
 مواد معدنی بعنوان جایگزین دانه های پالستیکی در محصوالت آرایشی و بهداشتی

 

 

و می تواند به شکل مطلوب و کارآمدی جایگزین دانه  پرلیت یک ماده معدنی است که خواص ساینده دارد

های بسیار ریز پلی اتیلنی در مواد شوینده سایشی و شامپوهای بدن باشد که این موضوع به نوبه خود به 

 می کند. کمک کاهش آلودگی ناشی از تجمع ذرات پالستیک در اقیانوس ها 

ه استفاده می کنید که حاوی ذرات ریز چنانچه در استحمام و شست و شوی خود از محصولی سایند

از  از این ذرات را به داخل مجرای فاضالب خواهید ریخت.چیزی در حدود یکصد هزار دانه پالستیکی است 

این ذرات در محصوالت بهداشتی برای دفع سلولهای مرده بر روی پوست استفاده می شود، اما بعلت اندازه 

یلیمتر( می توانند از فیلترهای تصفیه آب عبور کنند و وارد آب بسیار کوچک آنها )قطری کمتر از یک م

 رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها شوند.

تاثیرات ویرانگری بر زیست آبزیان دارد برای این که پالستیک هیچوقت بطور کامل تجزیه نمی این آلودگی 

ر طول زنجیره غذایی طی خود را د مسیرداخل شکم ماهی ها یافت می شوند و حتی ذرات پلی اتیلن  شود.

 می کنند و سر از ظرف های غذای ما در می آورند.

به عددی  2025بازار جهانی محصوالت شوینده و بهداشتی بدن به سرعت در حال رشد است و تا سال 

 میلیارد دالر خواهد رسید. داشتن یک پوست زیبا به قیمت نتایج زیان باری است که بر محیط 19نزدیک به 

زیست تحمیل می شود اگر که صاحبان صنایع هرچه سریعتر متوجه این بار مسئولیت مهم بر دوششان 

 نگردند.



شرکت های تولید کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی و یا شرکت های دارویی که چنین محصوالتی را 

آن ها در تالش  د.تولید می کنند در جستجوی جایگزین های طبیعی و مطمئن تر برای تولیدات خود هستن

و متوجهند که علیرغم این که محصوالت تولیدی آن ها  برای تغییر میزان ذرات پالستیکی موجود هستند

می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد اما در عین حال می تواند تاثیرات مخربی بر روی محیط زیست داشته 

  .باشد که مشکالت جدی را برای زیست انسان ایجاد خواهد کرد

بعالوه مشتریان امروزه از تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی و دارندگان نشان های تجاری تقاضا دارند تا در 

این مصرف کنندگان مدام به  مورد محصوالت خود، ترکیبات و منابع آنها توضیح بدهند و شفاف باشند.

که حاوی ذرات پالستیکی است اطالعات خودشان می افزایند، روی برچسب ها را می خوانند و اگر ببیند 

بسیاری از آنها از خرید صرف نظر خواهند کرد، چرا که محصوالتی را ترجیح می دهند که منشا طبیعی 

خوشبختانه با گسترش یافتن و نو شدن قوانین و آیین نامه هایی که تولیدات را به سمت  داشته باشد.

ات در نحوه تفکر مشتریان و مصرف کنندگان محصوالت سازگار با محیط زیست سوق می دهند این تغییر

برای مثال در ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده آمریکا قانون تصویب شده در  .مورد حمایت قرار می گیرد

به اجرا در آمد که طی آن فروش و تبلیغ محصوالت آرایشی و بهداشتی استفاده  2020در ژانویه  2015

ن ت. سایر کشورهای دنیا نیز از این مورد الگو گرفته اند و قوانیکننده از ذرات پالستیکی منع شده اس

 مخصوص خودشان را اعمال می کنند.

تحقیق و توسعه مواد جایگزین پالستیک راه را برای استفاده از تعداد زیادی مواد معدنی هموار کرده است 

قبلی است بلکه حتی بهتر از آن ها که نه تنها کاربرد سایشی و تمیز کنندگی آنها یکسان با ذرات پالستیکی 

عمل می کنند و در ضمن تاثیرات مخرب محیط زیستی ندارند. یکی از این مواد معدنی که توسط 

تولیدکنندگان انتخاب می شود، پرلیت است. ماده ای که منشا آتشفشانی دارد جایگزینی صد در صد طبیعی 

ای صورت، بدن و پاها هستند که فرآیند تولیدشان برای ذرات ریز پالستیکی است. محصوالت تولید شده بر

 دیگر نیازی به افزودنی های شیمیایی ندارد.

اگرچه پرلیت تجزیه پذیر نیست اما سنگی است که واکنش شیمیایی ندارد. بکار بردن ماده ای تجزیه ناپذیر 

باید پایایی و دوامی محصوالت تولیدی  طبق قوانیندر محصوالت بهداشتی ساینده کار دشواری است چرا که 

خود را از دست خواهد  اثر بخشی طی این مدت ماده تجزیه پذیر قطعا . اما متاسفانهسه ساله داشته باشند

در کارخانه پرلیت در فرآیندی  پرلیت بعنوان یک ماده کامال طبیعی بخودی خود پایدار و ثابت می ماند. داد.

د و تمام باکتری های آن که بطور طبیعی می تواند در مکانیکی و حرارتی صورتی کروی شکل پیدا می کن

یک سنگ آتشفشانی وجود داشته باشد از بین می روند. در این فرآیند پرلیت منبسط می شود که به آن 

شکل کروی صاف و همواری می دهد. در این حالت ذرات کروی پرلیت شبیه همان ذرات پالستیکی موجود 



، سمت چپ(. همچنین پرلیت می تواند آسیاب شود و در مصارف در محصوالت می شوند )تصویر زیر

بهداشتی دیگری که نیاز به جاذب رطوبت و آب است، مورد استفاده قرار گیرد )سمت راست تصویر( مانند 

 دئودورانت ها.

 

، استفاده از آن در محصوالت حس خوشایندی میدهد. بر خالف سایر عالوه بر مزایای محیط زیستی پرلیت

د معدنی جایگزین مثل سیلیس و ماسه، پرلیت زمانی که بر روی پوست مالیده می شود همان حس نرمی موا

 مواد معدنی دیگر حتی نسبت به پرلیت زبرتر و خشن تر هستند. و لطافت ذرات گرد پالستیکی را میدهد.

ت که صد در صد بطور کلی ماده ای مثل پرلیت بعنوان یک ماده معدنی ساینده، دوستدار محیط زیست اس

در حکم ساینده ای طبیعی و خالص است و در فرآیند تولید تبدیل به ذرات گرد صاف و نرمی می شود که 

 به بدن طراوت می بخشد.نرم 


