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  :چكيده 

 10حاضر كشور ما هم يكي از  در حال. امروزه با افزايش جمعيت ، استفاده از ظروف يكبار مصرف ، افزايش سرسام آوري يافته است

( اين ظروف بطوركلي از پالستيك هاي پلي استايرن ، پلي وينيل كلريد ، پلي . كشور اول دنيا در استفاده از ظروف يكبار مصرف مي باشد

بر پليمرهاي فوق ، مواد  و در فرآيند توليد عالوه د، پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، پلي كربنات و پلي آميد تشكيل يافته ان) اتيلن ترفتاالت 

افزودني ها داراي آثار زيان بار زيست محيطي و نيز ضررهاي بهداشتي مي ، اغلب اين پليمرها و  افزوده مي شودافزودني گوناگوني به آنها 

هايتاً در ارتباط با و ن. روف بيان گرديده استظمختصري هم از ساختار و نحوه ي توليد اين  ،باشند كه در اين مقاله ضمن بررسي اين آثار

  .ح شده استرپيشنهاداتي مط ،ل و رعايت استانداردهاركنت
  

   :مقدمه 

امروزه با افزايش جمعيت و با توجه به تغيير الگوي زندگي و صنعتي شدن آن، نياز گروه هاي مختلف سني و افزايش مصرف غذا در 

افزايش چشمگيري يافته  ، موادغذايي و آشاميدني عرضه  و ونقل، حمل  استفاده از ظروف يكبار مصرف براي نگهداري ،خارج از منزل

 و دسترسي سريع وقت در جويي مصرف ، صرفه در سهولت  ، ، حمل و نقل آسان قيمت ارزاناز داليل اين افزايش مي توان به  .است

تا  ه استسال طول كشيد 12  تقريباًو  ذردگ سال نمي30مصرف پالستيكي در كشورما بيش از  بار از شروع استفاده از ظروف يك  ،اشاره كرد

ولي در عرض چند سال اخير  دوه شنهاي بهداشتي نهادي ها و توصيه رساني اطالع بار مصرف در بين مردم با توجه به استفاده از ظروف يك

اول دنيا در استفاده از كشور  10در حال حاضر ايران يكي از سبب شده سرعت توليد اين ظروف آنچنان سرسام آور باال رفته است كه 

با يك  ، است هزار تن ظروف يكبار مصرف در كشور استفاده شده 570 بيش از ، 85طوري كه فقط در سال  ، بهباشدظروف يكبار مصرف 

و  ديلتب ،كيلو مواد نفتي به پالستيك يكبار مصرف 10سال تقريبا  هردر) از كودك، نوجوان و پير( حساب سر انگشتي به ازاي هر ايراني 

،  عالوه بر آبميوه فروشي ها اين روزها تب استفاده از ظروف يكبار مصرف به قدرى فراگير و گسترده شده است كه.  ]2[استفاده شده است

دهند  هاى دوستانه خود ترجيح مى برخى از مردم حتى در مهمانى ، ها ها، سلف سرويس ادارات و دانشگاه ، پيتزا فروشي ها بستني فروشي

ي نذري و در مراسم هايي مانند جشن هاو حتي هنگام پخش غذا جويى در وقت و انرژى خود از اين ظروف استفاده كنند صرفهبراى 

در  لذا. هاي رنگارنگ پالستيكي استفاده كنند كلي از برنامه حذف كنند و از بشقاب و ليوان  تولدهاي كودكانه دردسر شستشوي ظرف را به

 تهرانشهردر ازجملهدر كالن شهرها  به خصوص هاى ظروف يكبار مصرف ها و فروشگاه روزافزون مغازه هاى اخير شاهد افزايش سال

بيش به وجود  توليد اين ظروف نيز شده است بطوري كه برخي از مسئولين  ه هايهمين مطلب موجب افزايش واحدها و كارخان .هستيم

اين گسترش سريع مانند سايرزمينه هاي شيمي  .]2[دنكن در كشور اشاره مي سه هزار واحد مجاز و غيرمجاز توليد ظروف يكبار مصرفاز 

نقاط قوت آن در نظر گرفته مي شد و همين موجب رشد سريع توليد و  ً اكه دراوايل اكثر ،مي باشد داراي نقاط قوت ونقاط ضعف فراواني

توجه قرار گرفت به نحوي كه در حال حاضر در برخي مصرف آن مي گرديد ولي رفته رفته نقاط ضعف آن پديدار گشته و كم كم مورد 

مضررات ظروف  ونحوه توليد ،لذا در اين مقاله سعي مي كنيم ساختار ،محدوديت هايي در توليد و مصرف آنها اعمال مي كنندكشورها 

  .ته باشيميكبار مصرف رابطورخالصه بررسي كرده وبه تالش ها ويافنه هاي بشر در حهت رفع اين مشكل اشاره اي داش
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  : ساختار و نحوه توليد ظروف يكبار مصرف 

اتيلن  ( پلي ،) PVC(  كلريد پلي وينيل ،) PS (يرناپلي استشامل ظروف يكبارمصرف،  ساختندر استفادهانواع پليمرهاي مصنوعي مورد 

ختار و سا با كه در ارتباط مي باشد  ) PA( پلي آميدو   ) PC(پلي كربنات  ، ) PP( پلي پروپيلن ، ) PE( پلي اتيلن ، ) PET(  ) ترفتاالت

  .نحوه ي توليد هركدام توضيح مختصري را مطرح مي كنيم

 مي تواند به پلي استايرن تبديل )و آنيوني  كاتيوني ،اعم از راديكالي(  استايرن درشرايط بسيار متنوعي ) :PS(پلي استايرن  -1

   ،) GPPS (پلي استايرن شفاف  ،) EPS( جمله پلي استايرن فوم شودومحصوالت مختلف باخواص متفاوت رابوجودآورداز 

  

ن و توليد ليوا ،بسته بندي  ،عايق كاري  ، ساختمان سازيكه در زمينه هاي مختلفي از جمله .... و )  HIPS (پلي استايرن سفيد رنگ 

انواع متنوع پلي استايرن ها در بسته بندي مواد غذايي و ساختن ظروف يكبار  .ندكاربرد بسيار وسيعي يافته ا... ظروف يكبار مصرف و 

  سفيد رنگ و پلي استايرن )  EPS( پلي استايرن فوم   ًمصرف بطور گسترده بكار گرفته مي شوند مثال

 )HIPS ( ا ًو نيز براي ساختن ظروف مورد استفاده در غذاخوري ها خصوص و سركه گوشتت لبني، بندى و نگهدارى محصوال براى بسته 

 ،براي توليد ليوان ها و ظروف مورد نياز براي نوشيدني هاي سرد)  GPPS( و پلي استايرن شفاف  نگهداري غذاها ي گرم در ظروف الزم

  .]4[بكار مي روند

  .را به راحتي مي توان با استفاده از روش راديكالي به پلي وينيل كلريدتبديل كردوينيل كلريد ) :  PVC(  پلي وينيل كلريد -2

  

وده اي روش ت ،دو يا امولسيوني صورت مي گير) سوسپانسيون (پليمر شدن وينيل كلريد هم به روش توده اي و هم به روش تعليقي 

و توزيع ذرات را با تغيير سيستم  ، اندازه ،شكل  يدر روش تعليق ،چون پليمر حاصل در مونومر غير محلول استيك روش ناهمگن است 

به دليل حالليت كم وينيل كلريد در آب از روش . ل نمودرمي توان كنت  ، و سرعت بهم زدن) ژالتين است   ًكه معموال( معلق كننده 

يك پليمر خطي مي باشد و وجود اتم كلر در آن موجب برهم كنش بين  ،پلي وينيل كلريد حاصل . سيوني هم مي توان استفاده كردامول

براي ايجاد خواص مورد  ،در پلي وينيل كلريدهاي تجاري . زنجيرهاي پليمري مي شود در نتيجه سختي و استحكام پليمر افزايش مي يابد

  . جمله مواد نرم كننده هم مي افزايندمواد گوناگوني از  ،نظر 

، ورق و كف پوش ، اسباب بازي ، لباس ، باراني ، پرده ، پوشش سيم هاي  پلي وينيل كلريد داراي كاربردهاي فراواني به صورت فيلم

 از پلي وينيل كلريدساخته شده  بار مصرف يك  ظروف. مي باشد... وسايل ورزشي ، كيف هاي دستي ، پوشش و ظروف مواد غذايي و   ،برق
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) PVC( و تعداد بسيار  روند به كار مي ...هاي دارويي، آدامس و  بندي كپسول مرغ و ماهي و بسته ، بندي مواد غذايي مانند گوشت در بسته

   .]10[ساخته مي شوندكمي از بطريهاي پالستيكي هم از پلي وينل كلريد 

ترفتاليك اسيد دترين پلي استر خطي اشباع مي باشد كه از واكنش رپركارب) ن ترفتاالت ليات( پلي  ) : PET(  ) اتيلن ترفتاالت ( پلي -3

   .توده وهم از روش محلول  توليد شود پليمر شدن مي تواند هم از روش وبا اتيلن گليكول به دست مي آيد 

  

  

نيروهاي بين مولكولي در . شه اي متبلور مي شوداين پليمر به دليل نظم ساختماني به آساني در درجه حرارت باالتر از دماي تبديل شي

مي باشد ولي به دليل حضور حلقه در زنجير اصلي ، استحكام بيشتري پيدا مي كند كه سبب باالتر بودن  66اين پليمر كمتر از نايلون 

گي و جذب كم آب بل چروكيدمي شود، استحكام زياد ، مقاومت در مقا)  0C 265( و نقطه ي ذوب آن )  0C 80( دماي تبديل شيشه اي 

از سال . مي باشد كه اغلب بصورت الياف هايي به نام داكرون و تريلن به بازار عرضه مي شود) اتيلن تر فتاالت ( از خصوصيات اصلي پلي 

ار شفاف توليد آغاز شد و با اين ماده انسان توانست بطري هاي محكم و بسي) لن تر فتاالت يات( ساختن بطري هاي نوشابه از پلي  1970

) اتيلن ترفتاالت ( درصد بطري هاي نوشابه از پلي  90رفته رفته توليد اين بطري ها افزايش يافت به طوري كه امروزه بيش از نمايد و 

  .]8[ساخته مي شود

   .كردتبديل )  PE( اتيلن را مي توان به كمك فرآيندهاي مختلف به انواع گوناگون پلي اتيلن ) :  PE( پلي اتيلن  -4

  

، پلي اتيلن سبك )  HDPE( ، پلي اتيلن سنگين )  LDPE( پلي اتيلن سبك : مهمترين پليمرهاي تجاري حاصل از اتيلن عبارتند از   

) الف : براي تهيه ي پلي اتيلن از اتيلن وجود دارد بطوركلي چهار روش  ) . UHDPE( و پلي اتيلن بسيار سنگين )   LLDPE( خطي 

توليد مي شود و اكثر پليمرهايي كه با  0C 300تا  0C 80اتمسفر و در دماي  3000تا  1000اال كه در آن پليمر تحت فشار فرآيند فشار ب

فرآيند زيگلر كه در آن از كاتاليزگر مخصوصي  )ب . ي اتيلن سبك يا پلي اتيلن با چگالي پايين مي باشندلاين روش بدست مي آيندپ

فرآيند فيليپس كه در آن اتيلن را در يك ) ج . و پليمر حاصل داراي چگالي متوسط مي باشد ي نياز استاستفاده مي شود وبه فشار كمتر

 6/13ودرفشار  0C 160تا  0C 130هيدروكربن مايع مانند سيكلوهگزان حل مي كنند و بوسيله ي يك كاتاليزگر اكسيد فلزي دردماي 

فرآيند استاندارد اويل كه در آن ) د . ليمر بدست آمده داراي باالترين چگالي مي باشداتمسفر به پليمر تبديل مي كنند ، پ 3/27اتمسفر تا 

خصوصياتي مانند پايين بودن قيمت ، فرآيندپذيري ، خواص الكتريكي مناسب ،مقاومت  .هم پلي اتيلن با چگالي باال توليد مي شود

د بسيار گسترده آن برو قابليت نفوذ آب بسيار كم درآن موجب كار عطاف پذيري ، شفافيت ، عاري از بوي زننده بودننشيميايي خوب ، ا

كاربرد پيدا كرده ... شده است و در تهيه ي انواع ظروف حمل و نقل ، پوشش سيم ها ، لوله هاي آب ، طناب ،تورماهيگيري ، بسته بندي و

استفاده مي  HDPEغيرمنجمد  تنقالت از  وبراي بسته بندي غذاهاي LDPEبراي بسته بندي موادغذايي منجمد ازفيلم هاي .است

    .]4[شود

رهاي كاتيوني ، آنيوني و راديكال آزاد مي تواند به پلي پروپيلن تبديل شود گپروپيلن با استفاده از انواع كاتاليز ) : PP( پلي پروپيلن  -5

  .داشته باشد) سينديوتاكتيك و اتاكتيك ايزوتاكتيك ، ( و پليمر حاصل مي تواند انواع آرايش فضايي 
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ناتا از پروپيلن خالص  –درصد پلي پروپيلن توليدي تجاري از نوع ايزوتاكتيك مي باشد كه با استفاده از كاتاليزگرهاي زيگلر  90بيش از 

ن ايزوتاكتيك آرايش منظمي داشته و در آن همه ي متيل ها در يك طرف قرار گرفته و امكان ساخته مي شود براي اين كه پلي پروپيل

پرده و مبل ، اين نوع پلي پروپيلن داراي كاربردهاي فراواني مي باشد از جمله نخ قاليبافي ، . بلوري شدن بيشتر را به پليمر مي دهند

ل خانگي ، جعبعه بطري نوشابه ، ني براي نوشيدن ، جعبه دارو ، ظروف يكبار يل خودرو ، وساياسرنگ ، حوله ، مصالح جاده سازي ، وس

   .]3[ ......مصرف غذا و
  

  : استفاده ظروف يكبار مصرف خطرهاي زيستي و بهداشتي 

مي توان آثار زيان بار مربوط به ظروف يكبار مصرف را در دو دسته ي آثار مربوط به محيط زيست و آثار بهداشتي مربوط به بدن انسان 

  : در نظرگرفت 

   ا ًبا توجه به اين كه چگالي پالستيك ها كمتر مي باشد لذا بيشترين حجم زباله ها را خصوص: آثارمربوط به محيط زيست   -1

براي از بين بردن اين زباله ها . در شهرهاي بزرگ ، پالستيك ها ، بخصوص زباله هاي مربوط به ظروف يكبار مصرف تشكيل مي دهند

روش بازگرداني  .، دفن در زير خاك و سوزاندن استفاده مي شود، هركدام از اين روش ها مشكالت خاص خود را دارد روش بازگرداني سهاز

هزينه بر و گران مي باشد لذا علي رغم اين كه درحال گسترش مي باشد ولي در حال حاضر  ا ًك ها روش مفيدي است ولي نسبتپالستي

روش دفن كردن در زير خاك متداول ترين روش براي از بين بردن زباله ها مي باشد ولي با . بازيافت مي شوند درصد ناچيزي از زباله ها

وهمين ن كار اختصاص يابد يتوجه به اين كه براي ازبين رفتن زباله ها چند صد سال وقت الزم است لذا بايد زمين هاي زيادي براي ا

گازهاي حاصل  ً اله سوز بسيارگران است ، ثانيابدستگاه ز ً در روش سوزاندن ، اوال .ته استمطلب انسان ها را با مشكل جدي مواجه ساخ

پلي وينيل كلريد مي سوزد مقدار زيادي گاز ديوكسين توليد مي كند ، ديوكسين از   هنگامي كه  ً از سوزاندن اغلب سمي هستند مثال

  .]2[ده محيط زيست مي باشدنده ي كلرين است كه سمي بوده و آلوده كننهاجزا تشكيل د

اين خود   همان طور كه بيان شد ظروف يكبار مصرف از پليمرهاي مشخصي تهيه مي شوند كه: آثار بهداشتي مربوط به بدن انسان  -2

 حالل هادر اغلب  د و به دليل وزن مولكولي باال عموماً خنثي بوده و قابل حلنندارچنداني ً به تنهايي خطر مسموميت  معموال پليمرها

نرم كننده ها ، پايدار كننده ها ، روان كننده ها ،  ديگري نظيرگوناگون مواد جانبي  هاپليمر اين ولي در فرآيند ساخت و توليد نمي باشند

 و هاو البته با درصد (و رنگدانه ها كه به منظور بهبود خواص پليمر كننده ، مواد مات ها، مواد ضدالكتريسيته ، پركننده ضد اكسنده ها

يا به فرم شيميايي تغيير شكل يافته به همراه و اين مواد ممكن است به همان صورت اوليهذرات  ، به آن افزوده مي شوند ) دوزهاي معيني

در صورت عدم  ودر اختيار توليد كنندگان قرار مي گيرد و نيز  مجاز ليست شده ينوع و ميزان افزودني هالذا  د نپليمر وجود داشته باش

ند كه مقدار مجاز اين مونومرها هم با پليمر ساخته شده وارد محيط مصرف شو همراه نيز مي توانند ل پليمريزاسيون مونومرهاي اوليهتكمي

واز طرف ديگر مي دانيم كه هر ظرف يكبارمصرف پليمري براي انواع مشخص غذا و تحت شرايط  .غ مي شوده توليدكنندگان ابالبعيين وت

، اگر موارد  توسط افراد متخصص تعيين و به مصرف كنندگان اطالع داده مي شود استفاده مي باشد كه اين شرايط معموالً لخاص قاب

مشكل خاصي پيش نمي آيد ولي متأسفانه گاهاً موارد فوق آگاهانه و  مصرف كنندگان رعايت شود معموالً يامذكور توسط توليد كنندگان و

دراستفاده از ظروف  مواردي كهبه مهمترين زير در. بوجود مي آورد را مشكالت عديده و گاهاً غيرقابل جبرانيو يا ناآگاهانه رعايت نشده 

  .]7[اشاره مي شودشود  توجهبايد  يكبار مصرف

 قابل حجم با تماس در زياد مدت به فرد اگر گردد و مي چشم و تنفسي سيستم تحريك مونومر استايرن سبب :پلي استايرن ) الف

 اثرات است ممكن مي گذارد ، قيمنتأثير خونسيستم اعصاب مركزي وگلبول قرمز ن كه برروييضمن ا قرارگيرد استايرن از هيتوج

www.chemyazd.com



 

٥ 

 

ظروف پلي  و (EPS) استفاده از ظروف پلي استايرن فوم دار .نمايد و احتمال سرطان زايي وجود خواهد داشت بروز وي در هم سيستماتيك

 يامثل آش و نگهداري مواد غذايي داغ گرم و مرطوب مشكلي ايجاد نمي كند ، ولي براي ي مواد غذاييبرا (HIPS) سفيدرنگ استايرني

تنها براي  (GPPS) استفاده از ظروف پلي استايرني شفاف. نامناسب است  طبخ مي شود سلسيوسدرجه  140براي پيتزايي كه در دماي 

 ، مناسب نمي باشد مانند چاي و قهوه )سلسيوسدرجه  65دماي باالي ( غنوشيدني هاي سرد مناسب مي باشد و براي مواد غذايي دا

اين كه احتماالً برخي  يبرا .مخاطره آميز است همبراي مواد نوشيدني اسيدي و چرب مانند نوشابه و كاكائو  استفاده از اين ظروف

آزاد شده و به  )زشكنندگي ظروف افزوده مي شود موادي كه براي جلوگيري ا(ويا برخي مواد افزوده شده از جمله اليزرها  مونومرها

به گونه اي  برخي ظروفجنس بهتر است دراستفاده از ظروف پلي استايرني رنگي احتياط شود چون  .سالمتي انسان آسيب مي رساتد

همراه غذا يا چاي وارد  رنگ حل مي شود ويك اليه از آن ،است كه توانايي نگهداري رنگ را ندارند و هنگام تماس با چاي يا غذاي داغ 

يكبار مصرف حاوي آب آشاميدني را  ظروفو يد يكبار مصرف حاوي غذا را داخل ماكروفر قرار نده پلي استايرنيظروف  .بدن مي شود

 رب، بسته بندي مواد غذايي چ كند را تسريع مي استايرنفرآيند آزاد شدن مونومر  احتماالً از آنجايي كه چربي. يدداخل فريزر نگذار

   .]9[صحيح به نظر نمي رسددر اين گونه ظروف  )چنانچه چربي فاز پيوسته باشد(

كاهش مونومر وينيل كلريد چشم را مي سوزاند و ممكن است روي سيستم عصب مركزي اثر گذاشته و باعث  :پلي وينيل كلريد ) ب 

ده براي انسان اپيوندي اثر نامطلوب مي گذارد ، اين م و درصورت مواجهه ي دراز مدت برروي كبد ، رگ هاي خوني و بافت هوشياري شود

در  ) PVC(پلي وينيل كلريد  يكبار مصرف  ظروف. سرطان زا است و ممكن است باعث جهش و صدمه ژن هاي موروثي درانسان شود

رد، اما براي مواد غذايي مرطوب بندي با اين نوع ظروف در مورد مواد خشك زيان چنداني ندا بسته. روند بندي مواد غذايي به كار مي بسته

 بطري هاي آب معدني يا آب آشاميدنيبرخي جنس   .بسيار محتمل است ،امكان مهاجرت مونومر آزاد به داخل مواد غذايي و سپس بدن

فاده بيش از مشكلي براي سالمت انسان بوجود نمي آورد اما است استفاده ازآن در شرايط معمولي باشد كه مي )PVC (از پلي وينيل كلريد 

همچنين استفاده  ،  بنابراين خانواده ها هر چند وقت يكبار بايستي بطري ها را تعويض نمايند  .ددگر ماه از اين بطري ها توصيه نمي 6

وجود  د چون امكان باش آب غوره و سركه براي سالمتي مضر مي, طوالني مدت از اين بطري ها براي نگهداري مواد اسيدي مثل آب ليمو 

  .]9[باشد مي  عامل خطرناكي براي سالمتي انسان آنها وجود دارد كهنومر آزاد در م

 شيميايي و فيزيكي خواص.است حالل ها برابر در مقاوم و خطي پليمري) اتيلن ترفتاالت ( پلي  ) : PET) ( اتيلن ترفتاالت (پلي ) ج 

 در ناپذيري نفوذ و سميت نظر از آن بودن خطر بي سبك، وزن فافيت،ش اتصاالت، استحكام باال، مكانيكي استحكام ويژه اين پليمرمانند

 اثر همچنين. رود كار به ابه هانوش هاي بطري  ساخت در  گسترده طور به در كشور ما كه است شده سبب گاز كربن دي اكسيدبرابر

خاصيت جالب ) اتيلن ترفتاالت ( پلي . شود فادهاست نيز غذايي مواد بندي بسته در موجب شده كهگرما برابر در پايداري و مزه در نداشتن

ديگري نيز دارد كه موجب شده است تا در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گيرد و آن عبارت است از اين كه اين پليمر به طور ذاتي 

با .صد آن تخريب مي گردددر 30تاحدودي مشخصات پالستيك هاي زيست تخريب پذير را دارد و در مدت دو سال در زير خاك بيش از 

. يكبار مصرف هستند و پس از استفاده بايد دور انداخته شوند )ترفتاالت ( ساخته شده از اتيلن هاي نوشابه و آب معدني  بطرياين حال  

قرار  ف هاظر اينماه در 6محتوي آب به مدت طوالني در يخچال و فريزر بايد خودداري شود اگر آب بيشتر از  بطري هاياز قرار دادن 

ممكن است پس از مدتي  هستند وشرب داراي امالح زيادي  قابلچون آب هاي معمولي و غير قابل استفاده است بگيرد، آلوده شده و

موادغذايي ترش مانند  نيزوامالح موجود با ظرف پليمري واكنش هاي شيميايي انجام دهد و سبب كدر شدن رنگ شفاف بطري شود 

گروه هاي كربوكسيلي و هيدروكسيلي اين بطري ها به مرور زمان با تركيب  چون ن ظروف نبايد نگهداري شودآبغوره و آبليمو در اي

در برخي منابع اشاره شده است  .دخوراكي داخل بطري واكنش مي دهند و باعث تغيير طعم و خواص ماده مذكور مي شون ادوشيميايي م

حاوي روغن كه  )اتيلن ترفتاالت ( پلي  ساخته شده از ظروف .دنصرف كنندگان باشبيماري به م تعداديمي توانند ناقل  كه اين ظروف

د به همين علت نوشابه هاي گازدار و روغن هاي مايع را درون ننفوذپذيري بسيار كمي نسبت به گازها دار باشندنوشابه گازدار مي  يامايع و

اشت كه نفوذپذيري اين بطري ها نسبت به گازها به تدريج افزايش مي اما بايد توجه د .اين نوع بسته بندي در معرض فروش مي گذارند

ماه گاز نوشابه ها از آن خارج مي شود و يا با ورود تدريجي اكسيژن به داخل بطري روغن مايع و  6تا  5/4يابد به طوري كه بعد از حدود 

گرما واكنش بين بر اين بطري ها مي توان گفت كه  در مورد تأثيرگرما .، طعم و بوي روغن مايع تغيير مي كندايشانجام عمل اكس

 محتويات بطري و جداره آن را افزايش مي دهد همچنين باعث انتقال تركيباتي از بدنه بطري به درون مواد داخل آن مي شود و در نتيجه

www.chemyazd.com



 

٦ 

 

 بطري ها ناي بطري ها مي توان گفت كهدر مورد نگهداري روغن زيتون در اين  .تغيير خواص، افت كيفيت و يا فساد آن را به همراه دارد

سفانه برخي از صاحبان أاما در هر حال مت. مي شوند  عمل اكسايشرا جذب مي كنند و مانع از انجام  خورشيديبنفش  فراامواج 

خ مصرف روغن سوپرماركت ها براي زيبايي ويترين خود روغن ها را در مقابل نور مستقيم آفتاب مي گذارند و اين مسئله به راحتي تاري

  .]7و5[دداخل ظروف پالستيكي را كاهش مي ده

اتيلن گازي سمي است و در غلظت هاي باال سبب بيهوشي مي گردد و در مواجهه با مقدار زياد آن استفاده از   ) : PE( پلي اتيلن ) د 

اتيلن به  پلي ساخته شده ازبار مصرف  انواع  ظروف يكاستفاده از ضرر تابحال هرچند كه .ماسك هاي ضد گاز ،ضروري به نظر مي رسد

 چگاليعرضه گالب در ظروف پلي اتيلن با  .سيلسيوس توصيه نمي شود درجه 65استفاده از آنها در دماي باالي ولي  اثبات نرسيده است

درصد  4كمتر از اسانس گالب از طرفي اين ظروف داراي نفوذپذيري بااليي نسبت به گازها هستند و صحيح به نظر نمي رسد چون باال 

در طي حدود يك هفته تمام اسانس آن كه يك ماده فرار است تبخير و از ظرف خارج مي شود بنابراين گالب ويژگي بسيار مهم  و است

خود يعني عطرش را از دست مي دهد و شهروندان تصور مي كنند گالب مشكل دارد در حالي كه مسئله به نوع بسته بندي آن برمي 

 غذايي مواد و) ماست و دوغ  شير،(  لبني محصوالت و سركه ، روغن نگهداري و بندي بسته جهت رنگ سفيد اتيلني يپل ظروف. گردد

  . ]9و7[اما براى نگهدارى غذاهاى داغ مثل آش و غيره مناسب نيستند باشند مي مناسب

م ها و مجاري تنفسي و گاهاً پوست مي شود پروپيلن گازي نسبتاً سمي است كه احتماالً موجب سوزش چش) :  PP( پلي پروپيلن ) ه 

شود ولي مي وحالت پليمري آن يعني پلي پروپيلن اگر به صورت پودر باشد آن هم ممكن است اندكي موجب سوزش چشم ها و پوست 

ولي در هر حال  روزبه روز افزايش مي يابد ،اگر بصورت فيلم باشد مشكل چنداني را ايجاد نمي كند لذا توليد ظروف يكبار مصرف از آن

از پلي پروپيلن ظروف پالستيكي سفيد رنگ و شكننده اي  .بايد از بابت موادي كه در مرحله ي توليد به آن افزوده مي شود احتياط نمود

را مي تواند تحمل كند ولي در اين دما از ظروف مزبور نيز تركيبات منومري به نوشيدني سلسيوس درجه  80كه تا دماي مي شودساخته 

   .]7و2[ا غذاي گرم از جمله چاي مهاجرت مي كند كه هر چند مشكل بهداشتي ندارد ولي مي تواند روي طعم چاي و غذا تاثير بگذاردي
  

   :  تالش براي حل مشكالت مربوط به ظروف يكبار مصرف

داده اند كه در زير به سه  قين زيادي در سطح دنيا تحقيقات گسترده اي را جهت حل مشكالت مربوط به ظروف يكبار مصرف انجامقمح

  .  مورد از آنها بطور خالصه اشاره مي شود

محققان در شركت كارگيل موفق به ساخت پالستيكي موسوم به الكتيد از تبديل شكل حاصل : توليد ظروف يكبار مصرف گياهي  )الف 

طور شيميايي  كنند و در مرحله بعدي، به ك تبديل ميها شكر را به اسيدالكتي در مرحله اول ميكروارگانيسم .از ذرت و ساير گياهان شدند

محققان خوشبختانه . آيد تيلن ترفناالت به دست ا اي مشابه زنجيره پلي شوند تا زنجيره هاي اسيد الكتيك به يكديگر متصل مي مولكول

بيوپليمرهاي ر مصرف برپايه ي هم به اين نوع فناوري دست يافته اند ودر حال حاضر چندين كارخانه در كشور ظروف يكباكشورمان 

  .]1[مي كنندپذير تهيه  گياهي زيست تخريب

توان مصرف  در كشور كانادا به اين نتيجه رسيدند كه نميمحققان  1990در سال  :يست تخريب پذير اكسايشي زپالستيك هاي ) ب 

گرفت بنابراين براي محصوالت يك يا چندبار مصرف روزافزون استفاده از پليمر و مزاياي سبكي، ارزاني و نگهداري ساده آن را ناديده 

تخريب   اين امر عامل دستيابي به تكنولوژي زيست. ها را در طبيعت به شدت كاهش داد بايستي روشي را يافت كه بتوان عمر پالستيك

تخريب و پس از تجزيه  ي خاص، پس از يك دوره عمر مفيد، پالستيك به سرعتگردر اين روش با افزودن كاتاليز. شد پذيز اكسايشي

   .]1[شود مولكولي به كود گياهي تبديل مي

قابل تخريب توسط  محققان موفق به توليد دسته اي ديگر از پالستيك ها شده اند كه: پالستيك هاي تخريب پذير بوسيله ي نور ) ج 

پالستيكهاي اين مواد  ،  دپليمريشان تجزيه شوظرف مدت چندهفته و يا چند ماه براثر تابش فرابنفش ساختار  و مي توانندمي باشند نور

هستند و لذا مقداري از اين كافي فاقد نور خورشيد  مكان هااما مشكل اين پالستيكها اين است كه بسياري از  دسودمندي هستن

   .]11[پالستيكها همواره به صورت تجزيه ناپذير باقي مي ماند
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   : نتيجه گيري و پيشنهادات 

ه نحوي با مشكالت فوق مرتبط هستند چنين به نظرمي رسد كه بگي موضوع  واين كه تقريباً همه ي افراد كشوربا توجه به گسترد

  :آموزش افراد مي باشد ، لذا پيشنهاد مي شود كه  ، بهترين راه براي كنترل و رعايت استانداردها

دوره هاي آموزشي برگزار و آگاهي هاي الزم در ارتباط  براي تمامي كاركنان صنايع شيميايي مرتبط با توليد ظروف يكبار مصرف) الف 

  .داده شود ، با خطرات و رعايت ايمني

حداقل در قالب بيشتر ( در قسمت هايي ازكتابهاي شيمي دبيرستاني خطرات و استانداردهاي الزم در مورد ظروف يكبار مصرف ) ب 

  . شوند تا دانش آموزان با آنها آشنا به نحوي گنجانده شود) بدانيد 

دراغلب گرايش هاي رشته ي شيمي در دانشگاه ها دانشجويان فقط در قالب يكي دو درس اختياري با پليمر آشنا مي شوند در ) ج 

و با ارائه ي پيشنهاد مي شود مسئولين محترم در سرفصل ها تجديد نظر نموده  لذا مي باشد يپليمر ، حاليكه اغلب مواد مرتبط با زندگي

  .ر زمينه ي پليمر ، متخصصان شيمي را بيشتر با مشكالت و مسائل آن درگير نماينددروس بيشتر د
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