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 نایلىن

 8391باشد کٌ خبر پیدایش آن نربَط بٌ سال  شدى تَسط دست بشر نی اٍلین الیاف ساختٌ نایلَن
يا بٌ يو  است. دانشهندان درصدد کشف این راز بَدند کٌ چرا ٍ چگَنٌ برخی از نَلکَل

يای پنبٌ یا کائَچَ را بٌ  تری نانند نَلکَل يای درشت خَرند ٍ نَلکَل پیَندند ٍ پیَند نی نی
 د.ٍجَد نیاٍرن

گًان نادى يایی صَرت گرفت کٌ ضهن یکی از آزنایش برای پی بردن بٌ این راز آزنایش ای بٌ  يا نا
کردند  آند ٍ ٍقتی آن را سرد نی دست آند کٌ قابلیت کش سانی داشت ٍ نانند شکالت کش نی

َ آند. درنتیجٌ این کشف جدید دانشهندان بٌ این فکر افتادند کٌ از يهین نادى ن بیشتر کش نی
 ظًَر الیاف پَشاکی تًیٌ کنند.

  

 

  

سال  1يای خَد ادانٌ دادند تا درنتیجٌ بعد از  دانشهندان با داشتن این يدف بٌ پژٍيش
 شدند. نایلىن درپی نَفق بٌ عرضٌ الیاف جدیدی بٌ نام يای پی تالش
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طَر طبیعی در  شدى است. این عناصر بٌ عنصر کربن. يیدرٍژن، اکسیژن، نیترٍژن ساختٌ 4نایلَن از 
سنگ ٍ نیترٍژن ٍ اکسیژن در يَا ٍ يیدرٍژن يو در آب  کربن در زغال شَند. نثالا  طبیعت یافت نی

 باشد. نَجَد نی

 کنند. انا انرٍزى این عناصر را از گاز طبیعی، نفت خام، چَب ذرت ٍ پَستٌ جَ تًیٌ نی

ديند  باشد کٌ دٍ نَلکَل نختلف را بٌ يو پیَند نی نی بٌ این صَرت نایلَن اساس کار تًیٌ
ای بٌ  تری بٌ دست آید. از قالب شدن این دٍ نَلکَل نادى يای درشت کنند( تا نَلکَل )زنجیر نی

 شَد. نام نهک نایلَن تَلید نی

 

  

يا بر اثر حرارت بٌ  ديند. نَلکَل يای بخار بسیار قَی حرارت نی آندى را در دیگ دست این نهک بٌ
کنند کٌ درنتیجٌ این پیَند شدن بسپار تشکیل  شَند درنتیجٌ ایجاد پیَند نی يو نزدیک نی

 شَد. نی

آید کٌ این نایع را از  صَرت نایع غلیظی درنی رارت بٌديند کٌ بعد از ح سپس بسپار را حرارت نی
ديند. این نایع غلیظ بعد از رد  باشد عبَر نی يای آن بسیار ریز نی يای نشبک کٌ سَراخ صفحٌ

 شَند. شَند ٍ سپس سرد نی صَرت الیاف خارج نی يای بٌ شدن از این رٍزنٌ

کشند تا  را نی نخ نایلىن ديند. سپس را نیشَند ٍ تشکیل نخ نایلَن  يا بٌ يو تابیدى نی این الیاف
 شَد. دار بٌ نام نایلَن تَلید نی طَل آن چند برابر شَد ٍ بدین ترتیب یک نخ نحکو ٍ کش
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را نام  6/6ٍ نایلَن  6تَان بٌ نایلَن  ترین ٍ پرکاربردترین اعضای خانَادى نایلَن نی یکی از نًو
 برد...

  

 

  

باشد کٌ  اصطالح پلی کاپرٍالکتام دارای خاصیت کششی، سختی باالیی نی یا بٌ 6: نایلَن 6نایلَن 
باشد کٌ در برابر نَاد اسیدی ٍ قلیایی از  از درخشندگی ٍ االستیتیٌ بسیار خَبی برخَردار نی

صَرت عهدى در صنایع  بٌ 6نقاٍنت خَبی برخَردار است. بر اساس این خصَصیات از نایلَن 
 شَد. خَدرٍ، پَشاک، ابزارآالت نَسیقی ٍ ... استفادى نی

اصطالح پلی يگزانتیلن آدیپانید دارای نقاٍنت گرنایی، شیهیایی ٍ کششی  : یا ب6/6ٌنایلَن 
گیری  صَرت الیاف بسیار نقاٍم در صنایع نساجی، فرش، خَدرٍ ٍ قالب باشد کٌ بٌ باالیی نی

 شَد. استفادى نی

يای  ترین رٍش يا یکی از اصلی شَد. نایلَن بسیار استفادى نی تبلیغات صنایع *انرٍزى از نایلَن در
عنَان تبلیغات سیار در دست نشتریان  ای کٌ برنديای نختلف بٌ گَنٌ آید. بٌ حساب نی تبلیغات بٌ

 کنند. بسیار از آن استقبال نی
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