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به  ،یکیپالست ی ها یها تا اسباب باز  سهیها، ک یبطر  ، یک یپالستاز ظروف 
  ی را م لنیات  ی ساخته شده از پل  ی کیپالست اقالم م،یکه نگاه کن  یی هر جا

مواد  نی از محبوب تر ی ک ی لنیات  ی پل امروزه ست؟یچ لن یات  ی ! اما پلمینیب
 .ستیتمام ماجرا ن نیا اما .است کیترموپالست

 .دیبا ما همراه باش لنیات  ی با پل شتریب یی آشنا یبرا

 

 (Polyethylene) ست؟یچ  لنیات یپل 1#

 

  در ست؟یچ لنی ات  ی باشد که پل نیا دیایکه به ذهنتان ب  ی سوال  نیاول دیشا
 ساختار است با کی ترموپالست مریپل کی لنیات  ی توان گفت که پل ی واقع م 

  نی از پرکاربردتر ی ک ی کی پالست نیا .کاربرد دارد ی عیوس فیکه در ط ریمتغ
تن در سراسر جهان  ونیلیده ها م ساالنه جهان است که یها کیپالست

را به  لنیات  ی ناتا( که پل-گلریز یزورهای )کاتال یتجار  ندی فرآ .شود ی م  دیتول
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از   گلریتوسط دو دانشمند، کارل ز  1950دهه  در رساند، ی ت یموفق نیچن
 .افتیتوسعه  ایتالی ناتا از ا ویجول نیآلمان و همچن

 

 و کاربرد آن ها Polyethylene انواع 2#

  یکاربردها  یها وجود دارند و هر کدام از آن ها برا لنیات  ی از پل ی انواع
 :هستند ریآن ها به شرح ز نی تر  جیرا مناسب هستند که ی متفاوت

 

 ای (Low Density Polyethylene) نییپا  ی با چگال لنیات  ی پل •
LDPE : 

 آن منحصر به فرد است که انیجر تی با خاص ریعطاف پذان اریماده بس کی
  ی مناسب م لیقب نیاز ا یکاربردها ر یو سا دیخر یها سهیک یبرا ژهیرا به و
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بوده، اما شکل  ی کم ی استحکام کشش  یدارا لنیات ی نوع پل نیا .کند
 .دارد یی باال یر یپذ

 Linear Low Density) نییپا  ی با چگال ی خط لنیات  ی پل •
Polyethylene ای  LLDPE): 

طور  به .دارد یشتر یب یایاست؛ اما نسبت به آن مزا LDPE به هیشب اریبس
  .داد رییفرمول تغ یاجزا میتوان با تنظ ی را م LLDPE خاص، خواص

مصرف  یکمتر  یانرژ  LDPE معموالً نسبت به LLDPE دیتول ی کل ندیفرآ
 .کند ی م

 ای (High Density Polyethylene) باال  ی با چگال لنیات  ی پل •
HDPE : 

 یبرا اغلب .است ی ستالیو نسبتًا سفت با ساختار کر یقو کی پالست کی
 .شود  ی مانند سطل زباله و ظروف استفاده م   یی ها  کیپالست
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 ست؟یچ  لنیات  یخواص پل  3#

 

از خواص  ی برخ دییا یب ست،ی چ لنیات  ی کاربرد پل میدان  ی که م اکنون
 ی به گرما، پل  کی اساس نحوه واکنش پالست بر .میکن  ی آن را بررس یدیکل
شود )در مقابل  ی م ی" طبقه بندکی به عنوان "ترموپالست لنیات 

  کی .شوند ی م  ع ی در نقطه ذوب خود ما کیترموپالست مواد ."ترموست"(
توان آن ها را تا نقطه ذوب   ی است که م نی ا کیترموپالست دیمف ی ژگ یو

قابل توجه دوباره گرم   بیمجددًا بدون تخر نیهمچن گرم و سرد کرد و
سوختن   ی( در اثر حرارت به جالن یات  ی ها )مانند پل کی ترموپالست .کرد
 تیقابل ی دهد تا به راحت ی به آن ها اجازه م ی ژگ یو نیا  شوند که ی م  ع ی ما
 .مجدد داشته باشند افتی و باز قیتزر

  یر یقالب گ ندی ترموست معموالً فقط در طول فرآ یها  کیمقابل، پالست در
شود تا   ی باعث م شیگرما  نیاول .بار گرم شوند کی توانند  ی م  ی ق ی تزر



 

5 www.namatek.com 

شود که قابل   ی م  جادی ا یی ایم یش رییتغ کی جهیسخت شوند و در نت 
  کیاگر  چون ستند؛یمناسب ن افتی باز یترموست برا مواد  .ستیبرگشت ن

 دیشا .سوزد یم د،یبار دوم گرم کن یبرا دیکن ی ترموست را سع کیپالست
 کی  هرچه .ستیچ لنیات  ی بر پل یاثر ساختار بلور  دی جالب باشد که بدان

به نرم شدن   لیتما  شتریشکل( باشد، ب ی )ب ی ستال ی کمتر کر کیپالست
  نیب یتر  ع ی دامنه وس کیپالست ی عن ی .دهد ی از خود نشان م ی ج یتدر
  کیمقابل، پالست در .و نقطه ذوب خواهد داشت یا  شهیانتقال ش یدما
را از خود نشان  ع ی از جامد به ما دیانتقال نسبتًا شد  کی ی ستال یکر یها
 .دهند ی م

 

4# Polyethylene شود؟  ی چگونه ساخته م 

 

 یبرا .ستیچ  لنیات  ی سنتز پل هیسوال باشد که ماده اول تانیبرا دیشا
 لنیات  ی پل .دیبا ما همراه باش لنیات  یپل دیموضوع و نحوه تول نیدانستن ا

است که تنها در   داریمولکول پا کی  لنیات  .شود ی سنتز م لنیاز مونومر ات 
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 اریبس لیتبد نیشود و ا لیتبد مریپل تواند به ی م زورها یتماس با کاتال
 .گرمازا است

  نیتر جیرا (Coordination polymerization) ی ون یناسیکوئورد مریپل
  یدهایاکس ای یفلز  یدهایاست که از کلر لنیات  ی سنتز پل یبرا یفناور 

 ومی تانیت  دیشامل کلر  زورهایکاتال نی تر مرسوم .شود  ی استفاده م یفلز 
(III) ی ک ی .شوند ی م  دهیناتا نام-گلریز یزورها یاصطالح کاتال به که هستند  

  دیرسوب اکس با است که پسیلیف زوری کاتال جیرا یزورها یاز کاتال گرید
 لنیات  ی پل دی تول گرید روش .شده است هیته سیلیس  یبر رو (VI) کروم

 ست؟ یچ

 زات ی به دستگاه ها و تجه ازیاست که ن یگر یروش د کالیراد ونی زاسیمریپل
 .کاربرد آن در صنعت محدود است نیبنابرا دارد؛ یفشار قو

 

 ست؟ یچ  لن یات  یپل یها یژگی و 5#

LDPE و HDPE ری پذ هیتجز  عتیاز نظر طب لن،یات ی دو نوع پرکاربرد پل 
 .جهان نقش دارند ی ک یپالست عات یدر ضا ی طور قابل توجه به و ستندین
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 ری ز یکاالها دیتول یهستند و برا افتیقابل باز لنیات  ی دو شکل پل هر
 :شوند ی استفاده م 

 یرخوراکی اقالم غ یبرا یبطر  •
 زباله(  سهی)مانند ک ی رون یب یکاربردها یبرا کیپالست •
 کمپوست  یها سطل •

 ره یغ و

در   اما است؛  ی رسم یو غ منیا عتیاز نظر طب لنیات  یحالت جامد، پل  در
)به عنوان مثال، در طول مراحل   ع ی ما ایصورت استنشاق و جذب بخار 

 و مضر باشد.  ی تواند سم  ی ( م د یتول


