
 

 

 دیدگاه خود را نسبت به پالستیک ها تغییر دهید

(  ما را محاصتتتره کرده انای ایا ماده لابس دستتت را، ارزاو، م نو    Plasticsاگر به اطراف خود نگاه کنیم، دنیایی از پالستتت یا  ا 

پالس یا در طبیعت ازسوی برخی از افراد ناآگاه   سرعت تجزیه بسیار کُنا آو خسارت  ای جبراو ناپذیری  پرکاربرد استی  ر اسازی

را به محیط زیستتت می زنا    نیا امر باعا ایجاد موم من ی در مورد پالستت یا  ا   استت  اده از آو  ا  می متتود، اما کاربرد آو  در 

صور زناگی صنایع مخ لف  ا نیت   ارزش زیادی دارد که ن می کنیم، در  الع امر زه ت شم پو س  اده آو چ صرف   ا نی توانیم از م

مود؟ چه چیزی باعا  س ه به جز مهم زناگی ر زمره تبایس  س ی چگونه ایا ماده توان ستی اما برا ماه ا موار  سیار د س یا ب با و پال

نبال پاسخ به پرسش  ایی از ایا دست  س یا با ما  نراه افزایش تقاضا برای پالس یا می مود؟  دلیس کاربرد  سیع آو چیست؟ اگر به د

 مویای در ایا مقاله به تعریف مخ صر،  یژگی  ا، کاربرد ا   معرفی انوا  پالس یا  ا خوا یم پرداخت

 تاریخچه پالستیک ها

کرده انای عصر سنگ حجر(     داناو، د ره  ای مخ لف زناگی انساو را براساا جنس ابزار اساسی مورد اس  اده ا  تقسیم بنای تاریخ

ماه تریا  مناخ ه  صر آ ا  س یا    ع صوص پال صنوعی پلینر ا به خ م ه، گر  ی از مواد م ستی در طی د  لرو گذ صر ا ا ایا ع

الس یا(  ارد م ا زناگی انساو ما؛ که نه تنها می توانا جایگزیا مواد ا لیه ای چوو فلز، چوب   میشه مود؛ بلکه دامنه فعالیت  ای 

بشتتتر را گستتت رده تر کردنای برخی مواد در گذمتتت ه از نور ما یت   ستتتاخ ار نامتتتناخ ه بودنا اما اکنوو در طبقه بنای پالستتت یا  ای 

ا لیا  1897( لرار می گیرنای لیر، ماخ حیوانات، نخ ابریشم   کهربا از مثال  ای ایا گر ه  س نای درسال Natural Plasticsطبیعی 

س قبال لرار گرفت   ح ی بعا ا برای تولیا دکنه به عنواو ماده  پالس یا  ا از پر تئیا ما، پس از چنای مورد ا میر تولیا  موجود در 

ا لیه مورد استت  اده لرار گرفتی اگرچه ستتلولوییا  ا ا لیا مواد پالستت یکی ستتن زی از اصتتالب متتینیایی بودنا اما فنول  ا ا لیا رزیا 

 ری موفق  س نای ( کامال سن زی   از نور تجاResins ای 

 

  الیاف گیا ی( پالس یا طبیعی ننونه 



 

 

مانای از آو پ سط د ه پنجاه میالدی لبس از جنگ جهانی د م، رزیا  ای تجاری ا لیه غالبا از گیا او تهیه می  سنگ  س   تا ا ا ذغال 

ستی در  س یا  ا ا سعه منبع جایگزیا برای تولیا بودی اما اکنوو ن ت ماده ا لیه اکثر پال مکوفایی خود را مایوو  تو صنعت   الع  ایا 

 صنعت پ ر مینی استی ایا د  صنعت بسیار به یکایگر  ابس ه  س نای

 

 ننونه پالس یا طبیعی   کهربا تولیا ماه از صنغ درخت(

 پالستیک  چیست؟ 

در حالی که از نور معنایی    ( گا ی به عنواو م رادف یکایگر استتت  اده می متتتونایPlastic(  پالستتت یا Polymer اژه پلینر  

سازد    پالس یا یکی از انوا  پلینر ا  ساخ اری با  م ت ا ت دارنا؛  زنجیر ای مولکولی بلنا در  م پیچیاه، ماده خالص پلینر را می 

 استی در  الع زمانی که ماده پلینری را به میوه   مرایط خاص فرآینا کننا، محصول نهایی پالس یا  خوا ا بود

 (: Plastics Applicationرد پالستیک ها)کارب

پالستتت یا با خواص بی نویری که ارامه می د ا، توانستتت ه جای خود را در اکثر صتتتنایع بازکنای در ایا بخش به معرفی تعاادی از ایا 

صاص دادنای   س ه بنای  ای امر ز به خود اخ  صنعت ب س  اده کاربرد ا خوا یم پرداختی ایا مواد، جایگاه مهنی را در   صلی ا دلیس ا

 نگامی که بس ه بنای مواد غذایی ما نور باما، خاصیت  پالس یا  ا در بس ه بنای، در کنار  اس حکام، انعطاف پذیری ایا ماده استی

ز ن وذپذیری نیز به چشم می آیای ر زنه  ای بسیار ریز بر سطح بس ه بنای به تن س ماده غذایی   جلوگیری از فساد آو کنا کرده   ا

 جذب    ر د آلودگی  ا نیز جلوگیری می کنای  



 

 

 

 کاربرد پالس یکها در صنعت بس ه بنای

پالستت یا  ا در صتتنعت ستتاخ ناو نیز کاربرد  ایی دارنا که می تواو از لوله آب   فاضتتالب، ک قوش، عایق  ای صتتوتی   حرارتی، 

 افیت بعضی پالس یا  ا جایگزیا میشه می مونای سبکی   اس حکام تزییا دیوار ا    لاب پنجره  ا نام بردی در برخی موارد به خاطر م

 در صنعت حنس   نقس، مثس بانه لایق  ا    واپینا  ا نیز پر طرفاار استی ابنابرایایا مواد به مصرف بهینه سوخت نیز کنا می کنا؛ 

  تزیینات بانه داخلی گرف ه تا لطعات زیر  ا، سوییچ  ا، چراغ  ا، ر کش صنالی   تود زی  در صنعت خودر   سایس برلی ماننا سیم

بخاطر مقا مت حرارتی خوب از پالستتی ا  استت  اده متتاه استتتی در تجهیزات لوله بنزیا  در کاپوت ماننا پنکه رادیاتور    نیا طور

 یزمینی دنباله دار ماننا پنپ  ا ، لوله  ا   میر ا به دلیس مقا مت در برابرخوردگی  ایا مواد نقش بسزایی دارنا

 

 کاربرد پالس یکها در صنعت خودر 



 

 

ن وذ ناپذیری در برابر کقا   لارچ ، پالستت یا  ا را گزینه مناستتبی برای استت  اده در تجهیزات پزمتتکی   جراحی به عنواو ستتونا، 

سرنگ، م صس مصنوعی   دیگر لطعات تبایس کرده استی  برای بخش کشا رزی   باغبانی، عال ه بر مخازو آب   آبیاری اتوماتیا، 

 اده می مودی از فیلم  ایی با ایا جنس اس  

 

 کاربرد پالس یکها در تجهیزات پزمکی

تا به حال کاربرد پالستت یا در صتتنایع مخ لف را مورد بررستتی لرار دادیم، اما خوب استتت باانیا ایا مواد در صتتنایعی که نیازمنا به  

و،  سایس زین ی، اسباب بازی ظرافت، دلت، زیبایی   سرعت  س نا، کاربرد دارنا از جنله: صنعت عکاسی، لوازم  رزمی، دکوراسیو

  ا   ییی ی 

 (:Plastic Propertiesویژگی پالستیک ها )

ش ری از  یژگی  ای آو خوا یم پرداخت، از  ما، اما در ایا بخش  به تعااد بی س یا  ماراتی به  یژگی  ای پال سنت کاربرد ا ا در ل

 جنله:

 عایق خوب الک ریکی   حرارتی 

  ایی در برابر حالل  ای مینیمناسب مقا مت 

 مقا مت در مرایط جوی مخ لف 

 مقا مت در برابر خوردگی 

 )بهاام ی بودو  لارچ   کقا لابلیت ن وذ در آو را ناارنا 

 لابلیت تولیا فرا او   در سرعت باال 



 

 

 لینت مناسب 

 )مکس پذیری   فرآینا پذیری لابلیت ذ ب   حاللیت آساو 

 لابلیت رنگ پذیری 

  مناسایی آساو 

 

سرعت  صرف     عال ه بر مزایای فوق  به معایبی ماننا  ست تخریب پذیری ،  ایجاد آلودگی  ای حیا تولیا،  حیا م کُنا تخریب   زی

تولیا زباله  ا ی آلوده کنناه  نیز بایا امتتاره کردی الب ه تنام پالستت یا  ا تخریب ناپذیر نیستت نا، گر ه طبیعی کامال در محیط زیستتت 

 لسنت زیادی تخریب پذیر خوا ا بودیر صورتی که  ماده ای از ترکیب نو  مصنوعی   طبیعی تولیا مود، تا تجزیه می مونای د

 

 افزودنی ها:

سیاری دارد اما ترکیب با مواد افز دنی به دامنه کاربری آو می افزایا ی  نیا طور برای  س یا به خودی خود کاربرد  ای ب انطباق   پال

د ام در بخش  ای گوناگوو نیاز به تکنیس   افز دو اصتتتالب کننا ا، تقویت کنناه  ا  ییی دارنای مواد افز دنی مخ ل ی در 

 صنعت به پالس یا  ا اضافه می مودی مهم تریا   پرکاربردتریا افز دنی  ای مصرفی عبارتنا از:

  ساکا ضا بار ضا (: پلینر ا به دلAntistatic Agentsمواد  س  اده از مواد  ساکا را در خود جنع می کننا، ا سانایی  بار  یس نار

 بار باعا جذب رطوبت  وا در سطح پلینر   اصالب خاصیت  اایت الک ریکی آو  ا می مونای

   مواد اتصتتال د ناهCoupling Agents  باعا تحکیم پیونا پالستت یا   با مواد پرکنناه معانی:)Inorganic Filler ماننا )

 شه می مودیمی

  مواد پرکنناهFiller :ایا مواد عال ه بر تقویت پالستت یا  ا، به کا ش  زینه تنام متتاه محصتتوالت نیز کنا می کننای مثال :)

 کربنات کلسیم   خاک را

  مواد تاخیر اناازناه متتعلهFire Retardants با افز دو موادی حا ی عناصتتر کلر، برم   ننا  ای فلزی   فستت ری، اح نال :)

 لو  اح راق   گس رش آتش را در  ایا مواد کا ش می یابای 

  مواد ر او کنناهLubricants گرانر ی پالس یا  ای مذاب با ر او کنناه کا ش یاف ه   در ن یجه  فرآینا مکس د ی را آساو:)

 تر می کنای

  مواد نرم کنناهPlasticizers اثرگذار  س نای پالس یا  ا(: موادی با  زو مولکولی پاییا که بر خواص   رف ار 

  مواد استت حکام د ناهReinforcement موادی ماننا الیاف متتیشتته   الیاف کربا، مقا مت   استت حکام   ستت  ی پلینر ا را :)

 افزایش می د نای

  رنگاانه  اPigmentsایا ترکیبات را بس ه به  اف نهایی اس  اده می کننای :) 

  مواد ضا اکسیا کنناهAntioxidant Agentsتقویت پالس یا  ا برای مرایط خاص می پردازنای (: به 



 

 

 

 
 رنگاانه  ا از مواد افز دنی به پالس یکها  س نا

 

 شکل دهی پالستیک ها:

متتکس د ی ایا مواد با فرآینا  ای فرم د ی حرارتی، اکستت ر ژو، تزریق، لالبگیری   ریخ ه گری   درانوا  متتکس  ای توپر، توخالی، 

تولیا  س نای یکی از ت ا ت  ای پالس یا با انوا  دیگر پلینر ا  الس یا، کامقوزیت، چسب   رزیا(  لابسحجیم، الیاف نازک   ییی  

مکس  مکس می د ا   با حذف آو، تغییر  سب مقاار نیر  تغییر  س ه م نا ست؛ پس از اعنال   ان قال بار به ایا د رف ار آنها در برابر نیر  ا

 پایاار   ماناگار می مانای 

 
 ه به نو  مصرف   نو  پالس یا فرم د ی انجام میگیردبا توج

 



 

 

 
 با توجه به نو  مصرف   نو  پالس یا فرم د ی انجام میگیرد

 انواع پالستیک ها:

(   گرما ستتتخت Thermoplasticبه د  دستتت ه گرما نرم  ترموپالستتت یا،را از نور رف ار حرارتی   متتتکس د ی پالستتت یا  ا  

ست، سیم میThermoset ترمو س یا  ا   مونای ( تق س ومر ا Rubbersال س نا؛ با ایا Elastomers( یا اال سخت   ( ذاتا گرما

( طبیع ا گرما نرم می بامتتتنا؛ اگرچه که چستتتب  ا Synthetic Fibersت ا ت که انعطاف پذیری باالیی دارنای الیاف مصتتتنوعی 

 Adhesives)  پومش  ا  Coatingبامنای ( می تواننا از جنس گرمانرم یا گرما سخت 

 پالستیک های گرمانرم: 

گر  ی از پالستت یا  ا که از زنجیر ای بلنا   با نیر  ای بیا مولکولی ضتتعیف  انار الستتی در کنار  م چیاه متتاه انا را گرمانرم 

 thermoplasticدر  ( گوینای پیونا ای  انار السی امکاو مکس د ی چنا باره  ذ ب، مکس د ی   لالبگیری   سرد ماو مکرر( را

س ایرو   پلی م یس ستی پلی اتیلا، پلی پر پیلا، نایلوو، پلی ا ساو ا م ا  ایا نو  به  جود می آ ردی  بنابرایا فرآینا بازیافت گرمانرم  ا آ

 اکریالت ننونه  ای ایا گر ه  س نای

 پالستیک های گرماسخت:

با لابلیت تشکیس پیونا ای سه بعای   اس وار  ایجاد ماه انای ایا دس ه پالس یا  ا  از کنار  م لرار گرف ا زنجیره  ای مولکولی بلنا 

( در معرض حرارت   مکس د ی لرار بگیرد، زنجیره  ا  ساخ ار محکم Thermoset Plasticsزمانی که برای ا لیا بار گرماسخت  

مکرر، پس از فرم د ی    متبکه ای می ستازنا   به اصتطالب، اتصتاالت عرضتی تشتکیس می متونای   لی در عوض لابلیت متکس د ی

حرارتی ا لیه را ناارنای پیونا ای موجود در  دس ه گرماسخت با گرماد ی مجاد ر  به تخریب می ر نای ا ره فرالا یا، فنس فرمالا یا 

 از مثال  ای ایا دس ه می بامنای

  

 

 



 

 

 نتیجه گیری:

 ای فرآینا آو  ا را مناخ یمی دیایم که علی رغم دیاگاه با پالس یا  ا مخ صرا آمنا مایمی  یژگی  ا، کاربرد ا، افز دنی  ا، میوه 

سیار م یا  س نا   کاربرد ای زیادی داردی در مقاله  ای آیناه، به توضیح انوا  دیگر پلینر ا    سبت به ایا دس ه مواد، ب من ی عنومی ن

  نراه بامیای مقایسه آنها با یکایگر می پردازیمی پس با دانس نی  ای پلینر

 

 پردیس عابای فرد کارمناا ارما مهناسی پلینرنویسناه: 

 


