
 

 

  
  يكل ديد از لنيات يپل
  
ـ  اي لنيات يپل يكل نگاه در ـ . اسـت  مرهـا يپل نيارزانتـر  و نيتـر  سـاده  از يكـ ي اتـن  يپل ـ  يپل ـ ا. اسـت  فعـال  ريـ غ و يمـوم  يجامـد  لنيات  ني

ـ آ يم بدست لنيات ونيزاسيمريپل از ماده ـ  مولكـول . شـود  يمـ  داده نشـان  PE بصـورت  خالصـه  بطـور  و دي ـ  يدارا لنيات  گانـه  دو بنـد  كي
ــه دو بنــد ونيزاســيمريپل نــديفرا در. اســت ــ هــر گان ــديپ آن يبجــا و شــده شكســته مونومرهــا از كي ــ يا ســاده ون  كــربن يهــا اتــم نيب

ـ  هيـ ته واكـنش . اسـت  مولكـول  درشـت  كيـ  شـده  جـاد يا محصـول  و شـود  يم جاديا مونومرها ـ  يپل ـ  ديـ تول خچـه يتار لنيات ـ  يپل  بـار  نياول
 يد دادن حـرارت  هنگـام  1898 سـال  در او. شـد  سـنتز  "Hans Von Pechmanv" يآلمـان  دانيميشـ  توسـط  ياتفـاق  بطـور 

  . گرفت نام لنيات يپل بعدها كه كرد سنتز را يديسف شكل يموم بيترك ، آزومتان
ــ ــ يصــنعت ســنتز روش نياول ــ يپل ــاز" توســط يتصــادف بطــور لنيات ــا. شــد كشــف 1933 در "ســونينولرگير" و "ناوســت كي  دو ني

ــا دانشــمند ــوط دادن حــرارت ب ــ مخل ــبنزالدئ و لنيات ــاال فشــار در دي ــاده ، ب ــوم يا م ــد م ــد بدســت مانن ــت. آوردن ــا عل ــود واكــنش ني  وج
 1935 سـال  در. بـود  كـرده  عمـل  ونيزاسـ يمريپل آغـازگر  مـاده  بعنـوان  كـه  بـود  اسـتفاده  مـورد  يهـا  دستگاه در دار ژنياكس يها يناخالص

ـ ا ICI يدانشـمندها  از گـر يد يكـ ي "نيپـر  كليما" ـ  بـاال  فشـار  تحـت  و داد توسـعه  را روش ني ـ  يپل  روش نيـ ا كـه  كـرد  سـنتز  را لنيات
  .شد 1939 سال در LDPE يصنعت ديتول يبرا ياساس

ـ  يپل سنتز در زورهايكاتال انواع از استفاده  ـ  سـنتز  در مهـم  اتفـاق  لنيات ـ  يپل  ونيزاسـ يمريپل كـه  بـود  ديـ جد زوريكاتـال  نيچنـد  كشـف  ، لنيات
ـ . كـرد  يمـ  ريپـذ  امكـان  گـر يد يهـا  روش بـه  نسـبت  يتـر  ميمال فشار و دما در را لنيات ـ ا در شـده  كشـف  زوريكاتـال  نياول  يتـر  نـه يزم ني

 ، 1953 در. كردنـد  كشـف  آنـرا  وميـ تپرول پسيـ ليف شـركت  در "هوسـن  جـان " و "بـانكس  روبـرت " ، 1951 در كـه  بـود  كـروم  دياكس
ــريز كــارل" ــ "گل ــان دانيميش ــا ســتميس يآلم ــال يه ــهال شــامل زوريكات ــانيت يدهاي ــاتيترك و ت ــ ب ــنيآلوم يآل ــا. داد توســعه را دار ومي  ني

ـ  نيهمچنـ  و بودنـد  اسـتفاده  قابـل  پسيـ ليف يزورهـا يكاتال بـه  نسـبت  يتر ميمال طيشرا در زورهايكاتال ـ  يپل ـ آرا كيـ  لنيات  سـاختار  بـا ( شي
 توســط آلمــان در 1976 ســال در كــه بــود متالوســن بــاتيترك از اســتفاده يزوريكاتــال ســتميس نــوع نيســوم. كردنــد يمــ ديــتول) مــنظم

  .شد ديتول "نيژوژس هانس" و "يكينيكام والتر"
ـ  ونيزاسـ يمريكوپل نـد يفرا در و هسـتند  ريپـذ  انعطـاف  اريبسـ  كـاركرد  لحاظ از متالوسن و گلريز يزورهايكاتال   كـه  هـا  نياولفـ  ريسـا  بـا  لنيات

 يزوريكاتـال  رايـ اخ. رنـد يگ يمـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  هسـتند،  MDPE و LLDPE و VLDPE مثـل  يمهمـ  يمرهـا يپل ديـ تول اسـاس 
ـ  ونيزاسـ يمريپل يبـرا  بـاال  اسـتفاده  تيـ قابل بـا  هـا  نيمتـالو  خانواده از ـ  يپل ـ كلر يد ركونوسـن يز نـام  بـه  لنيات  كـه  اسـت  شـده  سـاخته  دي

ــان ــتول امك ــريپل دي ــا م ــاختار ب ــور س ــك( يبل ــآرا ت ــاال) شي ــ را ب ــد يم ــ. ده ــوع نيهمچن ــريد ن ــايكاتال از يگ ــه زوره ــام ب ــپلكس ن  كم
  .دهند يم نشان ها متالوسن به نسبت يباالتر كاركرد كه است گرفته قرار توجه مورد ششم گروه فلزات با نوفتاالتيميا
 و نـوع  و يمـر يپل ريـ زنج انـدازه  تهيدانسـ  مقـدار  در كـه  رديـ گ يمـ  صـورت  آنهـا  تهيدانسـ  اسـاس  بر ها لنيات يپل يبند طبقه لنيات يپل انواع 

  :دارد دخالت ريزنج در موجود يها شاخه تعداد
 HDPE)ــ ــ يپل ــا لنيات ــاال تهيدانســ ب ــا) ب ــ ني ــ يپل ــابرا اســت شــاخه بــدون يمــريپل ريــزنج يدارا لنيات ــن نيبن ــ يروي  در يمولكــول نيب

ـ  هيـ بق از شـتر يب آن يكششـ  اسـتحكام  و باال رهايزنج ـ  يپل ـ  ديـ تول در اسـتفاده  مـورد  زوريكاتـال  نـوع  و واكـنش  طيشـرا . اسـت  هـا  لنيات  يپل
 اســتفاده ناتــا -گلــريز زوريكاتــال بــا ونيزاســيمريپل روش از معمــوال شــاخه بــدون لنياتــ يپلــ ديــتول يبــرا. اســت مــوثر HDPE لنياتــ
  .شود يم

LDPE )ـ  نيـ ا) نييپـا  تهيدانسـ  با لنيات يلپ ـ   يپل  يبخـوب  تواننـد  ينمـ  LDPE يرهـا يزنج نيبنـابرا  اسـت  دار شـاخه  يريـ زنج يدارا لنيات
ـ  يرويـ ن يدارا و كنند برقرار ونديپ گريكدي با ـ  نـوع  نيـ ا. اسـت  يكمتـر  يكششـ  اسـتحكام  و فيضـع  يمولكـول  نيب ـ   يپل  بـا  معمـوال  لنيات

 ســمهايكروارگانيم لهيبوســ هيــتجز امكــان و يريپــذ انعطــاف ، مــريپل نيــا اتيخصوصــ از. شــود يمــ ديــتول يكــاليراد ونيزاســيمريپل روش
  است
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LLDPE )از معمــوال و اســت كوتــاه يهــا شــاخه يتعــداد بــا يخطــ مــريپل كيــ لنياتــ  يپلــ نيــا) نييپــا تهيدانســ بــا يخطــ لنياتــ يپلــ 
 شود يم جاديا ريزنج بلند يها آلكن با لنيات ونيزاسيمريكوپل

. MDPE ـ  يهـ  لولـه . است متوسط تهيدانس با لنيات يپل ـ  كـاربرد  يلنـ يات يپل ـ  يپل ـ  كـاربرد  لنيات  يكيپالسـت  لـوازم  انـواع  ديـ تول در يفراوان
 يكيپالسـت  يهـا  سـه يك نيهمچنـ  و سـبك  يكيپالسـت  ظـروف  ديـ تول در LDPE از. دارد ييغـذا  عيصـنا  و آشـپزخانه  در اسـتفاده  مـورد 
 شود يم استفاده

 HDPEدارد كاربرد آشپزخانه يكيپالست ليوسا انواع و عاتيما و ريش ظروف ديتول در . 
 زانيـ م بـودن  بـاال  ليبـدل  LLDPE .كننـد  يمـ  اسـتفاده  MDPE از معمـوال  يكشـ  لولـه  اتصـاالت  و يكيپالسـت  يهـا  لولـه  ديـ تول در

 يهـا  پـژوهش  رايـ اخ. دارد كـاربرد  شـدن  خـم  تيـ قابل بـا  ييهـا  لولـه  ماننـد  ريپـذ  انعطـاف  يكيپالسـت  ليوسـا  انـواع  هيـ ته در يريپذ انعطاف
ـ  نيـ ا. اسـت  شـده  انجـام  كوتـاه  يهـا  شـاخه  يدارا و بلنـد  ريـ زنج بـا  ييها لنيات يپل ديتول در يفراوان ـ  يپل  بـا  HDPE اصـل  در هـا  لنيات
  .دارند را LDPE يريپذ انعطاف و HDPE استحكام ، يبيترك ها لنيات يپل نيا. هستند يجانب يها شاخه يتعداد

  
   يدونيفر نايس مهندس:  سندهينو
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