
 اللدائن ((( صناعة)))

 :التالية الخطوات خالل من البالستيك تصنيع يتم البالستيك صناعة

 الّطبيعــي، والؽاز الخام الّنفط تكرير عند: والمونومرات الخام المواد إعداد .1

 وادــالم على للحصول( cracking process) الّتكسير ُتسمى عملية تحدث

 للحصول ا  ــكيميائي الهيدروكربونات الجُتع ذلك وبعد الهيدروكربونّية، الخام

 والبروبيليـــــن، اإليثيلين،: مثل الهيدروكربونّية، راتـــــالمونوم ىـــــــعل

 الفينيل، دـــــوكلوري الّستايرين، لـــــــمث رىـــــاألخ ونـالكرب ومونومرات

 .واألكريلونتريل

 يتم والتي البوليمرات، نـــــلتكوي المونومرات ربط يتم: البوليمرات تكوين .2

 مثبطات إضافة ةـــالمعالج وتتضّمن خواصها، لتحسين ومعالجتها تجميعها

 حريق، حدوث الــــــح في اللهب تشكيل تؤّخر مواد وهي الكيميائية اللهب

نات،  ما أو الّناتجة، راتـــالبوليم تكون المرحلة هذه وفي واألصباغ، والملدِّ

 صؽيرة راتــــك شكل على( Polymer Resin) الراتنج بوليمرات ُيسمى

 .الحجم

 في وصّبه الراتنج نــتسخي يتم ةــــالمرحل هذه في :الّنهائي المنتج تشكيل  .3

 الخطوات من العديد ةـــالمرحل هذه تتضّمن أن ويمكن ليبرد، وتركه قوالب

 ََ  :ومنها المرؼوب، المنتج نوع على اعتماداَ

بعــــــد  الّراتنج اتــــــكري تشكيل ةـــــعملي وهي (:Extrusion) آ. البثق

 للضؽط اــــــــوتعريضه طويلة حجرات في بتمريرهــــــــا وذلك تسخينها؛

 ثم ّددة،ـــمح أشكال   لتّتخذ صؽيرة فتحات خالل من المرور علــى إلجبارها

 ةــاألشرط لصنع الطريقة هذه وُتستخَدم الهواء، أو للماء بتعريضها تبريدها

 .بالستيكّيةال

 وهو الّراتنج نـــــحق تمــــــي (:Injection molding) بالحقن القولبة ب.

 محّددا ، ال  ـــشك لتكتسب دـــــــالتبري قوالب داخل مرتفع ضؽط تحت ساخـــن

 .المثال سبيل على والزبدة اللبن علبو حاويات لتصنيع الطريقة هذه تستخدم

 جنب إلى ا  ــــــجنب العملية هذه تتم (:Blow molding) بالنفخ الّتشكيل ج.

 وذلك البالستيكّية؛ القوارير لتصنيع وُتستخَدم بالحقن، القولبة أو البثق مــــع

د قالب في الّساخن البالستيك من أنبوب بوضع  لهواء هـــــتعريض مــــــث مبرَّ

 شكل على يتصلّب حتى َركـــــوُيت القالب، جوانب إلى الّراتنج يدفع مضؽوط

 . المطلـوب القالب



 الّساخن الّراتنج يوضع (:Rotational molding) بالدوران القولبة د. 

 القالب، جوانب على الّراتنج توزيع يتم حتى تدويره ويتم مستدير، قالب في

 مواد عـــلتصني الُتقنية هذه وُتستخدم المطلوب، الّشكل ويتخذ ليبرد ُيترك ثم

 الّرياضّية، والمعدات األثاث، وقطع األطفال، ىدم: مثل مجّوفة، بالستيكية

 البالستيك أنواع. وؼيرها الّنفايات، وحاويات
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 (((دامات اللدائناستخ)))

اىيً٘ أي ٍ٘اطِ في مو بقاع اىؼاىٌ اُ يسخغْي في حياحٔ اىيٍ٘يت ػِ اسخخذاً  ذال ّج

ٕزٓ اىَادة ار اصبحج ضشٗسة ٍيحت , فٖي دخيج في مو ٍفاصو حياة اىَ٘اطِ في 

 : تٍسنْٔ اٗ ػَئ اٗ باق االٍناُ االخشٙ اىخذٍيت ٍْٖا اٗ اىخشفيٖي

 اىخح٘يييت ٗاإلّشائيت.حسخخذً اىيذائِ في اىقطاػاث  .1

 ٗحسخخذً في صْاػاث اىخغييف إلّخاج األمياس ٗاىؼب٘اث. .2



ٗحسخخذً مزىل في صْغ اىسجاد ٗاىحباه, ٗىؼزه اىنابالث ٗاألسالك, ٗبْاء  .3

 أطش األسقف ٗاألب٘اب ٗاىْ٘افز.

ٗحسخخذً في اى٘سائو اإلىنخشّٗيت ماىغساالث ٗاىثالجاث ٗاىٖ٘احف اىخيي٘يت  .4

 ٗاألسضيت.

في صْغ اىَؼذاث اىشياضيت ٗاألىؼاب ٗاىنثيش ٍِ أدٗاث اىَْزه  ٗحسخخذً .5

 محافظاث اىطؼاً ٍٗغيفاث اىطؼاً.

 



 

 


