
و انواع ظروف پالستيكي  كاربرد آنهايكبار مصرف

مي كه از سنتز مواد اوليهي استپليمر پالستيك، به طور كلي در فرايند تهيه پليمرمعموالً.شوند اي به نام مونومرتهيه

محسوبن سرطا درايجادA كه جزو مواد نوع هستند سميو تركيبي شيميايي مونومرها(..ماند مقداري مونومر باقي مي

ظروف يكبار مصرف. ندارند ومشكلي هستند؛ در حالي كه پليمرها خنثيمي باشندو براي سالمت انسان مضر ميگردند

.اند پلي استايرني از مونومر استايرن كه تركيبي آروماتيك است تشكيل شده

كف براساس يكبارمصرف ظروف ا آنهاعالئم اختصاري حك شده در ،رنديستفاده قرار ميگجهت مصارف مختلف مورد

.و پروپيلني (PE) ظروف پلي اتيلني-1 (pp) ر و نگهداري روغن عمدتاًونگ مي باشند اين ظروف سفيد براي بسته بندي

و و محصوالت لبني مورد استفاده قرار گرفته و مرطوب نگهداري براي مصرف آنها، سركه بال مانع نيز مواد غذايي گرم

.است

.و ظروف پلي استايرني سفيد رنگ (EPS) فوم دار ظروف پلي استايرني2- (HIPS) براي مواد استفاده از اين ظروف

، ولي براي نگهداري مواد غذايي داغ نامناسب است  و مرطوب مشكلي ايجاد نمي كند . غذايي گرم

بر قابل قبول بودهتنها براي نوشيدنيهاي سرد ظروف مذكور  (GPPS)ظروف پلي استايرني شفاف-3 اي مواد غذايي داغو

و قهوه و نيمه شفاف نرم، شفاف شكنندهظروف پلي استايرني در سه نوع.نمي باشندمناسب به هيچ وجه مانند چاي

شو عرضه فومي وهمچنين .دنمي

و جنس آنها هاي آب آشاميدني بطري مش PVCاز معموالً نيز از پرمصرف ترين انواع ظروف پالستيكي بوده كلي است كه

دراين ظروف نگهداري گردد ممكن است سبب بروز برخي ماه6از اما اگرآب بيش.آورد براي سالمت انسان به وجود نمي

و دور.مشكالت گردد و خنك از البته در صورت فراهم بودن شرايط نگهداري ودر صورتيكه بطري هاي آب در جاي خشك

تا،تابش مستقيم نور خورشيد قرارگيرند ها نبايد از اين آنچه مسلم است خانواده. يكسال قابليت مصرف دارد آب درون آنها

و سركه در مدتوو فريزر ظروف براي نگهداري طوالني مدت آب در يخچال يا نگهداري مواد ترش مانند آب ليمو، آبغوره

.زمان طوالني استفاده نمايند

و زيست محيطي، استفاده از ظرو استف پالستيكي در برخي از كشورها محدود شدهاز آنجا كه بعلت عوارض بهداشتي

با.و سيب زميني جايگزين آنها شده است تهيه شده از نشاسته ذرت ظروف يك بار مصرف گياهيو اين ظروف درتماس

و غذاهاي داغ واكنش ازطرف ديگر اين ظروف.در برابر حرارت مقاوم هستندو دهند هاي شيميايي نشان نمي مايعات

م از حيطي كمتري دارندخطرات زيست ، پس و به خاك باز ميگردند پنج تا شش ماهو به دليل طبيعي بودن .تجزيه شده


