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 (2چسب نواری )

 

 :چسب نواری هایالیه

شود که : باعث باز شدن آسان نوارچسب از روی رول آن می(release coat) پوشش آزادکننده
 باشد.صورت یکسان میبه های مختلفترکیبات آن معموالً در کارخانه

 توضیح داده شد. مقاله قبل باشد که در: همان فیلم پالستیکی می(backing) فیلم نوارچسب

: باعث کیفیت بهتر و ماندگاری بیشتر مایع چسب روی فیلم (primer coat)روکش اولیه یا آستر
 باشد.ها یکسان میشود که این ترکیب هم در اکثر کارخانهنوارچسب می

ها که با ترکیبات و : انواع متفاوتی از چسب(adhesive mass)پوشش چسب اصلی
ع معمول در اغلب شود. نوهای نواری بکار گرفته میهای گوناگونی در ساخت چسبضخامت

باشد که در دو نوع امولسیون اکرلیک با پایه حالل آب و بندی پلیمراکرلیک میهای بستهنوارچسب
شود. ترکیبات این استفاده می (chemical solvent) دیگری مایع چسب با حالل شیمیایی

ور زمان و مرای است که بههای کاربرد آن از رازهای تخصصی هر تولیدکنندهها و زمانچسب
 کنند.شدت از آن مراقبت مییافته است و بههای مختلف به آن دستبهروش
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 ترین فاکتورهای مؤثر در کیفیت نوار چسب:ممه

کننده با سنجش هر مصرف چسب نواری باشد که در انتخابای نسبی میکیفیت معموالً مقوله
 تواند در پی یافتن کیفیت موردنظر خود باشد.ای موارد زیر میمقایسه

ه است میگویند چسبندگی: نیرویی که برای جداسازی نوارچسب از سطحی که به آن چسبید     -1
شده، بسنجیم و با ای بنام نیروسنج، در سطح تعریفتوان میزان چسبندگی را توسط وسیلهکه می

 نمونه مرجع مقایسه کنیم.

 دهنده فیلممواد تشکیل     -2

 میکرون است 53تا  33های مورداستفاده در صنعت معموالً بین ضخامت: ضخامت     -3

هست که عدم  نوارچسب واخت بودن ضخامت در نقاط مختلف طول*مسئله مهم در این مورد، یکن
شود. جهت کنترل بهتر باید طبق قوانین اولیه یکنواخت بودن باعث پاره شدن در حین مصرف می

صورت تصادفی انتخاب کرد و میزان ضخامت را در های مختلف محموله را بهکنترل کیفی، نمونه
 ای میزان مجازی از تغییر خواهد بود.(نقاط مختلف طول کنترل کرد.)ضخامت دار

توان استفاده کرد وزن کردن است. تولیدکنندگان معموالً *راه دیگر که برای کنترل ضخامت می
راحتی دانند. با داشتن گرماژ و طول حلقه بههای خود را میگرماژ )وزن در واحد سطح( چسب

 به دست آورد.توان با وزن کردن هر حلقه چسب ضخامت یا طول آن را می

شده معموالً نوع ماده چسب از نوع پلیمر اکرلیک با بندیهای بستهنوع ماده چسب: در چسب -4
باشد، نوع دوم نسبت به نوع اول کارایی، کیفیت، و همچنین قیمت حالل آب یا حالل شیمیایی می

شوند و داری میها نگهبیشتری دارد و همچنین برای هواهای سرد مثالً اجناسی که در سردخانه
 شود.های بیشتر استفاده میوزن

میزان کشش: میزان کشش معموالً بستگی به نو و کیفیت فیلم دارد، میزان کشسانی در -3
رسد. یعنی فیلم در شرایط هم می %181( تا چسب نواری )بهترین نوع برای تولید Boppهایفیلم

 شود.کش آمدن پاره می %181متعارف بعد از حدود 
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: منظور از زمان مقاومت عمودی همان (shear strength) زمان مقاومت عمودی -5
 شود.باشد که با واحد سطح در دقیقه محاسبه میدر برابر وزن می مقاومت چسب میزان

باقی ماند اثر چسب روی سطح: اگر چسبی را که روی سطحی چسبانده شده را بعد از مدتی  -7
 ماند؟جدا کنیم چه میزان از اثر چسب روی سطح باقی می

 

  

ای : نیروی الزم جهت باز شدن چسب از حلقه که بستگی به کیفیت ماده(unwind) باز شدن -8
دهد شود. این پوشش آزادکننده اجازه میدارد که برای این منظور به قسمت پشتی نوار پاشیده می

شده باز شود. این مسئله درزمان استفاده کردن از صورت کنترلکه چسب در حین باز شدن به
 باشد.یک کارتن حائز اهمیت میهای چسب زن اتوماتماشین

ها اشکال دارد یا بدون کنترل و یا شاید هایی که کیفیت پوشش آزادکننده یا ماد چسب آنچسب
 سختی و با سروصدای فراوان بازشوند.به

 شوند.صدا با بهبود کیفیت فیلم و مواد پوشش آزادکننده تولید میهای بیامروزه نوارچسب
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زمان مشخصی بعد تولید، باید مصرف شوند که ها نواری بعد از مدتچسب زمان تولید: معموالً  -9
 باشد.ها متفاوت میزمان انواع چسباین مدت

ها توجه کرد که با گذر زمان رنگ توان به رنگ آنهای مانده و قدیمی میبرای تشخیص چسب
مرور زمان خاصیت به هاطور ماده پوشش آزادکننده آنشود. و همینشود و کدر میها عوض میآن

شوند. همچنین نوارچسب تاریخ گذشته دهد و با سختی باز میو کیفیت خود را از دست می
شود و مقدار زیادی از ماده چسب روی سطح راحتی از روی سطحی که چسبیده شده جدا میبه
 ماند.جای میبه

کردن ساختار چسب و فیلم اشاره توانیم به آنالیز اطالعات میکروسکوپی ساده: در این مورد می -11
 ای است.کرد که بسیار عملیات پر هزینه

باشد. فیلمی که ترین راه بازبینی فیزیکالی نوارچسب توسط میکروسکوپ آزمایشگاهی می**ساده
هایی که )فیلمmop هایهای صاف و یکنواخت است. در ساختمان فیلمباکیفیت است دارای لبه

شوند که برای تولید نوارچسب مناسب نیستند( ساختارهای شیده میهنگام تولید از یک سمت ک
وجود ندارد.  Bopp هایشود که این ساختار در فیلمجا دیده میتر از کل سطح جابهپوالریزه روشن

های باکیفیت باال بسیار یکنواخت و منظم آرایش میکروسکوپی الیه چسب روکش شده در مدل
 است.
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