
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

What is 
paraffin? 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

و چه   ستی چ نی پاراف
 دارد؟ ی انواع



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   ست؟یچ  نیپاراف .1
   نیانواع پاراف .2
   ست؟یچ  ع یما  نیپاراف .3
 ست؟ یجامد چ نیپاراف .4
 جامد  نیانواع پاراف .5
 ست؟ ی چ  یخوراک نیپاراف .6

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

و عالوه بر    ستیچ نیجالب است که بدانند پاراف شان ی افراد برا شتریب
مهم در حوزه   اریاز مواد بس ی کی  نیپاراف دارد؟ یساخت شمع چه کاربرد

ماده در انواع  نی ا .شود ی رود که از نفت گرفته م ی صنعت به شمار م 
از حاالت آن  یر یوجود دارد و بسته به نوع استفاده قادر به بهره گ ی مختلف
 .بود دیخواه

آشنا  یکاربرد ار یو بس رینظ ی ماده ب نیشما را با ا میمقاله قصد دار نیا در
تا    د،یعالقه مند هست نهیزم نیکه به کسب اطالعات در ا ی صورت در .میکن
 .دیمتن با ما همراه باش انیپا

 

 ست؟یچ  نیپاراف 1#

از  ی ک ی و دیا دهیاست که تا به حال نام آن را به وفور شن  یماده ا نیپاراف
 .دارد ی متنوع  اریبس یاست که کاربردها یی ایمیمواد ش

که شامل خانواده آلکان   دیآ ی به شمار م ی دروکربنیماده ه  کی نیپاراف
اساس تعداد کربن   بر .است CnH2n+2 با فرمول ی بات یترک  یهاست و دارا

  است و ری قابل تغ نیپاراف ی ک یز یحالت ف رهیزنج  نیموجود در ا یها
 اریبس یبا کاربردها یی ایمیاز مواد ش ی ک یماده را به   نیموضوع ا نیهم

  ی صورت در .کرده است لیتبد  ،ی تا مصارف بهداشت  ی متنوع از مواد سوخت 
 نیباشد پاراف 5در هر مولکول کمتر از  رهیزنج نیا ی که تعداد کربن ها 

 .رد یگ ی شکل م یگاز 



 

2 www.namatek.com 

صورت   در  است و ع یذاتا ما  نیباشد، پاراف 15تا  5  نیتعداد ب نیا اگر
 .شود ی م  دهیبه شکل جامد د نی اتم کربن، پاراف 15از  شیحضور ب

شده است و ممکن   فی اتاق تعر یها در دما  نیپاراف یحالت ماده برا  نیا)
 (.شوند  لیتبد گریدما به حالت د ری است با تغ

است، در   ی نفت شیمحصول خارج شده از پاال کی نیکه پاراف یی آنجا از
  ی ژگیو شناخت .شود ی م  ادی زین دیاز مقاالت از آن با عنوان نفت سف ی برخ
  یشتر یاستفاده ب ریاخ یماده سبب شده است در سال ها نیخاص ا یها

از  میبه طور مستق نیکه پاراف دی بهتر است بدان البته .ردیاز آن صورت گ
از آن که به  پس .شود ی و از مشتقات آن محسوب م   دیآ ی نم  دینفت پد

  ی نوبت به معرف د،یدیرس ستی چ نیکه پاراف نیدرباره ا ی حی درک صح
 .رسد ی انواع آن م
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 نیانواع پاراف  2#

در   ی کیز یاز نظر حاالت ف نیپاراف میداد  حیکه در بخش قبل توض همانطور
 .شود ی م  افتی و گاز ع ی انواع جامد، ما

شوند  ی را شامل م یگاز  یمعروف آلکان ها بات یهمان ترک یگاز  نیپاراف
  زیشامل اتان، پروپان و بوتان ن سپس است و CH4 آن ها متان نیکه اول

 .هست

  ی بیشود، ترک ی شناخته م زین ن یکه به عنوان روغن پاراف ع ی ما نیپاراف
 نیپاراف .شود ی استفاده م  ی شی و لوازم آرا یداروساز  در است که ی روغن

 فی آن ها تعر یکه در صنعت برا  ی خاص یبراساس استانداردها  ع ی ما یها
 .دارند ی خلوص مختلف  درصد خواهند شد و دیشده است، تول

ماده   کیشود،  ی گفته م  زیواکس ن نیجامد که به عنوان پاراف نیپاراف
گراد   ی درجه سانت 37 یباال یمواد در دما نیا .رنگ است ی جامد نرم و ب

توان به    ی م نینوع پاراف نی معمول ا یجمله کاربردها از .ذوب خواهند شد
 .اشاره کرد یو ماده روانکار  ی ک یالکتر قیعا ،یشمع ساز 

از   کی موارد مصرف هر   ی که به صورت کل میکن ی بررس می خواه ی ادامه م  در
 ست؟ یچ  نیپاراف یحالت ها
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  ست؟یچ عی ما نیپاراف 3#

حالل  نینوع پاراف نیا .شود ی استفاده م یار یدر موارد بس ع ی ما نیپاراف از
را  ع ی ما نیبود پاراف دیعنوان مثال شما قادر خواه به .ستیالکل ن ایدر آب 

در پوشش   ی مو، مواد پاک کننده، روان کننده ها و حت یدر روغن ها
  ی عی محدوده وس ع ی ما نیاستفاده از پاراف نیبنابرا .دینیتخم مرغ بب ی رونیب

 .شود ی را شامل م
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 ست؟ یجامد چ نیپاراف 4#

  لیدل نیهم به .دارد  یشتر یآن شهرت ب ع ی جامد نسبت به نوع ما نیپاراف
حالت جامد آن در ذهن  شتریرسد، ب ی به گوش م  نیکه نام پاراف ی زمان 

نوع   نیکه دارند به چند ی جامد بسته به درصد چرب یها  نیپاراف .دیآ ی م
  کرویم  ای ی ستال یجامد به صورت کر نیپاراف اگر .شوند ی م  می تقس

با  نی صورت پاراف  نیا ریغ در .نخواهد داشت ی باشد، درصد چرب ی ستال یکر
 نیجزو انواع پاراف رهیدرصد و غ 5 ی ال 3درصد،  3 ی ال 1درصد،  1 ی ال 0.5
 .روند ی جامد به شمار م یها

 تی فیک ی است که چه زمان نیا دیآ شیشما پ یکه ممکن است برا ی سوال
 از کجا متوجه شد؟  دیرا با نی ا باال خواهد بود و نیپاراف

 زانیجامد وجود دارد در م ن یمرغوب بودن پاراف یکه برا یا نشانه
  تیفیشفاف تر باشد، ک نیهر چه پاراف ی عنی .آن خواهد بود تیشفاف
 .خواهد داشت زین یبهتر 
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 جامد  نیانواع پاراف 5#

دارند  ی انواع مختلف زیجامد ن یها نیپاراف میکرد انیطور که قبال ب همان
 کی هر  کاربرد .شده اند میدسته تقس نی به چند ی اساس درصد چرب بر که

قادر به  د،یکه دار یاز یاز آن ها منحصر به فرد است و بسته به نوع ن
 .بود دیجامد خواه نیاستفاده از پاراف

 )سبک(  ستالیجامد کر   نی پاراف 1-5#

انواع خود برخوردار است و   گرینسبت به د یاز وزن کمتر  نینوع پاراف نیا
  کیبه عنوان  ستالی جامد کر نیپاراف .شناسند ی آن را م یافراد کمتر 
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روغن را  زانیبا هر م بیترک ت یقابل رود که ی خام به شمار م نیپاراف
 قیاز موم است و با تعر  نینوع پاراف نیا شیدایپ اساس .خواهد داشت

 .اهد آمدبه وجود خو ستالی کر نیآن، پاراف

 

 ( نی بلور )سنگ  زیر   نیپاراف 2-5#

رو افراد   نی شوند و از ا ی م  دهی در بازار د شتریب نیسنگ یها نیپاراف
 نیدرصد پاراف 00 به  کینزد .آشنا هستند  نینوع پاراف نیبا ا یشتر یب

  ی بلور م زیر  نیکه توسط مردم شناخته شده هستند، از نوع پاراف یی ها
افزودن روغن   تی سبک در قابل نیبا پاراف نیپاراف نیاشتراک ا نقطه .باشند

 ی موم  .مطابق خواهد بود انی لحاظ با سفارش مشتر نیا از به آن است که
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  یدما در است که نیآورد، موم سنگ ی بلور را به وجود م  زیر نیکه پاراف
 .افتیتوان دست   ی م نینوع پاراف نیبه ا ی خاص

 

 ی صنعت نی پاراف 3-5#

  نی شتریکه ب م ییبگو  دیبا ستیچ نیپاراف ی نوع صنعت  دیآن که بدان یبرا
  هیتصف ات یبه طور کامل عمل رایز  د؛ید دیخواه نیپاراف نیخلوص را در ا

 نیپاراف .دید دیرا خواه نیناب پاراف تیشود و شفاف  ی آن انجام م یرو
 .شوند ی ساخته م  ی مختلف  یبه صورت ها ی صنعت  یها
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از آن به کمک  پس .کنند ی م یر یروش ها موم را قالب گ نیاز ا ی کی در
ناخالص دست   نیموم به پاراف قی مجهز و با استفاده از تعر   یدستگاه ها

 نیپاراف دی با کی سولفور دیاز اس یر یمرحله با بهره گ نی ا در .ابندی ی م
معروف است، ابتدا موم را  یدیاس ندیکه به فرآ گریروش د در .شود هیتصف

ناخالص از  نیپاراف یجداساز  ی کارشناسان برا سپس .کنند ی ذوب م 
خشک کردن محصول به دست آمده  با .رندیگ ی کمک م  وژی فیسانتر
 کی سولفور دیجا باز از اس نیا  در .داشت میرا خواه ی ناخالص نیپاراف

 .را انجام خواهد داد نیپاراف هیشود و کار تصف ی استفاده م 

 

 

 ست؟یچ یخوراک نیپاراف 6#

  ست،یبدن قابل هضم ن یبوده و برا ی ماده نفت  کی نیپاراف نکهیرغم ا ی عل
 یی به صورت دارو ع ی ما نیپاراف ای  نیاز روغن پاراف یاما در موارد معدود 
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کودکان   ی رفع مشکالت گوارش ی روغن عموما برا نیا .کنند ی استفاده م 
 .شود ی دارد و خود به خود از بدن دفع م  نیمل مصرف  شود و ی م  زیتجو 

عنوان خودسرانه   چیپزشک به ه زی که بدون تجو  میتوجه داشته باش دیبا
 .میدارو را مصرف نکن نیا

محصوالت از   یی بایعمر و ز شیافزا یجات برا وهیکنندگان م دیاز تول ی برخ
کار ممنوع    نیسازمان غذا و دارو ا توسط  کنند که یاستفاده م  نیپاراف

متاسفانه گاها   نیروغن پاراف یباال یر یتوجه به حرارت پذ با .شده است
  .کنند ی هم استفاده م ی خوراک  یماده در روغن ها  نیافراد سودجو از ا

ماده انجام شود، اما باز هم  نیا یرو  ی متفاوت هیتصف  یها ندیفرآ هرچند
  جادیا  یادیمدت مشکالت ز  ی بدن ممکن است در طوالن یآن برا بات یترک

 .کنند


