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ყოველდღიური პლასტმასები

პოლიეთენიPE პოლიპროპენიPP

პოლისტიროლიPS პოლიტეტრაფთორეთენიPTFE

პოლივინილქლორიდიPVC PET პოლიეთილენის ტერეფტალატი

ნაილონი (პოლიამიდი)PA პოლიურეთანიPU
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ლისგან წარმოიქმნა. ჩვენ ამ ნაერთებს ყოველდღიურად ვიყენებთ. ეს ინფოგრაფიკა მიმოიხილავს ყველაზე ხშირადშეხვედრილ პოლიმერებს.
პლასტმასები წარმოადგენენ ნივთიერებებს – სახელად პოლიმერებს – გრძელ, ჟაჭვისმაგვარ მოლეკულებს, რომლებიც ბევრი პატარა მოლეკუ-

სათამაშოების და გადასაკვრელების სახით.
გვხვდება პარკების, ბოთლების მილების

(LDPE). იგი ბიოდეგრადირებადი არაა და
(HDPE) და დაბალი სიმკვრივის პოლიეთენი
დი სახით: მაღალის სიმკვრივის პოლიეთენი
იწარმოება და ჩვენამდე მოდის ორი ძირითა-

პოლიეთენი ყველაზე დიდი რაოდენობით

ინვენტარის დასამზადებლად. 
ბლად. ასევე გამოიყენება სამდეიცინო ან ლაბ. 
პლასტიკური ავეჯის და მილების დასამზადე-
კვების კონტეინერების, ხალიჩების, თოკების, 

ართ. შესაბამისად, იგი ხშირად გამოიყენება სა- 
ბოს, ფიზიკური დაზიანების და კოროზიის მიმ-
პოლიპროპენი გამორჩეულად მდგრადია სით- 

რეზინის ჩამნაცვლებლად გამოიყენება.
ელასტიკური ფორმა, რომელიც სადენებისა და
პლასტიფიკატორები შეერევა, მიიღება PVC-ს
ბარათების დასამზადებლად. ხისტ ფორმას თუ
და კარის ჩარჩოების, მილების და პლასტიკური
არსებობს. ხისტი სახით მას იყენებენ ფანჯრების

PVC-ს ხისტი და ელასტიკური ფორმა

საჭმლის შეფუთვისთვის.
გამოიყენება ინსულაციისთვის და ნივთების ან 

გარდა ამისა, პოლისტიროლის ქაფი 
დების, ერთჯერადი საპარსის დასამზადებლად. 
პლასტმასის დანა-ჩანგლის, CD დისკების ჩასა- 
თოდ გამოყენებადი პოლიმერია. გამოიყენება 

პოლისტიროლი ერთ-ერთი ყველაზე ფარ-

სიმების და ძუის დასამზადებლად. 
დღეს იგი გამოიყენება ტანსაცმლის, გიტარის 

აბრეშუმის ჩამნაცვლებელია, მაგ., პარაშუტებში.
დანიშნულება აქვს, ნილინი სინთეზური 

6,6-ის სტრუქტურაა მოცემული. მას სამხედრო 
ნილონი პოლიმერების ოჯახია. აქ ნილონ 

ლებლად. იგი ზოგიერთ ლაქშიც გვხვდება.
სამზადებლად და ზოგჯერ ლატექსის ჩამნაცვ- 
სკეიტბორდის და როლიკების ბორბლების და- 
ჯის ფეხსაცმლის ძირების, ფეხბურთის ბურთის, 
პოლიმერები გამოიყენება სავარძლების, ავე- 
რომელშიც R რადიკალია განსხვავებული. ეს 

პოლიურეთანებიც პოლიმერების ოჯახია, 

საფუთი მასალის დასამზადებლადაც იყენებენ.
ად. გარდა ამისა, იგი სკოჩის და საჭმლის შე- 
ესტერის' სახით მოიხსენიებენ) დასამზადებლ- 
და ბოჭკოვანი ქსოვილების (ხშირად 'პოლი- 
რად იგი გამოიყენება პლასტმასის ბოთლების
სხვადასხვა სიხისტის შეგხვდეთ. ყველაზე ხში-
PET მსუბუქი პოლიმერია და შესაძლებელია
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და მილების იზოლაციაშიც...
საპოხ მასალადაც გამოიყენება. მავთულების

ები მოიცავს PTFE-ისებრ ბოჭკოებს. იგი, ასევე,
ძირითადად ტაფისთვის. Gore-tex-ის ნაწარმ-

ბა არაწებოვანი ზედაპირების დასამზადებლად
იგი ძალზე ინერტული პოლიმერია, გამოიყენე-
PTFE-ს გავრცელებული სახელი ტეფლონია.


