفاوتی از توجه به این مسئله و تغییرات در مایع چسب و فیلم پالستیکی می
مختلفی همچون خودرو، توان این انواع مختلف را در صنایع ها را تولید کرد که مینوارچسب

 تحریر و... استفاده کرد.بندی، چاپ شبرنگ، لوازمالکتریسیته و بسته

تولید  (jumbo roll) ای زیاد فیلمهای بزرگ و باعرضهصورت رولهای نواری بهدر ابتدا چسب
های وسیله ماشینها در مراحل بعد بهشد. این رولشد و با مایع چسب پوشیده میمی

تا  02التحریر و متر در لوازممیلی 02تا  92های مختلفی از بازشده و در عرض (slitter) مخصوص
شوند و بندی برش میهای بیشتر در صنایع ساختمانی و عایقبندی و عرضمتر در بستهمیلی 20

 شوند.سپس با توجه به طول موردنظر مجددًا پیچیده می

به خاطر سختی  pp شود. کاربرداستفاده می (pp) یلنهای پروپبندی بیشتر از فیلمدر صنایع بسته
( و همچنین استفاده از آن در pe اتیلنهای پلیبرابر فیلم 8های قالبی و بسیار زیاد )سه برابر فیلم

میلیون تن در سال برآورد بیشتر از یک pp حالت چسبندگی حرارتی است اکنون مصرف جهانی
 باشد.میکرون می 22تا  92اده از فیلم نوارچسب از های معمولی مورداستفشود. ضخامتمی
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 bopp (bi axially oriented رچسب معموالً از نوعهای مورداستفاده در جهت تولید نوا*فیلم
poly propylene) باشد که در این روش ضخامت، یکنواختی بیشتری دارد و همچنین با می

آید؛ یعنی نقطه شود بلکه ب زبان ساده کش میکشیده شدن در عرض و یا طول، فیلم پاره نمی
 به وقوع بپیوندد. کشیده شدن %982تا حتی  922تواند بعد از شکست آن می

اند از: سختی باال، دوام زیاد در کشش، توانایی بازیافت باال، چاپ ها عبارتامتیازات مهم این فیلم
های دیگر، قابلیت شدن آسان، مانع بسیار خوب در برابر آب، آلودگی میکروبی بسیار کمتر از فیلم

 های مختلف...ارائه در رنگ

شود و همچنین کیفیت عمل پوششی عامل مهم در *کیفیت و نوع چسبی که روی فیلم کشیده می
 شکل داد به نوع نوارچسب است.
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