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लेखकाचे मनोगत 
 

वैज्ञालनक व औद्योकीय संिोधन महामंडळ (कौन्ससि ऑफ सायलंर्लफक ॲसड इंडन्स्रयि लरसचट - 
सी. एस. आय. आर.) ह्या संस्थेने १९९२ मध्ये आपल्या कारलकदीचा सुविट महोत्सव साजरा केिा. त्या 
लनलमत्ताने त्यानंी वरे्वरे्ळ्या िेिकाकंडून लनरलनराळ्या िास्त्रीय लवषयावंर सोप्या भाषेत पुस्तके लिहून 
घेतिी व त्याचंी एक देििी मालिका िकालित केिी. ह्या मालिकेमधे प्िॅन्स्र्क ह्या लवषयावरीि पुस्तक 
मी लिहीिे होते.  
  

महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलि संस्कृती मंडळाने ह्या पुस्तकाचंा मराठी अनुवाद करून, मूळ इंग्रजी 
पुस्तकातीि लचते्र वापरून ही मालिका मराठीत आिण्याचे ठरविे. ह्या मालिकेतीि पलहिे पुस्तक आज 
वाचकासंमोर येत आहे याचा मिा आनंद वार्तो.  
  

मूळ पुस्तक लिहीतानंा व त्याचा अनुवाद करतानंा डॉ. डी. डी. काळे, डॉ. एस. पी. पोतलनस व 
डॉ. जी. आर. कुिकिी ह्याचं्यािी वळेोवळेी झािेल्या चचांचा मिा पुष्ट्कळ उपयोर् झािा. ह्या सवांचा मी 
मनःपूवटक आभारी आहे. डॉ. बाळ फोंडके ह्यानंी मिा िास्त्रीय लवषयावर मराठीतून व इंग्रजीतून लिलहण्यास 
िवृत्त केिे. त्याबद्दिची कृतज्ञता मी हे पसु्तक त्यानंा अपटि करून व्यक्त केिीच आहे.  
  

महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलि संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. य. लद. फडके, सध्याचे अध्यक्ष 
डॉ. मधुकर आष्टीकर व सलचव श्री. चदं्रकातं वडे याचंाही मी आभारी आहे. तसेच लिवराज फाईन आर्ट 
लिथो वर्कसट ह्याचें सवट कमटचारी व व्यवस्थापक ह्याचं्या सहकायाबद्दि मी त्यानंा धसयवाद देत आहे.  
  

सवटसामासय मािसाचं्या मनात प्िॅन्स्र्क सबंंधीचे जे िश्न असतात त्याचंी उत्तरे ह्या पुस्तकात 
लमळतीि, त्याचें कुतुहि िमेि अिी अपेक्षा करतो.  
 
 
 
 
           िेिक 

सुबोध जावडेकर 
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प्लॅस्टिकची मेजवानी 
(प्लॅस्टिक स्ीटि)  

 
िस्तुतचे पुस्तक िकालित करताना महाराष्ट्र राज्य सालहत्य आलि संस्कृती मंडळािा आनंद होत 

आहे. आजच्या वैज्ञालनक युर्ात, मानवलनर्ममत उपयुक्त जड पदाथांची मालहती सवटसामासयानंा व्हावी हा 
ह्यामारे् उदे्दि आहे. ‘प्िॅन्स्र्क’, हा असाच एक कृलत्रम िकार आज मािसाच्या जीवनात, ‘ब्रह्मतत्त्वािमािे’ 
सवटव्यापी झािेिा जािवतो. ‘सवट िन्ल्वदं ब्रह्माच्या चािीवर ‘बव्हंिलमदं ब्रह्म’ असे नव े ‘दिटनसूत्र’ 
व्हावयास हरकत नाही. िस्तुतचे पुस्तक सुबोध जावडेकर यानंी िासालदक ििैीत लिलहिे आहे. त्यामुळे 
वैज्ञालनक संकल्पना सहज समजिे सोपे ठरिे आहे.  
  

वैज्ञालनक व औद्योलर्कीय संिोधन महामंडळ (कौन्ससि ऑफ सायलंर्लफक ॲसड इंडन्स्रयि 
लरसचट - सीएसआयआर) या संस्थेने १९९२ मध्ये आपल्या कारकीदीचा सुविट महोत्सव साजरा केिा. त्या 
लनलमत्ताने त्यानंी अत्याधुलनक लवज्ञान के्षत्रातीि काही महत्त्वाच्या िास्त्रीय लवषयावंर सोप्या भाषेत पुस्तके 
लिहून घेतिी. त्यातीि ‘प्िॅन्स्र्कची मेजवानी’ (प्िॅन्स्र्क फीस्र्) हे पुस्तक अनुवादरूपाने िकालित 
करण्यास सीएसआयआर संस्थेने परवानर्ी लदल्याबद्दि मंडळ या संस्थेचा आभारी आहे. िस्तुत 
पुस्तकाव्यलतलरक्त – 
 

(१)  ‘ताऱयाचें अंतरंर्’ 
(२)  ‘धसयाचा बंदा रु्िाम’ 
(३)  ‘चिरकालीन चिरॅचिक्ि 
(४)  ‘िरीर एक समरारं्ि’ 

 
या पुस्तकाचें ही अनुवाद मंडळ यथावकाि िलसद्ध करीि. 

 
वाचक याचें स्वार्त करतीि अिी आिा आहे.  

 
 
 

डॉ. मधुकर आष्टीकर  
           अध्यक्ष,  

महाराष्ट्र राज्य सालहत्य  
आलि संस्कृती मंडळ. 

लद. १५ जुिै, १९९७.  
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माझ्या िेिनास 

सुरवातीपासून 

िोत्साहन देिारे 

डॉ. बाळ स्ोंडके 

यासं आदरपूवटक 
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१) अन्न अन्नपाण्याइतकंच आवश्यक प्लॅस्टिक 
 

 

 
प्िॅन्स्र्क आलि पॉिीमसट हे आपल्या दैनंलदन जीवनाचं एक अलवभाज्य अंर् बनिेिे आहेत. 

आपल्या आयुष्ट्यात अन्नपाण्याइतकंच महत्त्व अलिकडच्या काळात प्िॅन्स्र्किा आिेिं आहे. 
प्िॅन्स्र्कलिवाय जर्ायची कल्पनासुद्धा आज आपि करू िकत नाही.  

 
 

रोजच्या वापरातील प्लॅस्टिक्स 
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आपिा लदवस सुरू होतो तोच मुळी प्िॅन्स्र्कच्या ब्रिनं दात घासून अंघोळ करायिा आपि 
प्िॅन्स्र्कच्या बादल्या वापरतो. रे्रीिीनचे, नायिॉनचे जे कपडे आपि वापरतो ते मानवलनर्ममत पॉिीमसटचे 
बनिेिे असतात. स्वैंपाकघरात तर आपि लकतीतरी प्िॅन्स्र्र्कसच्या वस्तंूचा उपयोर् करतो. आपल्या 
बुर्ाचें तळ कृलत्रम रबराचे बनिेिे असतात. पावसाळयात वापरिे जािारे बरू् आलि चपिा तर पूिटपिे 
प्िॅन्स्र्कच्या असतात. आपि ज्या र्ाड्ामंधून व बसेसमधून िवास करतो त्याचं्या बाधंिीत प्िॅन्स्र्कचा 
भरपूर उपयोर् केिेिा असतो. रात्री झोपण्यापूवी लवजेचा लदवा बंद करताना आपि जे बर्ि बंद करतो 
तेही प्िॅन्स्र्कचे असते. अिा िकारे सकाळी उठल्यापासून लनजेपयंत प्िॅन्स्र्क आपल्या सवट आयुष्ट्यािा 
व्यापून रालहिेिं आहे.  
 

जीवनाच्या ित्येक के्षत्रात आज प्िॅन्स्र्कनं िविे केिेिा आहे. मर् ते रासायलनक उद्योर्ाचं के्षत्र 
असो नाहीतर ितेी व्यवसाय, अंतराळ संिोधन असो ककवा िािकाम, मनोरंजनाचे के्षत्र असो की 
वस्त्रोद्योर्. तुकोबारायानंी देवासंबधंात असं म्हर्िंय की, ‘जेथे जातो तेथे तू माझा सारं्ाती’ आज आपि 
प्िॅन्स्र्कबद्दि अर्दी हेच म्हिू िकू. आयुष्ट्यात पदोपदी आपि प्िॅन्स्र्कचा उपयोर् करून घेत असतो. 

 
आज भारतातिं प्िॅन्स्र्कचं उत्पादन वषािा पधंरा िाि र्नापेंक्षाही जास्त आहे. वरवर 

लदसायिा हा आकडा लकतीही मोठा लदसिा तरी इतर देिाचं्या तुिनेत तो िूपच िहान आहे. आपि 
दरडोई करीत असिेिा प्िॅन्स्र्कचा वापर तर इतराचं्या तुिनेने अर्दीच नर्ण्य आहे. आज भारतातिा 
मािूस सरासरी फक्त दीड लकिो प्िॅन्स्र्क वषटभरात वापरतो तर अमेलरकन ऐंिी ते नव्वद लकिो प्िॅन्स्र्क 
वषटभरात वापरतो. जार्लतक सरासरीसुद्धा दरडोई पंधरासोळा लकिो म्हिजे आपल्या दसपर् आहे! 
औद्योलर्कदृष्टट या पुढारिेल्या देिाचं्या पातळीवर पोचायिा आपल्यािा अजून िूपच िाबंचा पल्ला र्ाठायचा 
आहे.  
 

सध्या आपल्या देिात प्िॅन्स्र्कवर िलिया करून त्यापासून िहानमोठ्या वस्तू करिारे जवळपास 
बावीस हजार छोरे्मोठे कारिाने आहेत. एका अंदाजािमािे या ितकाच्या अिेरीिा आपल्या देिािा 
दरवषी अठ्ठावीस िाि र्न प्िॅन्स्र्कची र्रज भासेि. त्यासाठी आििी कमीतकमी पंधरा हजार 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवण्याचे कारिाने उभे कराव े िार्तीि. त्याकरता सुमारे िभंर अब्ज रुपयाचें 
भाडंवि िारे्ि. प्िॅन्स्र्क उद्योर्ात आपि करू इन्च्छत असिेल्या िर्तीचे आकडे असे छाती दडपून 
र्ाकिारे आहेत.  
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जगाचे तुलनेत भारताचे टथान– 
दरडोई प्लॅटिीकचा वापर २( वार्षिक उत्पादन १९९० 

 
पि मुळात प्िॅन्स्र्क म्हिजे काय? पॉिीमसट किाचे बनिेिे असतात? प्िॅन्स्र्कच्या रंर्ीबरंेर्ी 

वस्तू किा बनवल्या जातात? प्िॅन्स्र्कच्या काही वस्तू वषानुवषट चारं्ल्या रहातात तर काही थोड्ाच 
लदवसात िराब होतात. अस ंकां? आपल्या दैनंलदन वापरातिं प्िॅन्स्र्क आरोग्याच्या दृष्टीनं सुरलक्षत असतं 
का? भलवष्ट्यकाळात आििी कोिकोित्या िकारची प्िॅन्स्र्र्कस उपिब्ध होतीि? या आलि अिासारख्या 
लकतीतरी िश्नाचंी उत्तरं आपि या पसु्तकात लमळविार आहोत.  
 
स्टथतीटथापक वटतू आणि आकारक्षम वटतू : 
 

आपल्या भोवतािी दोन वरे्वरे्ळया रु्िधमाच्या वस्तू आपि नेहमी पहातो. रबरासारख्या काही 
वस्तू तािल्या की िाबं होतात पि ताि काढून घेतल्या की पुसहा मूळपदास येतात. न्स्िरं्वर दाब लदिा की 
ती आकंुचन पावते पि तो काढून घेताच ती पसुहा मूळ आकाराची होते. वस्तंूच्या या रु्िधमािा 
न्स्थतीस्थापकत्व म्हितात. न्स्थतीस्थापकत्व म्हिजे पूवटन्स्थतीत येण्याचा रु्िधमट.  
 

पि या उिर् िकारचा रु्िधमट असिेल्या वस्तूही आपल्या पहाण्यात येतात. मूळन्स्थतीत परत 
येण्याचा रु्िधमट नसिेल्या वस्तू. लचििाचा र्ोळा, िोिी, िवा, मळिेिं भाकरीचं पीठ, यासारख्या 
वस्तंूना आपि हवा तो आकार देऊ िकतो. त्या वस्तू लदल्या रे्िेल्या आकारात कायम तिाच राहतात. 
दाब काढून घेतिा तरी पूवीसारख्या होत नाहीत. वस्तंूच्या ह्या रु्िधमािा इंग्रजीत म्हितात 
‘प्िॅन्स्र्लसर्ी’. प्िॅन्स्र्लसर्ीवरून प्िॅन्स्र्क हा िब्द आिा आहे. ज्या वस्तंूना हवा तसा आकार देिं िर्कय 
होतं त्या वस्तंूना प्िॅन्स्र्क वस्तू म्हितात. प्िॅन्स्र्कचा ग्रीक भाषेतीि अथट आकार देिं.  



 

 अनुक्रमणिका 

आज आपि ज्या वस्तंूना प्िॅन्स्र्क म्हितो त्या वस्तू तयार होताना ‘प्िॅन्स्र्क’ म्हिजे मातीच्या 
र्ोळ्यासारख्या आकारक्षम असतात. अथातच जेंव्हा त्या आपल्या हातात पोचतात तेव्हा त्या तिा 
रालहिेल्या नसतात. त्याचं्यावर केिेल्या संस्कारामुळं त्या न्स्थतीस्थापक बनविेल्या असतात. नाहीतर 
त्या वापरताच आल्या नसत्या. प्िॅन्स्र्क या नावाचा उर्म असा त्याचं्या मुळात ‘प्िॅन्स्र्क’ असण्याच्या 
िवृत्तीत आहे.  
 
पॉलीमसस : 
  

जर्ातीि ित्येक वस्तू रेिूचंी बनिेिी असते. रेिू म्हिजे पदाथाचा सूक्ष्मालतसूक्ष्म कि. हे कि 
आकारानं इतके िहान असतात की अलतिय िक्तीिािी सूक्ष्मदिटकािािीसुद्धा ते लदसू िकिार नाहीत. 
रेिू म्हिजे अिूंचा सुघलर्त समुदाय. र्र्. रेिूंचा आकार, तो लकती अिूंचा बनिेिा आहे आलि किा 
िकारच्या रचनेने बनिेिा आहे त्यावर अविंबनू असतो. पॉिीमसटचे रेिू आकाराने िचंड मोठे असतात. 
हजारो छोट्याछोट्या भार्ाचें बनिेिे असतात. ‘पॉिी’ चा अथट िूप आलि ‘मेरॉस’ म्हिजे भार्. िूप 
भार्ाचें लमळून पॉिीमसट बनतात. एिादी मण्याचंी माळ असावी तिी छोट्याछोट्या भार्ाचंी िाबंिचक 
सािळी म्हिजे पॉिीमसट.  

 
 

मण्यांची माळ ओवावी तसे मोनोमर एकाला एक णचकिून झालेली पॉलीमरची साखळी 
 

 
 

वेगवेगळे पॉलीमसस णनरणनराळ्या मण्यांच्या माळेसारखे असतात. 
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या सािळीतल्या मण्यानंा म्हिजे छोट्याछोट्या भार्ानंा मोनोमसट म्हितात. ‘मोनो’चा अथट एक. हे 
छोरे् भार् म्हिजे पॉिीमरच्या सािळीतिी एक कडी असं म्हिता येईि. ही कडी म्हिजे ित्यक्षात एक 
काबटनी रेिू असतो. काबटनच्या दोन ककवा अलधक अिूंचा किा आलि त्या अिूंना लचकर्िेिे हायड्रोजन, 
र्किोलरन, सल्फरचे अि,ू असं त्याचं स्वरूप असतं. कुठल्याही पॉिीमरच्या सािळीतल्या छोट्या कड्ा 
म्हिजे मोनोमसट. ह्या कड्ा एकासारख्या एक असतात. दोन वरे्वरे्ळ्या पॉिीमसटच्या कड्ा अथातच 
वरे्वरे्ळ्या असतात.  
  

काबटनच्या अिूंचे एक िास वैलिष्ठय असतं. ते म्हिजे एकािा एक लचकरू्न ते त्याचंी एक 
िाबंिचक सािळी बनव ू िकतात. लसिीकॉनचा अपवाद सोडिा तर दुसऱया कुठल्याही मूिद्रव्याचं्या 
अिा सािळ्या बनू िकत नाहीत. त्या दृष्टीनं ही सािळी काबटनची बनवायची क्षमता ‘एकमेवालितीय’ 
म्हिावी िारे्ि.  
  

पॉिीमरची सािळी किी असते ते समजून घ्यायिा आपि एक उदाहरि घेऊ या. समजा हत्तींची 
एक िाबंिचक रारं् आहे. ित्येक हत्तीनं पुढच्या हत्तीची िपेर्ी आपल्या सोंडेत पकडिी आहे. रारें्तल्या 
ित्येक हत्तीच्या पाठीवर लचमिी, कावळे असे पक्षी बसिेिे आहेत. पॉिीमरच्या सािळीमधिे हत्ती म्हिजे 
काबटनचे अिू आलि त्याचं्या पाठीवरचे पक्षी म्हिजे हायड्रोजन सारिे इतर अिू. ित्येक हत्ती त्याच्या 
पाठीवर पक्षासकर्,हा मोनोमर म्हिता येईि. आलि हत्तींची ही रारं् म्हिजे पॉिीमर. 
 

िास्त्रीय भाषेत सारं्ायचं तर पुसहा पसुहा ओळीनं येिाऱया, एकासारख्या एक, छोट्या भार्ाचंा 
बनिेिा िाबंिचक रेिू म्हिजे पॉिीमर.  

 
 

बिुतेक सवस प्लाटिीक्सचा गाभा काबसनच्या अिंूचा बनलेला असतो. 
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िजेारी लदिेल्या तर्कत्यात नेहमीच्या वापरातिे काही पॉिीमसट आलि ते ज्या छोट्या भार्ाचें 
बनिेिे आहेत ते मोनोमसट दािविेिे आहेत. 

 
 

कािी मित्वाची प्लॅस्टिक्स आणि त्यांचे मोनोमर यांचे रासायणनक सूत्र 
 
कृणत्रम रबर आणि मानवणनर्षमत धागे : 
 

सर्ळी प्िॅन्स्र्र्कस ही मूितः पॉिीमसटच असतात पि सर्ळे पॉिीमसट काही प्िॅन्स्र्क नसतात. 
म्हिजे सर्ळ्या पॉिीमसटकडं काही प्िॅन्स्र्क असायचा-आकारक्षम असायचा र्ूि नसतो. जे पॉिीमसट 
साच्यात घािून त्यानंा हवा तो आकार देता येतो त्यानंाच प्िॅन्स्र्क म्हितात. जे पॉिीमसट रबरासारिे 
वाकतात म्हिजे ज्याचं्यात न्स्थतीस्थापकत्व असतं त्यानंा कृलत्रम रबसट म्हितात आलि ज्या पॉिीमसटपासून 
वस्त्र लविता येतं त्यानंा कृलत्रम ककवा मानवलनर्ममत धारे् असं संबोधण्यात येतं.  
  

रबरासारिे असिारे पॉिीमसट मूळ आकाराच्या तीनचार पर् ताििे तरी तुर्त नाहीत. नैसर्मर्क 
रबर हाही एक पॉिीमरच आहे. ब्युर्ाडाईन आलि लनओिीन ही कृलत्रम रबराची उदाहरिे. नैसर्मर्क 
रबरापेक्षा ही जास्त लर्काव ूअसतात.  
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सवात वर – एथीलीनचा रेिु 
मध्ये – क़ड्याला कडे जोडले जाऊन साखळी बनण्याची सुरवात 

खाली – लांबलचक साखळी 
  

याउिर् नायिॉन, पॉिीइस्र्रसारिे काही पॉिीमसट जास्त बळकर् असतात. त्याचं्या लवलिष्ठ 
रचनेमुळं त्यानंा बळकर्ी आिेिी असते. या रचनेिा स्फलर्की रचना म्हितात. स्फलर्कामधे अिूंची 
ियबद्ध, सुघलर्त माडंिी असते. बँडच्या तािावर कवायत करिाऱया सैलनकासंारिी! हजार 
बाजारबुिग्याचं्या जमावापेक्षा िभंर लिस्तबद्ध सैलनक जास्त िभाविािी असतात हे आपि पहातोच. अर्दी 
तसंच पॉिीमसटचं आहे. स्फलर्की रचना असिेल्या नायिॉन, पॉिीइस्र्र ह्या पॉिीमसटपासून काढिेिा 
धार्ा, लचवर् बळकर् असतो. म्हिूनच त्या पॉिीमसटपासून वस्त्राचंी लनर्ममती होते. 
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२( िजार पाकणक्रया 
 

 

 
प्िॅन्स्र्कचा वापर आपल्या आयुष्ट्यात जरी अर्दी अिीकडं सुरू झािा असिा तरी नैसर्मर्क 

तऱहेनं लनमाि झािेिी प्िॅन्स्र्र्कस मात्र मािसू हजार वषट वापरत आहे. इलतहासपूवट काळात मािसू लचनी 
मातीची भाडंी वापरत असल्याचं अनेक लठकािी केिेल्या उत्ििनात लदसून आिं आहे.लचनी माती ककवा 
लचकिमातीमधे लदिेिा आकार लर्कवनू धरायचा रु्िधमट असतो. म्हिजेच ती ‘प्िॅन्स्र्क’ असते. 
पुरातनकाळापासून मािूस या रु्िधमाचा उपयोर् भाडंी, लवर्ा इत्यादी बनवायिा करत आिा आहे. हाच 
रु्िधमट डाबंरामधेही असतो. इलजप्तमधल्या िोकानंा हजारो वषापासून डाबंर मालहत होतं. डाबंरही 
लदिेल्या आकारात तसंच राहतं; म्हिजेच प्िॅन्स्र्क असतं.  
 

 

मातीचा गोळा आकारक्षम असतो. त्याला णदलेला आकार कायम राितो. म्ििून मडकी बनवता येतात 
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िािेचा उपयोर् भारतीयानंा वैलदक काळापासून ठाऊक आहे. ‘िािेचे लकडे’ म्हिून ओळििे 
जािाऱया लकड्ाचं्या बाह्यकवचापासून िाि बनविी जाते. िरं तर िाि हा िब्द संख्यावाचक आहे. 
एका लवलिष्ठ िकारच्या झाडावर हे लकडे िािाचं्या संख्येनी सापडतात. म्हिून त्यानंा िाि असं नाव 
पडिं. िािेचा उपयोर् मुद्रा उठवण्याकलरता होत असे. त्यापासून दालर्सयाचं्या पेट्यासुद्धा घडवल्या जात 
असत. 

 
ॲम्बर नावाचा एक लपवळसर पदाथट असतो. कोट्यावधी वषापूवी जलमनीमध्ये र्ाडल्या रे्िेल्या 

झाडाचं्यापासून तो तयार होतो. सॉिलर्सच्या काळापासून ग्रीक िोकानंा ॲम्बर मालहत आहे. ‘प्िॅन्स्र्क’ 
असण्याचा रु्िधमट असल्यामुळं ॲम्बरपासूनही वस्तू बनवता येतात.  
  

 
डाबंर, िाि, ॲम्बर ही नैसर्मर्क प्िॅन्स्र्क आजतार्ायत वापरात आहेत. आपल्या पूवटजानंी ती 

अनेकलवध कामासाठी वापरिी. आज त्याचंा उपयोर् अथातच फार कमी िमािात होतो. नैसर्मर्क स्वरुपात 
उपिब्ध असिेल्या प्िॅन्स्र्र्कसपेक्षा जास्त लर्काव,ू जास्त आकषटक रु्िधमट असिेिी प्िॅन्स्र्क आज 
कृलत्रमपिे तयार करता येतात. तीही बहुधा कमी िचात! मर् कोि उर्ाच नैसर्मर्क प्िॅन्स्र्कच्या मार् ं
िारे्ि? 

 
 

लाख कडक असते पि गरम केल्यावर मऊ िोते. 
 

  

लाखेचा णकडा ॲम्बरपासून बनवलेले लॉकेि 
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कृणत्रम प्लॅस्टिक्स : 
 

आजकाि जी प्िॅन्स्र्र्कस आपि वापरतो त्यासाठी िार्िारा कच्चा माि म्हिजे अिुद्ध तेि आलि 
नैसर्मर्क वायू. 
 

अिुद्ध तेि म्हिजे िूड ऑईि. हे जलमनीतून काढिे जाते. त्यामुळे त्यािा ‘िलनज तेि’ असंही 
म्हितात. कोट्यावधी वषापूवी समुद्रात आलि जलमनीवर भपूृष्ठािािी र्ाडल्या रे्िेल्या िाण्यापंासून हे तेि 
तयार झािे. भारतामध्ये िामुख्याने आसाममध्ये हे तेि सापडते. रे्ल्या वीसपंचवीस वषात समुद्राच्या 
तळातूनही हे तेि लमळविे जाते. भारताच्या लकनारपट्टीजवळ अनेक लठकािी ह्या तेिाचे साठे सापडिेिे 
आहेत. 

 
 

खणनज तेल समुद्राच्या तळातूनिी काढले जाते. 
 

हे अिुद्ध तेि हायड्रोकाबटनचे बनिेिे असते. हायड्रोकाबटन म्हिजे हायड्रोजन आलि काबटनचे 
संयुर् िचंड दाबािािी उच्च तापमानािा हे तेि िुद्ध केिे जाते. त्यापासून वरे्वरे्ळ्या रु्िधमाचे भार् 
लनराळे केिे जातात. मर् त्यापासून केरोलसन, लवमानािा िार्िारे इधंन, वरं्िासाठी  वापरिे जािारे 
तेि, लडझेि, पेरोि, स्वयपंाकासाठी िार्िारा वायू हे सवट पदाथट बनविे जातात. असाच एक भार् नॅफ्था 
म्हिून ओळििा जातो. हा पदाथट सामासय तपमानािा द्रवरुप असतो. त्याची चर्कन वाफ होते आलि ती 
ज्विनिीि आहे म्हिून नॅफ्था हाताळताना कमािीची  काळजी घ्यावी िार्ते. पुष्ट्कळ अंिी पेरोिसारिे 
रु्िधमट असिेिा हा नॅफ्था हा बहुतेक सवट प्िॅन्स्र्र्कसचा मूळपुरुष. अित्यक्षपिे नॅफ्थापासूनच सवट 
महत्त्वाच्या प्िॅन्स्र्र्कसचा कच्चा माि बनवतात.  
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स्ॉमसअल्डीिाईडचा रेिु 
 

नॅफ्था जेव्हा िुद्धीकरि कारिासयात संिेरकाच्या सालनध्यात तापविा जातो तेव्हा त्यापासून 
एथीिीन, िोपीिीन यासारिे वायू लमळतात. त्याचं्यापासून पॉिीएथीिीन, पी. व्ही. सी. आलि 
पॉिीिॉपीिीन ही तीन सवांत महत्त्वाची प्िॅन्स्र्र्कस बनविी जातात. 

 
 

 
खणनज तेलाचे णवघिन करून त्यापासून वेगवेगळे पदाथस णमळवतात. 

 
नैसर्मर्क वायू हाही जलमनीच्या पोर्ातून बाहेर पडतो. समुद्रातून जे अिुद्ध तेि काढण्यात येते 

त्याच्याबरोबरही तो बाहेर पडतो. या नैसर्मर्क वायूच्या अनेक उपयोर्ाबरोबरच एक महत्त्वाचा उपयोर् 
म्हिजे प्िॅन्स्र्कसाठी िार्िाऱया कच्च्या मािाची लनर्ममती. या नैसर्मर्क वायूपासून लमथेनॉि नावाचा 
न्स्परीर्सारिा ज्वािाग्राही पदाथट बनतो. अनेक िकारची प्िॅन्स्र्र्कस बनवण्यासाठी तो उपयोर्ी पडतो. 
थोडर्कयात सारं्ायचं तर आज आपि वापरत असिेल्या बहुतेक सवट प्िॅन्स्र्र्कस आलि पॉलिमसटची लनर्ममती 
िलनज तेि आलि तेिजसय पदाथापासून होते. 
 
पॉलीमरायझेशनची णक्रया :  
 

पॉिीमरायझेिन म्हिजे मोनोमरची सािळी बनण्याची लिया काही मोनोमसट चर्कन एकमेकािा 
लचकर्तात व त्याचंी सािळी बनते. तर काही मोनोमसट फार हट्टी असतात. दुसऱयािी जुळवनू घ्यायची 
त्याचंी मुळीच तयारी नसते. मर् सािळी बनवण्यासाठी त्याचं्यावर काही िलिया कराव्या िार्तात. काही 



 

 अनुक्रमणिका 

लवलिष्ट पदाथट वापरून त्या मोनोमसटच्या र्ोकािा अिूंची अिी िास रचना केिी जाते की त्याचंी सािळी 
बनू िकेि. सामोसे बनवतानंा त्याचंी कड एकमेकािा लचकर्ावी म्हिनू किीक िाविी जाते त्यातिाच 
िकार! 

 
 

पॉलीमरायझेशन 
१( द्रवरूप मोनोमर 

२( द्रवरूप मोनोमरमध्ये कॅिालीटि िाकून ढवळल्यावर त्यांची णक्रया िोऊन पॉलीमरायझेशन झाले.  
३( तयार झालेले पॉलीमरायझेशन िे घनरूपात आिे व बािली स्ोडली तरी ते बािेर पडत नािी. 

 
पॉिीमरायझेिनची िलिया योग्य िकारे घडवनू आिि ं ही एक किाच आहे. या पॉिीमसटच्या 

सािळया परेुिा िाबं तर झाल्याच पालहजेत पि एका सािळीची िाबंी जास्त, एकाची  कमी असं होऊनही 
चाििार पालहजे. िलियेसाठी वापरिा जािाऱया संिेरकाचं िमाि, तापमान, दाब सर्ळं काही कौिल्यानं 
लनयलंत्रत केिं तरच योग्य ते रु्िधमट असिेिा पॉिीमर तयार होतो.  

  



 

 अनुक्रमणिका 

 

मोनोमर एकमेकांत व्यवस्टथत अडकू शकतात आणि त्यांचा मोठा पॉणलमर बनतो तुकडे तुकडे जोडून 
गोधडी बनवावी तसे. 

 
 

पॉिीमरायझेिनची िलिया तीनचार वरे्वरे्ळ्या िकाराने केिी जाते. बहुतेक वळेा एका 
मोनोमरच्या र्ोकािा असिेल्या अिूंच्या र्र्ाचंी दुसऱया मोनोमरच्या र्ोकािा असिेल्या अिूंच्या र्र्ािी 
झकास जुळिी होऊ िकते. उदाहरिाथट एका मोनोमरच्या र्ोकािा NH2 असिा आलि दुसऱया 
मोनोमरच्या र्ोकािा NCO असिा तर याचंा साधंा जुळू िकतो. असे एकमेकािी साधा जुळविारे दुसरे 
काही र्र् म्हिजे OH आलि COOH, ककवा NH2 आलि COOH.  
 

उदाहरिाथट, ॲलडलपक आम्िाची एथीिीन, ग्िायकॉििी होिारी लिया आपि बघू या. ॲलडलपक 
आम्िाच्या दोसही र्ोकािा COOH चे र्र् असतात. त्याच ंरासायलनक सूत्र असं आहे : 
 

HOOC -CH2 - CH2 - CH2- CH2 - COOH 
 

एलथिीन ग्िायकॉिच्या र्ोकानंा OH चे र्र् असतात. त्याचं सूत्र आहे: 
 

HO - CH2-CH2 - OH 
 

OH चे र्र् COOH िी जुळिी करू िकतात. म्हिून मर् ॲलडलपक ॲलसडची एथीिीन 
ग्िायकॉििी लिया झाल्यावर एक मोठा रेिू तयार होतो. त्याचं सूत्र असं आहे : 
 

HOOC - CH2 - CH2- CH2- CH2- COO - CH2- CH2- OH 
 

या रेिूच्या डाव्या र्ोकािा COOH चा र्र् तर उजव्या र्ोकािा OH चा र्र् असल्याचं लदसेि. 
म्हिून मर् हा एलथिीन ग्िायकॉि त्याच्या डाव्या र्ोकािी िलिया करू िकेि आलि उजव्या र्ोकावर 
ॲलडलपक ॲलसडची लिया होऊ िकेि.त्यामुळं तयार होिारा रेिू या रेिूच्या दुप्पर् आकाराचा असेि 
आलि त्याच्या डाव्या र्ोकािा OH र्र् व उजव्या र्ोकािा COOH र्र् असेि. त्यामुळे दोसही र्ोकािा 
पुसहा ॲलसड व ग्िायकॉि लचकरू् िकेि. अिारीतीने ही िलिया चािूच राहीि आलि िाबंिचक सािळी 
तयार होईि. ही ती पॉिीमरायझेिनची िलिया.  
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आजचा रसायनशास्त्रज्ञ िा रेिंुची जोडिी करिारा वाटतुशास्त्रज्ञच म्ििायला िवा. 
 

ही िलिया नेमकी किी होते त्यावरून पॉिीमरायझेिनचे वरे्वरे्ळ्या िकारातं वर्ीकरि केिे 
आहे. ॲलडिन पॉिीमरायझेिन, कसडेससेिन पॉिीमरायझेिन हे दोन िकार िलियेत आििी एिादा 
पदाथट तयार होतो की नाही त्यावर आधारिेिे आहेत. म्हिजे असं की एथीिीनचे पुष्ट्कळ रेिू एकत्र 
लचकरू्न पॉिीथीनची सािळी तयार होते. 
 

CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + ----- 
- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2 --- 

 
या िलियेत दुसरा कुठिाही पदाथट तयार झािा नाही, दोन ककवा अलधक रेिूचंी फक्त ‘बेरीज’ 

झािी म्हिून त्यािा ॲलडिन पॉिीमरायझेिन म्हर्िं जातं. याउिर् मर्ािी सालंर्तिेल्या ऑडीलपक 
आम्िाच्या ग्िायकॉििी होिाऱया िलियेमध्ये सािळीची ित्येक कडी दुसऱयािी जोडिी जाताना पाण्याचा 
एक रेिू तयार होतो. अिा िलियानंा कसडेससेिन पॉिीमरायझेिन म्हितात. 
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पॉिीमरायझेिन िलियेची वरे्वरे्ळ्या र्र्ात लवभार्िी करायची आििीही एक रीत आहे. 
त्यानुसार ज्या माध्यमामध्ये ही िलिया होते त्यावरून त्यािा नाव लदिं जातं. मोनोमर एिाद्या पदाथात 
लवरघळून, त्याचं द्रावि बनवनू, पॉिीमरायझेिन केिं तर ते सोल्यूिन पॉिीमरायझेिन, एक र्ठ्ठा 
माध्यमातिं बल्क पॉिीमरायझेिन इत्यादी.  
 

रे्ल्या पन्नास वषात हजारो िकारच्या पॉिीमरायझेिन िलियाचंा अभ्यास झािा आहे. आता 
िास्त्रज्ञाना पॉिीमरायझेिनची िलिया नक्की किी होते, कोित्या पायऱयानंी होतं, त्या िलियेिा उपयोर्ी 
पडिारे घर्क कोिते, वर्ैरेची पुरेिी मालहती झािेिी आहे. तुम्ही सारं्ाि ते रु्िधमट असिेिा पॉिीमर 
तयार करून देिं आज िास्त्रज्ञानंा िर्कय झािंय. वास्तूिास्त्रज्ञ ज्यािमािे दर्ड, लवर्ा, िाकूड, चनुा वर्रेै 
वापरून हव्या त्या आकाराच,ं हव ंलततकं िाबंरंुद, हव ंतेवढ उंच घर बाधूंन देऊ िकतो. त्याचिमािे आज 
रसायनिास्त्रज्ञ वरे्वरे्ळे मोनोमसट योग्य िमािात वापरून हव्या त्या िकाराचे पॉिीमर तयार करून देऊ 
िकतो. तुम्ही म्हिािात, आम्हािा काचेसारिा पारदिटक पोिादापेक्षा मजबूत पॉिीमर हवा. िास्त्रज्ञ 
म्हितीि, लदिा! तुम्ही म्हिािात, आम्हािा पाण्यापेक्षा हिका पि न पेर् घेिारा पॉिीमर हवा.िास्त्रज्ञ 
म्हितीि, लदिा! अर्दी अल्लाऊलद्दनचा लदवा घेऊन िास्त्रज्ञ आज मािसासमोर हजर आहेत असं म्हर्िं 
तर अलतियोक्ती होिार नाही. पाकलियाचं्या एिाद्या पुस्तकात िकेडो पाकलिया लदिेल्या असतात, पि 
आजचे रसायनिास्त्रज्ञ तर हजारो िकारचे पॉिीमसट आपल्या लदमतीिा हजर करत आहेत. 
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३( पारंपाणरक पाककृती 
 

 

 
सुमारे साडेचार अब्ज वषापूवी जेव्हा पृथ्वीचा जसम झािा तेव्हा वातावरिात काबटनडायऑर्कसाईड, 

मीथेन, नैरोजन यासारख्या वायुंचा भरिा होता. तप्त वातावरिात या वायूंचा महाकल्लोळ चािू होता. 
आकािातल्या लवजेच्या कडकडात काबटन, हायड्रोजन, नैरोजन सारख्या मूिद्रव्याचं्या एकमेकािी 
लियािलिया होऊन मोठ्या आकाराचे रेिू तयार होत होते. त्यातून कधीतरी अलमनो आम्िे म्हिनू 
ओळििी जािारी रसायने तयार झािी. त्या आम्िाचंी सािळी बनून िलथने तयार झािी आलि पृथ्वीवरचा 
पलहिा जीव जसमािा आिा.  
 

ही िलथने आपल्या िरीराचा अलवभाज्य भार् आहेत. िलथने हाही एक पॉिीमरच आहे. िलथने 
बनवण्याचं काम करिारा, जीवनाचा मूिाधार असिेिा, डीऑर्कसीलरबो  सयनू्र्किक आम्िाचा रेिू हाही एक 
पॉिीमरच आहे. पॉिीमरचा आलि जीवनाचा अिा रीतीनं अतूर् संबधं आहे.  
 
नैसर्षगक पॉलीमरपासून बनलेली प्लॅस्टिक्स : 
 

नैसर्मर्क पॉिीमरवर लिया घडवनू आिून पलहिा कृलत्रम पॉिीमर एकोलिसाव्या ितकात तयार 
करण्यात आिा. त्याची लनर्ममती काहीिी योर्ायोर्ानेच झािी. फे्रडलरक िॉनबेन नावाचा एक िास्त्रज्ञ 
आपल्या ियोर्िाळेत काही ियोर् करत होता. सल्फ्युलरक आम्ि आलि नायलरक आम्ि याचं्या लमश्रिानं 
भरिेिं एक भाडें त्याचं्या हातातून िािी पडिं आलि आतिा द्रव जलमनीवर पडिा. हातात एक फडकं 
घेऊन त्यानं तो पुसून घेतिा. कापड हे सल्यिूोजच ं बनिेिं असतं. त्यावर ह्या द्रवाची लिया होऊन 
नायरोसेल्यिूोज नावाचा एक ज्विनिीि पदाथट तयार झािा. हे जर्ातिं पलहिं कृलत्रम प्िॅन्स्र्क.  
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पणिल्या कृणत्रम प्लॅस्टिकचा शोध अगदी अपघाताने लागला 
 

वनस्पतीसृष्टीमध्ये मुबिक िमािात असिारं सेल्यिूोज हाही एक पॉिीमरच आहे. आजाऱयानंा 
ग्िूकोज नावाची जी सािर देतात त्या ग्िूकोजची सािळी बनून सेल्यूिोज तयार होतं. ह्या सेल्यिूोजवर 
नायलरक आम्िाची लिया करून तयार केिेल्या नायरोसेल्युिोजच्या लनर्ममतीमुळं आपि प्िॅन्स्र्कच्या 
युर्ात िविे केिा. ॲिेर्कझॅसडर पाकट स या इंग्रज िास्त्रज्ञानं नायरोसेल्युिोज मोठ्या िमािावर कसं तयार 
करायच,ं त्यापासून वस्तू किा तयार करायच्या यावर िूप संिोधन केिं. त्यानं बनविेल्या वस्तंूनी १८६० 
सािी पॅलरसमध्ये भरिेल्या िदिटनात अनेक बलक्षसे लमळविी. या नव्या पदाथािा त्याच्या नावावरून 
‘पाकेसाईन’ असं नावं पडिं.  
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पाकस सने शोधून काढलेली पद्धत 
 

नायरोसेल्यिूोज वस्तू बनवण्यासाठी अनेक दृष्टीनं र्ैरसोयीचं होतं. एकतर त्यापासून बनविेल्या 
वस्तू काळपर् असत. दुसरं म्हिजे ते फार कडकडीत असे. त्याच्यापासून बनविेल्या वस्तू िरे्च 
मोडत.१८६९ मध्ये जॉन वसे्िी हायेर् आलि त्याचा भाऊ या दोन अमेलरकन िास्त्रज्ञानंी 
नायरोसेल्युिोजमध्ये कापूर घातिा असता ते मऊ होतं, त्यािा आकार देिं सोयीचं पडत असा महत्त्वाचा 
िोध िाविा. त्यामध्ये घािायच्या पदाथांचे िमाि, तयार करताना द्यावयाचा दाब आलि तापमान ह्यावर 
बरेच ियोर् करून त्याचीच सुधालरत आवृत्ती ‘सेल्यिूाईड’ म्हिनू बाजारात आििी.  हा पदाथट 
हन्स्तदंतासारिा लदसत असे. त्यात काही वरे्ळे पदाथट लमसळून व ते बनवताना काही िुबी वापरून ते 
कासवाच्या पाठीसारिं लदसेि अिी कारालर्रीही करता येत असे. बहुधा यामुळेच सुरवाती सुरवातीिा 
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आपल्याकडे आिेल्या प्िॅन्स्र्कच्या वस्तंूना ‘कचकडे’ असं नाव लमळािं असाव.ं कचकडं हा ‘कच्छकडं’चा 
अपभं्रि असावा. ‘कच्छ’ म्हिजे कासव आलि ‘कडं’ म्हिजे पाठीवरचा िविा! 

 
 

जॉन िायेि 
 

याच सुमारास जमटन िास्त्रज्ञानंी दुधापासून प्िॅन्स्र्क बनवायची पद्धत िोधून काढिी होती. लिि े
आलि न्स्पर्िर यानंा असं लदसून आिं की दुधामध्ये जो केसीन नावाचा पदाथट असतो तो वरे्ळा करून 
त्यापासून वस्तू बनवता येतात. ह्या केसीनच्या वस्तू फॉमटअन्ल्डहाईड नावाच्या रसायनात बुडवनू ठेवल्या 
असता कडक बनतात असं आढळून आिं. ियोर्िाळेत मेिेल्या िाण्याचंी िरीरं साठवनू ठेवण्यासाठी जो 
फॉमटलिन म्हिून द्रव वापरतात तोच हा फॉमटअन्ल्डहाईड नावाचा पदाथट. लपवळसर रंर्ाच्या ह्या द्रवात 
तरंर्त असिेिे साप, कोळी, कवचू यासारिे िािी तुम्ही कदालचत िदिटनात पालहिे असतीि. 
केसीनपासून प्िॅन्स्र्क बनवण्याच्या ह्या पद्धतीतिी मोठी अडचि म्हिजे ह्या वस्तू कडक व्हायिा लकत्येक 
आठवडे िार्ायचे.  

 
दुसरीही एक अडचि होती. सेल्यूिोज नायररे् स्फोर्क असतं, ते वापरताना अपघात होण्याचा 

धोका असतो. म्हिून नायलरक आम्िाऐवजी ॲलसलर्क आम्ि वापरून प्िॅन्स्र्क बनवण्याची पद्धत िोधून 
काढण्यात आिी. पि सेल्यिूोज नायरेर् इतकं नसिं तरी सेल्यिूोज ॲलसरे्र् हेही ज्वािाग्राही असतं. 
पलहल्या महायुद्धाच्या काळात लवमानाचं्या पिंासाठी ह्या प्िॅन्स्र्कचा थर लदिेिं कापड वापरण्यात येत 
असे. पि ित्रूच्या बंदुकीच्या र्ोळ्या िार्ल्यावर ते पेर् घेई आलि सर्ळ्या लवमानाचीच एक िवपेलर्का बने. 
अिा लवमानानंा ‘उडत्या िवपेलर्का’ असं साथट नाव लमळािं होतं ते ह्याच कारिानं! 
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केसीनपासून वटतू बनणवण्याची पद्धत 
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कृणत्रम प्लॅस्टिक्स : 
 

रे्ल्या ितकाच्या िवेर्ी िवेर्ी लफनॉि नावाच्या पदाथावर ियोर् करिाऱया िास्त्रज्ञानंा एक िश्न 
सतावत असे. लफनॉि म्हिजेच काबालिक आम्ि.  

 
 

प्रयोगशाळेतल्या काचपात्रांना णचकिून बसिारा िा पदाथस म्ििजे खरं तर प्लॅस्टिक िोय. 
 

िाईफबॉय साबिात हे जंतुनािक म्हिून वापरतात. ह्या रसायनात फॉमटअन्ल्डहाईड लमसळून ते 
र्रम केिं की एक घट्ट, लचकर् पदाथट तयार व्हायचा. बोर्ानंा, ज्या भाडं्ात र्रम केिं असेि त्यािा, 
लचकरू्न बसायचा. लनघता लनघत नसे. लिओ हेन्सड्रक बकेिॅसड नावाच्या एका अलतिय हुिार िास्त्रज्ञाच्या 
िक्षात आिं की, ही मुळी समस्या नाहीच आहे. उिर् त्या काळात मानवजातीसमोर उभ्या असिेल्या एका 
समस्येचं िरं तर ते उत्तर आहे. जो हवामानािा दाद न देिाऱया पि तरी जो कोरता येईि, ज्यािा आकार 
देता येतीि अिा पदाथाच्या िोधात तेव्हा जर् होतं. लफनॉि आलि फॉमटअन्ल्डहाईड पासून जो लचकर् 
पदाथट तयार होत असे ते एक नवीन िकारचं प्िॅन्स्र्क होतं. लफनॉि फॉमटअन्ल्डहाईड ह्याच नावानं िलसद्ध 
झािेल्या या नवीन प्िॅन्स्र्कने जर्ाचीही र्रज पूिट केिी. 
 

अनेक ियोर् करून बेकिॅसडने लफनॉिफॉमटअन्ल्डहाईड चूिाच्या रूपात बनवायची पद्धत १९०९ 
मध्ये िोधून काढिी. हे चूिट साच्यात घािून र्रम केिे की योग्य त्या आकाराची वस्तू लमळत असे. 
बेकिॅसड प्िॅन्स्र्कच्या इलतहासातिा सवटश्रेष्ठ संिोधक मानिा जातो. िरंतर लफनॉि फॉमटअन्ल्डहाईडवर 
संिोधन करिारा बेकिॅसड हा काही एकच िास्त्रज्ञ नव्हता. अनेकाचें संिोधन त्यावर चािू होते. पि 
बेकिॅसडने बाजी मारिी. न्स्वनबर्ट या इगं्रज िास्त्रज्ञाची कहािी तर फारच करूि आहे. त्यानंंही हे 
प्िॅन्स्र्क तयार करायची पद्धत लवकलसत केिी होती. पि जेव्हा तो त्याच पेरं्र् घ्यायिा रे्िा तेव्हा 
सारं्ण्यात आिं की आधल्याच लदविी बेकिॅसडनं हे पेरं्र् घेऊन र्ाकिं आहे.  लबचारा आज बेकिॅसडच ं
नाव अत्यंत आदरानं घेतिं जातं. ककबहुना ह्या प्िॅन्स्र्किा बेकेिाईर् हे नाव बेकिॅसडवरूनच लदिं आहे. 
पि न्स्वनबनटचं नावसुद्धा कुिािा माहीत नसतं. फक्त एका लदवसाचा उिीर! 
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बेकलॅन्ड आणि त्याची प्रयोगशाळा 
 

लफनॉि फॉमटअन्ल्डहाईड ककवा बेकेिाईर् हे पूिटपिे कृलत्रमलरत्या तयार केिं रे्िेिं पलहिं 
प्िॅन्स्र्क. पलहल्या महायुद्धाच्या काळात जेव्हा नैसर्मर्क पदाथाचा तुर्वडा भासू िार्िा तेव्हा 
प्िॅन्स्र्कवरीि संिोधनास र्ती लमळािी. अनेक नव्या प्िॅन्स्र्र्कसचा जसम झािा. फण्या, रक्षापातं्र, पेन 
सारख्या सर्रफर्र वस्तंूपासून ते िुच्यारे्बिापंयंत अनेक वस्तूप्िॅन्स्र्कपासून बनवायिा सुरवात झािी.  
 

जर्ानं प्िॅन्स्र्क युर्ात िविे केिा.  
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४( शाकािारी आणि मांसािारी 
 

 

 
आपल्या जेविाचे जसे दोन मुख्य िकार असतात िाकाहारी आलि मासंाहारी, तसेच प्िॅन्स्र्कचेही 

दोन िमुि िकार आहेत. एकािा म्हितात थमोप्िॅन्स्र्क आलि दुसरा आहे थमोसेर्स्.  
 

थमोप्िॅन्स्र्र्कस हा िकार आपि जास्त करून वापरतो. आपल्या रोजच्या वापरात येिाऱया 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू, म्हिजे प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्या, पेिे, चमचे, बादल्या, र्ार्कया, ह्या थमोप्िॅन्स्र्क 
िकारच्या प्िॅन्स्र्र्कसपासून बनविेल्या असतात. या िकारच्या प्िॅन्स्र्कचं वैलिष्ठट य असं की, ते र्रम केिं 
की मऊ होतं, लवतळतं पि र्ार झािं की पुसहा कठीि बनतं. मेिासारिं ते र्रम असताना मऊ आलि र्ार 
असताना कडक असतं. म्हिनू थमोप्िॅन्स्र्कच्या जुसया वस्तू लवतळवनू नव्या वस्तू बनवता येतात.  
 

दुसऱया िकारचं प्िॅन्स्र्कसुद्धा आपल्या पाहण्यात आहे. त्यापासून लवजेची बर्िे, रे्िीफोनचे 
भार्, रेलडओचा बाहेरचा भार् वर्ैरे वस्तू बनतात. थमोप्िॅन्स्र्कपेक्षा हे जास्त कठीि असतं. थमोप्िॅन्स्र्क 
जसं वाकू िकतं तसं हे वाकवता येत नाही. मोडेन पि वाकिार नाही असा याचा बािा असतो म्हिाना! 
र्रम केिं तरी ते मऊ होत नाही, कडकच रहातं, लवतळत तर मुळीच नाही याचं नाव आहे थमोसेर्.  
 

दोसही िकारची प्िॅन्स्र्र्कस आपापल्या वैलिष्ठट यामुळं आपिं स्थान लर्कवनू आहेत. 
 

 

थमोप्लॅस्टिकच्या बनवलेल्या वटतू ओव्िनमधे ठेवल्या तर उष्ितेनं वेड्यावाकड्या िोतात पि 
थमोसेिच्या तशाच राितात. 
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साखळ्यांचा गंुता : 
 

थमोप्िॅन्स्र्र्कस आलि थमोसेर्स् दोसही प्िॅन्स्र्र्कस ही काबटनच्या सािळ्यापंासूनच बनिेिी 
असतात. मर् त्याचं्या रु्िधमात इतका फरक कसा?  
 

ह्या िश्नाचं उत्तर िोधण्यासाठी आपल्यािा त्या सािळ्या किा िकारानं पसरिेल्या असतात ते 
बघायिा हव.ं  
 

 

 

थमोप्लॅस्टिकच्या न गंुतलेल्या साखळ्या एकमेकावरून सरकू शकतात. पि थमोसेिसचं तसं िोऊ 
शकत नािी. 

 
समजा िभंर मुिं दहादहा मुिाचं्या दहा सािळ्या करून मदैानावर उभी आहेत. दुरून पहाताना 

सर्ळा र्र् एकमेकाचंा हात धरून उभा आहे असं वारे्ि. पि िरं तर त्याचंी एकचएक िाबंिचक 
सािळी नाही. दहा स्वतंत्र सािळ्या आहेत. त्यातल्या पाच सािळ्यानंा सालंर्तिं की तुम्ही, उजवीकडं 
सरका आलि उरिेल्या पाच सािळ्यानंा सालंर्तिं की तुम्ही डावीकडे सरका, तर त्यानंा तसं करिं सहज 
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िर्कय आहे. सािळी न मोडत मुिाचंा हा र्र् जास्त लविरून उभा राहू िकतो. चौरसाकार उभा असिेिा 
र्र् आयताकृती ककवा र्ोिाकार करून उभा राहू िकतो. थमोप्िॅन्स्र्र्कसच्या बाबतीत बरोबर असच घडतं. 
 

 

थमोसेि प्लॅस्टिकवर उष्ितेचा पणरिाम 
 

थमोप्िॅन्स्र्क सुट्यासुट्या सािळ्याचं बनिेिं असतं. जेव्हा ते र्रम केिं जातं तेव्हा त्याच्या 
सािळ्या न मोडता एकमेकावरून सरकू िकतात. म्हिजेच ते मऊ होऊन वाकू िकतं. वरे्ळा आकार 
धारि करू िकतं. याचं कारि सािळ्याचंा रंु्ता झािेिा नसतो. थमोसेट्स प्िॅन्स्र्कमध्ये मात्र असा रंु्ता 
झािेिा असतो. 
 

 

थमोप्लॅस्टिकवर उष्ितेचा पणरिाम 
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समजा मघासारिीच िभंर मुिं दहादहाच्या दहा सािळ्या करून उभी आहेत. पि या िेपेिा 
ित्येक सािळीतल्या काही मुिानंी आपल्या िजेाऱयाच्या बरोबरच दुसऱया सािळीतल्या एिाद्या मुिाचा 
सुद्धा हात पकडिेिा आहे. ित्येक सािळीत असा एिादा तरी व्रात्य मुिर्ा आहे की ज्यानं रु्पचूप दुसऱया 
सािळीतल्या एिाद्यािी हातलमळविी केिीय. आता ह्या र्र्ातल्या लनम्म्याजिानंा सालंर्तिं की, 
उजवीकडं जा, आलि उरिेल्यानंा सालंर्तिं की, डावीकडं जा तर लकतीही ओढाताि केिी तरी व्रात्य मुिं 
जोपयंत दुसऱया सािळीतल्या मुिाचा हात सोडत नाहीत तोपयंत हे करिं त्या मुिानंा िर्कय होिार नाही. 
  

थमोसेट्सच्या बाबतीत नेमकं हेच घडतं. लकतीही र्रम केिं तरी ते वाकू िकत नाही की आकार 
बदिू िकत नाही. कठीिच रहातं. कारि त्याच्या सािळ्या रंु्तिेल्या असतात. त्या एकमेकावरून सरकू 
िकत नाहीत. आता सहालजकच असा िश्न पडेि की थमोसेट्स जर लवतळवता येत नाही तर मर् मुळात 
त्यापासून वस्तू बनवतात तरी किा? 

 
 

थमोसेि अडं्यातल्या बलकासारखे असते. एकदा सेि झाले की नंतर आकार बदलू शकत नािी. 
 

याचं उत्तर सोपं आहे. पलहल्यादंा जेव्हा थमोसेर्स तयार होतात तेंव्हा त्याच्या सािळ्या एकमेकात 
रंु्तिेल्या नसतात. अजुन रंु्ता झािेिा नसतो. अिा अध्या कच्च्यापॉिीमरिा रेझीन म्हितात. ते 
चूिाच्या ककवा द्रवाच्या स्वरुपात असतं. साच्यात घािून ते र्रम करतात. त्यावर दाब देतात. यावळेी मात्र 
सािळ्याचंा रंु्ता होतो. व्रात्य मुिं दुसऱया सािळीतल्या मुिाचंा हात पकडतात यािा म्हितात प्िॅन्स्र्क 
सेर् होिं. अिी सेर् झािेिी वस्तू तयार झािी की ती पसुहा लवतळविं िर्कय होत नाही. लिकेर्मध्ये एकदा 
का फिंदाज ‘सेर्’ झािा की त्यािा बाद करिं महाकठीि! अर्दी तसचं! असं सेर् करण्यासाठी 
संिेरकाचंा म्हिजे कॅरॅ्लिस्र्चा उपयोर् केिा जातो. सािळ्या रंु्तवण्यासाठी दोन सािळ्यामधीि अि ू
ह्या संिेरकाच्या सहाय्याने जोडिे जातात.  
 

थमोप्िॅन्स्र्कस् आलि थमोसेर्स् पलरन्स्थतीच्या र्रजेिमािे वापरण्यात येतात. लजथं मऊ, वाकू 
िकेि अिा पदाथाची र्रज आहे लतथं थमोप्िॅन्स्र्कस् वापरतात. लजथं कठीि, ताकदवान प्िॅन्स्र्कची 
आवश्यकता आहे लतथं थमोसेर्स् वापरतात. थमोप्िॅन्स्र्र्कसच्या तुिनेनं ती काहीिी स्वस्तही असतात.  
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स्ॉमसअस्ल्डिाईड रेझीन्स: 
 

थमोसेर्स् र्र्ातीि महत्त्वाची प्िॅन्स्र्र्कस म्हिजे लफनॉि फामटअन्ल्डहाईड, युलरया 
फॉमटअन्ल्डहाईड आलि मेिामाईन फॉमटअन्ल्डहाईड.  
 

लफनॉि फॉमटअन्ल्डहाईड हे लफनॉि आलि फॉमटअन्ल्डहाईडपासून बनवतात. साच्यामध्ये 
ओतायच्या आधीच सािळ्या एकमेकात रंु्तू नयेत म्हिून काळजी घेतिी जाते. लफनॉि आलि 
फॉमटअन्ल्डहाईडमधीि िलिया पूिटत्वािा जाऊ लदिी जात नाही. मर् हे अधटकचं्च लमश्रि साच्यात ओतून 
पुरेिी उष्ट्िता आलि दाब देऊन सािळ्या रंु्तू लदल्या जातात. हे प्िॅन्स्र्क काळपर् लदसतं. लजथं वस्तू 
फारिी आकषटक लदसायची र्रज नाही अिा वस्तंूसाठी म्हिजे लवजेची बर्िे, प्िग्ज यासाठी याचा उपयोर् 
होतो. रसायने साठवनू ठेवण्यासाठी कारिासयात असिेल्या र्ार्कयासंाठीही याचा उपयोर् करतात. 
 

 

बॅकेलाईि बनवायची पद्धत 
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युरीया हा पदाथट ित म्हिून वापरिा जातो हे सवांना मालहत आहे. याच पदाथावर 
फॉमटअन्ल्डहाईडची लिया करून युलरया फॉमटअन्ल्डहाईड बनवतात. हे प्िॅन्स्र्क लफनॉि 
फॉमटअन्ल्डहाईडसारिं काळपर् नसल्यानं त्यात रंर् घािून सुंदर रंर्ीत वस्तू बनवता येतात. कापडाच्या 
लर्रिीत सुतावर िलिया करण्यासाठी आलि कार्द बनवताना तो लचवर् करण्यासाठी या प्िॅन्स्र्कचा 
उपयोर् होतो.  

 
 

णवदु्यत उपकरिामध्ये आणि दुरध्वनीच्या भागांसाठी युणरया स्ॉमसअलाईड वापरतात तर कपबशा, 
जेविाची भांडी ियासाठी मेलामाईन स्ॉमसअलाईड वापरतात. 
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णचनीमातीच्या बशा जड असतात व त्या सु्ितात तर मेलामाईनची भांडी वजनाला िलकी असतातच 
पि सु्ितिी नािी. 

 
युलरया ऐवजी मेिामाईन नावाचा पदाथट वापरून मेिामाईन फॉमटअन्ल्डहाईड बनवतात. मेल्मावअेर 

म्हिून िलसद्ध असिेिं ते हेच प्िॅन्स्र्क. स्वयंपाकाची भाडंी, थाळ्या, कपबिा या प्िॅन्स्र्कपासून 
बनवतात. ह्या कपबिा हुबेहुब लचनी मातीच्या बिासंारख्या लदसतात. पि िूपच हिर्कया असतात आलि 
पडल्या तरी फुर्त नाहीत. युलरया फॉमटअन्ल्डहाईड पासूनही कपबिा बनलवल्या जातात. पि ते प्िॅन्स्र्क 
जििोषक असल्याने त्याच्यावर डार् पडू िकतात. मेिामाईन फॉमटअन्ल्डहाईड मात्र पािी अलजबात 
िोषनू घेत नसल्यानं त्यावर डार् पडत नाहीत. सनमायका, फॉरमायका यासारख्या नावानं िलसद्ध 
असिेिे रु्ळरु्ळीत, रंर्ीत तके्तसुद्धा या प्िॅन्स्र्कचे बनतात. 
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५( णतखि मीठ मसाला 
 
 

 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनविारा उत्पादक वस्तू बनवण्यासाठी कारिासयातून जे प्िॅन्स्र्क लवकत 

आितो ते पूिटपिे लनभळे, िुद्ध असतं. त्यापासून वस्तू बनवण्याआधी त्यात अनेक पदाथट घातिे जातात. 
पि त्यात लमसळिे जािारे पदाथट म्हिजे भेसळ नव्हे. लनिळ प्िॅन्स्र्कचे पदाथट बनविे तर ते पुरेसे 
कठीि, बळकर् नसतात, म्हिून त्यात इतर पदाथट घािून त्यानंा इष्ट ते रु्िधमट िदान केिे जातात. कधी 
कधी वस्तू घडविं सोपं जाव ं म्हिून काही पदाथट लमसळण्यात येतात. तर कधी वस्तू आकषटक लदसाव्या 
म्हिून. 
 

अन्नाचं मुख्य उलद्दष्ट उदरभरि. पि ते चवदार व्हाव,ं िावसं वार्ाव ंम्हिून आपि त्यात लतिर्, 
मीठ घाितो. मसािे घाितो. जायफळ, विेचीसारिे स्वाद लमसळतो, तसंच. 

 
 

सूयसप्रकाशामुळे कृणत्रम धागयांच्या कपड्यांची चमक जाते आणि ते णपवळे पडतात. 
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इतर पदाथांपेक्षा प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू एकदम उठून लदसतात त्या त्याचं्या मनमोहक रंर्ामुळं. हे रंर् 
दोन तऱहेचे असतात. प्िॅन्स्र्कमध्ये लवरघळिारे रंर् आलि त्यात न लवरघळिारे रंर्, असे दोन िकारचे रंर् 
वापरण्यात येतात. पारदिटक प्िॅन्स्र्कमध्ये लवरघळू िकिारे काबटनी रंर् वापरतात. अपारदिटक 
प्िॅन्स्र्कसाठी अकाबटनी रंर्द्रव्ये म्हिून लर्रॅ्लनयम डायॉर्कसाईड, कॅडलमयम सल्फाईड, आयनट ऑर्कसाईड 
इत्यादी द्रव्ये वापरिी जातात. काबटनी रंर्ामुळं प्िॅन्स्र्क जास्त चमकदार लदसतं. लिवाय ते लकतीतरी 
जास्त नाजुक, मनमोहक रंर्छर्ात बनवता येतं. पि हे काबटनी रंर् कािातंराने लफके पडतात. त्या मानानं 
अकाबटनी रंर् वापरिेिं प्िॅन्स्र्क जास्त लदवस चारं्िं रहातं.  
 

 

मित्वाच्या व्यक्तीभोवतीचे कमांडो जसे प्रसगंी टवतःचे प्राि देऊन त्यांचे रक्षि करतात तसेच प्लॅटिीक 
मध्ये कािी द्रव्ये टवतः णवघणित िोतात पि रंगांना िानी पोिचू देत नािीत. 

 
रंर् लफके पडण्याचं िमुि कारि म्हिजे सूयटिकािातिे अलतनीि म्हिजे अल्राव्हायिेर् लकरि. 

हे लकरि प्िॅन्स्र्कमध्ये िोिवर घुसतात. त्याचं्यातल्या उजेमुळं रंर्द्रव्याचंं लवघर्न होतं. सहालजकच 
प्िॅन्स्र्क रंर्हीन होतं. तुमच्या िक्षात आिं आहे का? पारदिटक प्िॅन्स्र्क उसहामुळं िवकर िराब होतं 
त्याच्या मानानं अपारदिटक रंर्ीत प्िॅन्स्र्क जास्त काळ आपिा रंर् लर्कवनू धरतं. याची कारिं दोन. 
एकतर अलतलनि लकरि अपारदिटक प्िॅन्स्र्कमधे जास्त िोिवर घुसू िकत नाहीत आलि दुसरं म्हिजे 
त्यात वापरिेिे अकाबटनी रंर्ही या लकरिानंा दाद देत नाहीत. काबटनी रंर् िराब होऊ नयेत म्हिनू एक 
युक्ती वापरतात. रंर्ाबरोबरच अतीनीि लकरिे चर्कन िोषनू घेतीि असे काही पदाथटही त्याबरोबर 
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प्िॅन्स्र्कमधे घातिे जातात. हे पदाथट अतीनीि लकरिानंा आधी सामोरे जातात. त्यातिी ऊजा िोषनू 
घेतात. अथातच त्यामुळे त्या पदाथांचे लवघर्न होतं. पि ऊजा िोषिी रे्ल्यामुळे रंर् सहीसिामत 
राहतात. आपिा बळी देऊन हे पदाथट िजेाऱयाच,ं म्हिजे रंर्द्रव्याचंं रक्षि करतात. एका अथाने त्यानंा 
हुतात्मेच म्हर्िं पालहजे! 
 
भरावाची द्रव्ये : 
 

काँिीर् बनवताना लसमेंर्बरोबरच त्यात रेती आलि िडी लमसळतात हे तुम्ही पालहिं असेिच. 
त्यामुळं काँिीर्िा बळकर्ी येते. अर्दी त्याच धतीवर प्िॅन्स्र्कमध्ये काही भरावाचे पदाथट लमसळतात. 
त्याचं िमािही भरपूर, म्हिजे प्िॅन्स्र्कच्या बरोबरीनं आलि कधीकधी त्यापेक्षा जास्त सुद्धा असतं. ही द्रव्ये 
प्िॅन्स्र्कपेक्षा स्वस्त असल्यामुळं उत्पादनिचटही कमी होतो. पि प्िॅन्स्र्कची ककमत कमी करिं हे काही 
भरावाची द्रव्य घािण्यामार्चा िमुि हेतू नाही. ती घािण्यामार्चं मुख्य कारि म्हिजे प्िॅन्स्र्कच्या 
वस्तंूमध्ये हव ेअसिेिे रु्ि ह्या भरावाच्या द्रव्यामुंळं येतात.  
 

िाकडाचा भसु्सा, कापसाचे धारे् ककवा कापडाचे अर्दी िहानिहान तुकडे घातल्यामुळे 
प्िॅन्स्र्किा बळकर्ी येते. ॲसबेस्र्ॉस हा एक तंतुमय पदाथट आहे. त्यात कसमेर् घािून घराच्या छपरावर 
घािायचे पते्र तयार करतात. हे ॲसबेस्र्ॉसचे धारे् प्िॅन्स्र्कमध्ये घातिे की प्िॅन्स्र्क जास्त उष्ट्ितारोधक 
बनतं. अभ्रकाचं चूिट प्िॅन्स्र्कमध्ये लमसळून ते जास्त लवदु्यतरोधक बनवण्यात येतं. काजळी (काबटन 
ब्िॅक), वरे्वरे्ळ्या िकारची लचकि माती वर्ैरे पदाथटही भरावासाठी घािण्यात येतात. त्यामुळे साच्यात 
तयार होिारी प्िॅन्स्र्कची वस्तू अलधक सुबक होते. लतचा पृष्ठभार् जास्त लनतळ होतो.  
 

 
णसमेंिमध्ये वाळू आणि खडी णमसळून का ाँक्रीिला बळकिी आितात. 
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प्िॅन्स्र्कच्या वस्तंूचं आयुष्ट्य वाढण्यासाठी आलि लतची ताि सहन करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी 
त्यात काचेचे धारे् घातिे जातात हे ऐकून पुष्ट्कळानंा धक्का बसेि. कारि आपिी कल्पना काच म्हिजे 
अलतिय नाजूक वस्तू. जरा धक्का िार्िा की फुर्िारी. लतचे धारे् घािून वस्तूिा बळकर्ी आिायची 
कल्पना काढिाऱयाची रवानर्ी आपि वडे्ाचं्या इन्स्पतळातच करु. पि हे अर्दी िरं आहे. आपिा र्ोंधळ 
होतो कारि ताि सहन करायची क्षमता आलि धक्का सहन करायची क्षमता या वरे्वरे्ळ्या र्ोष्टी आहेत हे 
आपि िक्षात घेत नाही. काचेच्या धाग्याची ताि सहन करण्याची िक्ती िचंड असते. पोिादाहूनही जास्त. 
एक लमलिलमर्र व्यासाच्या पोिादी तारेिा चाळीस पन्नास लकिोचं वजन र्ारं्िं तर ती तुरू्न जाईि पि 
तेवढ्याच जाडीचा काचेचा तंतू याच्या लतप्पर् वजन सहज पेिू िकतो. 
 

काचेचे धारे् काढण्यासाठी काचेचे तुकडे एका प्िॅलर्नमनच्या भाडं्ात लवतळविे जातात. त्या 
भाडं्ाच्या तळािा सूक्ष्म लछदे्र असतात. त्यातून बाहेर येिारा काचेचा तप्त रस थंड होऊन त्याचें तंतू 
बनतात. ते लरळावर रंु्डाळून त्याचंी िड बनवतात. त्याचे िहान तुकडे करुन त्यावर दाब देऊन त्याचं्या 
चपट्या र्ाद्या बनवल्या जातात. कधी कधी धारे् लविनू त्याचे कापडासारिे मॅर्सुद्धा बनविे जाते. 
 

 

कोंबडीचे अडें िातात धरून जोराने दाबले तर सु्ित नािी, पि त्यावर चमच्याने िलकेच आघात 
केल्यास मात्र सु्िते. 

 
ह्या र्ाद्यावंर ककवा मरॅ्वर प्िॅन्स्र्कचा थर देऊन काचतंतूनी बळकर् केिेिं (फायबर लरइनफोस् टड) 
प्िॅन्स्र्क बनवण्यात येतं. तुम्ही एफ्. आर. पी. हा िब्द कदालचत ऐकिा असेि. फायबर लरइनफोस् टड 
प्िॅन्स्र्कची आद्याक्षरं लमळून झािेिा हा िब्द. अलभयालंत्रकी उद्योर्ात हे एफ. आर. पी. िूप मोळ्या 
िमािात वापरिे जाते. आम्िामुंळं िराब न होिाऱया र्ार्कया, द्रववालहसया या एफ. आर. पी. च्या बनवतात. 
धरिातून पािी सोडण्यासाठी केिेिे दरवाजे, जीपचे र्प, सुरक्षार्ोप्या (हेिमेर्स्) यासाठीही एफ. आर. 
पी. उपयोर्ात येते. 
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प्लॅस्टिसायझसस : 
 

प्िॅन्स्र्सायझसट म्हिजे प्िॅन्स्र्क िवलचक व्हाव,े त्याच्या वस्तू बनविे सुर्म व्हाव े म्हिून त्यात 
घातिेिी द्रव्ये, काही िकारची प्िॅन्स्र्र्कस ही मुळातच मऊ असतात. थोडंफार र्रम केिं की काम भार्तं. 
पि काही प्िॅन्स्र्र्कसच्या वस्तू बनविे मात्र महाकमट कठीि! म्हिून त्यात ही द्रव्ये घािावी  िार्तात. केस 
कवचरण्यापूवी आपि तेि िावतो, त्यासारिं. तेि िावल्यावर केस कवचरायिा जसं सोपं जातं तसचं 
प्िॅन्स्र्कसायझासट घातल्यावर प्िॅन्स्र्क हाताळिं सुिभ होतं.  
 

 

धरिाची दारे )झडपा(, सेफ्िी िेल्मेट्स यात स्ायबर णरइनस्ोससड प्लॅटिीक वापरले जाते. 
 

नायरोसेल्यिूोजच्या वस्तू बनवण्यासाठी हायेर् बधूंनी त्यात कापूर घातिा. मर् त्याच्या वस्तू 
बनवता आल्या हे आपि पालहिंच. हा कापूर हे एक प्िॅन्स्र्सायझरच आहे. अजूनही तो काही प्िॅन्स्र्कमधे 
वापरिा जातो. रे्बिरे्लनसच्या चेंडूिा चीर पडिी की त्याचा वास घेऊन पहा. कापराचा वास येईि. 

 
प्िॅन्स्र्सायझर हे तेिासारिे दार् द्रव असतात. त्याचंी सहजासहजी वाफ होत नसल्यामुळे ते 

चर्कन उडून जात नाहीत. बरेच लदवस प्िॅन्स्र्किी लमसळून रहातात. प्िॅन्स्र्क िवलचक ठेवतात. पि 
कािातंराने त्याचंी वाफ झाल्यामुळं प्िॅन्स्र्क पुसहा कडक बनतं. प्िॅन्स्र्कच्या चपिा वषा दोन वषांनी 
कडकडीत बनतात. त्यानंा लचरा पडतात याचं कारि हेच.  
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िेबल िेणनसच्या बॉलला चीर गेली तर आतून कापराचा वास येतो. 
 

प्िॅन्स्र्कमध्ये लमसळिेिी ही द्रव्यं पॉिीमरच्या दोन सािळ्याचं्या मध्ये जाऊन त्या सािळ्यानंा 
वरं्ि पुरवतात, म्हिानंा त्यामुळे सािळ्या सुिभतेनं एकमेकावरून सरकू िकतात. ते प्िॅन्स्र्क 
सहजपिानं वाकू िकतं.  
 
इतर द्रव्ये : 
 

यालिवाय आििीही लकत्येक िकारची द्रव्ये प्िॅन्स्र्कमध्ये घािण्यात येतात. उदाहरिाथट 
ॲसर्ीऑर्कसीडंर् (िािवायरूोधक) नावाची द्रव्ये पॉिीमरच्या सािळीची िािवायूिी िलिया होऊ देत 
नाहीत. अर्दी थोड्ा िमािात जरी ही द्रव्ये प्िॅन्स्र्कमध्ये घातिी तरी िािवायचूा प्िॅन्स्र्कवर होिारा 
घातक पलरिाम र्ाळता येतो. त्यामुळे ते प्िॅन्स्र्क जास्त लर्कतं.  
 

उष्ट्ितालनरोधक द्रव्यामुंळे प्िॅन्स्र्कवर उष्ट्ितेचा होिारा पलरिाम कमी होण्यास मदत होते. पी. 
व्ही. सी. नावाचं जे प्िॅन्स्र्क आहे त्यात र्किोरीनचे अिू असतात. त्यापासून हायड्रोर्किोरीक आम्ि तयार 
होतं. ह्यामुळे प्िॅन्स्र्क हळूहळू िराब होऊ िार्तं. सुरवातीिा लनतळ पारदिटक लदसिाऱया वस्तू िथम 
लपवळसर, मर् लपवळ्या आलि िवेर्ी तर केिरी रंर्ाच्या बनतात. हे र्ाळण्यासाठी त्यात आम्ििोषक द्रव्य ं
घािण्यात येतात. आम्ि तयार होताच ही द्रव्ये त्याचा नाि करतात आलि पढुच्या सर्ळ्या दुष्ट्पलरिामानंा 
अर्काव करतात.  
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पी. व्िी. सी. मधील प्लॅटिीसायझरची कािी मणिन्यानंतर वास् िोऊन जाते आणि वटतू कडकडीत 
बनते. 

 
प्िॅन्स्र्कमध्ये काचेचे तंतू लमसळून त्यािा बळकर्ी आििी जाते हे मघािी सालंर्तिं, पि हे तंतू 

प्िॅन्स्र्किा लचकरू्न रहावते म्हिून एक िकारची जोडिद्रव्ये वापरावी िार्तात. ती काबटनी लसिीकॉन 
या िकारची ती रसायनं असतात. तंतू प्िॅन्स्र्कमध्ये घािण्याआधी या द्रव्याचंा पातळसा िेप त्याच्यावर 
लदिा जातो. त्यामुळे त्याचंा प्िॅन्स्र्किी पक्का साधंा जुळतो. 

 
 

प्लॅटिीकच्या स्िीने कोरडे केस ववचरले की त्यावर णवदु्यतभार तयार िोतो. 
 

नायिॉन, रे्रीिीनच्या कपड्ावर लवदु्यतभार जमा होऊ िकतो हे आपल्या िक्षात आिं असेि. 
धुवनू वाळविेल्या रे्रीिीनच्या िर्टची ककवा नायिॉनच्या साडीची घडी करता चट्चट् असा आवाज येतो. 
तो िर्ट घािताना आपल्या हातावरचे केसही ताठ उभे राहतात. प्िॅन्स्र्क कंर्वा कपड्ावर घासल्यास 
घषटिामुळं तो लवदु्यत भालरत होतो आलि त्याच्याकडे कार्दाचे कपरे् आकर्मषत होऊ िकतात. यासारख्या 
र्ोष्टींवरून प्िॅन्स्र्र्कस आलि पॉिीमसट लवदु्यतभार जमा करू िकतात ते लदसून येईि. हे र्ाळता येऊ 
िकतं. नॉयिॉन ककवा रे्रीिीनच्या साड्ावंर जमा होिारा लवदु्यतभार वाहून नेतीि अिी द्रव्ये त्यात 
घािता येतात. त्यानंा ॲसर्ीस्रॅ्लर्क एजंर् असं म्हितात. ती लवदु्यतवाहक असल्यामुळे हा लवदु्यतभार 
कपड्ावर साठून रहात नाही व असा कपडा पलरधान करिं आरामदायक ठरतं. 
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६( चौरस आिार 
 

 

 
अक्षरिः हजारो िकारची प्िॅन्स्र्र्कस तयार करायच्या पद्धती िास्त्रज्ञानंा आज माहीत असल्या तरी 

त्यातिी िभंरएक िकारची प्िॅन्स्र्र्कसच ित्यक्ष तयार केिी जातात. त्यातही िकार फक्त पंधरावीसच 
मोठ्या िमािावर वापरिे जातात. पॉिीथीन, पी. व्ही. सी. पॉिीिॉपीिीन आलि पॉिीस्र्ायलरन हे त्यातिे 
लबनीचे लििेदार! हे चारी िकार थमाप्िॅन्स्र्क िकारात मोडतात. एकूि उत्पादनापैकी नव्वद र्के्क 
उत्पादन फक्त या चार प्िॅन्स्र्र्कसच लमळून होतं. भारतात आलि जर्ातही. प्िॅन्स्र्क उपभोर्कत्याचं्या चौरस 
आहाराचे हे चार िमुि घर्कच म्हिायिा पालहजेत! 
 
पॉलीएथीलीन : 
 

पॉिीथीन म्हिून िलसद्ध असिेल्या ह्या प्िॅन्स्र्कचं िास्त्रीय नाव पॉिीएथीिीन सवात जास्त 
िमािात वापरिं जािारं हे प्िॅन्स्र्क दोन िकारात उपिब्ध आहे. उच्च घनतेचं पॉिीथीन आलि कमी 
घनतेचं पॉिीथीन. हे दोसही िकार एथीिीन नावाच्या पेरोलियमजसय पदाथापासून बनतात. फक्त तयार 
करताना वरे्वरे्ळ्या पद्धतींचा अविंब केल्यामुळे त्याचं्या घनतेत थोडाफार फरक पडतो. अथातच त्यामुळे 
त्याचं्या रु्िधमातही फरक असतो.  
 

 

कमी घनतेच्या पॉलीएथीलीनच्या वटतु 
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कमी घनतेचं पॉिीएथीिीन (िो डेन्ससर्ी पॉिीएथीिीन) एिट. डी. पी. ई. ह्या त्याच्या 
आद्याक्षरानं ओळििं जातं. ते जास्त िवलचक पि कमी बळकर् असतं. त्याचा िोध जरी १९३५ मध्येच 
िार्िा असिा तरी ते मोठ्या िमािात तयार व्हायिा आििी पाचसहा वष ेजावी िार्िी. याचं कारि ते 
बनवण्यासाठी िार्िारा िचंड दाब हवचे्या दाबाच्या दोन हजारपर् दाब त्यासाठी िार्ायचा. पलहल्या 
पलहल्या काही ियत्नात काहीवेळा स्फोर्ही झािे. आता अलिकडच्या काळात एि. डी. पी. ई. 
बनवण्याच्या तंत्रात सुधारिा झािी असिी तरीही अजूनही ते िूप दाबािािीच बनविं जातं. ह्या 
प्िॅन्स्र्कचा लवदु्यतलवरोध चारं्िा असल्यामुळं सुरवातीिा लवजेच्या तारावंरीि आच्छादन म्हिून ते 
वापरण्यात आिं. पुढे त्याचे आििी लकतीतरी उपयोर् सापडिे. सध्या त्याचा एक महत्त्वाचा उपयोर् 
म्हिजे प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्या. हल्ली आपि दूध, साबिचुरा, मीठ, मसािे असे अनेक िाद्यपदाथट ज्या 
पारदिटक प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्यातून लवकत आितो त्या एि. डी. पी. ई. च्या बनविेल्या असतात. ह्या 
प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्या हवाबदं असल्यामुळे त्यात पदाथट पुष्ट्कळ लदवस चारं्िा रहातो. पाण्याच्या संपकातही 
हे प्िॅन्स्र्क चारं्िं रहात असल्यानं पाण्याच्या िवलचक नळ्याही त्यापासून बनवतात.  
 

उच्च घनतेच्या पॉिीएथीिीनिा एच. डी. पी. ई. म्हितात. ही हाय डेन्ससर्ी पॉिीएथीिीनची 
आद्याक्षरं. हे प्िॅन्स्र्क तयार करण्यासाठी १९५३ मध्ये कािट  लझर्िरने एक संिेरक िोधून काढिा. 
त्यामुळे ते करण्यासाठी िार्िारा दाब बराच कमी झािा. सध्या ितेीसाठी पािी पुरवायिा मोठ्या 
आकाराचे जे काळे नळ वापरतात ते एच. डी. पी. ई. पासून बनवतात. घरावर पाण्याच्या ज्या र्ार्कया 
बसवतात त्याही ह्याच प्िॅन्स्र्कपासून बनवतात. हे प्िॅन्स्र्क ऊनपावसािा चारं्िं तोंड देऊ िकतं. 
िेळिी व घररु्ती वापराच्या वस्तुसाठीही हे प्िॅन्स्र्क वापरतात.  

 
 

उच्च घनतेच्या पॉलीएथीलीनच्या वटतु 
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उच्च घनतेच्या पॉलीएथीलीनच्या वटतु 
 

भारतात ह्या प्िॅन्स्र्कच्या उत्पादनािा सुरवात १९५९ मध्ये झािी. इम्पेलरअि केलमकि इंडस्रीज 
या कंपनीने किकत्त्याजवळ पॉिीएथीिीन बनवण्याचा कारिाना काढिा. आज भारतात दरवषी सुमारे 
एि. डी. पी. ई. चं आलि एच्. डी. पी. ई. चं लमळून साडे पाच िाि र्न उत्पादन होतं. 
 
पॉलीस्व्िनाईल क्लोराईड : 
 

पी. व्ही. सी. या आद्याक्षरानं िलसद्ध असिेिं हे प्िॅन्स्र्क १९१३ सािीच िोधून काढण्यात आिं 
होतं. ह्या प्िॅन्स्र्कचा रेिू काहीसा पॉिीएथीिीनसारिा असतो पि एका आड एका काबटनच्या अिूिा 
र्किोरीनचा अिू लचकर्िेिा असतो. हे प्िॅन्स्र्क फार कडक असतं. त्यािा आकार देिं कठीि असतं. 
त्यामुळे त्यािा मऊ करिाऱया प्िॅन्स्र्सायझरचा िोध १९४३ मधे िारे्पयंत त्याचा फारसा उपयोर् करून 
घेतिा रे्िा नाही.  
 

पी. व्ही. सी. च्या वस्तू रु्ळरु्ळीत, चमकदार लदसतात. पॉिीथीनच्या मेिचर् बाह्यरुपापुढं पी. 
व्ही. सी. चा चमकदारपिा जास्तच िुिून लदसतो. मुळात हे प्िॅन्स्र्क रंर्हीन आलि पारदिटक असतं. 
त्यामुळे ते कोित्याही रंर्ाच ंबनवता येतं. पािी, तेि, पेरोि आलि इतर रसायनानंा तोंड द्यायची याची 
िक्तीही वािािण्याजोर्ी असते. म्हिूनच याचा उपयोर् रसायन उद्योर्ात भरपूर करून घेतिा जातो. 
 

पी. व्ही. सी. चं आििी एक वैलिष्ठट य म्हिजे धातूचे दोन पते्र जसे वने्ल्डंर् करून जोडतात तसे 
पी.व्ही. सी. चे तके्तसुद्धा जोडता येतात. अथात त्यासाठी पी. व्ही. सी. चाच वने्ल्डंर् रॉड वापरण्यात येतो. 
आर् ओकिाऱया ॲलसर्ीिीनच्या ज्योतीऐवजी बेताची उष्ट्िता देिारा नत्रवायूचा र्रम झोत वापरण्यात 
येतो.  
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पी. व्िी. सी. बनणवण्याची पद्धत. 
 
असं ‘वने्ल्डंर्’ करून पी. व्ही. सी. च्या तर्कत्यापंासून मोठ्या जिवालहसया, र्ार्कया वर्ैरे बनवल्या जातात. 
पी. व्ही. सी. पासून बनवल्या जािाऱया वस्तंूची यादी फारच िाबंिचक आहे. त्यात ग्रामोफोन रेकॉडटपासून 
रे्बिर्किॉथपयंत आलि लवदु्यतवाहक तारापंासून ते चपिापंयंत अनेक वस्तू मोडतात. आपि ज्यािा 
रेर्कझीन म्हितो ते, कातड्ासारिं लदसिारं ‘िेदरर्किॉथ’ हे कापडावर पी. व्ही. सी. चा थर देऊन बनविं 
जातं.  
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पी. व्िी. सी च्या वटतंू 
 
 
ह्या िेदर र्किॉथचा उपयोर् बसमधिी बाके ककवा घरातल्या कोचावर आच्छादन म्हिून केिा जातो. 
तक्तपोिीवर घािण्यासाठीसुद्धा आजकाि पी. व्ही. सी. च्या तुकड्ाचंा उपयोर् केिा जातो. बसमध्ये 
मार्ं रे्कायचे आलि वर धरायचे धातंूचे दाडें र्ारर्ार िार्ू नयेत म्हिून हल्ली त्याचं्यावर पी. व्ही. सी. चा 
थर लदिेिा असतो.   
 

भारतात पी. व्ही. सी. चा पलहिा कारिाना मंुबईत १९६१ सािी कॅिीकोनं काढिा. आज आपिा 
देि सुमारे साडे चार िाि र्न पी. व्ही. सी. चं उत्पादन दरवषी करतो.  
 
पॉलीटिायणरन: 
 

पॉिीस्र्ायलरन हे स्र्ायलरन नावाच्या बने्सझनपासून तयार होिाऱया रसायनाच्या पॉिीमरायझेिनं 
बनते. हे प्िॅन्स्र्क कडकडीत असून पर्कन मोडू िकतं. वजनािा हे इतराचं्या मानानं पुष्ट्कळच हिकं 
असतं आलि त्याचं बाह्यरुपही चकचकीत असतं. ते काचेसारिं पारदिटक बनवता येतं. पूवी 
पॉिीस्र्ायलरनची िेळिी बनवत असत. पि नंतर िक्षात आिं की पॉिीस्र्ायलरनची वस्तू फुर्िी की 
त्याची कड इतकी तीक्ष्ि असते की लतच्यावर हात कापिा जाऊ िकतो. मर् त्यापासून िेळिी बनवि ंबंद 
करण्यात आिं.  
 

आपल्या देिात तयार झािेिं हे पलहिं प्िॅन्स्र्क. १९५७ मध्ये पॉिीकेम इंडस्रीजनं याचा 
कारिाना मंुबईत र्ोरेर्ाविा सुरू केिा. आज भारतात दरवषी पचंाहत्तर हजार र्न पॉिीस्र्ायलरनच ं
उत्पादन होतं.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

घररु्ती वापराच्या लकत्येक वस्तू पॉिीस्र्ायलरनपासून बनवतात. फण्या, छत्रयाचें दांडे, जेविाच्या 
रे्बिावरची भाडंी, िहानसहान डब्या, बारं्ड्ा अिासारख्या लकत्येक वस्तू पॉिीस्र्ायलरनचं आििी एक 
रूप आहे. स्पजंासारिं सन्च्छद्र, अलतिय हिकं, पाढंरंिुभ्र, फेसासारिं. त्यािा थमाकोि म्हितात. 

  
 

पॉलीटिायणरनच्या वटतंू 
 
र्िपतीच्या सजावर्ीसाठी आपि याचे तके्त वापरतो. हल्ली लकत्येक रेल्व े स्थानकावर थमाकोिच्या 
पेल्यातून चहाकॉफी लदिी जाते. हा पेिा स्वस्त असतो. त्यामुळे वापरून झािा की फेकून देता येतो. 
लिवाय आत र्रम चहा ओतिा तरी तो बाहेरून तापत नाही. थमाकोि उष्ट्ितालनरोधक आहे. बफट  
साठवायची भाडंी करून, िीतकरि व्यवस्थेत त्याचं आवरि घािून थमोकोिच्या या रु्िधमाचा उपयोर् 
करून घेतिा जातो. 
 
पॉलीप्रॉपीलीन : 
 

काही वषांपूवी या प्िॅन्स्र्कची जालहरात ‘अंतराळयुर्ातीि पॉिीमर’ अिी केिी रे्िी होती. आता 
अंतराळयुर्ातिा का? तर जेव्हा त्याचा िोध १९५४ मधे िार्िा त्या सुमारास रलिया, अमेलरका अंतराळात 
‘स्फूर्लनक’ सोडू िार्िे होते म्हिून. पॉिीिॉपीिीनचा मोनोमर िॉपीिीन हा तेि िुद्ध करण्याचा 
कारिासयात तयार होतो. हे प्िॅन्स्र्क लदसायिा पॉिीथीनसारिंच मेिचर् लदसतं पि पॉिीथीनपेक्षा 
जास्त बळकर् असतं. पॉिीथीनच्या मानानं ते जास्त तापमानास लर्कून आपिे रु्िधमट लर्कवनू धरतं. ते 
अलतिय हिकं असल्यामुळे वजनाच्या मानानं त्याची ताि सहन करायची क्षमता जास्त असते.  
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पॉलीप्रॉपीलीन च्या वटतंू 
 

सवटसाधारिपिे प्िॅन्स्र्कचा तक्ता उिर्सुिर् दहाबारावळेा वाकविा की मोडतो. पि या 
बाबतीत पॉिीिॉपीिीन केवळ अलितीय असतं. हजारो वळेा उिर्सुिर् वाकविं तरी ते तुर्त नाही. 
पॉिीिॉपीिीनच्या या रु्िधमाचा उपयोर् लबजालर्ऱया बनवण्यासाठी करून घेतिा जातो. लजथंलजथ ंभक्कम 
पि िवलचक प्िॅन्स्र्कची र्रज आहे लतथंलतथं हे प्िॅन्स्र्क उपयोर्ात आितात. रे्बििुच्या, सामानाच्या 
पेट्या, पाण्याच्या बादल्या त्यापासून बनवतात. रेफ्रीजीरेर्र, र्ीव्ही, रेलडओ यामधीि लकत्येक भार् 
यापासून बनतात. रसायने वाहून नेिाऱया नळािा आतून पॉिीिॉपीिीनचं अस्तर देता येतं. 
 

भारतामध्ये दरवषी दहा हजार र्नापेक्षा जास्त पॉिीिॉपीिीन तयार होतं. 
  

थमोप्लॅस्टिक गिातील इतर प्लॅस्टिक्स: 
 

वर विटन केिेल्या चार महत्त्वाच्या प्िॅन्स्र्कबरोबर या र्र्ातिी आििी लकतीतरी प्िॅन्स्र्र्कस 
आपल्या िास रु्िामुंळं िोकलिय आहेत.  
 

अर्दी हुबेहूब काचेसारिं लदसिारं परस्पेर्कस म्हिनू एक प्िॅन्स्र्क आहे. त्याचं िास्त्रीय नाव 
पॉिीलमथाईि लमथािायिेर्. त्यापासून जे तके्त, नळ्या वर्ैरे बनवतात त्याचा उपयोर् रे्बििॅम्पच्या 
िडेस्, झुंबरं इत्यादीसाठी करतात. हल्ली तर दुर्मबिीतीि कभर्, िोिक, कॅमेरातीि कभर् यासाठी ते 
वापरतात. चष्ट्म्याऐवजी वापरायची कॉसर्र्कर् िेन्ससस त्यापासून बनवतात.  
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पॉिीकाबोनेर् नावाच ंएक प्िॅन्स्र्क िलसद्ध आहे. इतर प्िॅन्स्र्कच्या मानानं अलधक तापमानािा ते 

चािू िकतं. आघातामुळं ते फुर्त नाही. म्हिनू िहान मुिाचं्या दुधाच्या बार्ल्या त्या प्िॅन्स्र्कच्या 
बनवतात. बार्िी हातातून पडिी तरी कचता नाही. लिवाय उकळतं दूध त्यात ओतून ठेविं तरी चाितं. 
हेल्मेर्च्या पुढं बसविेिी पारदिटक ‘काचं’ िरं तर पॉिीकाबोनेर्ची असते. पॉिीकाबोनेर् अलभयालंत्रकी 
प्िॅन्स्र्क या र्र्ात मोडतं. म्हिजे औद्योलर्क लवश्वात यंत्रसामुग्रीसाठी वापरिं जािारं प्िॅन्स्र्क. 
भक्कमपिा आलि अनेक वषट लर्कण्याची क्षमता या रु्िामुंळं पॉिीकाबोनेर्नं हे स्थान लमळविं आहे.  
 

पॉिीयुरेलथन हे थमोकोिसारिं सन्च्छद्र हिकं प्िॅन्स्र्क पि थमोकोिसारिं ते लठसूळ नसतं. 
स्पंजासारिं िवलचक असतं. िरं तर तो घट्ट झािेिा पॉिीयुरेलथनचा फेसच असतो. तो पफ (पी. यू. 
एफ. - पॉिीयुरेलथन फोमची आद्याक्षरं) म्हिनू ओळििा जातो. ‘यू फोम’ हे त्याचचं व्यापारी नाव.  
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(युरेलथनमधिा यु) त्यापासून र्ाद्यालर्द्या बनवतात. अलिकडे िीतकपार्ात उष्ट्ितालनरोधक म्हिूनही पफ 
वापरिा जातो. त्यातून उष्ट्ितेचं वहन मंदर्तीने होत असल्यामुळं उजेची बचत होते. 
 

 

पॉलीयुरीथेनपासून बनवलेला टपंज 
 

आििीही एका बाबतीमधे हल्ली पॉिीयुरेथीनचा उपयोर् होऊ िार्िा आहे. तो म्हिजे कमी 
ितीच्या चामड्ावर िलिया करून उच्च ितीचं चामडे तयार करण्यासाठी. त्यासाठी हिर्कया दजाच्या 
चामड्ावर पॉिीयुरेलथनचा एक अर्दी पातळसा थर देण्यात येतो. त्यामुळे चामड्ाच्या दजामध्ये 
िक्षिीय फरक पडतो. अिा रीतीने िलिया केिेिं चामडे आलि नैसर्मर्क उच्च दजाचं चामडे यातिा फरक 
सहजासहजी ओळितासुद्धा येत नाही. त्यामुळं अिा चामड्ापासून तयार केिेिं बूर्, पसेस वरै्रेंना 
चारं्िी ककमत येते. रेर्कझीनपासून बनविेिे बूर् आरामदायक नसतात कारि त्यातून हवा िेळत नाही. 
िरीरातिा घामही त्यात िोषिा जात नाही. याउिर् चामड्ावर पॉिीयुरेथीनचा थर देऊन बनविेिं 
चामडे हे मिूतः चामडेच असल्यामुळे त्याच्या बाबतीत असं होत नाही. त्यापासून बनविेिे बरू् आरामिीर 
वार्तात. 
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लाकडी वटतू णचकिवायला पॉलीस्व्िनाईल अल्कोिल िा वडक वापरतात. 
 
पॉिीन्व्हनाईि अल्कोहोि हे प्िॅन्स्र्क पाण्यामधे लवरघळू िकते. वस्तू बनवण्यासाठी त्याचा 

उपयोर् होत नाही. पि ते पाण्यात लवरघळून बनविेल्या द्राविांना औद्योलर्क के्षत्रामधे फार महत्त्व आहे. 
ही द्राविे कडकासारिी लचकर् असतात. हल्ली रे्बिावर, कपार्ावंर जे रंर्ीबरंेर्ी तके्त लचकर्वण्यात येतात 
ते लचकर्वण्यासाठी पाण्यात लवरघळविेल्या पॉिीन्व्हनाईि अल्कोहोिचा उपयोर् करतात. फेवीकॉि, 
मोन्व्हकॉि यासारख्या व्यापारी नावानं ते बाजारात लमळतं. 
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७( मळिे भाजिे तळिे 
 

 

 
प्िॅन्स्र्क जेव्हा कच्चा माि म्हिून कारिासयातून बाहेर पडतं, तेव्हा ते चूिाच्या ककवा भकुर्ीच्या 

रुपात, सािरेसारख्या दािेदार स्वरूपात ककवा छोट्याछोट्या मण्याचं्या रुपात असतं. त्यािा रेझीन 
म्हितात. कधीकधी ते द्रवरुपातही असते. त्यापासून वस्तू बनवण्यापूवी त्यात लवलवध पदाथट लमसळून 
साच्यात घािून ते र्रम केिं जातं. प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवण्यासाठी कराव्या िार्िाऱया ह्या सर्ळ्या 
िलिया िाद्यपदाथट बनवताना केल्या जािाऱया, िलिया सारख्याच असतात. पीठ मळिे, चकिीच्या 
साच्यातून चकिी पाडिे, भाजिे, तळिे यासारख्या कृतींची आठवि करून देिाऱया! 
 

प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनविे ही किाही आहे आलि िास्त्रही आहे. कुठल्या िकारची वस्तू बनवायची 
आलि कसल्या प्िॅन्स्र्कची बनवायची त्यावरून कोिती यंत्रसामुग्री वापरावी िारे्ि ते ठरवाव ंिार्तं. हा 
झािा िास्त्राचा भार्. पि त्यात कोिते पदाथट घािायचे, ते लकती िमािात घािायचे, लकती तापमान 
ठेवायचं, लकती दाब द्यायचा हे ठरवताना िास्त्राबरोबरच अनुभवाचीही मदत घ्यावी िार्ते. चारं्िं लचत्र 
काढण्यास केवळ उत्तम ितीचे रंर् आलि कंुचिे असून भार्त नाही. किाकाराचा हातही िार्तो. तसंच 
सुबक, देििी, लनदोष प्िॅन्स्र्कची वस्तू बनवायिा बनविाऱयाचं कसबही फार महत्त्वाचं असतं.  
 

प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवताना वापरल्या जािाऱया पद्धतींची आपि थोडर्कयात ओळि करून घेऊ 
या. 
 

 

पावावर लोिी पसरतात तसा कपड्यावर वकवा कागदावर प्लॅस्टिकचा पातळसा थर देण्यासाठी 
केलेंडरींग ह्या यतं्राचा उपयोग करून घेतला जातो. 



 

 अनुक्रमणिका 

कॅलेंडवरग : 
 

कॅिें डकरर् म्हिजे प्िॅन्स्र्कचे तके्त बनविं. हे काम दोन रुळामंधून प्िॅन्स्र्क घािून केिं जातं. 
पोळपार्ावर किकीचा र्ोळा ठेवनंू िार्ण्यानं िार्तात, तसचं काहीसं कॅिें डकरर्मधे होत. रेझीनमध्ये 
आवश्यक ते पदाथट घािून त्याची िादी ह्या दोन लवरूद्ध लदिानंी लफरिाऱया रूळातून काढिी जाते. उसाचा 
रस काढतानंा तो चरकातून काढिा जातो. तसंच. फक्त ह्या रूळाचंा पृष्ठभार् अलतिय रु्ळरु्ळीत असतो. 
बहुतेक वळेेस हे रूळ लवजेच्या सहाय्यानं ककवा वाफेच्या सहाय्यानं र्रम केिेिे असतात. रूळामंधिी फर् 
कमीअलधक करून बाहेर येिाऱया तर्कत्याचंी जाडी लनयलंत्रत केिी जाते. जेव्हा अलतिय कमी जाडीचा तक्ता 
तयार करायचा असतो तेव्हा एकापाठोपाठ एक अिा दोन-तीन रूळाचं्या जोड्ामंधून तो पाठविा जातो. 
ित्येक वळेी रूळामंधिी फर् कमीकमी ठेविी असल्यामुळे िवेर्ी हवा लततका पातळ तक्ता तयार होतो.  
 

काहीवळेा रूळावंर नक्षी कोरून नक्षीदार तके्त तयार केिे जातात तर कधी लवलवध रंर् वापरुन 
एकमेकात लमसळिेल्या रंर्ाचंं आकषटक लडझाईन तर्कत्यावर उमर्विं जातं.  
 
डाय कास्टिग: 
 

डाय कान्स्रं्र् म्हिजे लवतळविेिं प्िॅन्स्र्क साच्यात घािून त्यािा आवश्यक तो आकार देि.ं 
लजिेर्ीन पाण्यात लवरघळून ते जेिीच्या भाडं्ात घािून आकषटक आकाराची जेिी करतात. त्यासारिं 
डाय म्हिजे साचा. ज्या आकाराची वस्तू बनवायची आहे त्या आकाराचा साचा बनविा जातो. हा बहुधा 
दोन भार्ाचंा बनविेिा असतो. त्यामुळं वस्तू तयार झािी की ती साचातून काढिं सोपं जातं. 
डायकान्स्रं्र् ही पद्धत सवटसाधारिपिे थमोसेर्स् साठी उपयोर्ात आििी जाते. रेझीनमध्ये योग्य ती द्रव्ये 
लमसळून ते साच्यात ओततात. मर् साचा भट्टीत ठेऊन र्रम केिा जातो. त्या तापमानास पॉिीमरच्या 
सािळ्या रंु्तून प्िॅन्स्र्क ‘सेर्’ होतं. मर् साचा थंड करून वस्तू बाहेर काढतात. साचा हा धातूचा ककवा 
िाकडाचा बनवतात. एकदोन वळेाच साचा वापरायचा असिा तर तो प्िॅस्र्र ऑफ पॅरीसचा बनवतात. 
कारि धातूचा साचा बनविं महार् पडतं. 

 
 

कास्टिग िे केक बनवण्यासारखे आिे. त्यात साच्यामध्ये वटतू तयार िोते. 



 

 अनुक्रमणिका 

रोिेशनल कास्टिग: 
 

हा सुद्धा डाय कान्स्रं्र्सारिाच िकार आहे. चेंडू, बाहुिी यासारख्या पोकळ वस्तू बनवण्याच्या 
दृष्टीनं सोयीचा. यामध्ये प्िॅन्स्र्क साच्यामध्ये ओतल्यावर तो जोरानं र्रर्रा लफरविा जातो. त्यामुळं 
प्िॅन्स्र्क साच्यामध्ये सवटत्र सारिं पसरतं आलि मधिी जार्ा लरकामी राहते. मर् साचा लफरत असतानाच 
र्ार केिा जातो आलि साच्याचे दोन भार् वरे्ळे करून वस्तू बाहेर काढतात.  
 
णस्ल्म कास्टिग: 
 

लफल्मच्या या संदभातीि अथट पातळ तक्ता. हा पातळ तक्ता जसा कॅिेसडकरर् करून बनवता येतो 
तसाच या पद्धतीनेही बनवता येतो. या पद्धतीत प्िॅन्स्र्क ज्यामध्ये लवरघळू िकेि असा द्रव घेतात. त्यात 
प्िॅन्स्र्क लवरघळवनू ते द्रावि एका पट्ट्यावर हळूहळू ओततात. पट्टा जसजसा पुढं जातो तसतिी द्रवाची 
वाफ होते आलि प्िॅन्स्र्कची पातळ लफल्म तयार होते. छायालचत्रिासाठी िार्िारी लफल्म याच पद्धतीनं 
बनविी जाते. 

 
 

णस्ल्म कास्टिगचे यतं्र 
 
कॉम्पे्रशन मोस्ल्डग : 
 

कॉम्िेिन मोन्ल्डंर् म्हिजे साच्यात घािून दाब घेऊन वस्तू तयार करि.ं थमोसेर् प्िॅन्स्र्कच्या 
वस्तू बनवण्याची ही सवात िोकलिय पद्धत. ही पद्धत डाय कान्स्रं्र्सारिीच आहे पि या पद्धतीत वस्तूवर 
दाब लदिा जातो. त्यामुळे वस्तू सुबक बनते. जास्त दाब देण्यासाठी कधीमधी हायड्रॉलिक िेसचा उपयोर् 
करून घेतिा जातो. प्िॅन्स्र्कची बर्िे, दाराच्या नक्षीदार मुठी, दूरध्वनी सचंाचे भार् यासारख्या वस्तू या 
िकाराने बनवल्या जातात. 
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इन्जेक्शन मोस्ल्डग: 
 

प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू इतरापेंक्षा स्वस्त असायचं एक महत्वाचं कारि एकाच वळेी िूप मोठ्या 
िमािावर त्याचं उत्पादन (मास िॉडर्किन) करिं िर्कय होतं, हे आहे. आलि अिा मोठ्या िमािावर 
उत्पादन करण्याच्या पद्धतीत इंजेर्किन मोन्ल्डंर् ह्या पद्धतीने फार मोठा हातभार िाविेिा आहे.  

 
डॉर्कर्र इजेंर्किन देताना औषध जसं लपचकारीच्या सहाय्यानं िरीरात घुसवतात तसचं या पद्धतीत 

लवतळिेिं प्िॅन्स्र्क लपचकारीनं साच्यात ढकििं जातं. पाठोपाठ दट्ट्याच्या सहाय्यानं दाबही लदिा 
जातो. प्िॅन्स्र्क आत ढकििं, दाब देि,ं पुसहा साचा र्ार करि,ं वस्तू बाहेर काढिे हे सर्ळं यंत्राच्या 
सहाय्यानं, थोडर्कया वळेात साधिं जातं. थमोप्िॅन्स्र्कच्या बहुतेक सवट छोट्यामोठ्या वस्तू, म्हिजे 
बादल्या, भाडंी, रॉकेिसाठी वापरतात ते डबे, हल्ली याच तंत्राने बनवल्या जातात.  
 

 

मोल्डींग िे णबटकीिे बनवण्यासारखे आिे. 
 
ब्लो मोस्ल्डग : 
 

हा िकार मुळात काचेच्या वस्तू बनवण्यासाठी िचारात होता. ब्िो म्हिजे तोंडानं फंुकिे. ह्यामध्ये 
लवतळिेल्या काचेच्या रसात एक िाबं नळी बुडवनू दुसऱया र्ोकातून तोंडाने हवा फंुकून वस्तू बनवल्या 
जात. या पद्धतीत थोडाफार फरक करून ती प्िॅन्स्र्कसाठी उपयोर्ात आििी जाते. प्िॅन्स्र्कची एक 



 

 अनुक्रमणिका 

नळी र्रम करून साच्यात नीर् बसविी जाते. साचा बंद झािा की नळीचं एक र्ोक बंद होतं. दुसऱया 
बाजूने हवा फंुकिी जात असल्यामुळं नळी फुग्यासारिी फुर्ते आलि साच्याच्या आतल्या भार्ात व्यवन्स्थत 
बसते. तोंडाने हवा न फंुकता पंख्याच्या सहाय्यानं फंुकिी जाते एवढा मात्र फरक. वस्तू तयार झािी की 
थंड करून साचा उघडतात. वस्तू बाहेर काढतात आलि पुढची वस्तू तयार करण्यासाठी नळी पुसही 
साच्यात ठेविी जाते. एकामार्ून एक अिा वस्तू तयार होत राहतात. प्िॅन्स्र्कच्या बार्ल्या बनवायिा ही 
पद्धत फारच उपयुक्त आहे.  
 
एक्सट्रूजन मोस्ल्डग: 
 

प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवायची ही पद्धत स्वस्त पडत असल्यामुळं अलतिय िोकलिय आहे. 
रेझीनमध्ये आवश्यक ती द्रव्ये लमसळून एका कप्प्यामध्ये ठेविेिी असतात. एका लफरिाऱया स्िूच्या 
सहाय्यानं दाब देऊन ती एका छोट्या भोकातून बाहेर ढकििी जातात. जि ूकाही चकिीच्या सोऱयातून 
चकिी बाहेर पडावी. बाहेर येतानाच ती द्रव्ये र्रम होतीि अिी व्यवस्था केिेिी असते. ज्या छोट्या 
भोकातून ती बाहेर येतात त्याचा आकार असा ठेविेिा असतो की योग्य त्या िकारची वस्तू आपोआप तयार 
होऊन बाहेर येते. प्िॅन्स्र्कच्या नळ्या याच िकारानं बनवतात.  
 

 
एक्टरजन मध्ये िुथपेटि जशी टू्यबमधून बािेर येते. तर प्लास्टिक णिद्रातून बािेर येते. 

 
प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्या बनवताना एर्कस्रजन मोन्ल्डंर् आलि ब्िो मोन्ल्डंर् ह्या दोसही तंत्राचा उपयोर् 

करून घेतिा जातो. बाहेर येिारी नळी र्रम आलि मऊ असतानाच एका बाजूनं बंद करण्यात येते आलि 
दुसऱया बाजूनं त्यात हवा भरण्यात येते. हवचे्या दाबामुळं नळी र्म्म फुर्ते आलि लतची लपिवी बनते. मर् ती 
हवी तेवढी िाबं कापून एका बाजूनं बंद करून र्ाकिी की काम झािं.  
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थमोस्ॉणमिंग : 
 

प्िॅन्स्र्कच्या तर्कत्यापासून डब्या, रे वर्ैरेसारख्या आकाराच्या वस्तू बनवायिा थमोफॉलमंर् ही 
पद्धत वापरिी जाते. िथम तक्ता र्रम करून एका साच्यामध्ये ठेवतात. मर् साचा बंद केिा की त्यातल्या 
पुढे येिाऱया भार्ामुळे िोिर्र् आकाराची वस्तू बनते.  

 
 

व्िॅक्युमस्ॉणमिंग प्रक्रीया 
 

कधीकधी साच्यािा पढंु येिारा भार् नसतो. िािच्या भार्ातून हवा िेचनू घेण्याची व्यवस्था 
असते. त्यामुळे तक्ता िािी िेचून घेतिा जाऊन त्यािा योग्य तो आकार लमळतो. 
 
 

 



 

 अनुक्रमणिका 

८( नवनवीन पक्वाने्न 
 
 

 
प्िॅन्स्र्क आलि पॉिीमरच्या के्षत्रात आज िचंड िमािात संिोधन चािू आहे. दरवषी नवीन नवीन 

प्िॅन्स्र्र्कस बाजारात येत आहेत. आपल्या वैलिष्ट्ट्यपूिट रु्िधमामुळे ती िोकाचंं िक्ष वधूेन घेत आहेत. पि 
हे संिोधन काही फक्त नवी प्िॅन्स्र्र्कस िोधण्यापरुतं मयालदत नाही. आधी मालहत असिेिी प्िॅन्स्र्र्कस 
बनवायच्या नव्या पद्धती िोधून काढण्यात येत आहेत. या पद्धती पलहल्यापेक्षा जास्त सोप्या, जास्त स्वस्त 
पडिाऱया आलि जास्त सुरलक्षत आहेत. प्िॅन्स्र्र्कसच्या वस्तू बनवायचे नवीन मार्ट धंुडाळण्यात येत आहेत. 
चमकदार, नव्या कल्पनाचंा वापर करण्यात येत आहे. 
 

रे्ल्या पधंरावीस वषात प्िॅन्स्र्कच्या संिोधनाचा जो झपार्ा चािू आहे त्याचं फलित म्हिजे हाती 
िार्िेिी काही नवी प्िॅन्स्र्र्कस. आििी काही वषानंतर धातू, िाकूड, कार्द यासारख्या पदाथाची छुट्टी 
करून र्ाकतीि अस ं वार्ायिा िाविारी ! मानवजातीिा भेडसावत असिेल्या लकत्येक समस्यावंर 
रामबाि ठरिारी ! भलवष्ट्यकाळाबद्दि लदिासा देिारी! 
 

पि त्याचं्याकडे वळण्यापूवी प्िॅन्स्र्क बनवण्याची एक अफिातून कल्पना समजून घेऊ या.  
 
कोपॉलीमरायझेशन : 
 

बहुतेक सवट प्िॅन्स्र्र्कस एकाच िकारच्या मोनोमरपासून बनविेिी असतात. पॉिीमरच्या 
सािळीतिा हा छोर्ा घर्क एकच एक िकारचा असतो. पि दोन ककवा तीन िकारचे मोनोमसट एकत्र 
रंु्फूनही सािळी बनवता येते. या िकारािा म्हितात कोपॉिीमरायझेिन. 
 

कोपॉिीमर म्हिजे दोन पॉिीमरचं लमश्रि नव्हे तर सलंमश्रपिे तयार झािेिा पॉिीमर. 
सवटसाधारि िकारचा पॉिीमर जर एका िकारच्या फुिाचंा हार आहे असं मानिं तर कोपॉिीमर म्हिजे 
दोन ककवा तीन वरे्वरे्ळ्या िकाराच्या फुिाचंा एकत्र रंु्फिेिा हार. काही फुिं वासासाठी तर काही 
रंर्ासाठी असतात तसंच काहीस!ं पि हारामध्ये फुिं जिी ठरालवक िमाने रंु्फिेिी असतात, म्हिजे एक 
मोर्ऱयाच ंफूि, मर् दोन अबोिीची, पुसहा एक मोर्ऱयाच,ं दोन अबोिीची अिा िकारे; तसं कोपॉिीमरच्या 
सािळीचं नसतं. अ आलि ब ह्या दोन मोनोरमपासून केिेिा कोपॉिीमर. 
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पॉलीमरला एकाच प्रकारच्या सु्लांचा िार म्ििला तरदोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या सु्लांचा िार म्ििजे 
कोपॉलीमर 

 
-अ –ब -अ –ब -अ –ब -अ –ब -अ –ब असा लनयलमत, िमवार ककवा संर्ीताच्या भाषेत 

बोिायचं तर ियबद्ध नसतो. तर –अ –अ –ब –अ –ब –ब –ब –अ –अ –ब –ब –अ –ब –ब –ब 
अिी दोन मोनोमरची वडे्ावाकड्ा िमानं रंु्फिेिी सािळी असं त्याचं स्वरूप असतं.  
 

र्रज ही िोधाची जननी आहे असं म्हितात ते अर्दी िरं आहे. कोपॉिीमरायझेिनची कल्पना 
अिीच र्रजेच्या पोर्ी जसमािा आिी. कधीकधी काय होतं, की दोन पॉिीमसटमध्ये असिेिे दोन रु्िधमट 
एका पॉिीमरमध्ये आििं जरूर असतं. उदाहरिाथट पॉिीस्र्ायलरनची वस्तू लदसायिा लदसते आकषटक. 
ती साच्यात घािून बनविहंी सुिभ असतं. पि ही वस्तू लठसूळ असते. चर्कन मोडू िकते. याउिर् 
पॉिीअिायिो नायराइि नावाचं प्िॅन्स्र्क असतं लर्कावू पि त्याच्या वस्तू बनविं फार कठीि म्हिून मर् 
या दोसहीच्या मोनोमरपासून एकलत्रत असा पॉिीमर बनवतात. त्यािा सान म्हितात. (एस्. ए. ए्.. ही 
स्र्ायलरन आलि अिायिोनाराईिची आद्याक्षरं). नावानं सान असिा तरी हा पॉिीमर कतृटत्वानं महान 
असतो. एिाद्या मुिानं जसे आपल्या आईवलडिाचें चारं्िे चार्िे रु्ि उचिावते तसे साननं 
पॉिीस्र्ायलरनचा आकषटकपिा आलि अिायिोनाराईिचा लर्कावपूिा दोसही रु्ि घेतिेिे आहेत. 
आपल्या घरातल्या लमर्कसरचं अधटपारदिटक भाडंं, फ्रीजमधीि धुरकर् काचेसारिी लदसिारी िोिी 
ठेवायच्या कप्प्याचंी झाकिं ह्या सान पासून बनविेिी असतात. 
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णसलीकॉन्सचा उपयोग अतंराळयानात व रॉकेिमध्ये मोठ्या प्रमािावर करून घेतला जातो.कोपऱ्यात 
णसलीकॉन पॉलीमरचे रासायणनक सूत्र. 

 
कधीकधी तीन मोनोमरपासूनही पॉिीमर बनवतात. अिायिोनायराईि, ब्यरू्ाडाईन आलि 

स्र्ायलरनपासून बनिेल्या प्िॅन्स्र्किा ए. बी. एस्. म्हितात (तीन मोनोमसटच्या आद्याक्षरावरून). ह्या 
दत्तात्रयाच्या अवतारानं स्र्ायलरनचा आकषटकपिा ं आलि अिायिोनायराईिचा लर्कावपूिा याचं्या 
जोडीिा ब्यरू्ाडाईनपासून आघातािा तोंड देण्याचा रु्िही घेतिाय. म्हिून तर ए. बी. एस्. पासून 
सामानाच्या िवासी पेट्या बनवतात. 
 
णसलीकोन :  
 

प्िॅन्स्र्कच्या कुरंु्बातिेच पि जरा वरे्ळ्या िकाराचे पॉिीमसट म्हिजे लसिीकॉनचे पॉिीमसट. 
लसिीकोन म्हिून ओळििे जािारे हे पॉिीमसट चिुत घराण्यातिे म्हियूा हव े तर. कारि ह्या 
पॉिीमसटच्या सािळीचा किा काबटनचा बनविेिा नसून लसिीकॉन ह्या मिूद्रव्याच्या अिूचंा बनिेिा 
असतो. अचकु बोिायचे तर त्याची सािळी एक अिू लसिीकॉनचा. दुसरा ऑर्कसीजनचा अिी बनिेिी 
असते. काही लसिीकोसस द्रवरूप असतात. उच्च तापमानास चािू िकतीि अिी वरं्ि म्हिून वापरायची 
तेिं त्यापासून बनवतात. थमोसेर्ींर् रेझीसस र्रम करून जिी ‘सेर्’ करतात तसंच लसिीकोनच्या 
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बाबतीतही करता येतं. ह्या प्िॅन्स्र्कपासून बनिेल्या वस्तू जास्त तापमानास चािू िकतात. म्हिून जास्त 
तापमानास लवदु्यतलवरोधक आलि उष्ट्ितालनरोधक वस्तू बनवण्यासाठी ह्या प्िॅन्स्र्कचा उपयोर् केिा 
जातो. लसिीकोनचा उपयोर् रंर् आलि िाकडी वस्तंूसाठी वापरण्यात येिाऱया वॉर्मनिमध्ये हल्ली मोठ्या 
िमािात केिा जातो. लसिीकोनमुळे कभतींचा पृष्ठभार् आलि िाकडी वस्तू जिाभेद्य बनतात व िवकर 
िराब होत नाहीत. सवटसाधारि प्िॅन्स्र्कपेक्षा लसिीकोनस् जास्त महार् असतं तरी काही िास 
कामासाठी त्याचंा उपयोर् अलनवायट ठरतो. अंतराळ संिोधन के्षत्रात तर त्यानंा अनसयसाधारि महत्व िाप्त 
झािेिं आहे. नव्यानं उदयास येिाऱया ‘फोर्ॉलनर्कस’ के्षत्रातही लसिीकोससवाचून पान हित नाही.  
 
िेफ्लॉन : 
 

रे्ल्या काही वषात िलसद्धीस आिेल्या प्िॅन्स्र्कमध्ये रे्फ्िॉनचं नाव अग्रिमानं घ्याव ं िारे्ि. 
रे्फ्िॉनचं िास्त्रीय नाव पॉिीरे्राप्िुरोएथीिीन, रे्फ्िॉन हे त्याचं व्यापारी नाव. ते िोधून काढिाऱया 
ड्ूपाँर् ह्या कंपनीनं लदिेिं. पि ह्या व्यापारी नावानेच हे प्िॅन्स्र्क िलसद्ध आहे. पॉिीएथीिीनच्या 
रेिूमध्ये हायड्रोजनच्या जार्ी फ्िोरीन घातिा तर जसा लदसेि तसा ह्या पॉिीमरचा रेिू लदसतो. म्हिजे 
असा : 
 

...- CF2 -CF2 -CF2 -CF2 - CF2 - CF2 - CF2....... 
 

रे्फ्िॉनची काही िास वैलिष्ट्टे्य आहेत. बहुतेक सवट थमोप्िॅन्स्र्र्कस उकळत्या पाण्याच्या 
तापमानास म्हिजे १०० अंि सेल्िीअसिा मऊ पडतात. पि रे्फ्िॉन मात्र २६० अंि सेल्िीअसपयंत मऊ 
पडत नाही. याहून महत्वाचं म्हिजे बहुतेक सवट रसायनानंा रे्फ्िॉन सहजपिं तोंड देऊ िकतं. 
एिाददुसऱया सहसा वापरात न येिाऱया रसायनाचा अपवाद वर्ळता कुठिच ं रसायन रे्फ्िॉनवर 
अलजबात पलरिाम करू िकत नाही. पाण्यानं ते ओिं होत नाही की तेिामुळे ते तेिकर् होत नाही. अर्दी 
धातूइतकं नसेि पि त्यातून बऱयापैकी उष्ट्ितावहन होऊ िकतं. लिवाय ते पूिटपिे लबनलवषारी, न पेर्िारं 
आहे. ह्या सर्ळ्या रु्िधमामुळे स्वैपाकाची भाडंी आलि तव ेयाचं्यावर िेप देण्यासाठी रे्फ्िॉनचा उपयोर् 
होतो. लनिेप, तृप्ती यासारख्या नावानं आपल्याकडे िचारात असिेल्या तव्यावंर, आतून रे्फ्िॉनचा 
हिकासा थर लदिेिा असतो.  
 

 

िेफ्लॉनचा थर णदलेले टवैपाकाचे तवे आणि िेफ्लॉनचा रेिू 
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रे्फ्िॉनचा पृष्ठभार् अलतिय रु्ळरु्ळीत असतो. त्यामुळे दुसऱया पृष्ठभार्ािी त्याच ं फारसं घषटि 
होत नाही. म्हिून रे्फ्िॉनचा उपयोर् बेअकरर्मध्ये करतात. अिा बेअकरर्मध्ये वरं्ि म्हिून तेि घािायची 
आवश्यकता नसते. अनेक लवजेच्या आलि इिेर्करालनक उपकरिातं, दोन धातंूच्या पृष्ठभार्ातिी फर् 
बुजवायिा वापरल्या जािाऱया र्ास्केर्साठी, रे्फ्िॉनचा उपयोर् होतो. मात्र रे्फ्िॉन बरंच महार् 
असल्यामुळं त्याचा सरास वापर केिा जात नाही.  
 

इतके लदवस भारतात रे्फ्िॉनचे उत्पादन होत नसे. पि रे्ल्या काही वषापासून कहदुस्थान 
ऑरर्ॉलनक केलमकल्स ह्या सावटजलनक के्षत्रातीि उद्योर्ानं पॉिीरे्राप्िूरोएथीिीन बनवायिा सुरवात 
केिी आहे.  
 
नाणवन्यपूिस प्लॅस्टिक्स : 
 

अिीकडच्या काळात रे्फ्िॉनपेक्षाही सरस, अर्दी वैलिष्ठयपूिट रु्िधमट असिेिी अफिातुन 
प्िॅन्स्र्र्कस िोधून काढण्यात आिेिी आहेत. त्यापैकी काहींची झिक बघू या.  

 
 

पॉलीमरची बॅिरी )णवदु्यत घि( 
 

सवटसाधारिपिे प्िॅन्स्र्र्कसमधून लवजेचा िवाह वाहू िकत नाही हे आपल्यािा मालहत आहेच. 
म्हिून तर लवजेची बर्िे, लवजेच्या ताराचंी आवरिे ही प्िॅन्स्र्र्कसची असतात. पि ही झािी सवटसाधारि 
प्िॅन्स्र्कची कथा. अिी काही िास प्िॅन्स्र्र्कस िोधून काढण्यात आिी आहेत की ज्यातुन वीज वाहु 
िकेि. त्यानंा काही िोकानंी ‘कृलत्रम धातू’ अस मजेदार नावही ठेविंय. 
 

काही वषांपूवीची र्ोष्ट. लहडेकी लिरानाका ह्या जपानी िास्त्रज्ञाच्या ियोर्िाळेत काही ियोर् चािू 
होते. पॉिीॲसेलर्िीन हे फारसे वापरात नसिेिे प्िॅन्स्र्क तयार करण्यात येत होते. त्यासाठी िार्िारा 
संिेरक चुकीने जरूरीपेक्षा पषु्ट्कळच जास्त घातिा रे्िा. याचा पलरिाम असा झािा की नेहमीसारिं काळं 
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पॉिीॲसेलर्िीन न तयार होता चादंीसारिं चकचकीत लदसिारं प्िॅन्स्र्क तयार झािं. ह्या प्िॅन्स्र्कमधून 
थोड्ाफार िमािात वीज वाहू िकते अस ंिक्षात आिं. त्यात अर्दी सूक्ष्म िमािात आयोडीन लमसळिं 
तेव्हा तर त्याचं लवदु्यतवाहकत्व िािो पर्ीनं वाढिेिं लदसून आिं. पॉिीॲसेलर्िीन सारिीच आििी 
दहाबारा लवदु्यतवाहक प्िॅन्स्र्र्कस िोधून काढण्यात आिी आहेत. १९८७ सािी जमटनीमधे िोधण्यात 
आिेिं एक प्िॅन्स्र्क तर ताबं्याच्या दुपर्ीनं लवदु्यतवाहक आहे. लवदु्यतवाहक रु्िाचंा हा उच्चाकंच आहे. 
कुठल्याही धातू ककवा अधातूिा आजतार्ायत हे रेकॉडट मोडता आिेिं नाही.  
 

सध्यातरी लवदु्यतवाहक प्िॅन्स्र्र्कस फार महार् आहेत. लजथं लकमतीपेक्षा हिकेपिा जास्त 
महत्त्वाचा असतो अिा दोन के्षत्रापरुता अजून तरी त्याचंा वापर मयालदत आहे. एक म्हिजे 
लवमानउड्डािाच्या के्षत्रात आलि त्यापेक्षाही जास्त करून अंतराळसंिोधन के्षत्रात. प्िॅन्स्र्क पासून 
बनविेिी अलतिय हिकी अिी बरॅ्री परदेिातल्या बाजारपेठेत येऊन ठाकिी आहे. सध्या मोर्ारीमध्ये 
वापरिी जाते त्यात लिसं आलि र्ंधकाम्िापासून बनविेल्या जड बॅर्रीत असते तेवढी. ऊजा तळहाता 
येवढ्या आकाराच्या ह्या छोट्या आलि वजनािा हिर्कया बॅर्रीमध्ये साठवता येते.  

 
 

नोमेक्स नावाच्या पॉलीमरपासून अगनीशामक दलातल्या लोकांचा खास पोशाख तयार केला जातो. 
 

अलतिय उच्च तापमानासही लवतळिार नाहीत, मऊ पडिार नाहीत अिीही प्िॅन्स्र्र्कस आज 
उपिब्ध आहेत. पायरोमेलिर्ीमाइडस नावाच्या र्र्ामध्ये ती मोडतात. पॉिीडायलफनाईि ऑर्कसाईड 
पायरोमेिीर्ीमाईड असं अर्डबंब नाव असिेिं एक प्िॅन्स्र्क ९०० अंि सेन्ल्सअस या तापमानास सुद्धा 
कठीि राहू िकतं. या तापमानास पोिादसुद्धा मऊ पडतं. तेव्हा ‘वज्रादलप कठोरालि’ या िब्दानंी त्याच ं
विटन सहज करता येईि! 
 

पि हे झािं तापमानाच्या बाबतीत ित्यक्ष आर्ीिी मुकाबिा करिारी प्िॅन्स्र्र्कस आहेत का, या 
िश्नाचं उत्तरही होकाराथी आहे. ‘नोमेर्कस’ ह्या नावानं एका अमेलरकन कंपनीने बाजारात आििेिा 
पॉिीमरचा धार्ाच पहाना. हा धार्ा ित्यक्ष ज्वाळेमध्ये धरिा तरी जळत नाही की लवतळत नाही. म्हिनू ह्या 
पॉिीमरचे कपडे अग्नीिामक दिासाठी बनवतात. नुसत्या पॉिीमरचे कपडे बनविे सोयीचं नसल्यामुळं 
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त्याच्या बरोबरीनं काचेचे धारे्ही वापरिे जातात. काचेचे धारे् आलि नोमेर्कसचे धारे् लमळून बनविेल्या 
कापडािा औद्योलर्कदृष्टयाही महत्त्व आहे. त्या कापडाचा उपयोर् भट्टीतून लनघिाऱया र्रम वायूमधे 
असिारे रािेचे आलि इतर कि वरे्ळे करण्यासाठी केिा जातो. हवते सोडण्यापूवी हे वायू नोमेर्कसच्या 
फडर्कयातून र्ाळून घेतिे जातात म्हिाना! म्हिजे िदुषिाचा धोका नाही.  
 

कििरपिा लवचारात घेतिा तरी प्िॅन्स्र्र्कस कमी पडत नाहीत. केविार नावाचं एक प्िॅन्स्र्क 
डू् पाँ या कंपनीनं लवकलसत केिेिं आहे. ते पोिादापेक्षा पाचपर् हंिकं आहे तरी ते पोिादाइतकंच 
बळकर् असतं. केविार हे पॅरालफनायिीन डायअमाईन आलि रे्रेप्थिॅॉइि र्किोराईड ह्या दोन 
पदाथापासून बनतं. त्याच्या रेिूची रचना स्फलर्की असते. म्हिजे त्याचंी माडंिी योजनाबद्ध, सुघलर्त 
असते. सैलनकानंी व्यवन्स्थत मोचेबाधंिी करावी, तिी ही स्फलर्की रचना असते म्हिाना! त्यामुळे 
पॉिीमरिा लविक्षि बळकर्ी येते. ह्या स्फलर्की रचनेमुळे केविारचा धार्ा इतका कंििर बनिेिा 
असतो की, त्यापासून बनविेिं जॅकेर् चक्क लचिित म्हिून वापरता येतं! 

 
 

केवलार पासून बनवलेली जाणकिे बंदुकीच्या गोळीपासून बचाव करू शकतात. 
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िरं तर केविारचा िोध केव्हाचं िार्िा होता पि त्याचा धार्ा बनवता येत नव्हता. १९६५ सािी 
केविार ज्यात लवरघळू िकतं असा द्रव सापडिा. मर्च केविारचा वापर सुरू झािा. केविारच्या 
धाग्यापासून लवििेिं कापड फारसं जाड नसतं. पि लचरोर्ा ककवा घडीची पोळी जिी अनेक थराचंी 
बनिेिी असते तसे त्याचें एकावरएक सात आठ थर ठेऊन त्याचं जाकीर् बनवतात. आठ थराचं जाकीर् 
लपस्तुिाच्या र्ोळीपासून सरंक्षि देऊ िकतं. बंदुकीची र्ोळी अडवायिा जरा जास्त जाड जाकीर् िार्तं.  
 

केविारचं जाकीर् बंदुकीची र्ोळी अडवतं या मार्चं रहस्य अर्दी साधं आहे. हातावर जोरात 
छडी मारिी तर िार्ते पि हातावर जाड कापड घािून मर् लततर्कयाच जोरानं छडी मारिी तर िार्त 
नाही. कारि हातावर छडी िाताना लतच्यामधिा जोर थोड्ा जारे्त कें लद्रत झािेिा असतो. त्यामुळे छडी 
िाल्ली की, डोळ्यात पािी येतं. याउिर् हातावर जाड कापड घेतिं की, छडीमध्ये जोर जरी तेवढाच 
असिा तरी जास्त जारे्मध्ये पसरिा जातो. कळ येत नाही. हे जाड कापड छडीची तीक्ष्िता कमी करायच ं
जे काम करतं, तेच केविारचं जाकीर् र्ोळी अडवण्यासाठी जास्त कायटक्षमतेनं करतं. ते थराथराच ं
बनिेिं असल्यामुळे बंदुकीच्या र्ोळीतिी उजा चर्कन वरे्वरे्ळ्या थरात पसरते. र्ोळीच्या आघाताचंा 
जोर लतच्या अग्रािी एकवर्िेिा असतो. तो सवटत्र पसरल्यामुळे एक जबरदस्त ठोसा िाल्यासारिं वार्तं, 
पि तेवढंच. र्ोळी िरीरात लिरत नाही.  
 

केविार बनविाऱया कंपनीनं ते नेमकं कसं बनवतात ते रु्प्त ठेविेिं आहे. पि आपल्या देिातल्या 
बंर्िोरच्या नॅिनि एरोनॉलर्कि ियोर्िाळेने बनविेिा‘नािार’नावाचा पॉिीमर केविार इतकाच 
चारं्िा आहे, असं म्हर्िं जातं.  
 

औद्योलर्क के्षत्रामधे एका िास िकारचे पडदे बनवण्यासाठी काही पॉिीमसट उपयोर्ात आितात. 
हे पडदे म्हिजे एका िकारची र्ाळिी असतात म्हिाना. त्यातून फक्त काही िकारचे रेिू पिीकडं जाऊ 
िकतात. बाकीच्या रेिूंना त्यात अर्काव होतो. आपि चौपदरी फडर्कयातून पािी र्ाळून घेतो त्यातिाच 
िकार. फक्त ह्या पडद्यामधिी लछदं्र अलतिय सूक्ष्म असतात. हायड्रोजन आलि इतर वायूंच्या लमश्रिातून 
फक्त हायड्रोजन ‘र्ाळून’ बाहेर काढण्यासाठी अिा पडद्याचंा वापर होऊ िकतो. हे पडदे बनवण्यासाठी 
वापरिेिे पॉिीमसट अलतिय महार् असतात. तरीही बाकी दुसऱया कुठल्या पद्धतीनं हायड्रोजन िुद्ध 
करण्यापेक्षा असे पडदे वापरून तो िुद्ध करिं स्वस्त पडतं. अथातच अिा िकारानं िुद्ध केिेिा हायड्रोजन 
अर्दी लनभळे नसतो. कॉन्स्र्क सोडा हे साबि तयार करण्यासाठी िार्िारं रसायन ज्या लवदु्यतघर्ामध्ये 
तयार करतात त्यामधे अिा िकारचे पडदे वापरिे असता सुमारे तीस र्के्क उजेची बचत होते.  
 

पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायलनक ियोर्िाळेनं ‘जििक्ती’ नावाचे एक प्िॅन्स्र्क तयार केिं आहे. ते 
स्वतःच्या वजनाच्या दोन अडीचि ेवजनाइतकं पािी िोषनू घेऊ िकते. छोट्या छोट्या दाण्याचं्या रूपात 
असिेिं हे प्िॅन्स्र्क मातीत लमसळिं तर ती जमीन जास्त काळ ओि धरून ठेवते. िािीमध्ये धुळीचा 
त्रास कमी करण्यासाठीही ह्या प्िॅन्स्र्कचा उपयोर् करून घेता येईि. ह्या प्िॅन्स्र्कचं मोठ्या िमािावर 
उत्पादन इंलडयन ऑरर्लॅनक केलमकल्स ह्या कंपनीनं सुरू केिं आहे.  
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दोन तीन िकारच्या प्िॅन्स्र्कचे रु्ि एकवर्िेिे कोपॉिीमसट, कुठल्याही रसायनाचंा पलरिाम न 
होिारे रे्फ्िॉन, आर्ीिी मुकाबिा करिारी, वीज वाहून नेिारी, बंदुकीची र्ोळी अडविारी, वायू र्ाळू 
िकिारी अिी नाना िकारची प्िॅन्स्र्र्कस आज उपिब्ध आहेत. जर्ाची भकू भार्विारी ही नालवसयपूिट 
पक्वाने्नच म्हिायिा हवीत.  
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९( शेवया कुरडया 
 

 

 
प्िॅन्स्र्कच्या बहुरुपीपिाचे आििी दोन चमकदार पैिू म्हिजे कृलत्रम धारे् आलि कृलत्रम रबर.  

 
लनसर्ामधे लदसिारे कापसाचे धारे्, रेिीम आलि िोकर हे एक िकारचे पॉिीमसटच आहेत. 

कापसाचा धार्ा हा ग्िुकोजच्या मोनोमरपासून बनिेिा सेल्यूिोज नावाचा पॉिीमर आहे. रेिमाचा लकडा 
जो कोष बनवतो तो त्याच्या िरीरातून लनघिाऱया िलथनयुक्त पदाथापासून तयार होतो. मािसाने लनमाि 
केिेिे कृलत्रम धारे् काही बाबतीत या नैसर्मर्क धाग्यापेंक्षा सरस आहेत. हे िरं असिं तरी काही काही 
बाबतीत लनसर्ाची हुबेहूब नक्कि करिं त्यािा अजून जमििं नाही.  
 

पलहिा मानवलनर्ममत धार्ा १८९९ मधल्या पलॅरसिा भरिेल्या िदिटनात ठेवण्यात आिा होता. 
सेल्युिोज नायररे् मद्याकामध्ये लवरघळवनू त्यापासून तयार केिेिा हा धार्ा रेिमािा पयाय म्हिून 
सुचवण्यात आिा होता. सेल्यूिोज नायरेर्चा असल्यामुळं तो अत्यंत ज्वािाग्राही होता हे सारं्ायिा 
नकोच! त्यामुळे अथातच त्याच्याकडं कुिी फारसं र्ाभंीयानं बलघतिं नाही. एक िदिटनीय वस्तू म्हिनूच 
फक्त त्याचा लवचार झािा.  

 
पुढे सेल्युिोज ॲलसरे्र्चे धारे् जास्त सुरलक्षत असल्यामुळे त्याचा वापर होऊ िार्िा. ते 

बनवायच्या जास्त सोप्या, जास्त सुरलक्षत पद्धती िोधण्यात आल्या. ह्या धाग्यानंा रेयॉन असं नाव पडिं. 
रेयॉनचे धारे् अजुनही वापरण्यात येतात. हल्ली मात्र केवळ सेल्युिोज ॲलसरे्र्च नव्हे तर सेल्युिोजच्या 
(म्हिजे कापसावर िलिया करून बनविेल्या) सर्ळ्याच कृलत्रम धाग्यासाठी रेयॉन हे नाव वापरिं जातं.  
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वॉलेस ह्यूम कॅरोथसस – कृणत्रम धागा प्रथम बनणविारा शास्त्रज्ञ 
 

आज भारतात दरवषी सुमारे दोन िाि र्न रेयॉनचे म्हिजे नैसर्मर्क धाग्यावंर िलिया केिेिे धारे् 
लनमाि होतात तर पूिटपिे कृलत्रम धाग्याचंं (म्हिजे पॉिीस्र्र, नायिॉन आलि ॲिायलिक लमळून) 
उत्पादन त्याच्या लतपर्ीनं होतं. पि याही के्षत्रात आपि जर्ाच्या िूप मार्ं आहोत. जर्ात कृलत्रम धाग्याचं ं
उत्पादन पाच कोर्ी र्न होतं तर भारतात फक्त सहा िाि र्न. जर्ाची िोकसंख्या भारताच्या 
सहासातपर् असिी तरी जर्ातल्या कृलत्रम धाग्याचें उत्पादन मात्र आपल्या ऐंिीपर् आहे. म्हिजेच आपि 
दरवषी दरडोई एक लकिोपेक्षा कमी कृलत्रम धारे् वापरतो तर जर्ाची सरासरी सात लकिोहून जास्त आहे! 
 
नायलॉन: 
 

नायिॉन हा िऱया अथानं पलहिा मानवलनर्ममत धार्ा रेयॉनचा धार्ा जसा नैसर्मर्क धाग्यावर 
िलिया करून बनविेिा आहे. तसं नायिॉनचं नाही. १९३२ सािी ड्ूपाँ कंपनीतल्या विेॅस ह्यमू कॅरोथसट 
यानं नायिॉनचा िोध िाविा. नायिॉन हा िब्द सययूॉकट  मधिं ए्.. वाय. आलि िंडनमधीि एिट. ओ. 
ए्.. घेऊन तयार करण्यात आिाय अिी एक वदंता आहे. पि ती  िरी  नाही.  
 

पॉिी अमाईड्स म्हिून ओळिल्या जािाऱया पॉिीमसटच्या र्र्ात नायिॉन मोडतं. नायिॉनचे 
बरेच िकार आहेत. नायिॉन ६, नायिॉन ६६, नायिॉन ६१० वर्ैरे. त्याचं्या रेिूच्या रचनेत थोडाफार 



 

 अनुक्रमणिका 

बदि असतो. आपल्याकडं नायिॉन ६ हे जास्त िोकलिय आहे. ते कॅिोिॅर्कर्म ह्या पेरोलियमजसय 
पदाथापासून बनतं.  
 

कॅिोिॅर्कर्म हा नायिॉनचा मोनोमर. त्याचं रासायलनक सूत्र असं एिाद्या कड्ासारिं आहे : 
 

 
 

जेव्हा कॅिोिॅर्कर्मचा एक रेिू दुसऱया रेिूिी जोडिा जातो तेव्हा ही कडी उघडते, सरळ होते. 
पुढच्या रेिूिी जेव्हा ह्याची िलिया होते तेव्हा तोही कड्ाच्या रुपातून सरळ होतो. अिा रीतीनं 
कॅिोिॅर्कर्मचे रेि,ू कड्ा उघडून सरळ होत सािळी बनवतात. हीच नायिॉन ६च्या पॉिीमरची सािळी. 
लतच्यातिं पसुहा पसुहा येिारं एकक ककवा िहानात िहान तुकडा: 
 

-NH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO- 
 
इतरिकारची नायिॉसस वरे्वरे्ळ्या डायकाबोन्र्कसलिक आम्िाचंी डायअमाईससवर लिया करून 

बनवतात. उदाहरिाथट ॲलडलपक आम्िाची हेर्कझामेलथिीन डायअमाईनवर लिया करून नायिॉन ६६ 
बनतं. ॲलडलपक आम्िाऐवजी सेबॉलसक आम्ि वापरिं असता नायिॉन ६१० बनतं.  
 

नायिॉनचा धार्ा नाजुक लदसत असिा तरी तो िूप बळकर् असतो. लिवाय तो पोिादापेक्षा 
सातपर् तरी हिका असल्यामुळं वजनाचा लवचार केिा तर नायिॉन पोिादापेक्षाही बळकर् असल्याच ं
िक्षात येईि. म्हिून तर नायिॉनच्या दोऱया (कॉडटस) रकचे र्ायर मजबतू करण्यासाठी त्यात घाितात. 
नायिॉनचे कपडे सुती कपड्ापेंक्षा जास्त लर्कतात कारि घासिं रे्िं तरी िराब न होण्याची ककवा न 
तुर्ण्याची नायिॉनच्या धाग्याची क्षमता, कापसाच्या धाग्याच्या चौदापर् आहे.  
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नायलॉनचे उपयोग - पायमोज्यासाठी, औद्योणगक के्षत्रात आणि पॅराशूिसाठी 
 

नायिॉनपासून जसे कपडे बनवतात तसेच मासे पकडायची जाळी, माि बाधंायसाठी िार्िारे 
दोरिंड, रे्लनसच्या रॅकेर्चे र्र्स्, रू्थब्रि वरै्रे बनवतात. हे धाग्याच्या स्वरुपात वापरिं जािारं 
नायिॉन आपल्यािा मालहत असतं. पि नायिॉन घन स्वरुपात, प्िॅन्स्र्कसारिंही वापरि जातं हे ऐकून 
आपल्यािा नवि वारे्ि. साच्यात घािून नायिॉनच्या वस्तू बनवता येतात. लजथ ं घषटिािा तोंड द्याव ं
िार्तं असे यंत्रसामुग्रीचे भार् नायिॉनपासून बनवतात. अिा भार्ानंा सेल्फ िुब्रीकेकर्र् म्हितात. त्यामध्ये 
तेि ककवा वरं्ि घािायची आवश्यकता नसते.   
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िेरीलीन : 
 

रे्रीिीनचं िास्त्रीय नाव पॉिीइस्र्र एथीिीन ग्िायकॉि आलि रे्रेप्थलॅिक आम्ि याचं्या िलियेने 
हा पॉिीमर बनतो. दुसऱया महायुद्धाच्या काळात गे्रर् लब्रर्नमधीि इंम्पेलरयि केलमकि कंपनीच्या 
िास्त्रज्ञानंी रे्रीिीन िोधून काढिं. अनेक बाबतीत रे्रीिीनच्या धाग्याचं नायिॉनिी साम्य आहे. 
उदाहरिाथट हे दोसही धारे् अलजबात पािी िोषनू घेत नाहीत. त्यामुळे नायिॉन ककवा रे्रीिीनचे कपडे 
चर्कन वाळतात. त्याचं्यावर सहसा डार् पडत नाही आलि डार् पडिा तरी सुद्धा त्याचं्या पािी िोषनू न 
घेण्याच्या स्वभावामुळे तो धुवनू र्ाकिे सहज िर्कय असतं.  
 

रे्रीिीनचा धार्ा एका बाबतीत नायिॉनपेक्षा सरस आहे. हा धार्ा सुती धाग्याचं्या बरोबर लमसळून 
त्याचंा एकत्र धार्ा काढता येतो. तसा नायिॉनचा आलि सुती धार्ा लमळून एकत्र धार्ा काढता येत नाही. 
रे्रीिीनच्या धाग्याचे िहान िहान तुकडे करतात. त्यानंा स्रे्पि म्हितात. हे कापसाबरोबर लमसळून 
त्यापासून एकलत्रत सूत काततात. त्यािाच रे्रीकॉर् म्हितात. रे्रीकॉर्चे कपडे हे आपल्यासारख्या उष्ट्ि 
हवामानाच्या देिात फार उपयोर्ी आहेत. रे्रीिीन व कापूस दोसही पदाथांचे चारं्िे रु्ि त्यात एकवर्िे 
आहेत. नुसत्या रे्रीिीनचे कपडे घाम िोषनू घेत नसल्याने वापरिं र्रैसोयीचं असतं. रे्रीकॉर्मधल्या 
‘कॉर्न’ मुळं घाम िोषिा जातो तर रे्रीिीनच्या धाग्यामुळं त्याची इस्त्री लर्कून रहाते. सुती कपड्ातून 
जिी हवा िेळती रहाते तिी नुसत्या रे्रीिीनच्या ककवा लविषेकरुन नायिॉनच्या कपड्ातून िेळत 
नसल्यामुळं नायिॉनचे कपडे अिीकडच्या काळात फारसे वापरिे जात नाहीत.  

 
 

कृणत्रम धागयांचे कपडे गरम आणि दमि वातावरिात आरामदायक नसतात. 
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ॲक्रायणलक धागे: 
 

नायिॉन, रे्रीिीनच्या िािोिाि ॲिायिीकचे धारे् महत्त्वाचे आहेत. भारतात तयार होिाऱया 
कृलत्रम धाग्यापंकैी त्रयाऐंिी र्के्क उत्पादन रे्रीिीनच्या धाग्याचें आहे. उरिेिं नायिॉन व ॲिायलिकच ं
लमळून आहे. नायिॉनच्या मानानं ॲिायलिक धारे् थोडेसे कमी महत्त्वाचे असिे तरी त्याचंं उत्पादन काही 
अर्दीच नर्ण्य नाही.  

 

 
कृणत्रम धागा काढावयाची पद्धत 

१(पॉलीमर णवतळवून )डावीकडे( २( न णवतळवता )उजवीकडे( 
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ॲिायलिकचे धारे् हे िोकरीिा पयाय म्हिनू वापरतात. ॲिायलिक धाग्यापंासून बनिेल्या 
स्वरे्रिा िोकरीइतकी ‘ऊब’ नसते असं म्हर्िं जातं. िरं तर स्वरे्रिा ककवा पाघंरुिािा ‘ऊब’ अिी 
नसतेच. िोकरीिा ॲिायलिकापेक्षा जास्त ऊब असते असं आपि म्हितो तेव्हा िरं तर आपल्यािा 
म्हिायचं असतं की ॲिायलिकच्या स्वरे्रमधून आतिी उष्ट्िता जास्त िमािावर वाहून जाते. त्यामानानं 
िोकरीतून ती जात नसल्यामुळं तो जास्त ‘उबदार’ वार्तो इतकचं. पि ॲिायलिकचे कपडे िोकरीच्या 
कपड्ाचं्या मानानं वजनािा हिके असतात आलि स्वस्तही असतात.  

 

 
वास् न िोऊ शकिारा द्रावक दूर करून धागा तयार करण्याची पद्धत 

 
ॲिायलिकचे धारे् पॉिीॲिाईिोनायराइि ह्या पॉिीमरपासून बनिेिे असतात. त्याचा 

मोनोमर, ॲलसलर्िीन आलि हायड्रोजन सायनाईड ह्या दोसहीच्या िलियेतून तयार होतो. ॲिायलिक 
करताना हायड्रोजन सायनाईडचा उपयोर् करतात हे ऐकून एिाद्याच्या छातीत धस्स होईि. पि ते 
वापरायची धास्ती बाळर्ायचं मुळीच कारि नाही. कारि हायड्रोजन सायनाईड हा वायू अत्यंत लवषारी 
असिा तरी ॲिायलिक अलजबात लवषारी नसतं. र्किोरीन ह्या लवषारी वायूपासून बनिेिं सोलडयम 
र्किोराईड, म्हिजे मीठ. आपि रोज िातोय की! 
 

पॉिीअिाईि नॉयराईिं हे जरी अनेक वषापासून मािसािा मालहत असिं तरी त्याचा धार्ा 
बनवायची पद्धत अिीकडेच सापडिी. त्याचा धार्ा बनवायसाठी िार्िाऱया द्रावकाचा िोध िार्ून मोठ्या 
िमािावर तयार व्हायिा लवसाव्या ितकाचा उत्तराधट उजाडावा िार्िा. धार्ा बनवायिा द्रावकाची र्रज 
काय ते समजून घ्यायिा पॉिीमरचा धार्ा कसा काढतात ते थोडर्कयात पाहू या.  
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कृणत्रम धागयाची सूतकताई: 
 

लनसर्ामधे सुरवरं्, रेिमाचे लकडे, वर्ैरे आपल्या िरीरातून एक लचकर् पदाथट काढून त्यापासून 
धारे् बनवतात. त्यासाठी त्याचं्या िरीरात एक िास अवयव असतो. त्यातून तो लचकर् पदाथट जोराने बाहेर 
पडताना त्याचा धार्ा बनतो. मानलनर्ममत धारे्ही अिाच पद्धतीने बनविे जातात. त्या पद्धती तीन िकारात 
मोडतात.  
 

पलहल्या िकारात पॉिीमरचे िहान िहान तुकडे र्रम करून लवतळविे जातात. हा लवतळिेिा 
पॉिीमर पंपाच्या सहाय्यानं न्स्पनरेर् नावाच्या एका िहान भोकं असिेल्या भार्ातून जोरानं ढकििा 
जातो. िवेचे्या साच्यातून िवेचें पीठ बाहेर याव ंतसे न्स्पनरेर्मधून धारे् बाहेर पडतात. एकाच वळेी अनेक 
धारे् तयार होतात. ते लरळावर रंु्डाळून ठेविे जातात. र्रम असताना धाग्याचंा हवतेल्या िािवायूंिी संबधं 
येऊन ते िराब होऊ नयेत लतथं नत्रवायचूं वातावरि ठेवण्यात येतं.  
 

दुसऱया िकारात पॉिीमर लवतळवत नाहीत तर तो योग्य त्या द्रावकात लवरघळवनू त्याचं, 
सािरेच्या पाकासारिं घट्ट द्रावि तयार करतात. ते न्स्पनरेर्मधून पाठवनू धारे् काढतात. बाहेर आल्यावर 
द्रावकाची वाफ होऊन तो उडून जातो व धार्ा बनतो. द्रावक उडून जावा म्हिून र्रम वायूचा झोत त्यावर 
सोडतात.  
 

लतसऱया िकारातही द्रावक वापरतात. पि त्याची वाफ होिं सहजसाध्य नसतं. म्हिून मर् 
न्स्पनरेर्मधून आिेिे धारे् एका मोठ्या र्बसारख्या भाडं्ातून पाठवतात. द्रावकािा धाग्यापासून वरे्ळा 
काढेि अिा पदाथानं हा र्ब भरिेिा असतो. द्रावक वरे्ळा होऊन धार्ा तयार झािा. नंतर पुसहा एकदा 
दुसऱया एका भाडं्ातून ते धारे् पाठवनू द्रावक पूिटपिे धुवनू काढिा जातो.  
 

ठल्याही पद्धतीनं धारे् बनविे तरी त्याचंा कपडा लविण्याआधी त्यावर िलिया कराव्या िार्तात. 
आधी ते धारे् तािून त्याचंी िाबंी वाढवतात. त्यामुळं धार्ा तिम तर होतोच पि पॉिीमरच्या सािळ्या 
एकािाएक समातंर अिा लविुरल्या जाऊन धाग्यािा बळकर्ी येते. नायिॉन ककवा रे्रीिीनच्या 
कपड्ाचंी इस्त्री जात नाही याचं कारि अिा िकारे िेचल्यामुळं धाग्यािा आिेिा भक्कमपिा. पॉिीमरच्या 
सािळ्याच्या झािेल्या अिा सुघलर्त, समातंर रचनेमुळे धारे् वाकत नाहीत. वडेेवाकडे होत नाही. 
कपड्ाचंी इस्त्री लबघडत नाही. लिवाय ह्या ताििं जाण्याच्या िलियेतून बनिेल्या धाग्याचंी जाडी अर्दी 
सारिी असते. त्यामुळं कपडा जाडाभरडा न लदसता त्यािा चमकदार, देििं रूप येतं.  
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रबराच्या झाडाचा चीक गोळा करायची पद्धत 
 

आििीही काही िलिया धाग्यावंर लविायच्या आधी केल्या जातात. एक म्हिजे ते साबि ककवा 
लडर्जंर् वापरून ते स्वच्छ धुतिे जातात. त्यामुळे धाग्यावर जमिेिे धूिीकि, घाि लनघून जाते. ते 
लविायिा सोपे जावते म्हिनू त्यावर वरं्िासारख्या एका पदाथाचा िेप लदिा जातो. अथातच कापड 
लविल्यानंतर हे वरं्ि धुवनू काढिं जातं. रंर्ीत धारे् बनवण्यासाठी धारे् रंर्ाच्या द्राविात बुडवनू ठेवतात. 
पॉिीमरचे धारे् पािी िोषनू घेत नसल्यामुळं ते रंर्विे जरा लजकीरीचं असतं. बऱयाच वळेा त्यासाठी उच्च 
तापमान वापराव ंिार्तं.  
 
कृणत्रम रबर : 
 

पंधराव्या ितकातिी र्ोष्ट आहे. लिस्तोपर कोिंबसने नुकताच अमेलरकेच्या लकनाऱयावर पाय 
ठेविा होता. दलक्षि अमेलरकेतल्या िोकाचंा संबधं िथमच सुधारिेल्या जर्ािी येत होता. कोिंबसच्या 
सहकाऱयाना हाईर्ी या लठकािी एक लविक्षि दृष्ट्य लदसिं. लतथिे काही आलदवासी एका मोठ्या र्ोळ्यािी 
िेळत होते. तो र्ोळा एकमेकाच्या अंर्ावर फेकत होते पि तो कुिािा जोरात िार्त नव्हता. जलमनीवर 
पडिा की उिी घेऊन वर उसळत होता. 
  

कोिंबसिा िथम वार्िं की हा कचध्यापासून बनविेिा चेंडू असावा. पि तो काही र्प पडल्यावर 
इतका उंच उडिार नाही. मर् हा कसिा चेंडू असावा? त्यानं त्या आलदवासींकडं चौकिी केिी तेंव्हा 
त्यािा कळिं की एका िकारची झाडं असतात. त्याचं्या लचकापासून हा चेंडू त्यानंी तयार केिा होता. 
कोिंबसनं त्या झाडाची रोपर्ी स्वतःबरोबर घेतिी. ‘सुधारिेल्या’ राष्ट्रानंा रबराची ओळि अिा रीतीनं 
फक्त पाचि ेवषांपूवी झािी.  
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रबराचे व्िल्कनायझेशन करण्याची यतं्रिा. वरच्या कोपऱ्यात िा शोध लाविारा चालसस गुडीयर 
 

ह्या मऊ, न्स्थतीस्थापक पदाथाचे वरे्वरे्ळे उपयोर् युरोलपयनानंी िोधून काढिे. कार्दावर 
घासिं म्हिजे ‘रब’ केिं की पेससीिने लिहीिेिं िोडिं जातं हे त्याचं्या िक्षात आिं. त्यावरूनच त्यािा 
रबर असं नाव लमळािं. चािटस मकॅीसर्ॉि नावाच्या मािसानं हे रबर द्रावकात लवरघळवनू त्याचा थर 
कापडावर द्यायची पद्धत िोधून काढिी. आपि ज्यािा मेिकापड म्हितो ते िरं तर रबराचा थर लदिेिं 
कापड असतं. रबर जरी रे्िी पाचि ेवषांपासून मालहत आहे तरी त्याचा मोठ्या िमािात वापर मात्र रे्ल्या 
दीडि ेवषांपासूनच चािू झािा. १८३९ मध्ये चािटस रु्लडयर नावाच्या मािसाने र्ंधकाचा उपयोर् करून 
रबराच ं‘व्हल्कनायझेिन’ करायची पद्धत िोधून काढिी. ह्या पद्धतीत रबरामध्ये रं्धकाची पूड लमसळून ते 
र्रम केिं जातं. त्यामुळे रबराच्या पॉिीमसटच्या सािळ्या एकमेकात रंु्ततात. व्हल्कनाइझेिनचा िोध 
िार्ण्यापूवी रबर थंडीमध्ये कडक आलि उसहाळ्यात लचकर् होत असे. रु्लडयरने व्हल्कनायझेिनचा िोध 
िावल्यावर रबराचा मोठ्या िमािावर वापर होऊ िार्िा.  
 

१८६० च्या सुमारास रबर हे एक पॉिीमर आहे आलि त्याचं रासायलनक सूत्र : 
 

CH3  CH3CH3 
।  । । 

CH2 – C = CH – CH2 – CH2 – C = CH – CH2 – CH2 – C = CH - 
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असं आहे याचा पत्ता िार्िा. िरे्च िास्त्रज्ञानंी ते कृलत्रमलरत्या तयार करायची पद्धत िोधून 
काढण्यासाठी ियत्न सुरू केिे. तरी पन्नासएक वषट त्याचं्या ियत्नािा म्हिाव ंतसं यि आिं नाही. पलहल्या 
महायुद्धाच्या काळात जमटन िास्त्रज्ञानंी लमथाईि रबर म्हिून एक कृलत्रम रबर तयार केिं होतं. पि ते 
नैसर्मर्क रबराच्या तुिनेत फारच कमी दजाच ंहोतं. १९२७ मध्ये मात्र त्यानंा ब्युना रबर नावाचं कृलत्रम रबर 
बनवण्यात यि लमळािं.  
 
आधुणनक कृणत्रम रबर: 
 

नैसर्मर्क रबराच्या मोनोमरसारिीच अिूंची रचना असिेिा मोनोमर घेऊन, त्याची सािळी 
बनवनू, कृलत्रम रबर बनविं जातं. कृलत्रमलरत्या बनविेिी चार-पाच िकारची रबसट महत्त्वाची आहेत. ती 
आहेत, पॉिीब्युर्ाडाईन रबर, स्र्ायलरन ब्युर्ाडाईन रबर, पॉिीर्किोरोलिन रबर एथीिीन िोपीन डाईन 
मोनामर (इपीडीएम) रबर आलि नायराईि रबर. 

 
 

ब्युिाडाईनचा रेिू 
 

नैसर्मर्क रबराच्या तुिनेने ब्युर्ाडाईन रबर बरंच जास्त िवलचक असतं आलि त्याची घषटिािा 
तोंड द्यायची क्षमताही जास्त असते. म्हिून या रबरापासून मोर्ारींचे व रकचे र्ायसट बनविे जातात. 
स्र्ायलरन ब्युर्ाडाईन ह्या रबराचे अनेकलवध उपयोर् आहेत. नैसर्मर्क रबराची िवलचकता कािातंराने 
कमी होते कारि हवतेीि ओझोनची त्यावर लिया होते. स्र्ायलरन ब्युर्ाडाईनवर ही लिया होत नसल्यामुळे 
ते वषानुवष े चारं्ल्या न्स्थतीत राहू िकते. उद्यार्धंद्यात सवात जास्त िमािात हे रबर वापरण्यात येते. 
त्यापासून िहानसहान वस्तू, तक्तपोिीवर घािायची रबरी आवरिे, यंत्राचे पटे्ट, रसायने वाहून नेिाऱया 
रबरी नळ्या, बरु्ाचें तळ वर्ैरे बनविे जातात. पॉिीर्किोरोिीन रबरािा नीओलिनही म्हितात. त्याची ताि 
सहन करायची ताकद जास्त असते आलि ते जास्त तापमानािा चारं्िे रहाते. म्हिून यंत्र भार्मधे 
नीओलिन वापरतात. नायराईि रबरवर तेिाचा पलरिाम होत नसल्यामुळे तेिाच्या सपंकात येिाऱया रबरी 
वस्तंूसाठी त्याचा वापर होतो. तेिाच्या र्ार्कयानंा आतून आवरि म्हिून, तेिवाहून नेिाऱया िवलचक 
नलिकासंाठी, तेिामधे बुडिेल्या लवदु्यतवाहक ताराचं्या आवरिासाठी नायराईि रबर वापरिं जातं.  
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ह्या चार महत्त्वाची कृलत्रम रबरािेंरीज आििी िकेडो िकारची कृलत्रम रबसट आज बनवण्यात 
येतात. पि त्याचंा वापर िास कामासाठी होत असल्यामुळं त्याचंं उत्पादन मयालदत आहे. आज भारतात 
दरवषी सुमारे २०,००० र्न ब्युर्ाईि रबर ४५,००० र्न स्र्ायलरन ब्युर्ाडाईन रबर, ६२० र्न नायराईि 
रबर व १०,००० र्न इपीडीएम् रबर बनवण्याची क्षमता आहे.  
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१॰( आरोगयपूिस आिार 
 

 

 
प्िॅन्स्र्कचा आपल्या दैनंलदन जीवनातिा वाढता वापर पालहल्यानंतर साहलजकपिे दोनतीन िश्न 

कुिाही सुजाि मािसासमोर उभे राहतीि. पलहिा आलि महत्त्वाचा मुद्दा म्हिजे प्िॅन्स्र्कचा इतर्कया 
मोठ्या िमािावरचा उपयोर् करिे सुरलक्षततेच्या दृष्टीनं योग्य आहे का? दुसऱया िब्दात लवचारायचं तर 
िाद्यपदाथांच्या संपकात येिारी प्िॅन्स्र्र्कस लवषारी असतात का? आलि प्िॅन्स्र्कमुळे आर् िार्ण्याचा 
धोका लकतपत असतो? 
 

दुसऱा िश्न पयावरिाच्या सदंभात आहे. हल्ली नैसर्मर्क पदाथाच्या ऐवजी प्िॅन्स्र्कचा जो सरास 
वापर केिा जातो त्यामुळे पयावरिािा लकतपत धोका सभंवतो? प्िॅन्स्र्कचे उत्पादन आलि वापर करताना 
या संबधंात काही काळजी घ्यायिा हवी का? 
 

ह्या िश्नाचंी उत्तरं आपि ह्या िकरिात िोधिार आहोत.  
 
अन्नपदाथांच्या संपकात येिारी प्लॅस्टिक्स: 
 

सवटसाधारिपिे जी प्िॅन्स्र्र्कस अन्नपदाथांच्या सपंकात येतात ती, म्हिजे प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्या 
बनवण्यासाठी वापरिं जािारं पॉिीएथीिीन, िाद्यतेि ज्या डब्यातून लवकिी जातात ते एच. डी. पी., 
पाण्याचे लफल्र्सट बनवतात ते पॉिीिॉपीिीन. ही प्िॅन्स्र्र्कस सवाथानी सुरलक्षत आहेत. ना ही प्िॅन्स्र्र्कस 
िरीरािा अपायकारक आहेत, ना त्यामधं कुठिं अपायकारक द्रव्य घािण्यात येतं. जरी अर्दी ह्या 
प्िॅन्स्र्कचं चूिट, कपरे् पोर्ात रे्िं तरी काही दुष्ट्पलरिाम संभवत नाही. आपल्या पोर्ातल्या रसाचंी 
त्याचं्यावर मुळी काही लियाच होत नसल्यामुळे जोपयंत एिादा मोठा तुकडा आतड्ात अडकत नाही 
तोपयंत काळजी करायचं काही कारि नाही. कारि पोर्ात रे्िेिं प्िॅन्स्र्क जसंच्या तसं िौचावारे् बाहेर 
पडून जाईि. 
 

पी. व्ही. सी. आलि पॉिीस्र्ायलरन ह्या दोन प्िॅन्स्र्कच्या बाबतीत मात्र जरा काळजी घ्यायिा 
हवी. िरं तर ह्या प्िॅन्स्र्कचे पॉिीमसट सुद्धा लवषारी नाहीत. पि त्याचें मोनोमसट मात्र िरीरािा 
आपायकारक आहेत. आलि होतं काय की मोनामसटचा काही अंि, अर्दी कमीतकमी रहावा म्हिून फार 
काळजी घ्यावी िार्ते. असिा तर िास दजाचं पी. व्ही. सी. ककवा पॉिीस्र्ायलरन वापराव ंिार्तं. 
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िूथपेटिच्या वकवा कोल्डक्रीमच्या डबीला असलेल्या प्लॅटिीकच्या झाकिात बुचाचा पातळसा तुकडा 
असतो. त्यामुळे डबीतला पदाथस झाकिाच्या संपकात येत नािी. 

 
त्यामधे अिा लिल्लक रालहिेल्या मोनोमरचा अंि सूक्ष्मालतसूक्ष्म म्हिजे दहा िाि भार्ात एक भार् यापेक्षाही 
कमी असावा िार्तो. तसा तो कमी असल्याचं िमािपत्र घेऊन मर्च त्याचा उपयोर् करावा असा दंडक 
भारत सरकारच्या अन्न आलि औषधी उत्पादनाच्या ििासन लवभार्ानं घािून लदिा आहे. मंुबईची इलंडयन 
इन्सस्र्टू्यर् ऑफ फूड पॅकेकजर् आलि म्हैसूरची सेसरि फुड रे्र्कनॉिॉजीकि लरसचट इन्सस्र्टू्यर् ह्या दोन 
संस्था या बाबतीत डोळ्यात तेि घािून िक्ष ठेवनू असतात. अन्नपदाथट ज्या प्िॅन्स्र्कच्या आवरिातून 
लवकिे जातात ते आरोग्यािा घातक तर नाही ना ह्या लवषयावर तेथे संिोधन चाितं. योग्य िकारच्या 
प्िॅन्स्र्कचे मानदंड लनलित केिे जातात.  
 

 

प्लॅस्टिकच्या आवरिातले खाद्यपदाथस जाटत सुरणक्षत असतात. 
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आरोग्यािा दुसऱया िकारे धोका प्िॅन्स्र्कमधे घातिेल्या इतर घर्कापंासून पोचू िकतो. 
प्िॅन्स्र्सायझर म्हिून प्िॅन्स्र्कमधे जे द्रव्य लमसळतात त्याबद्दि आपि नंतर पहािारच आहोत. पि इतर 
कारिासंाठी त्यात घातिेिी लििाची आलि त्यासारख्या धातंूची सयुंरे्ही आरोग्यािा हानीकारक असतात. 
पॉिीथीनमधे प्िॅन्स्र्सायझर घािाव ं िार्त नसल्यामुळं ते आरोग्याच्या दृष्टीनं सवात उत्तम. पि असय 
िकारचे प्िॅन्स्र्क वापरायचे असेि तर घातिेल्या पदाथांचा दजा, त्याचंं िमाि याबद्दि जार्रुक राहून, 
मर्च त्याचंा उपयोर् अन्नपदाथट उत्पादकानंी केिा पालहजे. ग्राहकसंस्थानंी सुद्धा या बाबतीत दक्ष राहि ं
आवश्यक आहे.  
 

पॉिीएथीिीन आलि पॉिीिॉपीिीन हे जर पी.व्ही.सी. आलि पॉिीस्र्ायलरनपेक्षा लकतीतरी पर्ीनं 
जास्त लनधोक आहे तर त्याचाच उपयोर् का करू नये. पी.व्ही.सी. वापरावचं किािा असा िश्न 
कुिाच्याही मनात येईि. पी. व्ही. सी.च्या वषे्टनातून िाद्यपदाथट लवकिे जातात याच ंएक कारि ग्राहकच 
आहे! पॉिीथीनपेक्षा पी. व्ही.सी. लकतीतरी जास्त पारदिटक असतं. त्यातून आतिा पदाथट जास्त आकषटक 
लदसतो. लिवाय पी. व्ही. सी. जास्त चमकदार लदसतं. त्यावर आलि पॉिीस्र्ायलरनवर केिेिी छपाई 
जास्त उठून लदसते. वषे्टनावरचे रंर् जास्त िुितात. त्यामुळे अथातच अिा आवरिातिा पदाथट ग्राहकानंा 
चर्कन भिुवतो. हे िक्षात घेऊन अन्नपदाथाच्या उत्पादकाचंा पॉिीथीनचा वषे्ठनापेक्षा पी.व्ही.सी. 
वषे्ठनाकंडे कि असतो. पी.व्ही.सी. पॉिीस्र्ायलरनच्या डब्या याच कारिासाठी वापरल्या जातात. 
ग्राहकानंी स्वतःच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं चारं्ल्या लदसिाऱया वषे्ठनापेक्षा जास्त सुरलक्षत वेष्ठनामधून वस्तू 
घेण्याची सवय स्वतःिा िावनू घेतिी पाहीजे.  
 

कदालचत तुमच्या िक्षात आिं असेि, रू्थपेस्र्च्या झाकिाच्या आत एक पातळसा बुचाचा ककवा 
कार्दाचा तुकडा ंअसतो. चेहऱयािा िावायचं मिम ज्या डबीतून लमळतं लतच्या झाकिाच्या आतही असाच 
एक तुकडा असतो. ते झाकि पी. व्ही.सी. ककवा पॉिीस्र्ायलरनचं असिं तर त्याचा संपकट  आतल्या 
पदाथािी येऊ नये म्हिून हा तुकडा बसविेिा असतो.  
 

पी.व्ही.सी. सारिी प्िॅन्स्र्र्कस िाद्यपदाथाच्या सपंकात येऊ नये म्हिनू घेतिेिी ही काळजी 
िक्षात घेता प्िॅन्स्र्र्कसच्या वापराबद्दि धसका घेण्याचं काही कारि नाही हे कुिािाही मासय व्हाव.े एकतर 
योग्य ती काळजी घेऊनच प्िॅन्स्र्कचा वापर केिेिा असतो. पि त्यापेक्षा महत्वाच ं म्हिजे या नाण्याची 
दुसरी बाजूही आपि िक्षात घेतिी पालहजे. प्िॅन्स्र्कच्या वापरामुळे जो धोका संभवतो जेवढं नुकसान होतं 
त्याच्या लकतीतरी पर् फायदाही होतो. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं योग्य असे अनेक बदि प्िॅन्स्र्कमुळं 
आपल्या जीवनपद्धतीत घडून आिे आहेत. जरा आठवनू पहा. फार नाही, पंचवीस तीस वषापूवीचा काळ. 
प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्याचंा आलि डब्याचंा वापर तेव्हा फारसा होत नसे. धासय पोत्यातून साठवनू ठेविेिं 
असे. िाद्यतेिं पत्रयाच्या डब्यातून साठविेिी असत. ते डबे बहुधा र्ंजके असत. िाद्यपदाथट 
वतटमानपत्राच्या रद्दीतून बाधूंन लदिे जात. ते हवाबंद नसल्यामुळं बाहेरची धूळ, घाि, रोर्जंतू आत जाऊ 
िकत. लिवाय वतटमानपत्राच्या छपाईसाठी वापरल्या जािाऱया िाईमधीि लवषारी लिसं पदाथाच्या बरोबर 
आपल्या पोर्ात जात असे. ह्या पाश्वटभमूीवर सध्याच्या प्िॅन्स्र्कच्या वापरामुळं आिेिी स्वच्छता 
सवटसाधारिपिे मािसाच्या लहताचीच आहे हे सहज िक्षात येईि.  
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वषे्ठनांसाठी णनर्षमलेली प्लॅस्टिक्स : 
 

अलिकडच्या काळात काही िास िकारच्या प्िॅन्स्र्कची लनर्ममती केवळ अन्नपदाथांची वषे्ठने म्हिून 
वापरण्यासाठी केिी जाते. त्यात आघाडीिा आहे ‘सारान’ नावानं िलसद्ध झािेिं प्िॅन्स्र्क. न्व्हनाईि 
र्किोराईड आलि न्व्हनीिीडीन र्किोराईड या दोघाचंा हा कोपॉिीमर परदेिात अन्नपदाथट रंु्डाळून 
ठेवण्यासाठी लविषेकरुन वापरिा जातो. हे प्िॅन्स्र्क कमािीचं पारदिटक असतं. त्यामुळं हे वषे्ठन 
जवळपास लदसतच नाही. आतल्या पदाथाचे नैसर्मर्क रंर् उठून लदसतात. लिवाय हा पॉिीमर पूिटपिे 
हवाबंद असतो. म्हिून मर् आतिा पदाथट जास्त लदवस लर्कून राहतो.  
 

हल्ली ‘पेर्’ ह्या नावानं िलसद्ध असिेल्या प्िॅन्स्र्कच्या बार्ल्या काही िाद्यतेिासाठी वापरण्यात 
येतात. ‘पेर्’ म्हिजे पॉिीएथीिीन रे्रेप्थिेॅर्. म्हिजे आपिं रे्रीिीनच. फक्त ते धाग्याच्या रूपात नसून 
जे साच्यात घािून वस्तू बनवता येतीि अिा स्वरूपातिं रे्रीिीन. िाद्यतेि पेर्च्या बार्िीत बरेच लदवस 
चारं्ि राहतं. सवटसाधारि प्िॅन्स्र्कमध्ये वापरिेिी द्रव्यं हळूहळू त्या तेिात लवरघळण्याची िर्कयता 
असते. पेर्च्या बाबतीत अिी िर्कयता मुळीच नसते. लिवाय कमािीची पारदिटकता आलि हविेा पूिटपिे 
अर्काव करायचं सामथ्यट ह्या रु्िामुंळेही ‘पेर्’ च्या बार्ल्या िोकिीय होत आहेत.  
 
डी. ओ. पी. सुरणक्षत आिे की नािी? 
 

डायऑर्कर्ाईि थिेॅर् (डी. ओ. पी.) हे रसायन मािसाच्या दृष्टीनं सुरलक्षत आहे की ते आरोग्यािा 
हानीकारक आहे या िश्नावर जेवढं बोििं रे्िंय ककवा लिलहिं रे्िंय तेवढे दुसऱया कुठल्याच रसायनाच्या 
बाबतीत झािं नसेि. पी. व्ही. सी. मध्ये प्िॅन्स्र्सायझर म्हिून वापरिं जािाऱया ह्या पदाथाचं िक्षावधी 
र्न उत्पादन आज होतं. आपि ह्या द्रव्याच्या सपंकात सदैव येत असल्यामुळं ह्या द्रव्यामुळं ककट रोर् होतो 
की नाही हा फार महत्त्वाचा िश्न आहे व तो अनेकदा चर्मचिा रे्िा आहे.  
 

काही िास्त्रज्ञानंा असं आढळून आिं की हे रसायन जेंव्हा उंदराच्या िरीरात घािण्यात आिं तेव्हा 
बहुतेक उंदरानंा ककट रोर् झािा. हा िोध जेव्हा बाहेर आिा तेंव्हा सर्ळं जर् हादरुन रे्िं. पि मर् इतर 
काही िास्त्रज्ञानी असं दािवनू लदिं की उंदरानंा डी. ओ. पी. मुळं ककट रोर् झािा हे िरं असिं तरी त्यानंा 
लदिेिी डीओपीची मात्रा फारच जास्त होती. आपल्या िरीरात जेवढ्या िमािात हे द्रव्य जािं िर्कय आहे 
त्याच्या चाळीस िाि पर्ीनं हे द्रव्य उंदरानंा र्ोचण्यात आिं होतं. एिाद्या रसायनापासून धोका आहे की 
नाही ते बघताना ज्या िाण्यावर ियोर् करायचा त्यािा मोठ्या िमािात ते रसायन र्ोचिं पालहजे हे िरं. 
पि म्हिून काय ते इतर्कया मोठ्या िमािात र्ोचायचं? असा त्या िास्त्रज्ञाचंा सवाि होता. ज्या पलरन्स्थतीत 
ककट रोर् झािा ती पलरन्स्थती इतकी असामासय होती की, त्या पलरन्स्थतीत केिेल्या ियोर्ाचे लनष्ट्कषट 
लनरथटक ठरतात असं त्याचं म्हििे. लिवाय त्याचं्या मते, डी. ओ. पी.चा माकडावंर काहीच दुष्ट्पलरिाम 
झािेिा आढळून आिा नाही. आलि माकडं तर िरीररचनेच्या दृष्टीनं मािसािा जास्त जवळची! मर् 
माकडावंर केिेिे ियोर् िमाि मानायचे की उंदराना िचडं माते्रत डी. ओ. पी. र्ोचून केिेिे ियोर्? 
 

िास्त्रज्ञाचं्या ह्या र्र्ाच्या म्हिण्यात सुद्धा तथ्य आहेच. लिवाय ज्या पदाथामुळं ककट रोर् होतो अस ं
लनर्मववादपिं लसद्ध झाियं ती सर्ळी द्रव्यं आपल्या पेिीतल्या डी. एन. ए. ह्या पेिीतल्या जीवनतत्त्वावर 
पलरिाम करतात. तसा काही पलरिाम डी. ओ. पी. करत नाही असंही िास्त्रज्ञानंी दािवनू लदिं आहे.  
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अिा रीतीनं, डी. ओ. पी. लवषारी आहे की नाही ह्या िश्नावर िास्त्रज्ञाचें दोन र्र् पडिेिे आहेत. 
अिा वळेी सामासय मािसानं काय करायचं? 
 

आपल्या हातात एवढंच आहे की जो पयंत डी. ओ. पी. पूिटपिे लबनलवषारी आहे असं लसद्ध होत 
नाही तोपयंत डी. ओ. पी. ज्यामध्ये असतं असं प्िॅन्स्र्क म्हिजे लविषेकरून िवलचक पी. व्ही. सी. 
िाद्यपदाथाच्या सपंकात येऊ द्यायचं नाही.  
 

आलि सध्या ही काळजी अत्यंत कारे्कोरपिे घेतिी जाते, हे वाचनू आपि लनलितच ‘‘हुश्ि’’ 
म्हिाि.  
 
प्लॅस्टिकचे नळ आणि जलवाणिन्या : 
 

प्िॅन्स्र्कमध्ये असिेिी द्रव्यं आपल्या पोर्ात जाण्याचा सवात मोठा धोका लपण्याच्या पाण्याच्या 
बाबतीत संभवतो. लपण्याच्या पाण्यासाठी प्िॅन्स्र्र्कसचे नळ वापरनं धोर्कयाचे आहे का? 
 

नार्पूरच्या ‘नीरी’ ह्या नावानं िलसद्ध असिेल्या राष्ट्रीय पयावरि अलभयालंत्रकी संिोधन संस्थेमध्ये 
ह्या िश्नाचा अभ्यास करण्यात आिा. तेथीि िास्त्रज्ञाचं्या असं िक्षात आिं की प्िॅन्स्र्कची जिवालहनी 
जर एच. डी. पी. ची असिी तर िश्नच लमर्िा. त्याचा मोनामर लबनलवषारी आहे; त्यात डी. ओ. पी. नसतं 
ककवा इतर कुठिं अपायकारक द्रव्यही नसतं. पि ती जिवालहनी जरी पी. व्ही. सी. ची असिी तरीही 
काळजी करायचं कारि नाही. कारि अिा जिवालहनीमध्ये पािी चोवीस तासापेक्षा जास्त काळ रहात 
नाही. इतर्कया कमी काळात प्िॅन्स्र्कमधिा कुठिाच अपायकारक पदाथट पाण्यात फारसा लवरघळू िकत 
नाही. जो काही अल्पस्वरूप िमािात पाण्यािी लमसळतो त्याची पातळी धोर्कयाच्या पातळीपेक्षा िूप कमी 
असते. त्यामुळं प्िॅन्स्र्कच्या नळाबद्दि धास्ती वार्ायचं मुळीच कारि नाही.  
 
प्लॅस्टिक आणि आगीचा धोका: 
 

आपि जी प्िॅन्स्र्र्कस दैनंलदन व्यवहारात वापरतो ती सहजासहजी पेर् घेत नाहीत. पी. व्ही. सी. 
सारिी काही प्िॅन्स्र्र्कस ज्योतीवर धरिी तर जळू िार्तात. पि ज्योतीपासून दूर करताच आपोआप 
लवझनू जातात. पॉिीस्र्ायरीन हे त्यातल्या त्यात सवात जास्त ज्वािाग्राही म्हिाव ंिारे्ि. पि तरीसुद्धा 
सेल्युिॉईडच्या मानानं फारच कमी धोकादायक. पि तरी सुद्धा प्िॅन्स्र्कपासून आर् िार्ण्याचा धोका 
असतो ही कल्पना लकत्येकाचं्या मनात घट्ट बसिेिी असते.  

 
`िरं तर आर्ीपेक्षा जास्त धोका प्िॅन्स्र्क जळताना त्यातून उत्पन्न होिाऱया वायूपंासून असतो. 

पॉिीिॉपीिीन, पॉिीएथीिीन आलि पॉिीस्र्ायरीन ही प्िॅन्स्र्र्कस परेुिी हवा देऊन जाळिी तर 
त्यापासून कुठिाही धोकादायक वाय ू तयार होत नाही. पुरेसा िािवायू लमळािा नाही तर मात्र त्याचं्या 
ज्विनात काबटन मोनॉर्कसाईड हा लवषारी वायू तयार होतो.   
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डीओपीचे दोन चेिरे )असुरणक्षत की सुरणक्षत( 
 

पि तसा तर तो कुठल्याही काबटनमय पदाथाच्या अपऱुया ज्विनात तयार होऊ िकतो. तेंव्हा त्यासाठी 
प्िॅन्स्र्किा जबाबदार धरण्यात अथट नाही. पी. व्ही. सी. जळताना मात्र हायड्रोजन र्किोराईड हा लवषारी 
वायू तयार होत असल्यामुळं त्याचा धूर अपायकारक आहे. पॉिीयुरेथीन सारिी काही नव्यानं उदयास 
आिेिी प्िॅन्स्र्र्कस जळताना तर र्किोरीन, सल्फर डायऑर्कसाइड आलि जािीम लवषारी असा 
सायनाइडचा धूर लनघत असल्यामुळं त्यापासून फार काळजी घेिं आवश्यक आहे.  
 

प्िॅन्स्र्कनं सहजासहजी पेर् घेऊ नये, आलि घेतिाच तर आर् चर्कन लवझावी म्हिून त्यात 
काही िास द्रव्यं घािता येतात. ह्या द्रव्यामंध्ये असिेल्या बोरॉन, नायरोजन, लसिीकॉनसारख्या अिूंमुळे 
ती जळायचा वरे् कमी होतो आलि आर् चर्कन आर्ोर्कयात येते. ह्या द्रव्यानंा अन्ग्नरोधक द्रव्यं (फ्िेम 
लरडाडटसर्) म्हितात. 
  

 

टवैपाकघरात कृणत्रम धागयांचे कपडे वापरिे अयोगय आिे. सुती कपडेच वापरावेत. 
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कृलत्रम धाग्याचें बनविेिे कपडे वापरताना आििी एका धोर्कयापासून सावध करिं जरूरीचं आहे. 
हे कृलत्रम धारे् धर् िार्िी की आकसतात. आलि मर् अंर्ािा लचकरू्न बसतात. अिावळेी पेर् घेतिेिा 
कपडा चर्कन अंर्ापासून दूर करता येत नाही. त्यामुळे अंर् भाजून मृत्यसुूद्धा ओढव ूिकतो. म्हिून कृलत्रम 
धाग्याचे कपडे घािून स्वैपाक करिं ककवा दुसऱया कुठल्याही कारिानं लवस्तवापािी जािं ह्या र्ोष्टी 
अलजबात करता कामा नयेत. एवढं एक पथ्य पाळिं तर आजच्या प्िॅन्स्र्कपासून आर्ीचा धोका फारसा 
नाही असं म्हिता येईि.  
 
प्लॅस्टिक्स आणि पयावरि: 
 

प्िॅन्स्र्र्कसपासून िरा धोका पयावरिािा आहे. आपि रोजच्या रोज जो कचरा बाहेर फेकून देतो 
त्यामध्ये असिेिं प्िॅन्स्र्कच ंिमाि लदवसेंलदवस वाढत आहे. ह्या वाढत्या िमािामुळं काळजी वार्ावी असा 
िश्न आज जर्ापुढं उभा रालहिा आहे. आपल्या देिामध्ये ह्या िश्नानं अजून जरी फार र्ंभीर रूप धारि 
केिे नसिं तरी सर्ळ्या सुधारिेल्या देिामध्ये प्िॅन्स्र्कच्या कचऱयाचा िश्न मािसानंा भेडसावत आहे.  
 

कचऱयामध्ये पडिेिा कार्द सडून जातो. िाकूड लकडून नष्ट होतं. धातू र्ंजून जातात. पि 
प्िॅन्स्र्क मात्र जसचं्या तसं राहतं. वषानुवषट! त्यािा काही होत नाही. त्याच्यावर वातावरिाचा पलरिामच 
होत नाही. प्िॅन्स्र्कचा हा र्ूिच आज जर्ाच्या दृष्टीनं िाप ठरिा आहे. कारि प्िॅन्स्र्कच्या कचऱयाच्या 
लढर्ाचें डोंर्र लदवसेंलदवस िचंड मोठे बनत चाििे आहेत.  
 

पदाथट सडून नष्ट होतो त्यािा बायोलडगे्रडेिन म्हितात. बायोलडगे्रड होिे म्हिजे सूक्ष्म लजवािूंच्या 
लियेने पदाथाचे लवघर्न होऊन तो लनसर्ातल्या मूितत्त्वािंी लमसळून जािे. योग्य वातावरिात म्हिजे 
हवा, दमर्पिा, तापमान, आम्िता वर्रेै र्ोष्टी पोषक असल्यास सूक्ष्म लजवािू काही लदवसातच पदाथाचा 
फन्ना उडवतात. पि प्िॅन्स्र्र्कसच्या बाबतीत मात्र ह्या लियेिा िकेडो वषट जावी िार्तात. म्हिून हा 
प्िॅन्स्र्कचा कचरा लनसर्ािी एकरूप न होता साचतच रहातो. ह्या समस्येवर उपाय म्हिून काही काही 
र्ोष्टी पढुारिेल्या देिातं तातडीने हाती घेण्यात आल्या आहेत.  
 

त्यापैकी एक म्हिजे चर्कन बायोलडगे्रड होईि अिा प्िॅन्स्र्कची लनर्ममती. ‘बायो-डी’ या नावानं 
िलसद्ध झािेल्या िास िकारच्या प्िॅन्स्र्कच्या थैल्या आज परदेिात उपिब्ध आहेत. ह्या थैल्या आपल्या 
नेहमीच्याच पॉिीएथीिीनपासून बनविेल्या असतात. पि त्यात भरीिा मोठ्या िमािात स्र्ाचट ककवा 
लपष्टमय पदाथट घातिेिा असतो. हा लपष्टमय पदाथट सूक्ष्म लजवािूसंाठी िाद्य म्हिून उपयोर्ी पडतो. 
कचऱयामध्ये र्ाकून लदिेल्या ‘बायो-डी’ च्या लपिव्यामधिं स्र्ाचट लजवािू जेंव्हा िाऊन फस्त करतात तेंव्हा 
उरिेल्या प्िॅन्स्र्कचा पूिट भरु्ा झािेिा असतो. त्यामुळे सूक्ष्म लजवािू त्यावर जास्त सुिभतेनं हल्ला करू 
िकतात. लिवाय पॉिीथीनमध्ये घातिेल्या िािवायू उपिब्ध करू देिाऱया द्रव्यामुंळे त्याचं लवघर्न 
व्हायिा मदत होते. त्यामुळं साध्या प्िॅन्स्र्कच्या लपिव्याचं्या ऐविी “बायो-डी” च्या लपिव्या वापरायची 
सक्ती असावी, या मताचा एक र्र् पािात्य देिात पढेु येतोय. पि याचबरोबर प्िॅन्स्र्कमध्ये स्र्ाचट 
घातल्यामुळं फारसं काही साध्य होत नाही असं म्हििाराही एक र्र् आहे. त्याचं्या मते स्र्ाचटचा उपयोर् 
लवघर्नाच्या फक्त पलहल्या पायरीवर होतो. पुढच्या पायऱयामंध्ये जेव्हा पॉिीमरच्या िाबं सािळ्या तुरू्न 
िहान िहान सािळ्या तयार होिे आलि िवेर्ी ते प्िॅन्स्र्क सूक्ष्म लजवािूंच्या भक्षस्थानी पडिं आवश्यक 
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आहे. लतथं स्र्ाचटची उपयुक्तता िसूय आहे. तेव्हा ह्या ‘बायो-डी’च्या लपिव्या वापरिं हे एक िूळ आहे झािं, 
असं त्याचंं म्हििं! 
 

 

प्लॅस्टिक णनसगसतः कुजुन वकवा सडून जात नािी. मग प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे णढगारे वाढत जातात. 
 

िऱया अथानं जो बायोलडगे्रडेबि आहे असा पॉिीमर तयार करिं हा ह्या समस्येवरच अंलतम उपाय 
आहे. त्या लदिनंे ियत्न तर कें व्हाच चािू झािे आहेत. असे काही पॉिीमसट तयारही करण्यात आिे 
आहेत. ‘बायोपॉि’ हा त्यापकैीच एक. बायोलडगे्रडेबि पॉिमर म्हिून बायोपॉि. त्याचं रासायलनक नाव 
पॉिीहायड्रॉर्कसी ब्यरू्ीरेर्. हे प्िॅन्स्र्क जलमनीत परुल्यापासून काही मलहसयातच त्याचं पूिटपिे लवघर्न 
होतं. पि हे प्िॅन्स्र्क फार महार् आहे. साध्या प्िॅन्स्र्कच्या जवळजवळ वीस पंचवीस पर् महार्. म्हिनू 
सध्यातरी याचा वापर िरीरातीि मोडिेिी हाडे जोडण्यासाठी आधार म्हिून वापरावयाच्या पट्ट्या आलि 
लिळ्यासंाठी व िस्त्रलियेनंतर िरीरातंर्टत जिमा लिवण्यासाठी दोरा म्हिनू केिा जातो. हे प्िॅन्स्र्क नंतर 
िरीरात पार लवरघळून जातं.  
 

अजून तरी पयावरिािा घातक ठरिार नाही आलि तरीही ककमत आलि रु्िधमट ह्या दोसही 
आघाड्ावंर यिस्वी ठरिारं प्िॅन्स्र्क उपिब्ध नाही. ह्या बाबतीत आपल्यािा अजून बरीच मजि 
मारायची आहे ही वस्तुन्स्थती मासय करायिाच हवी. प्िॅन्स्र्र्कस कचऱयात फेकून न देता त्याचा पसुहा पसुहा 
वापर करिं हेही पयावरिाच्या दृष्टीनं लहताचं आहे. भारतासारख्या र्रीब देिािा हाच मार्ट 
परवडण्यासारिा आहे. पि त्यासाठी सध्या जी पद्धत आपल्याकडं वापरिी जाते ती, म्हिजे 
कचरापेर्ीतून कचरा उकरून प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू र्ोळा करिे आलि त्यापासून नवीन वस्तू तयार करिे. 
ह्यात सुधारिा करण्याची र्रज आहे. प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू, लविषेतः लपिव्या, कचऱयात न फेकता वरे्ळ्या 
ठेविे सहज िर्कय आहे. त्यापासून नवीन वस्तू तयार करण्याचे कारिानेही बहुधा छोट्या िमािावर चािू 
असतात. प्िॅन्स्र्क पसुहा लवतळवताना काही िकारच्या प्िॅन्स्र्कपासून लवषारी वायू लनघतात. ते योग्य 
िकारे हाताळायची यंत्र सामुग्री त्या कारिासयात नसते. त्यात भर म्हिजे कधीकधी असे कारिाने दार् 
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िोकवस्तीत असतात, हवा िेळती रहायची पुरेिी व्यवस्था नसते. हे सवट बदिण्याची र्रज आहे. योग्य 
काळजी घेऊन प्िॅन्स्र्क पुसहा उपयोर्ात आििं तर प्िॅन्स्र्कच्या कचऱयाचा िश्नही इतका तीव्र होिार 
नाही आलि पेरोलियमजसय पदाथाच्या वापरातही बचत होईि.  
 

पयावरिािा प्िॅन्स्र्कमुळे धोका होतो हे काही अंिी िरं असिं तरी ह्याची दुसरी बाजूही आपि 
लवचारात घेतिी पालहजे. वेष्ठनासाठी प्िॅन्स्र्क ऐवजी कार्द वापरिा तर लकती झाडं तोडावी िार्तीि, 
लकती जंर्िं नष्ट होतीि हेही िक्षात घेतिं पालहजे. िाकडािा पयाय म्हिनू पी. व्ही. सी पासून तयार 
केिेिं एक प्िॅन्स्र्क नुकतंच आपल्या देिात उपिब्ध झािंय. ते करवतीनं कापता येतं. त्यावर रंधा 
मारता येतो. रंर्, पोत, स्पिट ह्या सर्ळ्या बाबतीत ते अर्दी िाकडासारिंच लदसतं. त्याचा उपयोर् केिा 
तर िाकडाची र्रज कमी होऊन पयावरिाच्या रक्षिािा हातभार िारे्ि.  
 

अिेर कुठल्याही िश्नािा दोन बाजू असतात. आरोग्य आलि पयावरि ह्या आघाड्ावंर 
प्िॅन्स्र्कनं आपिा वार्ा उचििेिा आहे. काही िश्न सोडविे आहेत तर काही लनमाि केिे आहेत. 
आरोग्याच्य दृष्टीनं काहीकाही प्िॅन्स्र्कमध्ये अपायकारक पदाथट असतात हे िरं असिं तरीसुद्धा 
आरोग्याच्या के्षत्रात प्िॅन्स्र्कचं योर्दान फार मोठे आहे. पयावरिाच्या आघाडीवरही प्िॅन्स्र्कनं 
लहतकारक आलि हालनकारक अिा दोसही पारड्ामध्ये आपिं वजन र्ाकिं आहे. त्यातल्या हानीकारक 
र्ोष्टी र्ाळून लहतकारक र्ोष्टींचा उपयोर् करून घेिे हे तर आपल्याच हातात आहे.  
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११( सुगरिीचा सल्ला 
 

 

 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवि ंआलि स्वैपाक करिं ह्याच्यात एक साम्य आहे. स्वैपाक करिे ही एक 

किा आहे. लतिर्ालमठाचं िमाि जरा कमीअलधक झािं, भाडंं लवस्तवावर जरा जास्त वळे रालहिं ककवा 
लिजायच्या आधीच िािी उतरविं की पदाथाची वार् िार्िीच म्हिून समजाव.ं प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू 
बनवताना ही अिीच काळजी घ्यावी िार्ते. त्यात घािायची द्रव्ये िुद्ध, लनभळे असावी िार्तात. तापमान, 
दाब अचकू असावा िार्तो. र्रम लकती वळे करायचं ते बंधन कारे्कोरपिं पाळाव ंिार्तं. ह्यात जरा जरी 
हयर्य झािी की वस्तू लबघडिीच. कमी दजाची वस्तू तयार होण्यामार्ं अिी अनेक कारिं असतात. 

 
चारं्ल्या दजाची वस्तू आलि िािच्या दजाची वस्तू ओळिायची किी हा एक मोठाच िश्न आहे. 

कारि वरून लदसायिा सर्ळ्या प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू सारख्याच लदसतात. कपड्ातिे दोष जसे चर्कन 
लदसून येतात ककवा तादुंळातिे िडे जसे डोळ्यानी लदसतात तसं प्िॅन्स्र्कचं नसतं. मर् प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू 
पारिून घ्यायच्या किा? 
 

ह्या िश्नाचं उत्तर सोपं नाही. ियोर्िाळेत िास्त्रिुद्ध चाचण्या घेतल्यालिवाय अलधकउिे करिे 
कठीिच आहे. पि तरीही काही आडािे सारं्ता येतीि.  
 
पुन्िा पुन्िा णवतळवून उपयोगात आिलेली प्लॅस्टिक्स: 
 

आपि आधी पालहिचं की, पी. व्ही. सी. पॉिीएथीिीन ह्यासारिी थमोप्िॅन्स्र्र्कस र्र्ातिी 
प्िॅन्स्र्र्कस लवतळवनू त्यापासून पसुहा वस्तू बनवता येतात. आपल्या देिात आलि इतरत्रही ही सरास केिं 
जातं. प्िॅन्स्र्र्कस जरी लकतीही वळेा लवतळवता येत असिं तरी ित्येक वळेी लवतळविं की, त्याचा दजा 
कमीकमी होतो. सोनं हजार वळेा लवतळवनू त्याचे दालर्ने बनविे तरी ते पलहल्याइतकेच बावनकिी 
असतीि. तसं प्िॅन्स्र्कचं नाही. ह्याचं कारि सोनं आलि प्िॅन्स्र्क याचं्या स्वरुपातिा मुिभतू फरक. 
प्िॅन्स्र्र्कस हे पॉिीमसटच्या सािळ्याचंं बनिेिं असतं. त्याचा दजा त्या सािळ्याचंी िाबंी आलि त्याचंा 
लनयलमतपिा ह्यावर अविंबून असतो. ित्येक वळेी लवतळविं की काही सािळ्या तुर्तात. आिूड 
बनतात. मर् सुरूवातीिा सारख्या िाबंीच्या अनेक सािळ्याचंं बनिेिं प्िॅन्स्र्क काही िहान काही 
मोठ्या अिा अलनयलमत िाबंीच्या सािळ्याचंं बनतं. सािळ्याचंी सरासरी िाबंीही कमी होते. पलरिामी 
प्िॅन्स्र्कचा दजा घसरतो.  
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रटतेका माल सटता! से्रीवाल्याकडे णमळिाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वटतू बिुधा जुने प्लॅस्टिक णवतळवून 
बनणवलेल्या असतात. 

 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनवताना त्यात थोड्ाफार िमािात जुनं लवतळविेिं प्िॅन्स्र्क घाििे ही 

सवटमासय िथा आहे. पि असं जुनं प्िॅन्स्र्क फार जास्त िमािात वापरू नये असा दंडक आहे. 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तू बनविारे मासयता पाविेिे उत्पादक पाच ते दहा र्र्कयापेक्षा जास्त जुनं प्िॅन्स्र्क 
वापरत नाहीत. याउिर् आपल्या उत्पादनाचा दजा काय असेि याचा लवधीलनषेध नसिेिे काही उत्पादक 
लनम्म्यापेक्षा जास्त जुनं प्िॅन्स्र्क घेऊन वस्तू बनवतात. अथातच अिी वस्तू बनविं स्वस्त पडतं. पि लतची 
ताकद आलि लर्कावपूिा फार कमी होतो. वरवर बघायिा वस्तू चारं्िी लदसत असिी तरी काही 
लदवसातच लतिा लचरा पडू िार्तात.  
 

ज्यात जुसया प्िॅन्स्र्कचा मोठ्या िमािात वापर केिेिा आहे अिा वस्तू ओळििं अर्दीच कठीि 
नसतं. एकतर अिा वस्तू काळपर् लदसतात. नव्याची चमक त्यात नसते. प्िॅन्स्र्क लवतळिं की, काही 
कि करपून काळे पडतात. त्यामुळं हा काळपर्पिा आिेिा असतो. हा काळपर्पिा िपवण्यासाठी बहुधा 
अिा प्िॅन्स्कमधे र्डद रंर् घातिेिे असतात. र्दट, र्डद रंर्ाची वस्तू म्हर्िी की, त्यात जुनं प्िॅन्स्र्क 
मोठ्यािमािावर घातिं असिंच पालहजे असं समीकरि जरी माडंता आिं नाही तरी तिी िर्कयता मोठ्या 
िमािावर असते यात िकंा नाही.  
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दुसरं म्हिजे अिा वस्तंूमध्ये जुसया प्िॅन्स्र्कचे काही न लवतळिेिे तुकडे असतात. जर ते 
पृष्ठभार्ावर असिे तर लनरिून पालहल्यावर ते साध्या डोळ्यानंी सुद्धा लदसू िकतात. त्याचं्या िाबंर्र्ोि 
आकारामुंळे त्यानंा ‘लफि-आय’ म्हिजे मािाचे डोळे असं म्हितात. असे जुसया प्िॅन्स्र्कचे न लवतळिेिे 
दािेदार तुकडे त्यात असिे तर ते प्िॅन्स्र्क एकसधं नसतं. ते िवकर तुर्तं ककवा मोडतं.  
 

काळपर्पिा आलि ‘लफि-आय’ हे जुसया प्िॅन्स्र्कचे डोळ्यानंा लदसू िकिारे दोष. पि हे नसिे 
तरी प्िॅन्स्र्कमध्ये जुनं प्िॅन्स्र्क मोठ्यािमािावर वापरिं नसेिच अिी िात्री देता येत नाही. म्हिनू 
दजेदार, लर्काव ूआलि बळकर् वस्तू हव्या असतीि तेव्हा त्या मासयतािाप्त उत्पादकानंी बनविेल्या आहेत, 
त्यावर आय. एस. आय. चा लिक्का आहे. दुकानदारही िात्रीचा आहे असं बघून मर्च घेतिेल्या बऱया. 
नाहीतर पस्तावायची पाळी यायची.  
 
प्लॅस्टिकच्या वटतंूची दुरुटती : 
 

स्वैपाक करताना एिादा पदाथट चारं्िा झािा नाही तर कधीकधी तो सुधारिं िर्कय असतं. तसचं 
प्िॅन्स्र्कच्या वस्तूसुद्धा दुरुस्त करून पुसहा वापरात आििं िर्कय असतं. 
 

थमोप्िॅन्स्र्कमधे पडिेिी चीर ते प्िॅन्स्र्क ज्यात लवरघळतं असा द्रावक वापरून बुजवता येते. 
लचत्रपर्ाच्या लफल्मस् सेल्यिूोज ॲसीरे्र्च्या बनवतात. ते ॲसीर्ोन ह्या रसायनात लवरघळत असल्यामुळं 
त्याचा वापर करून तुर्िेल्या लफल्मची पट्टी लचकर्वता येते. कंर्व े बनवतात ते सेल्यूिोज ॲसीरे्र् 
ब्युर्ीरेर्सुद्धा ह्या रसायनात लवरघळते. पारदिटक काचेसारख्या लदसिाऱया ॲिायलिकच्या वस्तू 
साधंण्यासाठी ॲसीर्ोन आलि इथाईि ॲसीरे्र्चं लमश्रि वापरतात. पॉिीस्र्ायलरन हे ॲसीर्ोन आलि 
र्ोल्यून ह्या दोसहीमध्ये लवरघळू िकते तर पी. व्ही. सी. बेसझीनमध्ये लवरघळते. ह्या रु्िधमाचा उपयोर् 
करून अिा वस्तंूची कामचिाव ू दुरुस्ती करता येते. मात्र पॉिीएथीिीन आलि पॉिीिॉपीिीन ही दोन 
महत्वाची प्िॅन्स्र्र्कस सवटसाधारि द्रावकामंध्ये लवरघळत नाहीत. मात्र ती र्रम केल्यास लवतळत 
असल्यामुळं लवतळवनू त्याचंी दुरुस्ती करिे िर्कय असतं. पि घरच्या घरी हे करिे फारसं सोप ंनसतं हे 
मात्र िरं.  
 

थमोसेर्ींर् प्िॅन्स्र्र्कसच्या बाबतीमध्ये दुरुस्ती करिे आििीनच कठीि असतं. कारि ना ती 
एिाद्या द्रावकामध्ये लवरघळतात ना तापवनू ती लवतळवता येतात. पि मोडिेल्या थमोसेर्च्या वस्तू 
लचकर्वायिा ‘कडक’ मात्र उपिब्ध आहे. जर पाण्यािी संपकट  येिार नसेि तर पॉिीव्हीनाईि अल्कोहोि 
म्हिजे फेवीकॉि ककवा तत्सम द्रवाचा वापर करावा. मात्र पाण्यामध्ये हा पॉिीमर लवरघळत असल्यामुळं 
पाण्याचा संपकट  येिार असेि तर इपॉर्कसी रेझीन म्हिजे ॲराल्डाईर् हा ‘कडक’ वापरावा.  
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१२( मुखशुद्धी 
 

 

 
प्िॅन्स्र्क म्हिजे काय, त्याचें िकार, बनवण्याच्या पद्धती, त्याचें उपयोर्, त्याचं्या वापरातिा 

धोका आलि सुरलक्षततेचे उपाय आपि पालहिे. नव्या नव्या िकाराचंी ओळि करून घेतिी. त्याचंा 
पूवोलतहास पालहिा. भलवष्ट्यातही डोकावनू पालहिं.  
 

प्िॅन्स्र्क ही लवज्ञानानं मािसािा लदिेिी एक देिर्ी आहे. लतचा योग्य उपयोर् करून घेण्याच ं
मािसाच्या हातात आहे. अग्नी, वीज, अिुिक्ती याचंा वापर करताना योग्य ती िबरदारी घेतिी तर त्या 
मानवजातीिा लहतकारक ठरतात. पि त्याचंा दुरुपयोर्सुद्धा िर्कय असतो. तसंच प्िॅन्स्र्कचं आहे.  
 

योग्य ते प्िॅन्स्र्क उलचत िमािात वापरिं तर प्िॅन्स्र्कसारिा लमत्र नाही. पि लजथंलतथ ं
प्िॅन्स्र्क वापरण्याच्या हव्यासापायी पािात्य राष्ट्रापंुढे प्िॅन्स्र्कच्या कचऱयाची िचडं समस्या उभी रालहिी 
आहे. या बाबतीत आपि वळेीच सावध झािेिं चारं्िं.  
 

प्िॅन्स्र्कचा योग्य तो आलि योग्य तेवढाच वापर करायचं िहािपि मानवजातीिा िाभेि अिी 
आिा आहे. तरच ‘िवेर्चा घास र्ोड व्हावा’ अिी िाथटना करण्यात अथट आहे.  
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खालील पुटतकांचे अनुवाद िी प्रकाशनाच्या मागावर- 
 
 
 
१( ताऱ्यांचे अतंरंग )Inside Stars( 
 
२( धन्याचा बंदा गुलाम )His Master’s Slave( 
 
३( णचरकालीन णसरॅणमक्स )Ceramics Are Forever( 
 
४( शरीर एक समरांगि )Defense of Human Body( 
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