
 (((او البالستيك)))اللدائن 

 و األصل نفطٌة وهً العضوٌة وغٌر العضوٌة المنتجات من مجموعة هً اللدائن

 ةــــــالجزئٌ عالٌة بنٌة ذات مواد وهً خصائصها واختالف تشكٌلها بسهولة تمتاز

 األشكال علٌها الضغط عند وتتخذ اللدنة الحالة إلى تسخٌنها عند المواد هذه وتتحول

 من ةـــــمستخرج كٌمٌائٌة مواد من اللدائن وتصنع صنعها المراد لألجزاء ةالمطلوب

 طبٌعٌة مبلمرات والمطاط والصوف والقطن الخشب على وٌطلق والفحم الخام النفط

 .صناعٌة مبلمرات والدهانات الالصقة والمواد البالستٌك على ٌطلق كما

 

          

 

 ))) مصادر اللدائن (((

 البالستٌكٌة وهً : للمواد صادرم ثالثة هناك

 حٌوانً . .مصدر1  

 نباتــــً. .مصدر2 

 المواد. لهذه الجملً اإلنتاج من % (09 وٌمثل) منجمً .مصدر3 

 

 

 

 



 )))أنواع اللدائن (((

 التً البولٌمٌرات من خاصة بنوعٌة خاص مصطلح هو: بالحرارة الصلبة .اللدائن1

 وقد. األولى حالتها من أصلب لحالة قللتنت الطاقة طرٌق عن, تصلب لها ٌحدث

 عن أو(, مئوٌة درجة 299 من أكبر غالبا) حرارة شكل فً الطاقة هذه تكون

 طرٌق التعرض عن أو(, مثال اإلٌبوكسً من جزءان) كٌمٌائً تفاعل طرٌق

 طرٌق عن مطاط أو لدائن إلى تتحول أن البولٌمٌرات لراتٌنحات  ٌمكن ولإلشعاع,

 ومن االمثلة على ذلك :التشابك ,  عملٌة

 .المطاط آ.  

 (.للكهرباء كعازل ٌستخدم) البكاالٌت ب.  

 واأللواح, الحبٌبً الخشب, الرقائقً الخشب فً تستخدم) فورمالدهٌد الٌورٌا ج. 

 (.الكثافة المتوسطة الفٌبرٌة

 (.العمل لطاوالت كغطاء ٌستخدم) المٌالمٌند. 

 .(GRP فً ٌستخدم) استر البولً راتٌنجهـ. 

 

 بالحرارة التشكيل إلعادة القابل غير البالستيك .2

 بحٌث بالضغــــط محــــددا شكال وٌأخذ بالحرارة لٌنا النوع هذا ٌصبح التصنٌع عند

 ٌمكن ال تصنٌعه وبعد  السالسل تقاطعات عبر محكم بشكل مرتبطة جزٌئاته تصبح

 .أخرى مرة بالحرارة تشكٌله إعادة

 

 بالحرارة اللدن أو الحراري للدنا .3

. دهاـــــتبرٌ عند أخرى مرة وتتصلب بالحرارة تلٌن التً اللدائن أنواع من نوع هو

 دونــب والتجمد الذوبان من عدٌدة دورات لها ٌحدث أن ٌمكن بالحرارة اللدنة المواد

 سهلة المواد هذه ٌجعل وهذا. لعملٌات مناسبة ٌجعلها مما, لها كٌمٌائً تغٌٌر حدوث

 . اللحام الحقن التشكٌل منها طرق عدةب التصنٌع

 



 

 )))تصنيف اللدائن (((

 

 وهً : أصناف أربعة إلى اللدائن تصنٌف ٌمكن

 على قدرتها من اسمها واشتق عازلة المواد هذه وتعتبر:  الحرارٌة اللدائن .1

 . مرتفعة حرارة درجة تحت العملٌة هذه وتتم القولبة

 

 حرارة تشكل أن ٌمكن ال بحٌث الممتازة لالعواز من وهً: المتصلدة .اللدائن2

 . الطبخ أفران مقابض لصنع تستعمل وهً

 

 التعرض بعد األول وضعها إلى الرجوع خاصٌاتها أهم ومن :المطاطٌة .المواد3

 . التمطٌط لعملٌة

 

 اسمها مادة إلى غاز أي بإضافة النوع هذا على الحصول وٌمكن:  الرغوٌة .المواد4

 . اسفنجٌة مادة كوٌنلت البالستٌك راتنج

 

 )))تركٌب اللدائن (((

 من ذرتٌن من دـالواح الجزيء ٌتكون عضوي غاز وهو األٌثٌن من اللدائن تتركب

 مشتقات أحد كذلك وهوC2H4 ب له وٌرمز الهٌدروجٌن من ذرات وأربع الكربون

. كــــــالبالستٌ نواعـــــأ أشهر من وــــوه البوثٌلٌن صناعة فً دمــٌستخ الذي النفط

 وتسمى.  متماسكة الجزٌئات تجعل كٌمٌائٌة بمواد  االٌثٌن جزٌئات بٌن الربط وٌنتج

 .بالبلمرة السالسل لهذه التشابك عملٌة

 

 

 



 


