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تاریخچه بسپار: بشر نخستین آموخته بود چگونه الیاف پروتئینی پشم و ابریشم، 
الیاف سلولزی و الیاف پنبه و کتان را عمل آورد، رنگرزی کند و ببافد. از بسپارهای 
طبیعی مانند قیر، پوشش خارجی الک پشت، شاخ حیوانات و صمغ درختان )که 
در ساخت کهربا و الستیک استفاده می شده است(، با اعمال گرما و فشار وسایل 

تزیینی می سازند.
بومیان آمریکای مرکزی از الستیک طبیعی، برای ساختن اشیای کشسان و پارچه های 
با کشف  اولین کاربرد تجاری بسپارها در سال 1843  ضد آب استفاده می کردند. 

کائوچو آغاز گردید.
باکلیت )Bakelite( اولین بسپار مصنوعی بود که در سال 1909 ساخته و پس از 

آن الیاف نیمه مصنوعی ریون )Rayon( در سال 1911 ساخته شد.
با شروع جنگ موادی مانند نایلون، آکریلیک، نئوپرن، الستیک بوتادین استایرن 
)SBR(، پلی اتیلن و سایر بسپارها جایگزین مواد طبیعی کمیاب گردیدند. از آن 

زمان، سیر رشد صنایع بسپار ادامه یافت.
حدود 80 درصد مواد پایه پتروشیمی تا سال 1980 در کشورهای ایاالت متحده، 
اروپای غربی و ژاپن تولید می گردید که ضمن تأمین نیاز داخل به دیگر مناطق 
جهان نیز صادر می شد. از آن پس ساختار جهانی صنعت پتروشیمی تغییرات قابل 
توجهی پیدا کرد. کشورهایی که از منابع عظیم نفت خام و گاز طبیعی بهره مند 
بودند مانند کشورهای خاورمیانه و کانادا، به منظور افزایش ارزش افزوده منابع خود 

شروع به تأسیس واحدهای پتروشیمی کردند.
پلیمرها به طور کلی به سه گروه اصلی گرمانرم )ترموپالستیک(، گرما سخت )ترموست( 

و االستومرها دسته بندی می شوند.
ترموپالستیک ها

الف( پلی اولفین یا پلیمرهای اتنیک:  همه این ترموپالستیک ها به طور مشترک 
دارای منومر اتلین )H2C=CH2( هستند.

پلی اتیلن )PE( اولین محصول تجاری در سال 1940 بوده و از نفت خام یا گاز 
طبیعی تهیه می شود.

پلی اتیلن یک ماده ترموپالستیک است که بسته به ساختار مولکولی از یک نوع 
به نوع دیگر متفاوت است. در حقیقت، با تغییر وزن مولکولی )یعنی طول زنجیر(، 
تبلور )یعنی وضعیت زنجیر(، و خواص شاخه )یعنی پیوند شیمیایی بین زنجیرهای 
مجاور( می توان محصوالت متنوعی از آن تولید کرد. پلی اتیلن می تواند در چهار 
نوع تجاری تهیه شود: )1( دانسیته پایین، )2( دانسیته متوسط، )3( دانسیته باال و 

)4( پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار باال.
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محدودیت هاویژگی هانام اختصارینام

پلی اتیلن با 
دانسیته پایین

LDPE
نقطه ذوب 1050 درجة سلسیوس، سخت، 
شفافیت،  فشاری،  به شکست  مقاومت 

انعطاف پذیری و خاصیت انبساط پذیری

استحکام پایین، مقاومت حرارتی پایین، 
کاهش کیفیت تحت پرتوتابی UV )مانند 

قرار گرفتن در معرض نور خورشید(

پلی اتیلن با 
دانسیته باال

HDPE

مقاومت  و  برجسته  مکانیکی  خواص 
با  مقایسه  در  بیشتری  نسبتاً  مکانیکی 
نوع دانسیته پایین، امکان استفاده از آنها 
در شکل های بزرگ تر و کاربردهایی نظیر 
مواد ورقه ای در داخل مخازن، به عنوان 
عایق کاری در ستون ها، استفاده از جوش 

حرارتی در این ماده

به طور  قوی  اکسیدکننده های  حمله 
مشخص  دمایی  محدوده  در  محسوس 
مواد، مشکل ساز شدن شکست  این  به 
انتخاب  صورت  در   HDPE فشاری 

درست رزین پایه

پلی اتیلن با وزن 
مولکولی بسیار باال

UHMWPE

زنجیرهای خطی طوالنی، مقاوم به ضربه 
باال، مقاوم در برابر سایش، سخت، مقاوم 
در برابر شکست فشاری، خنثی بودن در 
مقابل مواد شیمیایی و ضریب اصطکاک 

پایین

نور   ،UV اشعه  تابش  مقابل  در 
خورشید بسیار حساس هستند. کاهش 
حساسیت با افزایش تثبیت کننده های 

مخصوص

PPپلی پروپیلن

اتیلن  روی  بر  شده  جانشین  متیل  با 
)پروپیلن( به عنوان منومر، خواص مکانیکی 
به طور قابل مالحظه ای در مقایسه با پلی 
پایین  دانسیته  می یابد،  بهبود  اتیلن 
)kg/m3 900 تا 915( سخت و محکم، 
دارای استحکام بیشتری نسبت به انواع 
اشکال  در  ماده  این  از  استفاده  دیگر، 
بزرگ تر، به شکل مواد ورقه ای به عنوان 
خواص  دلیل  به  مخازن  داخل  پوشش 
حرارتی  انبساط  ضریب  بهتر،  مکانیکی 
قسمت های  ساخت   ،HDPE از  کمتر 

قالب تزریقی و رشته ها و فیبرها

تنها توسط اکسیدکننده های قوی مورد 
شدن  مشکل ساز  می گیرد.  قرار  حمله 
شکست فشاری PP با دقت نکردن در 

انتخاب رزین مناسب 

تهیه شده از پلی ایزوبوتیلن حاصل از PBپلی بوتیلن
تقطیر روغن خام

PVCپلی وینیل کلراید

در مقابل اسیدها و بازهای معدنی قوی 
مقاوم بوده و در نتیجه بیش از 40 سال 
به طور گسترده به عنوان لوله کشی آب 
سرد و مواد شیمیایی استفاده می شده 

است.

در طراحی ساختار لوله، ضریب انبساط 
حرارتی خطی و ضریب االستیک ناچیز 

این ماده باید در نظر گرفته شود.

پلی وینیل کلراید 
کلرینه شده

CPVC

دارای همان محدوده مقاومت شیمیایی 
لوله،  به عنوان  می تواند  است،   PVC
پمپ ها  و  تانک ها  کانال ها،  اتصاالت، 
در تماس با مایعات خورنده و آب داغ 

استفاده شود.

قابل اصالح با کلرینه شدن جهت تولید 
یک پالستیک وینیل کلراید با مقاومت 
دماهای  در  آن  مقاومت  خوردگی،  به 
20 تا 30 درجه و باالتر تغییر می کند.
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PVAپلی وینیل استات
از منومری که در آن یک گروه استات با 
یک اتم هیدروژن در منومر اتیلن جایگزین 

شده، تهیه می شود. 

استفاده  ساختاری  پلیمرهای  به عنوان 
نمی شود، زیرا یک ترموپالستیک نسبتاً 
نرم است و تنها برای پوشش ها و چسب ها 

به کار می رود.

PSپلی استایرن

به عنوان پوشش تجهیزات و در بسیاری 
از کاربردهای الکتریکی استفاده می شود. 
پالستیک  این  از  لوله کشی  اتصاالت 
هستند  ظروف  بسیاری  و  شده،  تهیه 
که از پلی استایرن اصالح شده، ساخته 
می شوند. نحوه اتصال این قطعات توسط 
جوشکاری با استفاده از حالل است. پلی 
استایرن سومین ترموپالستیک پرمصرف 

پس از PE و PP با بازار 20% است.

مقاومت شیمیایی ناچیز آن در مقایسه 
با دیگر ترموپالستیک های موجود، وقوع 
محیط های خاص،  در  فشاری  شکست 
 UV حساس بودن در مقابل تابش اشعه
)مانند تابش نور خورشید( و تبدیل به 
رنگ مایل به زرد، مقاومت حرارتی آن 

نیز تنها C°650 است

PMPپلی متیل پنتن
پالستیکی با شفافیت و خواص الکتریکی 
 150° C خوب است که می تواند تا دمای

نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آکریلونیتریل 
بوتادین استایرن

ABS

توزیع  لوله های  برای  مناسب  بسیار 
تخلیه،  خطوط  و  فاضالب  آب،  گاز، 
قسمت های مختلف اتومبیل و مبلمان 
راحت  اتصال  پایین،  قیمت  به دلیل 
بودن  اصالح  قابل  ساخت،  راحتی  و 
استحکام، سختی، ثبات بعدی و دیگر 
این  تغییر  با  آنها،  مکانیکی  خواص 

نسبت ها 

پایین C°90 استحکام  مقاومت حرارتی 
محدود،  شیمیایی  مقاومت  کم،  نسبتاً 
از  کمی  مقدار  به  آن  مقاومت  تهدید 
حمله  مورد  آسانی  به  آلی،  ترکیبات 
اکسید کننده  عوامل  توسط  گرفتن  قرار 
دادن  رخ  قوی،  معدنی  اسیدهای  و 
گراکینگ فشاری در حضور بعضی مواد 

آلی.

پلی تترافلورو 
اتیلن

PTFE

تحت نام تجاری تفلون 4 شناخته شده، 
مقاومت  با  باال  بسیار  دمایی  پایداری 
حرارتی تا 280 درجه سلسیوس، یکی 
مواد شناخته شده پس  از خنثی ترین 
از شیشه، فلزات دیرگداز نظیر تانتالم1 
و فلزات گروه پالتینیم نظیر ایریدیم2 
مواد  در  استفاده  برای  پالتینیم3  یا 

خورنده حتی در دمای باال است.

حرارتی  سیکل های  از  ناشی  خستگی 
در  انقباض  و  انبساط  تکرار  واسطه  به 
یک دوره زمانی در دماهای باالتر از مرز، 
دارای محدوده دمایی معینی بوده و از 

افزایش دما باید اجتناب شود.

پلی تری فلورو 
کلرو اتیلن

PTCE

پایداری حرارتی تا 175درجه سلسیوس، 
با نام تجاری FـKel شناخته شده است، 
شکل گیری با قالب گیری تزریقی، قابل 
همچنین  و  پوشش  به عنوان  استفاده 
برای پوشش های پیش ساخته و بسیاری 

از کاربردهای شیمیایی 

به  نسبت  کمتری  شیمیایی  مقاومت 
PTFE کاماًل فلورینه شده دارد.

پلی وینیلیدن 
فلوراید

PVDF

فرایند های  صنایع  در  بسیار  کاربرد 
شیمیایی و ساخت پمپ ها، شیرها، لوله، 
مخازن کوچک و دیگر تجهیزات، کاربرد 

به عنوان پوشش و آستر 

درجه   15 از  کمتر  حرارتی  مقاومت 
سلسیوس و پایداری شیمیایی پایین تری 

نسبت به دیگر فلوروکربن ها دارد.
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اولین  از  یکی  نایلون،  تجاری  نام  تحت  رزین ها  این    :)PA( آمیدها  پلی  ب( 
مواد مهندسی شناخته شده اند. خواص  به عنوان  استفاده شده  رزینی  محصوالت 
مکانیکی بسیار خوب به همراه راحتی ساخت و رشد مداوم، آنها را برای کاربردهای 
مکانیکی حتمی می کند. استحکام باال، سختی، مقاومت در برابر سایش و مدول 
نایلون ها بوده و موارد استعمال آن را در  با ارزش  االستیسیته باال خواص بسیار 
کاربردهای مهم در تجهیزات عملیاتی مختلف نظیر چرخ دنده ها، اتصاالت الکتریکی، 
شیرها، نگهدارنده ها، لوله گذاری و پوشش سیم ها توجیه می کند. مقاومت حرارتی 
باید در نظر گرفته   ،100°C اما در محدوده دمایی  باشد،  نایلون می تواند متغیر 
شود. این پلیمر به عنوان یک ترموپالستیک، به استثنای مقاومت ناچیز آن در تماس 
به گوناگونی  با اسیدهای معدنی قوی دارای مقاومت شیمیایی خوبی است. نظر 
مشتقات یا کوپلیمرهای آغازگر، انواع تجاری متنوعی از رزین های نایلون، با خواص 
متفاوت موجود است. انواع اصلی آن، نایلون و نایلون 66 )برای تولید قطعات خودرو 
باالیی هستند.  استحکام  دارای  که  است  استفاده می شود(  فرش  و  منسوجات  و 
اخیراً، انواع تجاری جدیدی از نایلون عرضه شده که بر انواع سابق از نظر غلبه بر 
محدودیت های موجود، برتری دارد. این مواد شامل پلی آمیدهایی است که دارای 
یک گروه آروماتیک در منومر آنها بوده، و به همین دلیل آرامید رزین )آرومانتیک 

آمیدها( که تحت نام تجاری Kevlar و Nomex شناخته شده، نامیده می شود.
 ج( پلی استالیز: پلی استالیزها تحت نام تجاری Delrin و عموماً با پلیمر اولیه 
در  آنها  از  استفاده  استال،  رزین  استحکام  و  عالی  بُعدی  ثبات  است.  فرمالدهید 
اتصاالت رزوه ای نظیر درپوش ها و قسمت های  انواع  چرخ دنده ها، پره های پمپ، 
مکانیکی را امکان پذیر می کند. این مواد مختلف آلی و معدنی در محدوده وسیعی 
اسیدهای  مقابل  در  فرمالدئید  پلیمر  این  دیگر  پلیمرهای  بسیاری  همانند  است. 

قوی، بازهای قوی یا مواد اکسید کننده مقاوم نخواهد بود.
 د( سلولزها: مهم ترین مشتقات سلولزی در پلیمرها، ترموپالستیک های استات، 
بوتیرات و پروپیونات هستند. این پلیمرها در موارد مهم استفاده نمی شوند اما در 
قطعات کوچک نظیر پالک های شناسایی، پوشش های تجهیزات الکتریکی و دیگر 
کاربردهایی که نیاز به یک پالستیک شفاف با خواص مقاومت به ضربه باال دارند، 
استفاده می شود. خواص فرسایشی این مواد، مخصوصاً در مورد پروپیونات خوب 
قابل رقابت  ترموپالستیک ها  با دیگر  آنها در مقایسه  اما مقاومت مکانیکی  است، 
نیست. آب و محلول های نمکی اثری بر این مواد ندارند، اما مقادیر ناچیز از اسید، 

قلیا یا دیگر حالل ها بر روی آن اثر نامطلوبی دارد.
 هـ( پلی کربنات ها )PC(: این پلیمر عموماً تحت نام تجاری Lexan شناخته 
ولی  بوده  روغن کاری  و  گریس کاری  در  باال  شیمیایی  مقاومت  دارای  می شود. 
دارای مقاومت پایین در برابر حالل های آلی است. مقاومت فوق العاده باالی این 
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ترموپالستیک )30 برابر شیشه ضربه گیر( به همراه مقاومت الکتریکی باال، راحتی 
ساخت، مقاومت در برابر آتش و عبور نور باال )90%( استفاده از این پلیمر را در 
با  ترانسپارنت،  پوشش  یک  وقتی  است.  داده  توسعه  کاربردهای صنعتی  بسیاری 
در  است.  مناسبی  انتخاب  کربنات  پلی  باشد،  نیاز  مورد  ضربه گیر  بسیار  و  دوام 
مجموع، برای ساخت قطعات بسیار کوچک ماشین آالت، به ویژه ماشین آالتی که 
و  ایمنی  پمپ ها، کاله های  پره های  پیچیده هستند،  قالب گیری  تجهیزات  دارای 
دیگر کاربردهایی که نیاز به وزن سبک و مقاومت ضربه گیری باال دارد، استفاده از 
ترموپالستیک های پلی کربنات رضایت بخش است. این مواد می توانند در دماهای 

بین 1210 تا 1700 درجة سلسیوس مورد استفاده قرار گیرند.
ترموست ها

فوم های  نظیر  مختلف  شکل های  در  پلیمرها  این    :)PUR( پلی یورتان  الف( 
انعطاف پذیر و سخت، االستومرها و رزین های مایع استفاده می شوند. پلی یورتان ها 
پایین  مقاومت خوردگی  دارای  آلی  و حالل های  قوی  بازهای  و  اسیدها  برابر  در 
برای کاربردهای خانگی )نظیر بسته بندی(  هستند و فوم های انعطاف پذیر عمدتاً 
برای  حرارتی  عایق  مواد  به عنوان  سخت  فوم های  در حالی که  می شوند،  استفاده 

انتقال سیاالت و محصوالت غذایی سرد به کار گرفته می شود.
اما  هستند،  گران تر  فنولیک  از  پالستیک ها  این  فوران:   پالستیک های  ب( 
قلیایی  این دسته دارای مقاومت  باالتری دارند. بعضی مواد در  استحکام کششی 
بیشتر هستند. مقاومت حرارتی این پلی استرها حدود 800 درجه سلسیوس است.

نظر  از  ترکیب  بهترین  شاید  پلیمرها  از  دسته  این   :)EP( اپوکسی  رزین های 
مقاومت سایشی و خواص مکانیکی باشند. اپوکسی های تقویت شده با فایبرگالس 
رزین  شیمیایی  مقاومت  و  دارند  خوبی  حرارتی  مقاومت  و  باال  بسیار  استحکام 
اپوکسی در مقابل اسیدهای ضعیف بسیار عالی و در مقابل اسیدهای قوی نامناسب 
اپوکسی  است.  بسیار خوب  محلول های ضعیف  در  آن،  قلیایی  مقاومت  می باشد. 
این  دارند.  کاربرد  پوشش ها  و  چسبنده ها  ورقه ها،  اکستروژن ها،  قالب ریزی،  در 
ظروف،  تأسیساتی،  کوچک  مخزن های  پمپ ها،  شیرها،  لوله ها،  به عنوان  مواد 
و حدیده ها  عایق کاری، چسبنده ها  محافظ،  پوشش های  آسترکاری ها،  سینک ها، 

به کار می روند.

االستومرها
ویژگی بسیار بارز این مواد قابلیت ارتجاعی آنها است و حتی نام این مواد از بخش 
گرفته شده  ارتجاعی،  معنای  به  »االستیک«  کلمه  از  که  تشکیل شده  »االستو« 
است. قابلیت ارتجاعی االستومرها این امکان را برای این مواد فراهم می کند که بعد 
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از اعمال نیرو به آنها )به عنوان مثال کشش، فرض کنید االستومری را از دو طرف 
بکشند( و حذف نیرو، قطعه االستومری به حالت اولیه خود در اثر اندک زمانی باز 

گردد.
انواع االستومر: الستیک طبیعی/ )Natural rubber( پلی ایزوپرن: نچرال رابر یا 
الستیک طبیعی زمانی استفاده می شود که محصول نیازمند خواص ویژه حرارتی 
و... نباشد. این رابر دارای خواص مکانیکی بسیار خوبی بوده و فرایندپذیر می باشد 
و همچنین دارای قیمت مناسبی است. از جمله دیگر رابرهای مشابه که می توان 

نام برد استایرن بوتادی اِن رابر )SBR( می باشد.
بوتیل رابر )IIR(، کلرو بوتیل رابر )CIIR(، برومو بوتیل رابر )BIIR(: دسته دوم 
رابرهایی که می توان نام برد الستیک هایی هستند که مقاومت خوبی در برابر اوزون 
و هوا دارند و در برابر گازها و روغن های گیاهی نفوذ ناپذیرند یا مقاومت باالیی 

دارند.
نیتریل رابر: )NBR( این االستومر دارای مقاومت باالیی در برابر روغن ها هستند 

اما در برابر اوزون و اثرات محیطی مقاومت باالیی ندارند.
برابر روغن های  االستومرها مقاومت خوبی در  از  این دسته   )CR( رابر:  کلروپرن 
گیاهی، روغن های نفتی و آلیفاتیک دارند، اما در برابر روغن های آروماتیک مقاومت 

باالیی ندارد.
و  می باشد  باال  هوا  و  گرما  سرما،  برابر  در  االستومر  این  مقاومت  رابر:  سیلیکون 

اصطالحاً عایق حرارتی خوبی است اما دارای خواص مکانیکی باالیی نمی باشد.
می توانند  دارند  که  ویژه ای  خواص  به  توجه  با  االستومرها  االستومرها:  کاربرد 
عایق، ضربه گیر،  و  االستومرها در درزبندی  از  باشند.  کاربردهای متنوعی داشته 
واشر،  لرزه گیر، شیلنگ،  آب،  پوشش های ضد  و  نوارها  فیلم ها،  الستیک خودرو، 

لوله، بسته بندی، چرم مصنوعی و... می توان استفاده کرد.

سه  هر  که  می کند  پلیمرها مشخص  مختلف  انواع  بررسی  از  حاصل  نتیجه 
گروه مذکور داری مقاومت شیمیایی بسیار باال در برابر اسیدهای معدنی بوده 
تابش نور خورشید،  و تقریباً همة آنها در مقابل تابش اشعه UV، مخصوصاً 

بسیار حساس هستند.
ترموپالستیک ها با توجه به خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب، در بسیاری 
الکتریکی،  تجهیزات  انتقال،  تجهیزات  و  لوله ها  نظیر  صنعتی  کاربردهای 

می شوند. استفاده  آن  نظایر  و  اتصاالت  پوشش ها، 

ترموست ها برخالف ترموپالستیک ها دارای مقاومت خوردگی پایینی هستند و در 
نتیجه استفاده از آنها در صنایع محدود به ساخت لوله ها، شیرها، پمپ ها، ظروف، 

نتیجه گیری
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پوشش های محفاظ، عایق کاری، چسبنده ها و... می شود.
االستومرها نیز به عنوان مواد پوشش مخازن، تانک ها و لوله ها استفاده شده و از نظر 

شیمیایی در مقابل اسیدهای معدنی رقیق، قلیاها و نمک ها مقاوم هستند.

)Acrylonitrile butadiene styrene( آکریلونیتریل بوتادین استایرن
می شود،  )ABS(خوانده  ای بی اس  اختصار  به  که  استایرن  بوتادین  آکریلونیتریل 
نوعی پلیمر گرمانرم است که از پلیمریزاسیون استایرن و اکریلونیتریل در حضور 
پلی بوتادین به دست می آید و دارای ساختاری آمورف می باشد. ای بی اس به دلیل 
قیمت مناسب و همچنین خواص متعادل مکانیکی، حرارتی و شیمیایی در زمرۀ 
پر مصرف ترین مواد اولیه پالستیکی محسوب می شود. این ماده عمدتاً در لوله های 
حمل مواد نفتی، لوله ها، وسایل خانه، اثاثیه، مبلمان، ترکیبات وسایل خودرو، تلفن 

و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ABS فرمول شیمیایی و گرانول

C8H8·C4H6·C3H3N(n(فرمول مولکولی

1/06 تا1/08 گرم بر سانتی متر مکعبچگالی

ABS خواص
این سه منومر با شاخص های متفاوت، منجر به تولید پلیمری با ترکیب خوبی از 

خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی می شود. شاخصه های منومرها عبارت اند از:
 استایرن، سطح پالستیک را براق و غیر قابل نفوذ می کند.

پایین فراهم  بوتادین، یک مادۀ الستیکی است که سفتی را در دماهای   پولی 
می کند.

خواص  که  چرا  برد؛  به کار  سلسیوس  درجة   80 و   -20 بین  می توان  را   ABS
مکانیکی آن در دماهای متفاوت تغییر می کند. البته میزان هر کدام از منومرها باید 
متعادل باشد تا خواص الزم را ایجاد نماید. چنانچه افزایش میزان یک جز می تواند 
تأثیر سودمندی بر خواص حاصله از آن جز و تأثیر زیانباری بر دو خاصیت دیگر 
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بگذارد. برای مثال افزایش میزان بوتادی ان موجب افزایش مقاومت ضربه ای و در 
پتروشیمی  واحدهای  توسط  کار  این  البته  است.  حرارتی  مقاومت  کاهش  مقابل 
انجام می گیرد و منجر به تولید گریدهای مختلف ABS برای تزریق و اکستروژن 
العاده ای از خواص  و... می گردد. بنابراین به طور کلی این پالستیک ترکیب فوق 

سختی، براقیت، چقرمگی و خاصیت عایق بودن نسبت به جریان برق را دارد.
کاربرد ABS: در بسیاری از کاربردها ABS به وسیله تزریق، قالب گیری دمشی و 
اکستروژن تولید می شود. کاربرد اصلیABS در صنایع خودروسازی و در ساخت 

قطعات بدنه خودرو است.
مانند  تزریقی  قطعات  و  اتصاالت  و  لوله ها  شامل  آن  عمده  کاربرد های  دیگر 
اسباب بازی های جورچین تلفن ها، بدنه لوازم خانگی و پوشش ابزارآالت الکتریکی 

دستی و قطعات مبل از دیگر کاربردهای این پالستیک است.

نکاتی در مورد بازیافت این ماده در ایران: از اصلی ترین فرایندهای بازیافت، 
ABS گرمادهی و خرد کردن است. هنگام گرانول کردن، تنظیم دما برای جلوگیری 

از تخریب حرارتی و زرد شدن بسیار مهم است.
یکی از اصلی ترین مشکالتی که در بازیافت ABS رخ می دهد، آلودگی از جانب 
پلی استایرن با مقاومت ضربه ای باال یا های ایمپکت است که تأثیرات جدی بر روی 
از  از آسیاب کردن  این جداسازی قبل  ایران  بازیافتی می گذارد. در  خواص مواد 

اسباب بازی های جورچینلوله ها و اتصاالت

مبلمان پلیمریبدنة لوازم خانگی
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نکته

طریق استفاده از بنزین صورت می گیرد که اگر حل شود های ایمپکت است و اگر 
حل نشود ABS می باشد. اگر این مخلوط با های ایمپکت به صورت آسیابی باشد 
از طریق آب نمک جداسازی صورت می گیرد. در دنیا برای تفکیک با دقت باال از 

روش الکتروستاتیک و کف شناوری استفاده می گردد.

در ایران نیزپلیمر ABS در واحدهای پتروشیمی تولید می شود. ABS در50 
گرید تولید می گردد که گریدهای معمولی، گریدهای مقاوم در برابر گرما، ضد 

شعله و قابل آبکاری را شامل می شود.

خم کاری،  عملیات  می شود.  انجام  راحتی  به   ABS ماشین کاری  ماشین کاری: 
سوراخ کاری، فرزکاری، برش کاری و قیچی کردن و... را می توان بر روی آن انجام داد.
مزایای کالف مبل راحتی از پلی اتیلن به جای کالف چوبی: با وجود پیشرفت 
چشمگیر صنعت که منجر به جایگزینی مواد طبیعی با مواد مصنوعی شده است، 
هنوز کالف مبلمان از چوب و سایر فراورده های آن تهیه می شود. این کار موجب 
شده که عالوه بر صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست، گاهی محصوالت ارائه شده 
از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نباشند. استفاده از مواد پالستیکی به جای کالف 

چوبی مزایای متعددی را به دنبال دارد.

مهم ترین مزایای جایگزینی کالف پلی اتیلن به جای کالف چوبی مبلمان
1ـ حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی: استفاده از چوب در مبلمان، یکی از 
عمده ترین دالیل قطع درختان می باشد. اما مواد پلی اتیلن عالوه بر جلوگیری از 
استفاده بی رویه از چوب، قابلیت بازیافت داشته و  می توان مجدداً از آنها استفاده 

کرد، بدون اینکه خواص آن به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.
2ـ استحکام باالتر و طول عمر بیشتر: مقاومت به ضربه در پلی اتیلن سنگین 

مقایسة کالف چوبی و پلی اتیلن
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نسبت به چوب بسیار باالتر است و از طرفی پیچیده ترین کالف پلی اتیلنی مبل بر 
خالف سایر روش های تولید مواد پالستیکی،  در روش منحصر به فردی به   صورت 
تو خالی، کامال یکپارچه و بدون هیچگونه درز و اتصالی تولید می شود، در حالی 
که کالف های رایج چوبی نیازمند اتصال ده ها قطعه از طریق چسب، میخ، منگنه 
و غیره می باشند که در صورتی که اصول ساخت در اتصاالت رعایت نشود، پس از 
مدتی استفاده، ممکن است لق شوند. در صورت استفاده از کالف های پلی اتیلنی، 

عمر کالف ها بسیار طوالنی خواهد بود.
نظافت  یا  و  اسباب کشی  زمان  در  مبلمان  جابه جایی  مبلمان:  وزن  تغییر  3ـ 
فضا یکی از دغدغه های اکثر مردم می باشد. طبق بررسی های انجام شده شاسی 
پلی اتیلنی حدود 30 تا 40 درصد نسبت به شاسی چوبی سبک تر است و این 
در صورتی است که اگر مبلی که با ABS ساخته شود، سنگین تر از مبل چوبی 

خواهد بود.
توسط  که  چوبی  کالف های  برخالف  ساخت:  در  باالتر  سرعت  و  کیفیت  4ـ 
استادکاران مختلف و به صورت دستی ساخته می شوند، کالف های پلی اتیلنی همگی 
دارای یک قالب اند و از لحاظ ابعاد کوچک ترین اختالفی با هم ندارند. همچنین سطح 
زیر کار کاماًل صاف و یکپارچه است. بدیهی است این موارد می تواند کیفیت و سرعت 
رویه کوبی را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. از طرفی زمان ساخت کالف چوبی 

بیشتر از کالف پلی اتیلنی است.
5 ـ دوام کالف پلی اتیلنی در برابر عوامل مخرب: برخالف چوب که استفاده 
از آن در محیط های مرطوب مشکالتی را به دنبال خواهد داشت و یا امکان حمله 
برای  نگرانی  هیچ گونه  اتیلن  پلی  از  استفاده  دارد،  وجود  مدت  دراز  در  موریانه 

تولیدکننده و یا مصرف کننده ایجاد نخواهد کرد.

مبلمان پلیمری
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بین المللی است و نقش  و  بعد ملی  ابزارهای مهم در  از  بسته بندی  بسته بندی: 
بسیار کلیدی دارد. بنگاه های اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای 
داخلی و خارجی، سال هاست که به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی، 
گرافیک، رنگ ها و به کار بردن بسته بندی مناسب برای افزایش سهم بازار خود در 

مقایسه با رقبا بهره می برند.
یک بسته بندی مناسب قادر است به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خود را ایفا 
کند با توجه به آنکه بسته بندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارند، بلکه در حیطه 

امور بازاریابی نیز قرار می گیرد.
وظیفه بسته بندی از نظر ایجاد رابطه با مشتری، القا نیاز و ترغیب مشتری به خرید، 
تولید  مدیران  با  آنها  مشترک  تصمیم  و  است  بازاریابی  مدیران  وظایف  زمره  در 
واقع شود.  موثر  بازاریابی  و  بسته بندی  و جذاب  مناسب  اتخاذ روش  در  می تواند 
پژوهش های شرکت های بزرگ در زمینه بازاریابی و راه های پیشبرد فروش، نشان 
می دهد که بسته بندی بیشترین اثر را در جذب مشتری و روش فروش در بازارهای 

داخلی و خارجی دارد.
تاریخچة بسته بندی: بسته بندی با توجه به نوع مواد به کار رفته در آن )کاغذ، 
نحوه  از  کلی  به طور  است.  متفاوتی  تاریخچه  دارای  و...(  پالستیک  فلز،  شیشه، 

بسته بندی کاال تا 8000 سال پیش اطالعات درستی در دست نیست.
در 1550 سال پیش از میالد، بطری سازی در مصر رایج شد و هم زمان با آن برای 
جابه جایی ماکیان از سبدهای بافته شده از برگ درخت خرما استفاده می نمودند. 
چینی های 200 سال پیش از میالد، از پوست درخت توت کاغذ ساخته و بشکه 
چوبی در یونان و رم باستان رواج داشت و برای عطر و... از بطری استفاده می شده 
است. با پیشرفت صنعت شیشه سازی در سال های بعد از 400 میالدی، محصوالت 
شیشه ای از کیفیت باالیی برخوردار بوده و با قیمت گزاف عرضه می شدند و در 
این میان شیشه های مرغوب گرانبهاتر از طال و نقره بود. اولین بار در سال 105 
میالدی در سی یانگ چین توسط تسای یون )TSAI.IUN( کاغذ ساخته شد در 
سال 750 میالدی صنعت کاغذسازی به خاورمیانه و سپس به اروپا رسید. در سال 
751 میالدی وقتی که سمرقند به تصرف در آمد کارخانه کاغذسازی آن شهر در 

اختیار مسلمانان قرار گرفت.
و  و ساخته شد  کارگرانی کشف  توسط  اندود  قلع  آهن  میالدی  در سال 1200 
در صنعت بسته بندی به کار رفت و 3 قرن پس از آن هنر تهیه برچسب و بافت 

ساک های کنفی رواج یافت.
در سال 1700 میالدی اولین نوشابة گازدار به خاطر دسترسی به بطری محکم و 

چوب پنبه از شیشه تهیه گردید.
اولین  در سال های بین 1720 تا 1730 آهن سفید مورد مصرف زیادی داشت. 
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قوطی فلزی با استفاده از لحیم در سال 1764 توسط کارخانه توتون سازی وارد 
بازار گردید.

از قرن 18 میالدی استفاده از شیشه در صنعت بسته بندی کشورهای اروپایی در 
انگلستان شروع و همزمان با آن از جعبه های لحیم شده نیز برای عرضه مواد غذایی 

خشک استفاده می شد.
در سال 1804 میالدی »نیکال آپرت« نگهداری مواد غذایی را به روش های دودی 
کردن، خشک کردن و بسته بندی کمپوت و کنسرو در مرحله اول با استفاده از 

ظروف شیشه ای و سپس در قوطی های فلزی ابداع نمود.
در اواخر قرن 18 میالدی ساخت جعبه های کاغذی، کارتن های چاپ شده، عرضه 

نوشابه های گازدار در بطری های شیشه ای رواج یافت.
توسعه صنعت پالستیک به سال 1843 برمی گردد وقتی که دکتر مونت گومری 
جراح آفریقای جنوبی گزارش داد با استفاده از ماده اولیه کائوچو دستة خوبی برای 
چاقو می توان ساخت و بعد از آن شرکتی تأسیس شد و جوهردان و توپ بیلیارد 
نیز تهیه گردید. استفاده از پالستیک از سال 1909 میالدی پس از تالش دکتر 
هندریک بیگلند آغاز گردید و استات سلولز برای مصارف عکاسی به دست آمد و 
پالستیک  صنعت  شروع  و  مصنوعی  رزین  اولین  که  شد  تهیه  باکلیت  همچنین 

مصنوعی بود. 
و  چوبی  بشکه های  برای  جایگزینی  به عنوان  فوالد  بشکه های   1907 سال  در 
آغاز  از سال 1909 میالدی  از پالستیک تجاری  استفاده  و  ابداع شد  استوانه ای 
گردید. از دهه 1930 به بعد استفاده از پالستیک در صنعت بسته بندی رواج یافت.

درهای پالستیکی برای مصارف لوکس عرضه و پلی استر توسط انگلیس ها کشف 
شد. بعد از جنگ جهانی دوم )1945( استفاده از مواد پالستیکی به طور معمول در 
صنایع بسته بندی مواد غذایی گسترش یافت که انقالب نوین در صنعت بسته بندی 

نامیده می شود.
نخستین بسته بندی ساخته شده از فویل آلومینیوم در سال 1950 به بازار آمد و 
8 سال بعد قوطی آلومینیومی نیز طراحی و به علت داشتن مزایایی از قبیل حمل 

و نقل آسان و مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی به سرعت رواج یافت.
در اواخر دهه 1970 میالدی، شیشه برای مصارف گران قیمت و در دهه 1990 به 
دلیل قابلیت بازیافت مورد توجه بیشتری یافت و بسته بندی های کاغذی در دهه 
1990 به علت گرایش به حفظ محیط زیست نیز گسترش یافته و بهره برداری از 
بسته های فلزی روز به روز کمتر شد. گزارش شده است که در اروپا و آمریکا استفاده 
از قوطی های فلزی در مورد مواد غذایی کنسروی کاهش چشمگیری یافته است. از 
محصوالتی که هزینه های بسته بندی آنها ناچیز است می توان از ماشین های اداری 
)14 درصد( و قطعات خودکار )5 درصد( را نام برد. در خصوص کاالهای با ارزش 
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که محافظت آن از اهمیت زیادی برخوردار است، هزینه بسته بندی افزایش می یابد 
 ،36 آرایشی  لوازم   ،26 داروها   ،21 غذایی  مواد  بسته بندی  هزینه  مثال  به عنوان 

گران ترین بسته بندی صابونی 50 و خمیر دندان 70 درصد قیمت فروش می باشد.

جعبه بسته بندی و تزئینی برای کاالی نفیسصندوق چوبی حمل کاال

جعبه فلزی حمل کاالجعبه پالستیکی

کشور ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در منطقه دارد از دیرباز سابقه مراودات 
به صورت کاروان های  را  ایرانی کاالها و محصوالت خود  بازرگانان  و  تجاری داشته 
حاوی پارچه، ادویه و مصنوعات دستی به دیگر ممالک ارسال می نمودند. بسته بندی 
این نوع کاالها به شکل کیسه ای )مانند گونی( و بسته های چوبی )مانند صندوق های 

مکعب مستطیل که برای مسیرهای طوالنی مناسب بوده( تشکیل می شده است.
با  ایران  از نیم قرن سابقه دارد. این صنعت در  ایران کمتر  صنعت بسته بندی در 
و  آغاز  هجری شمسی  سال 1309  در  ایرانی  فردی  توسط  فلزی  قوطی  ساخت 
کارخانه  اولین  است.  مقارن  تاریخ  همین  با  نیز  غذایی  مواد  بسته بندی  تاریخچه 
کاغذسازی در سال 1328 در کهریزک احداث شد که کاغذ های باطله را برای تولید 
کاغذ و مقوا استفاده می نمود. بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط 
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ایران به وجود آمد. اساس صنعت کاغذسازی در کشور بر اساس تولید خمیر و کاغذ 
شکل گرفت و سپس روز به روز کامل تر شد.

در سال 1330 اولین قوطی فلزی برای بسته بندی روغن نباتی جامد با دستگاه های 
مدرن ساخته شد و در سال 1344 سیستم رنگ کاری اتوماتیک در ایران نصب و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
در حال حاضر صنایع داخلی قادر به ساخت الیه بیرونی کارتن، کاغذهای مورد 
محصوالت  برای  پلیمری  الیه های  شده،  حفاظت  کاغذهای  و  جعبه  در  استفاده 

پاستوریزه و استرلیزه هستند.
اولین کارخانه مدرن ایران در سال 1349 در هفت تپة خوزستان برای تولید کاغذ های 
تحریر با استفاده از تفالة نیشکر احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران 
و  کرافت  کاغذهای  داخلی،  خمیرهای  و  وارداتی  خمیرهای  از  استفاده  با  )چوکا( 

بسته بندی را تولید نمود.
 تعاریف بسته بندی

 مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندی کردن را عبارت از: بستن اشیا متفرق 
در یک لفاف یا در یک صندوق بیان می کند.

 بسته بندی عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محافظی که سالمت و کاالی 
مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل، 
یا  فیزیکی  احتمالی  از صدمات  و  نموده  نهایی حفظ  تا مصرف  توزیع  انبارداری، 
را  کاال  تهیه  زمان  است که  بسته بندی سیستمی  نماید.  آن جلوگیری  شیمیایی 
بسته بندی  کاهش می دهد.  و مصرف  توزیع، ذخیره، خرده فروشی  انتقال،  جهت 
پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها ارتباط برقرارکرده و اطالع رسانی 

می نماید.
و در سطح  در کشور  روزافزون صنایع مختلف  پیشرفت  با  اهمیت بسته بندی: 
جهان و نیز رقابت چشمگیر شرکت های مختلف برای کسب بازار هدف و رضایت 
ارائه نشان های مختلف کاری با خصوصیات متنوع محصوالت،  بالقوه و  مشتریان 
فروشگاه های  در  می گردد.  مشخص  کاال  معرف  یک  به عنوان  بسته بندی  نقش 
توجه  جلب  ویژه  خصوصیات  و  متفاوت  نشان های  با  مشابه  محصوالت  مختلف، 
کرده و ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی به حداقل ممکن رسیده است.
در  انسان ها  که  چرا  می دهد  انجام  بهتر  را  فروشنده  وظیفه  بسته بندی  گاهی 
موقعیت های متفاوت دارای خصوصیات عاطفی، رفتاری و روانی متفاوتی هستند. 
همیشه  مناسب  بسته بندی  اما  بی حوصله اند.  و  خسته  بی تجربه،  افسرده،  گاه 
از طرفی  به مصرف کننده منتقل می نماید؛  را در مورد محصول  اطالعات کاملی 
خریدار بدون صرف وقت بسیار، براساس تجربه، ذوق، سلیقه و گاه آزمایش از بین 

صدها محصول مشابه می تواند انتخاب نماید.
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به هر حال اهمیت نگهداری و بسته بندی کاال، کمتر از تولید نیست و در تولید 
هر کاالیی، بسته بندی عامل تعیین کنندۀ حفظ و نگهداری آن تا رسیدن به دست 
نیز  شرکت  یک  محصوالت  مبلغ  بزرگ ترین  و  بهترین  طرفی  از  و  مصرف کننده 

می باشد.
مزایای بسته بندی

1  امکان نگهداری و حفاظت کاال در برابر عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی به 
مدت طوالنی؛

2  شکل مهندسی بهتر، در نتیجه چیدمان و نظم بیشتر؛
3  کارایی بهتر و سهولت در مصرف؛ 

4  حمل و نقل آسان و کاهش احتمال آسیب دیدگی برای حفظ از عوامل مختلف 
محیطی؛

5  کاهش احتمال سرقت و دستبرد، چرا که امکان شمارش بسیار سریع و دقیق 
به صورت اتوماتیک وجود دارد و از جعل و سرقت محصول جلوگیری می شود؛

6  توزیع راحت تر؛
7  فروش بیشتر؛

8  تقلیل ضایعات و حفظ محیط زیست؛
9  کمک به خرید آگاهانه توسط مصرف کننده به دلیل اینکه بسته بندی مناسب 
از طریق ارائه اطالعات کافی و دقیق توسط برچسب های بسته بندی می تواند به 

خریدار در انتخاب محصول کمک نماید؛
10  صرفه جویی یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد جامعه استفاده بهینه از مواد اولیه 

مورد نیاز است؛
11  کمک به افزایش سطح درآمد و اشتغال.

کارایی بهتر و سهولت مصرفچیدمان و نظم بهتر
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ناچیز  معایب یک بسته بندی صحیح در مقابل محاسن آن  معایب بسته بندی: 
است. دو ایراد مهم که بر بسته بندی وارد است عبارت اند از:

2  آلودگی محیط زیست 1  افزایش هزینه تولید 
با توجه به اینکه بسته بندی برای بسیاری از کاالها نقش حفاظت و نگهداری در 
در  به کاهش هزینه می گردد.  منجر  نتیجه  در  ایفا می کند،  را  دورۀ حمل  طول 
و  نشده  زیست  محیط  آلودگی  موجب  بسته بندی  مواد  تجزیه  و  بازیافت  صورت 

بنابراین این دو عامل عیب چندانی برای محیط زیست به شمار نمی آید.
ویژگی های یک بسته بندی

1  ایجاد جلب توجه و چشمگیر بودن؛
2  واضح و روشن بودن اطالعات مندرج روی بسته بندی و کمک کردن به فروش 

)عملکرد تبلیغاتی(؛
3  ایجاد تصورات ذهنی و بصری مناسب برای مصرف کننده؛

4  مقرون به صرفه بودن بسته بندی؛ 
5  طراحی و ساخت مطابق قوانین دولتی و زیست محیطی؛

6  داشتن دوام و مقاوم بودن در برابر شرایط نامناسب حمل و نقل؛
9  طراحی و ارائه بسته بندی محصوالت با توجه به هنجارهای فرهنگی هر جامعه؛

10  باز و بسته شدن آسان و امکان استفادۀ مجدد؛
11  قابلیت بازیافت به طوری که مخرب محیط زیست نباشد؛

)بسته بندی  نقل  و  حمل  استانداردهای  با  بسته  طرح  و  تطبیق خصوصیات    12
مسطح(؛

13  درج عالئم و نمادها با مفاهیم خاص روی بسته بندی. مانند: جهت قراردادن 
جعبه، شکستنی بودن کاال، در زیر باران قرار ندادن، بازیافت و... . 

صندلی بدون بسته بندی و با بسته بندی کارتن بسته بندی صندلی اداری
مقوایی
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انواع بسته بندی از نظر مواد اولیه
الف( بسته بندی شفاف )شیشه ای یا پی وی سی(؛

ب( بسته بندی فلزی )حلبی(؛
ج( بسته بندی پالستیکی؛

د( بسته بندی کاغذی و مقوایی.

کارتن های بسته بندی مبل راحتی

نمادها و عالئم روی بسته بندیتطبیق اندازه های کارتن با امکانات حمل و نقل

جعبه پی وی سی و شیشه ای شفاف برای بسته بندی  کاالی خاص
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مواد بسته بندی
موادی هستند که در جنس های پلی استایرن )یونولیت( و فوم های پلی اتیلن و... که 
برای پر کردن فضاهای خالی بسته بندی برای کاالهایی که از نظر تعداد کم هستند 
و یا از نظر شکل دارای تنوع زیاد بوده و برای آنها امکان ساخت قالب فومی وجود 
ندارد به کار می رود. در شکل های زیر موادی را که در داخل بسته بندی به کار می رود 

مشاهده می کنید.

کاغذ کرافت برای بسته بندینایلون برای پوشش شفاف

فوم بسته بندی برای پایه مبلمان فوم بسته بندی رولی
به صورت سوراخ دار

فوم فله پرکنندة فضای خالی نایلون حباب دار برای جذب ضربه
بسته بندی

بسته بندی مبلمان به صورت کامل با 
فوم بسته بندی

با مقوا و کارتن  بسته بندی مبلمان 
برای حمل و نقل
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طراحی بسته بندی کاالها
امروزه شکل ظاهری و طراحی بسته بندی کاالها تأثیر بسیاری در مقبولیت و جذابیت 
بازاریابی شرکت ها، به اشتراک  کاال نزد مشتری در نگاه اول دارد. یکی از راه های 
گذاشتن طراحی جعبه ها و نحوه بسته  بندی کاالهایشان در شبکه های اجتماعی است. 

این کار موجب بیشتر دیده شدن کاال و جلب توجه مشتریان می گردد.

قابلیت حمل آسان
اولین نکته ای که در طراحی بسته بندی کاالها باید در نظر داشته باشید، قابلیت 
حمل آن است. الزم است جعبه مورد نظر را طوری طراحی نمایید، که کمترین جا 
را در هنگام حمل بگیرد. همچنین مشتری بتواند آن را به راحتی حمل کند. این 
نکته در عین سادگی بسیار مهم و کاربردی است. با این حال بسیاری از صاحبان 

کسب و کار به این موضوع توجه کافی ندارند.

جعبه های بسته بندی طراحی شده برای کاالی خاص با عمق های مختلف

کارتن با قابلیت حمل آسان
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خالقیت: می توان از همین جعبه به ظاهر ساده نمایی بسیار زیبا و جذاب ساخت؛ 
به صورتی که مشتری در نگاه اول مجذوب کاال گردد. فراموش نشود مشتری قبل از 
اینکه محتوای درون بسته را ببیند، در نگاه اول تنها بسته بندی کاال را می بینید. 

در واقع همین بسته بندی تعیین کننده سرنوشت کاال خواهد بود.
سادگی و جذابیت: امروزه سادگی یکی از آیتم های مهم و جدیدی است که در 
بسیاری از طراحی ها مشاهده می شود. گاهی اوقات اصاًل نیازی به طراحی منحصر 
به فرد و ایده پردازی نیست. همین که محصوالت سالم و بی نقص به دست مشتری 
نباید دست  برسند، خود می تواند عاملی برای جذب مشتری باشد. پس سادگی 

کم گرفته شود.
درج نشان شرکت بر روی بسته: مشتری حتماً باید در هنگام خرید کاال نشان 
کارخانه را روی کارتن کاال ببیند که خود نشان دهنده هویت و شخصیت کارخانه 

است و می تواند ابزاری مهم در جذب مشتری باشد.
سفارشی سازی بسته بندی کاالها: ممکن است برخی افراد کاالی شما را به عنوان 
هدیه برای دوستان و آشنایان خود تهیه نمایند. این موضوع می تواند فرصت خوبی 
برای شما باشد تا بسته بندی هایی سفارشی شده را برای آنها ترتیب دهید. به عنوان 
نمونه می توانید بر روی جعبه کاال پیام تبریک درج نمایید و یا حتی جعبه را کاماًل 

سفارشی و متناسب با ابعاد کاال به طور مثال قطعات مبلمان پلیمری طراحی کنید.

انواع کارتن ساده در اندازه های 
مختلف

کارتن برای بسته بندی مبلمان 
پلیمری


