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 پلیمر چیست؟

بزرگی است که از به هم پیوستن  هایمولکولای شامل ماده polymer : انگلیسیبه  پلیمریا  بَسپار

  .شود، ساخته شده استنامیده می مونومریا  تکپارواحدهای کوچک تکرار شونده که 

 گونه های پلیمر :

شود. یا درجه پلیمریزاسیون نامیده می درجه بسپارشدر یک مولکول بزرگ  شمار واحدهای تکرارشونده

و آنهایی که از چند   Homopolymerاند، شدهکه تنها از یک نوع واحد تکرار شونده ساخته پلیمرهایی

رای نیز ب Terpolymerشوند. گاهی لفظ نامیده می Copolymerاند، گونه واحد تکرارشونده تشکیل شده

رود. در عین حال، در مورد محصوالتی که با به کار می monomerسه  پلیمریزاسیونمحصوالت حاصل از 

 .رایج است  Heteropolymer اند، لفظشده پلیمریزاسیون مونومربیش از سه 

هستند. بسیاری از  پلیمر هارزینو )کائوچو (خام الستیک، کتین، چوب، پروتئینبیشتر مواد اساسی همچون 

مواد  چینیو  شیشه، هاچسب …) و ریون، نایلون( الیاف مصنوعی، هاپالستیکمواد مصنوعی همچون 

 .هستند پلیمری

 پلیمرها :دسته بندی 

ها را به روش های پلیمرشوند. البته های مصنوعی تقسیم میپلیمرهای طبیعی و پلیمربه دو دسته  پلیمرها

 .انجام شده است پلیمرکنند. دسته بندی زیر بر اساس ساختار مختلف دیگری نیز دسته بندی نیز می

 گرماسختهاو  ( هاترموپالستیک) هاگرمانرمها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته پلیمر

شوند در حالی شوند. گرمانرم ها، پلیمرهایی هستند که در اثر گرم کردن ذوب میتقسیم می ( هاترموست)

اهای بسیار باال به صورت شوند بلکه در دمهایی هستند که در اثر گرما ذوب نمیپلیمرکه گرماسخت ها، 

ها دارای خواص ویسکو االستیک هستند و منشا این پدیده، در پلیمر .شوندبرگشت ناپذیری تجزیه می

ها و اتصاالت شبکه ای آن ها در ها و در گرماسخت ها گره خوردگی زنجیرهگرمانرم ها گره خوردگی زنجیره

 .هم است

 پلیمر:های افزودنی

مواد برای تصحیح خواص باشند، این می های شیمیایی بتنافزودنییک نوع از  پلیمرهای افزودنی

 :این مواد عبارتند از رود.ی به کار میپلیمرهای فرآورده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85_%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%AA%D9%86
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 هاکنندهنرم :هانرم کننده (plasticizer) ای را که به آن هستند که انعطاف پذیری ماده هاییافزودنی

نیز کاربرد دارد.  سیمانو  بتوندر  پلیمردهد. این مواد عالوه بر صنعت شود را افزایش میافزوده می

هستند که انعطاف پذیری و دوام پالستیک را  هافتاالتها معموالً از دسته های پالستیک نرم کننده

دهند. عملکرد این مواد به این صورت است که با قرار گرفتن بین مولکول های مواد افزایش می

و در نتیجه نرم تر دمای ذوب کریستالیپلیمری فضاهای خالی را افزایش داده وموجب پایین آمدن 

 .شودشدن پلیمر می

 هاپایدار کننده 

 ها رنگدانه :هارنگدانه(Pigment )ی رنگ کردن و دادن خاصیت رنگی به پلیمر موادی هستند که برا

  .شودهای آلی و معدنی میشود و شامل رنگدانهاستفاده می

o های معدنیرنگدانه: 

توانند یک الیه های فلزی و اکسیدها هستند. این عوامل رنگزا میهای غیرآلی، نمکرنگدانه

از یک جسم پالستیکی را با رفتار قابل پیش بینی رنگی کنند. اکثر این عوامل رنگزا دارای 

های مرغوب را با میکرون هستند. تولید کنندگان، رنگ 1تا  0.2ذراتی با ابعاد میانگین بین 

های غیرآلی به جز چند استثناء، کنند. رنگدانهمیکرون، تولید می 5ن ذرات باالتر از زدود

ها ها، این رنگدانهمواد خام ارزان قیمت هستند که. به خاطر دوام نسبتاً پایین این رنگ

 .همیشه بهترین کیفیت را ندارند

o که. دارند ساختاری پیچیدگی لحاظ از وسیعی های آلی، گسترهرنگدانه : های آلیرنگدانه 

و یا به پیچیدگی ساختار چهارتایی  کربن سیاه سادگی به تواندمی مواد این ساختار

های پلیمری های آلی در آلیاژها و آمیختهباشد. استفاده از رنگدانه فتالوسیانینهای رنگدانه

ای از دیدگاه کاهش مصرف فلزات به سرعت در حال افزایش است که این افزایش نتیجه

های غیرآلی بار بیشتر از رنگ 20 - 10های آلی ورنمونه، دوام رنگدانهسنگین است.به ط

های آلی ذرات کوچکتری نسبت به است و این به خاطر این است که رنگمورد مقایسه

 .های غیرآلی دارندرنگ

 هاپر کننده 

 عوامل ضد سکون 

 عوامل ضد اکسایش 

 

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B0%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B0%D9%88%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
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 پلی پروپیلن و کاربرد آن در طراحی صنعتی

که به  (Polypropylene) در بحث شناسایی و کاربرد پلیمرها در طراحی صنعتی، پالستیک پلی پروپیلن

محسوب می شود که عالوه بر کاربرد نامیده می شود، به عنوان یکی از قابل توجه ترین مواد  PP اختصار

 .وسیع در طراحی محصول، در زمینه تولید بسته بندی نیز مورد استفاده واقع گردیده است

پلی پروپیلن از خانواده پالستیک های ترموپالست یا گرمانرم است بدین مفهوم که با دریافت گرما، نرم تر 

است که بدنه قالب توسط المنت های حرارتی گرم گردد می شود؛ بنابراین در زمان تزریق درون قالب، الزم 

تا مذاب، جریان یابد و سپس با عبور سیال خنک کننده در بدنه قالب، بدنه تزریق شده، سخت گردد و در 

درجه سانتیگراد را  110نهایت از قالب جدا گردد. این پالستیک، به صورت معمول، توانایی تحمل حرارت تا 

 درجه سلسیوس است. 160ذوب آن باالی  و دمای دارا می باشد

از جمله شاخصه هایی که به شناسایی این پلیمر در بین سایر نمونه ها کمک می نماید، عدم خراش پذیری 

سطح آن با ناخن و نیز مقاومت آن در برابر خرد شدن است، هر چند در اثر وارد شدن نیروی بیش از حد 

 .تحمل خمش، سفیدک می زند

 :کلی پالستیک پلی پروپیلن، می توان موارد ذیل را برشمرد از ویژگی های

 مقاومت باال در برابر اسیدها، بازها و چربی ها؛ ●

 قیمت مناسب؛ ●

 سهولت قالب سازی برای تولید به شیوه تزریق و سیالیت قابل قبول در قالب؛ ●

 قابلیت مخلوط شدن با پرکننده هایی همچون خاک اره و ایجاد کامپوزیت؛ ●

 غیر سمی بودن نسبی و مناسب بودن برای ساخت اسباب بازی و لوازم مربوط به کودکان؛ ●

 در دسترس بودن و غیر استراتژیک بودن محصول؛ ●

 تولید ماده اولیه توسط کارخانجات داخلی؛ ●

 رنگ پذیری عالی توسط مستربچ های مختلف؛ ●

 قابلیت جوش حرارتی؛ ●

 قابلیت بازیافت؛ ●

 .با هسته و بوش های فلزی در زمان تزریق قابلیت تلفیق ●

 :پلی پروپیلن معموال به یکی از صورت های زیر در طراحی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد

 ساختاری و غیر شفاف )به صورت مات یا براق(؛ -الف

 ساختاری و نیمه شفاف )معموال به رنگ خاکستری و غیربراق(؛ -ب

 ؛BOPP فیلم -ج

  CPP  یا OPP فیلم -د

http://www.newdesign.ir/search.asp?id=379&rnd=4076
http://www.newdesign.ir/search.asp?id=379&rnd=4076
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فیلم، به طور کلی، عبارت  .پلی پروپیلن، عالوه بر حالت گرانول و ورق، به صورت فیلم نیز قابل استفاده است

است از الیه ای بسیار نازک از سیال و یا جامد، مثال فیلم روغن بین ساچمه های بلبرینگ، و یا فیلم استات 

فیلم پلی پرو پیلن، الیه نازکی از آن است که سلولز جهت ثبت و بازپخش تصاویر سینمایی؛ و منظور از 

 .تولید می شود CPP یا OPP و BOPP حالت جامد داشته باشد. فیلم پلی پروپیلن به دو صورت کلی

نامیده می شود، به مفهوم آن  biaxially oriented polypropylene یا BOPP نوع اول که با عنوان

شدن الیه به صورت آبشاری، از طرفین نیز کشیده شده است که است که در زمان تولید، عالوه بر اکسترود 

از ثبات ابعادی و حرارتی بیشتری در زمان چاپ و بسته بندی  CPP یا OPP نسبت به نوع دوم یعنی

        برخوردار است. کاربرد عمده فیلم های پلی پروپیلن در تولید بسته بندی های انعطاف پذیر

(Flexible packaging )د بسته بندی چیپس، اسنک، بیسکویت، بستنی، ماکارونی و مانند آنمانن     

 .می باشد که به صورت های مختلف لمینیت شده، تک الیه، متاالیز شده و غیره قابل استفاده اند

هم بصورت  ;پلی پروپیلن یکی از پلیمرهای چندمنظوره می باشد و به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرد 

م بصورت الیاف. بصورت پالستیک برای ساخت چیزهایی مثل ظرف نگهداری غذا و قابل پالستیک و ه

درجه فارنهایت ذوب  320درجه سانتیگراد یا  160شستشو در ماشین ظرفشویی به این دلیل که زیر 

درجه سانتیگراد بسیار داغ و نرم  100نمیشود ولی پلی اتیلن که جزء پالستیکهای پرکاربرد میباشد حدود 

 در ماشین ظرفشویی تاب برمی دارد. یشود و این بدین معناست که ظروف پلی اتیلنم

بصورت الیاف پلی پروپیلن برای پوشش کف مثل کنار استخرها یا زمینهای گلف کوچک استفاده میشود. این 

بسادگی رنگی میشود  PPپلیمر در پوششهای زمینی در محیط بیرون خیلی خوب عمل میکند بدلیل اینکه 

 و ضمنا آب مثل نایلون را به خود جذب نمیکند.

  Methyl group (CH3)هستند. بدین معنی که  Isotacticاکثر پلی پروپیلن هایی که استفاده میکنیم 

 در یک سمت زنجیره پلیمر وجود دارد مثل تصویر زیر : 

 

در  Randomدر آنها بصورت  Methyl groupهستند بدین معنی که  Atacticاما بعضی اوقات آنها 

 زنجیره پلیمر در هر دو طرف میباشند مثل تصویر زیر :
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باور بر این است که ما می توانیم پلیمرهایی تولید  Metalloceneبا این حال با استفاده از کاتالیزورهای 

در یک زنجیره پلیمری باشد که این پلیمر ارتجاعی  Atacticو هم  Isotacticکنیم که شامل بلوکهای هم 

   متصل  Atactic به بلوکهای Isotacticبدلیل اینکه بلوکهای  است و یک االستومر خیلی خوب است

الزم به  بهم گره خورده اند. Atacticتوسط رشته های ارتجاعی  Isotacticشده اند توده های کریستالی 

 atactic PPبشکل کریستال در کنار همدیگر قرار میگیرند. در واقع  Isotacticتوضیح است که بلوکهای 

خاصیت ارتجاعی و کشسانی دارد ولی خیلی محکم نیست اما بلوکهای  Isotactic بدون کمک بلوکهای

 آنها را نگه می دارند و به ماده استحکام بیشتری می بخشد. atacticدر کنار بلوکهای  isotacticسخت 

 : Polypropyleneانواع 

کنند پلی پروپیلن نامیده  مولکولهای پروپیلن که بهم متصل می شوند تا یک زنجیره پلیمری بلند ایجاد

 میشوند.

 

 وجود دارد : PPچند نوع 

Terpolymer – Copolymer – Homopolymer  ( و رزینهای اصالح شدهrefined resins) 

 

Homopolymer  ها فقط شامل مولکولهایPP  است.افزودن یکmonomer  یا  2یا ترکیب کردن

 میشود.  copolymer( منتج به تشکیل ethylene %0.5-4 مونومر با همدیگر )معموال 2بیشتر از 

 terpolymerاتیلن و بوتیلن منتج به تشکیل  , مونومر معموال پروپیلن 3( polymerizingترکیب کردن)

 میشود.

 : PPانواع فیلمهای 

 (. cast( و ریخته گری )orientedجهتدار ) ;وجود دارد  PPدو نوع فیلم 
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                                 ( وmono oriented PP)OPP  ;فیلمهای جهتدار نیز دو نوع هستند 

BOPP (biaxially oriented  PP)   که اولی هنگام تولید فقط در جهت ماشین کشیده میشود و دومی

 هم در جهت ماشین و هم در جهت عمود بر آن تولید میشود.

ثبات ابعادی و نوری بوسیله  ,سفتی و استحکام ,ضد بخار آب ,قابل ذکر است که خواص فیزیکی

 ( بهبود پیدا میکند.stretchingکشیدن)

CPP  چیست ؟ 

CPP یا cast polypropylene   )پلی پروپیلن ریخته گری( 

هم به صورت ورق به روش نورد سرد )فیلم ریخته گری شده( تولید  (unoriented) فیلم های ارینت نشده

می شوند و هم از روش های متنوع لوله ای تهیه می گردند. در هر مورد سرد کردن مذاب موجب می شود 

 . تا خواص بصری عالی ایجاد شود. اینگونه فیلم ها را از رزین های هوموپلیمر و کوپلیمر شده تهیه می کنند

به دلیل اینکه از شفافیت و وضوح باالتر و همچنین مقاومت باالتری نسبت CPP بسته بندی فیلمدر صنعت 

به دیگر فیلم های پلیمری برخوردار است، به عنوان یک فیلم بسیار به صرفه و کارآمد در میان فعاالن بسته 

صفات عایقی آن اشاره می توان به قدرت بسیار باالی بازدارندگی و  CPP بندی مطرح است. از دیگر خواص

را با  CPP کرد که در کنار وضوح و شفافیت باال، از آن فیلمی ایده آل پدید آورده است. در بازار می توان

سطح اندود شده یا جال داده شده، به صورت انعطاف پذیر یا خشک، با سطح مات یا شفاف، به صورت ساده 

فیلم به عنوان الیه مقاوم در برابر گرما به صورت تک الیه  یا رنگی و یا ترکیبی از این خواص، پیدا کرد. این

و پلی استر عرضه می شود که در این حالت در صنایع بسته بندی مواد غذایی  BOPP بر روی فیلم های

همچنین به صورت فیلم های تک الیه و چند الیه جهت مصارف صنعتی دیگر قابل عرضه  .کاربرد دارد

 .است

 :میکرون است که دارای مشخصات ذیل می باشد 100ا ت 18ضخامت این فیلم 

 انعطاف خشک، مات، و براق  رنگ برجسته، سطح ای، آینه صیقلی، کردن، متاالیز قابل حرارت، صاف، عایق 

 .مات انواع و شفاف پذیر،

 ویژگی های کاربردی 

 شفافیت و وضوح باال .1

 کردن بسیار خوب sealو  عایق کردن .2

 شده treatmentچسبندگی خوب مرکب و چسب روی سطح  .3

 مقاوم به روغن و گریس .4

 مقاومت باال در برابر پارگی و سوراخ شدن  .5

 ضد بخار .6
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 موارد استفاده 

 بسته بندی غذا .1

 لمینت .2

 ضد بخار بسته بندی آبنبات و شرینی .3

 جهت بسته بندی پوشاک .4

 بسته بندی مواد هموژنیزه .5

 بسته بندی های مقاوم .6

 بدون هوامتاالیز  .7

 کاربرد در فریز کردن مواد در دماهای بسیار پایین .8

 بسته بندی مواد غذایی منجمد .9

 پوشش تزیین دسته گل و بسیاری موارد دیگر .10

 

PET  چیست؟ 

PET  (Polyethylene Terefthalate پلی اتیلن ترفتاالت ) 

عمدتاً از ترکیب اتیلن گلیکول با اسید ترفتالیک با کمک گرما و کاتالیزور بدست می آید که  PETامروزه

مانند استحکام مکانیکی PETپلیمری خطی و مقاوم در برابر حالل ها است.خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه، 

 co 2پذیری در برابرباال استحکام اتصاالت ، شفافیت ، وزن سبک ، بی خطر بودن آن از نظر سمیت و نفوذ نا

سبب شده است که به طور گسترده ای در ساخت فیلمهای عکاسی ، بطری های نوشیدنی ، و الیاف به کار 

منسوجات و پوشاک کاربرد دارد  Staple  ،POY و نخ صنعتی و BCF رود . همچنین در تهیه الیاف پیوسته

و کیسه های  به عنوان بسته بندی مواد غذاییدر مزه و پایداری در برابر گرما  PET . به علت اثر نداشتن

 .نیز استفاده می شود پخت و پز
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 )چسب سلفون(: EVAالیه 

کوپلیمر اتیلن و وینیل استات است. این ماده پلیمری است که از نظر نرمی و   (EVA)اتیلن وینیل استات 

انعطاف پذیری همانند مواد االستومر بوده ولی از نظر قابلیت فرآوری مشابه با مواد ترموپالستیک است. 

ن می باشد و سه برابر منعطف تر از پلی اتیل 96ºCو نقطه ذوب آن  %750افزایش طول آن در حداکثر تنش 

بسیاری از کاربردهای الکتریکی قابل رقابت با مواد الستیکی و  در  EVA. است (LDPE)با دانسیته پایین 

وینیلی می باشد. عالوه بر این به دلیل ویژگی های خود همچون وزن کم، نداشتن بوی زیاد، شکل پذیری در 

 .قالب، شفافیت و قیمت پایین تر در مقایسه با الستیک طبیعی کاربردهای گسترده ای پیدا کرده است

 :ویژگی ها

 انعت عالی در برابر نفوذ گازهامم 

 چقرمگی در دمای پایین 

 مقاومت در برابر شکنندگی 

 مقاومت در برابر اشعه فرابنفش 

 خواص چسبندگی مذاب بسیار خوب 

 شفافیت زیاد 

 بدون بو یا دارای بوی کم 

 :کاربردها

 چسب 

 فوتبال هایانواع کفش خصوصا کفش 

 کاله ایمنی 

 وسایل ورزشی 

 تجهیزات ماهیگیری 

 کاربردهای پزشکی 

 

EVA  که مخففEthylene Vinyl Acetate   است یک پلیمر االستومتر است که از نظر نرمی و خاصییت

کشسانی شبیه الستیک است و دارای خاصیت چسبندگی در حرارت باالست و نسبت به اشتعال نییز مقیاوم   

 است .
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 : Corona Treatmentجرقه گیری یا 

نیام علمیی آن   میباشد کیه   "جرقه گیری"یکی از اصطالحات معروف در بازار ایران در مورد سلفون اصطالح 

Corona Treatment   یا عملیات کرونا میباشد . مشکل نوشتن و چاپ روی ورقه های پالستیک مشکلی

فیلمهای پالسیتیکی   شایع و معروف است. متاسفانه جوهر یا مواد دیگر که برای تولید محصوالت ثانویه روی

توانید  نگیرد نمی  انجام روی فیلم پالستیکی استفاده میشود تا زمانی که عملیات کرونا یا همان جرقه گیری

به سطح آن بچسبد و دلیل آن اینست که سطح خیلی از پالستیکها مانند پلی اتیلن و پلی پیروپیلن از نظیر   

 Corona Treatmentو بیا   ر پایین میباشید شیمیایی خنثی و غیر متخلخل و دارای کشش سطحی بسیا

 سطح انرژی سطح ماده را باال میبرند تا این مشکل برطرف شود.

Corona Treatment  توسط مهندس دانمارکی  1951در سالVerner Eisby     اختیراع شید. عملییات

اینکه یک مایع  کرونا تخلیه الکتریکی با فرکانس باال جهت افزایش خاصیت چسبندگی سطح پالستیک است.

اصوال بستگی به طبیعت و ذات شیمیایی هم مایع و هیم   ,بتواند یک سطح را به خوبی خیس کند یا ضعیف 

یهای سطح میایع و بسیتر   خیس شوندگی به نوعی نسبت بین انرژ یا خاصیت Wettingسطح زیر آن دارد. 

 آن است.

( بیشتر dyn/cmد که سطح انرژی آن )عموما قانون کلی بدین صورت است که یک ماده زمانی خیس میشو

 و اگر نباشد مشکلی در چسبندگی مایع به سطح بوجود می آید. از سطح انرژی مایع باشد

(1 dyn = 10⁻⁵ N) 

پالستیک دارای زنجیره مولکولی یکنواختی می باشد که بصورت پیوسته بهیم متصیل هسیتند و ایین باعیث      

 می شود. (Low adhesion & wettabilityچسبندگی و خاصیت خیس شوندگی کم )

Corona Plasma       توسط توسط یک دستگاه با ولتاژ باال که به نوک الکترودهای نیوک تییز کیه بصیورت

 ردیفی در کنار هم قرار دارند ایجاد می شود و به سطح پالستیک اعمال می گردد.
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وند که باعث می شوند سطح پالستیک  در طی این فرآیند الکترونها به سمت سطح پالستیک فرستاده می ش

خاصیت ربایش و چسبندگی پیدا کند. این فرآیند هیچ تاثیری در شکل یا مقاومت پالستیک نیدارد و فقیط   

 میکرون است. 0.00001زنجیره مولکولی سطح را تغییر میدهد که ضخامت آن تنها 

ختلیف ویژگیهیای سیطحی    روی مواد مختلیف متفیاوت اسیت. موادم    Corona Treatmentضمنا کارآیی 

( میاده کیاهش پییدا میی کنید و قبیل از اسیتفاده        dyne levelمختلفی دارند.با گذشت زمان سطح انرژی)

. ضیمنا  میوادی کیه در انهیا از افزودنیهیای لغزشیی            میبایست مجددا عملیات کرونیا روی آن صیورت گییرد   

(slip additives استفاده شده سطح انرژی آنها زودتر پایین می آیند و همچنین فیلمهایی که ضخیم تر و )

ممکن است به سطح فیلم آمده باشد عملیات کرونا روی  slip agentsقدیمی تر هستند نیز به دلیل اینکه 

 گذارد.آن مشکل میگردد. همچنین شرایط نگهداری و دما می تواند در مدت زمان خاصیت کرونا تاثیر ب

ساعت پس از کرونا نسبت به چاپ کامال  24( 1200ppmباالی ) ثابت شده که فیلمهای با مواد لغزشی باال

 مقاوم می شود.

عمیات کرونا روی آن انجام نشده بعدا ایجاد خاصیت کرونا در آنها مشکل است  extrusionموادی که موقع 

عملییات کرونیا روی آن انجیام پیذیرد و سیپس       extrusionبنابراین پیشنهاد می شود که بالفاصله بعید از  

 درست قبل از استفاده مایع مربوطه روی سطح مجددا  فرآیند کرونا اعمال گردد.

 

*slip additive   یاslip agent : 

Slip additive  موادی است که برای کاهش ضریب اصطکاک سطح پلیمرها استفاده می شود و کاربردهای

بخشد. پروسه تولید پالستیکها بخاطر ضریب اصطکلک باالی آنها دچار اختالل میشود. دیگر آن را بهبود می 

این تمایل به چسبیدن به سطوح فلزی و سطوح فیلمهای دیگر عاملی محدود کننده برای تولید پروسه های 

بیرای کیاهش ضیریب اصیطکاک سیطحی       Slip additiveبا سرعت باال مثل بسته بندی و غییره میباشید.   

 .ها به آنها اضافه میشود و کاربردهای نهایی آن را نیز بهبود می بخشدپلیمر

وجود دارد که مهمترین  ASTMتستهایی طبق استاندارد  Laminatingمورد استفاده در  BOPPدر مورد 

 آنها عبارت است از :

-ASTM D882 : Standard test method for tensile properties of thin plastic 

sheeting. 



12 
 

http://www.bsbgroups.com/ 

-ASTM D1204 : Standard test method for linear dimensional changes of 

nonrigid thermoplastic sheeting or film at elevated temperature. 

-ASTM D2457 : Standard test method for specular glass of plastic films and 

solid plastics. 

-ASTM D2578 : Standard test method for wetting tension of polyethylene and 

polypropylene films. 

 

*ASTM D882 ( این استاندارد تعیین خواص کششی :tensile properties پالستیکها به شکل فیلم )

 است( ISO 527-3میلیمتر را پوشش می دهد.)این استاندارد تقریبا شبیه  1با ضخامت کمتر از 

Tensile strength(مقاومت کششی)= (حداکثر بار قابل تحمل) / (مساحت سطح مقطع) 

 اتفاق بیفتد. Breaking pointیا  yield point ( می تواند در Max loadحداکثر بار قابل تحمل)

Tensile Elongation(درصد تغییر طول کششی)=(حداکثر تغییر طول لحظه کسیختگی) / (طول اولیه نمونه) x 100% 

 

 

* ASTM D1204 خطی فیلمهای ترموپالستیک )مثال سلفون( تغییرات  : این استاندارد جهت اندازه گیری

در دماهای باال استفاده می شود. وسیله گرما دهی در این روش هوای گرم می باشد و بدین صورت است که 

اتمیام   نمونه های تست را درون فر مخصوص آزمایش در دما و مدت زمان مناسب آن ماده گذاشته و بعید از 

 زمان آزمایش درصد تغییر شکل را از فرمول زیر بدست می آوریم :

  

 و مقادیر مثبت نشان دهنده shrinkageمقادیر منفی بدست آمده از فرمول باال نشان دهنده 

expansion  .است 
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*ASTM D2457       این استاندارد جهت تست میزان شفافیت فیلمهای پالسیتیکی هیم میات و هیم بیراق :

 زاویه می باشد : 4روش یا  4استفاده می شود. تستها در این استاندارد شامل 

-60 deg. Recommended for intermediate-gloss films. 

-20 deg. Recommended for high-gloss films. 

-45 deg. Recommended for intermediate and low-gloss films. 

-75 deg. Recommended for plastic siding and soffit. 

 درجه جهت تست استفاده می شود. 45در سلفونهای وارداتی شرکت ما از روش 

روش آزمایش بدین صورت است که اشعه نوری را با یکی از زوایای مناسب جهت تست به سطح فیلم تسیت  

. ضمنا میزان براقیت و شفافیت به کند م و انعکاس آن را دستگاه گیرنده مخصوص اندازه گیری میمی تابانی

  %5.4و برای سیطح کیامال میات سیفید      %1000درجه برای آینه کامل  45درصد بیان می شود. در زاویه 

 می باشد.
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*ASTM D2578  این استاندارد جهت اندازه گیری :wetting tension     مییزان آب پیذیری ییا خییس(

شوندگی( سطح فیلم پلی پروپیلن یا پلی اتیلن در تماس با قطرات مایع مخصوص تست و در مجاورت با هوا 

 است(. ISO-8296می باشد )این استاندارد معادل 

 :  wetting tensionنحوه اندازه گیری 

 استفاده میشود.  ethyl cellosolveو  formamideجهت اندازه گیری این خاصیت از 

Wetting tension  پلی پروپیلن و پلی اتیلن بوسیلهsurface tension  یا کشش سطحی مایعات ذکر

 شده بدست می آید.

 بدین صورت است : wetting tensionفرمول ریاضی 

 

θ زاویه تماس لبه قطره مایع با سطح جامد = 

ϒGL انرژی سطحی بین گاز و مایع = 

ϒGS انرژی سطحی بین گاز و مایع = 

ϒSL انرژی سطحی بین مایع و جامد = 

 سطح جامد تعریف می شود. wetting tension** سمت راست معادله باال به عنوان 
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نشیان دهنیده اینسیت کیه میایع سیطح        cos θ = 1باشید یعنیی    θ=0°اگر زاویه تمیاس میایع بیا سیطح     

سییطح جامیید بییا کشییش سییطحی   wetting tensionجامیید را خیییس کییرده و در اییین حالییت خییاص  

 ( برابر است.surface tension)  مایع 

پوششها و غیره بطور عمده بستگی  ,چسبها ,و پلی پروپیلن در حفظ کردن جوهر توانایی فیلمهای پلی اتیلن

( میتوانید بهبیود   corona treatmentو با تکنیکهای عمل آوری سیطح ) مثیل    به ویژگی سطح آنها دارد

 یابد.

 

 : به شرح ذیل است wetting tensionنحوه انجام آزمایش جهت اندازه گیری 

 ethyl cellosolveو  fomamideاز آن استفاده می شیود   wetting tensionمایعی که جهت تعیین 

است. با قلموی مخصوص آزمایش از جنس کتان یکی از مایعات آزمایش را روی سطح فیلم تست به مساحت 

سانتی متر مربع پخش می کنیم و زمان مورد نیاز جهت تبدیل مایع تست بیه قطیرات رییز را      6.5تقریبی 

باالتر و اگر کمتر از  ثانیه طول کشید با مایع مخلوط با کشش سطحی 2اندازه گیری می کنیم اگر بیشتر از 
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ثانیه طول کشید با مخلوط با کشش سطحی پایینتر )طبق جدول همین استاندارد( مجددا تست را تکیرار   2

ثانیه بدست آیید و طبیق جیدول اسیتاندارد کشیش       2می کنیم و این عمل را انقدر تکرار می کنیم تا دقیقا 

 سطحی را برای این درصد از مخلوط می خوانیم.

پلی اتیلن یا پلی پروپیلن فیلم تست بر  wetting tensionبدست آمده در این زمان همان کشش سطحی 

 می باشد. dyn/cmاساس 

      


