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  م١٢/٠٧/٢٠٠٨                          عطائیمديپلوم انجينير کري :تتبع و نگارش
  
  

  بازگشت توليد مواد مصنوعی به مزرعه
  )پالستيک( از مواد تقليدی زيقيمت برای توليد زيورات، به مواد مصنوعی 

  . که اساس توليد آن نفت می باشد
  
  

در راستای ارتقای نرخ . ير، بوره اره و ديگر مواد طبيعی ساخته شداولين پالستيک از مواد خام فوسيل نه بلکه از ش
ُطرق جديد توليد تغيير پروسه را . نفت، توليد کنندگان پالستيک به مواد خامی مراجعه می کنند که در طبيعت نمو کند

  .ساده تر می سازد
  

را نوشت که تاجر و کميادان  سال نسخۀ ۵٠٠جمهوريت آلمان، ولفگنگ زايدل، قبل از ) Bayern(راهب بايری 
پنر بز و يا پنر ديگر را که کم روغن باشد بگير و آن را پارچه، « : به وی فاش کرده بود  از سويس،شوبينگرشوقی، 

پنر بايد يک روز جوش داده شود، آب شيرمانند را بيرون بريز، . »پارچه کن بعد آنرا با آب در يک کاسه جای بده
از . اين پروسه تا وقتی تکرار گردد که آب روی پنر شفاف باشد.  با آب جوش داده شودآنچه تهنشين شده دو باره

مخلوط مواد تهنشين شدۀ خميرمانند با قاليی گرم مادۀ شفافی بدست می آيد  و تا که سرد نشده باشد می توان آنرا طبق 
ولی روز های دراز جوش .  بوداز استحکام مادۀ مانند شاخ حيوان مجذوب گرديده زايدل راهب. خواهش شکل داد

  .دادن پنير زحمت افزا بود و ازاين لحاظ مادۀ متذکره بزودی دوباره به فراموشی سپرده شد
  

  
  

  قلمدان با ديوات های رنگ از يک مادۀ مصنوعی 
Bois durci» « که اساس آن خون گاو و بوره اره  

  .می باشد
اين قلمدان در حال در موزيم مسلکی وينترتور 

  .ه می شودددي) سويس(

  
  

  و عاج)  چوبی است زياد محکم، ثقيل، مقبول و قيمت(قشنگ مانند چوب ابنوس 
م کميادان آلمانی، ادولف شپيتلر، يک ١٨٩٧قرن ها بعد تر رنسانس مادۀ مصنوعی از شير بميان آمد زيرا در سال 

" فرمالدئيد"ک وی در البراتوارش بوطل اگر به افسانه اعتبار قايل شد، روزی پش. طريق سادۀ توليد آنرا کشف کرد
اساس اين . را در گالس شير وی خالی کرد و در نتيجه روی تصادف يک ماده خميرمانند بدست آمد) مواد کميايی(

 زايدلفرمالدئيد و سفيدی تخم در شير، آن مادۀ شاخ مانند را می سازند که : عمل کمياوی بزودی توضيح گرديد
که از  )"Casein(کازين" نام گذاری شد و از آن به بعد با - سنگ شير-ين ماده گالليتا. مجذوب آن گرديده بود

آن زمان پالستيک يک مادۀ خاص پنداشته می شد و گالليت . زيروم شير جدا می گرديد به توليد آن پرداخته می شد
چوب محکم " زيقيمت در آن فرصت برای توليد تقليدی از مواد. سنگ های نجيبه در زيورات را تعويض می کرد

)Bois durci "( چارلس لپاژ "، مخلوطی از بوره اره، خون گاونر، آب و رنگ کهCharles Lepage " فرانسوی
اين مخلوط مانند چوب ابنوس معلوم می شد ولی يک فائدۀ . ثبت کرد، بکار برده می شدام امتياز آنر١٨۵۵در سال 

ا نداشت بلکه به صورت ساده، بطور مثال برای چوکات تزئين ضرورت تراش و حک کردن ر: قاطع را در بر داشت
چوب " از بوره ارۀ چوب گالب  برازيلی، قشنگترين  با استفاده. شدۀ عکس، گل سينه و غيره در قالب ريخته می شد

)Bois durci "(تزينی بدست می آيد .  
 ،)Mayas(ماياس : ازيل بدست آمد، که عصر پالستيک را مژده داد نيز از بر)رابر(مواد خام، شيره کاوچوک 

 . برای عدم نفوذ آب ، مورد استفاده قرار می دادندپوش پایمردمان بومی امريکای وسطی اين شيرۀ نبات را به حيث 
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ولی از .  م به اين سو ، شناخته می شدند١٨٢٣ از پنبه با رابرو باال پوش بارانی ازمخلوط  م ١٧٧٠ پنسل پاک از 
را تحت حرارت بلند ) گوگرد(جوش رابر با زرنيخ ) Charles Gooyear(چارلس گوديار ) م١٨۴٠سال (زمانيکه 

  چوب ابنوساين مواد در اول هم به حيث تعويض . انکشاف داد، رابرخام به رابر سخت و با ثباب تبديل گرديد
را در منطقۀ امازون به وجود استعمال می گرديد، بعدًا برای توليد تاير موتر و بايسکل يکار برده شده و غنای عجيبی 

  . آورد
همچنان بازار پبنه، يک مواد خام ديگر از طبيعت، بزودی  باال گرفت که از همه بيشتر در تخنيک سينما مورد 

تشکيل می دهد که مواد اوليه برای توليد  ) cillulose(سيلولوز "قسمت عمدۀ پنبه را . استفاده قرار داده می شد
اين يک موفقيت بسيارخطرناک بود . م مورد استفاده قرار می گرفت١٩۵٠ است و الی سال های )فلم سينما(سيلولويد 

آن زمان چندين ماشين سينما طعمۀ حريق شده و در . از نظر کمياوی با با روت پنبه آشنائی داردسيلولويد زيرا 
 خود بخود تحت بوجود آمدن گاز سيلولويدآرشيف فلمهای سينما امروز هم از احتياط کامل کار گرفته می شود زيرا 

از آن جمله است، سيلولويد که ) نيترات(، در وقت کشف نمک سلولوز١٩حتی، در قرن . می تواند آتش بگيرد
درس می داد، ) سويس(که در پوهنتون بازل " باين. ش. کرستيان ف"کميادان، : بسرعت تام حريق بوقوع پيوست

وقتی او اين پاشيدگی را همرای . از تيزاب های نيتروژن و زرنيخ، پاشيدرا که مخلوطی است  نيتر ير بتيزاسهوًا 
 سلولوززيرا تيزاب ها .پيش بند خود پاک کرد و آنرا جهت خشک شدن باالی بخاری انداخت، بدون وقفه حريق شد

  .پيش بند را به باروت پنبه تبديل کرده بود
 انگليسی نمک الکساندر پارکيسبطوری مثال : د ساختاين مواد بعدًا بسياری از اختراع کنندگان را مجذوت خو

در امريکا . را که پيش قراول سلولويد است بدست آوردپارکيزين سلولوز را با کامپفرمخلوط کرد و مواد مصنوعی 
که مسلک طباعت را آموخته بود در انگيزۀ جايزه  ده هزار دالری که از طرف توليد کننده توپ جان ويسلی هويات 

مادۀ جديد بايد عاج را که خيلی . به تجربه پرداختپارکيزين برای بدست آوردن مواد جديد، گذاشته شده بود، با بليارد 
او جايزه را بدست نياورد . ناميدسيلولويد را تغير داده و حاصل آنرا  پارکيس  نسخۀهويات. قيمت بود تعويض نمايد

. ادۀ نهايت سبک و حتی بايک ضربه می شد حريق شودمسيلولويد  . توپ های بليارد ساخت   سيلولويدولی از
من پروا ندارم اما هروقت توپ های بليارد باهم تصادم می کنند ، : "نوشت هويات صاحب يک صالون آن زمان به 

  ". مردان تفنگچه های شان را می کشند
  

   قبل از يک صدسال کشف گرديد–سلوفان 
اين ورقه .  هم ناميده می شودسيلگالس است که سلوفانن ماده اي:  استسلولوزبکلی بی خطر يک مادۀ ديگری 

برندنبرگر، . ا.  ژشفاف پالستيک امروز با يک طريق ديگر توليد می شود، که يک کميا دان و انجينير سويسی ،
ه را تاسيس کرد کسلوفان در پاريس اولين کار خانۀ برندنبرگر . ا. ژپنجسال بعد . م راجستر کرده است١٩٠٨درسال 

بکار برده می ، ساخته می شدسيلولويد  در زمان جنگ جهانی اول در ماسک های گاز برای حفاظۀ چشم که قبالً  از
با . او بعد از ختم جنگ پلستيک توليد خود را به امريکا صادر کرد که در آن جا سر وصدای بلند کرده بود. شد

 selve(  ممکن گرديد تا خريداران خود اجناس مورد ضروت را در مغازه های  بزرگ مواد خوراکیسلوفان
Service ( م اين يگانه امکان بسته بندی با پالستيک شفاف بود که مورد ١٩۵٠بسته بندی کنند؛ و الی سال های

که از نفت ساخته می شد  )Polypropylen( پوليپروپولين بعد تر جای سلوفان را حد اکثر . استفاده قرار می گرفت
امروز با سلوفان سيگار و قطيهای  چاکليت بصورت نفيس بسته بندی می . ، می گرفت  نازلتر تمام می گرديدو

  .گردند
و ديگر مواد مصنوعی که از نفت توليد می گرديد به بازار  )Polyethylen ( پولی ِاتولندر اواسط قرن اخير 

را نيز در بر دارد بنزين خام ده می شود و اصطالح نامي) Naphtha ( نفتابا مادۀ جانبی نفت که. عرض وجود کرند
استعمال (مادۀ اوليۀ توليد به اختيار توليد کنندگان گذاشته شد که به مراتب نازلتر دستگيری می کرد و به حيث وسيلۀ 

 -١٩٧٩شهرت پلستيک وقتی صدمه ديد که در سال های . کوهای مواد فضله را تشکيل می دهد) کن و بيرون بانداز
نرخ مواد نفتی  سعود قابل اعتنا کرد وتوليد کنندگان مواد مصنوعی دو باره متوجه نموی مواد ) بحران نفت(م ١٩٨٠

روی دست گرفته شد ولی اين مرتبه  نه به  دوبارهمواد بيو تحقيقات در مورد توليد پلستيک از . خام نباتی گرديدند
ن فهميده شده بود که مواد مصنوعی مولکولهای عظيمی درضم! معيار محدود از شير يا پنر و به پرنسيپ تصادف

. هستند از واحد های که با هم ارتباط دارند و همچنان اين طرح ساختمان اساس اکثر مواد طبيعی را تشکيل می دهد
طبيعی بايد تعويضی برای مواد مصنوعی، توليد از مواد ) Polymer( از نظر دور نبود که در چوکات پوليميرهای

  . جستجو گرددنفتی، 
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 از با هم مولکول های مرتبظ شکر  )cillulose(سيلولوز امروز رول کليدی را مواد نشايستۀ نباتی دارد که مانند 
و پالسيک ) گيالس و پياله(م به اين طرف خريطه های همرا، وسايل نوشيدنی ١٩٨٠از سال های . ساخته شده است
ه ساخته شده اند و برای اين منظوربا وسايل مختلف کمکی يک جا اطفال که از نشايست Diaper دايپر روپوش برای

عالقۀ تو ليد کندگان  . در اختيار می باشد) در غير آن مواد مصنوعی با رطوبت می پندند و چسپش پيدا می کنند(شده  
 مولکوهای اين ماده به حيث خوازه در جدار حجرات نباتی،. آينده می تواند بيشتر گردد درسيلولوز پلستيک به  

عضوی هستند که زيادترين در روی زمين وجود دارند؛ نباتات ساالنه هفت مرتبه بيشتر از ضرورت ما به نفت، 
درتوليد . در اين است که نه در آب و نه در مواد عضوی منحل می گرددسيلولوز نقص . توليد می کنندسيلولوز 

که " Carbon disulfidکارين ديزولفيد  " و"Sodium hydrxidسوديوم هيد روکوسيد "سيلولوز تا حال بايد 
ولی اکنون بايد مادۀ جديد منحل کننده در بدست آوردن و بکار بردن سلولوز سهولت . ذهری است بکار برده می شود

  .پبش کند
  

  پلستيک از جواری و نيشکر
در اياالت .  اول را داردهمچنان در پروسه های بيو تخنيکی برای توليد پلستيک، نشايسته به حيث مواد خام جای

م به اين سو از نشايستۀ جواری ٢٠٠٢از سال   Nature Worksنيچر وارکس متحده امريکا بطور مثال کمپنی 
کاربن دای  از مواد خام نموکنندۀ نباتی  بدست می آيد و در برابر PLA(. توليد می کند  PLAپی ال ِا مادۀ مصنوعی 

 صدمه نمی رساند، از نظر بيو لوژی منحل می شود و ازلحاظ ارتقای روز  خنثی بوده ، محيط زيست رااوکسايد
نباتات دارای نشايسته مانند جودر، جواری يا لبلبو به حيث مواد خام  در توليد . افزون نرخ نفت يک بديل خوب است
به اسيد شير تبديل  شکر که از اشتقاق نشايسته بدست می آيد تو سط ميکروب ها ).مواد مصنوعی آيندۀ درخشان دارند

ً  زريعۀ عمل کمياوی به  از اين ماده می توان با وسايل دست داشته .  مرتبط می شودPLAمی گردد که بعدا
نقص درکار اين . تارمصنوعی برای نساجی، ورقه پلستيک برای محافظۀ غذا و کاسه گگ های ماست را توليد نمود

. ت می دهد، کاربن دای او کسايد و ديگرگازها درآن نفوذ می کنداست که اين ماده در آفتاب شديد شکل خود را ازدس
کوشش می گردد با عالوه نمودن يک الی بسيار نازک روی آن و يا . کوکاکوال از يک چنين بوتل مزۀ چندان ندارد

  .عنصرزيادی اين مشکل رفع گردد
Polsyest r اضافه از ضرورت از چندين ميکروب  پولی ايستر از طبيعت در برابر حرات مقاوم و در مواد خوراکی

ريزرف انرژی است برای ( اين ميکروب ها به شکل دانه های کوچک در حجره تهنشين می شوند . توليد می گردد،
برای تزئيد توليد، ميکروب ها بايد از حد بيشتر با . و با مواد حل کننده از حجره جدا شده می توانند) زمان بحرانی

 که به حيث مواد بی کاره از توليد بيوديزل بدست می آيد از          Glycerinن گليسرين همچنا. شکر تغذيه شوند
يک مادۀ ديگر را که تا حال از نفت بدست می آمد                  .  تبديل می گرددبيو پولی ايستر به يک حجره يی ها

)Propandiol - از اين ماد توسط عمل . وليد می کند از شکرنشايستۀ جواری تدوپونت، کمپنی امريکائی ) ١،٣
که ماده درجه يک برای توليد بيش از  Polyethylenپولی ايتولن حتی . کمياوی بوتل های نوشابه ساخته می شوند

 و توليد کنندۀ شکر از برازيل Dowداو کمپنی کمياوی .  توليد گرددمواد بيوحد بکار برده می شود بايد در آينده از 
  .  از نيشکر توليد کنندپولی ايتولن هزارتن ٣۵٠م به بعد ساالنه ٢٠١١واهند از می خکريستال ِسف 

نقص کالن . با مواد مصنوعی که از نفت بدست می آمدند، هيچ تفاوِت ندارند از نظر کمياویمواد مصنوعی بيو اکثر 
واند به خاطر جمع چند عدد ، می تراهب بايری، زايدل. درين است که اين مواد در رقابت با مواد غذائی قرار دارند

برخالف، امروز مواد مصنوعی به .  را از پنر بسازد چه با آن ذخرۀ مواد خوراکی تخليه نمی گردد)نشان( ميدايون
م ضرورت به  مواد مصنوعی، جهان شمول، بقرار اگنتورمسلکی ٢٠١٠در سال : حجم بی حد زياد توليد می گردد
آرد جواری و ديگر مواد .  مليون تن را در بر خواهد گرفت٢۶٠ساالنه ) عتیزرا(آلمانی، به مواد خام نمو کننده 

اوليه يی خوراکی، از اين نگاه صرف دريک زمان موقتی به حيث مواد خام توليد مواد مصنوعی بکار گرفته خواهد 
  .  يد عادت کنندشد تا توليد کنندگان مواد مصنوعی در عوض به بقايای بی کارۀ نباتات به حيث مواد خام برای تول

  
  پايان

 


