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 .میبزن مرهایپل یایبه دن یسر  دیبا ستیچ PVC میکه بدان نیا یبرا
کردن بدون آن ها   ی حضور دارند و زندگ  ع ی صنا ی در تمام  مرهایپل امروزه

تا تلفن هوشمند در  خچالیآب داخل  یبطر  از .است مکنرمیغ مانیبرا
  نیاز پرکاربردتر  ی ک ی PVC ادامه در .هستند مریپل  ی دستان شما، همگ

 .میکن ی م  ی را به شما معرف مرهایپل

 .دیما همراه باش با

 

1# PVC ست؟ی چ 

 ست؟ ی چ PVC ی نام علم دیدان ی م ایآ

  یمرهایپل نی تر جیاز را ی کی (Polyvinyl Chloride) دیکلرا لینیو ی پل
به طور گسترده در انواع  مریپل نیا از .در سراسر جهان است کیترموپالست

استفاده   گریموارد د یار یها و بس میس یکار  قیعا  ،ی پزشک لیلوله ها، وسا
ها است که دو بار به طور  کیپالست نی تر  ی میاز قد ی ک ی PVC .شود ی م

  یفرانسو دانیمیتوسط ش 1832بار در سال  کی .کشف شد ی تصادف 
 نیوجیبه نام  ی آلمان  کیتوسط  1872در سال  گری رگنو و بار د کتوریو

بار به  نیاول  یبرا PVC، 1920در سال  تیدرنها .باومن دوباره کشف شد
 .شد دیتول B.F. Goodrich توسط شرکت یصورت تجار 
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 PVC انواع 2#

 ست؟ یهر کدام چ ی ژگیکدام اند و و PVC انواع

• PVC سخت (RPC: Rigid PVC) ی کیپالست ریغ  ای (UPVC: 
Unplasticized PVC :) 

حال  نیصلب و در ع یخود، ساختار  هیدر شکل اول دیکلرا لینیو ی پل
 .است جیرا یفاضالب و کشاورز  ،ی از آن در لوله کش استفاده .شکننده دارد

خورنده   یی ای میباز در حضور مواد ش یها  طیدارد، در مح ی خوب استحکام
 .دارد ی نییپا مت یاست و ق داریپا

• PVC  ی ک یپالست ای  ریانعطاف پذ PVC-P (Plasticized, Flexible 
PVC :) 
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PVC  یی افزودن نرم کننده ها لیشده به دل ی ک یپالست ای  ریانعطاف پذ 
،  UPVC نسبت به ((DINP) فتاالت  لیزونون یاغلب د) مانند فتاالت ها

 نرم کننده ها مانند روان کار نی ا .تر است ری نرم تر و انعطاف پذ
(lubricant) استفاده .دارند ر یشفاف و شکل پذ یکنند و ساختار  ی عمل م  

  .است جیرا واری ها و پوشش کف و د میس یکار  قیدر عا PVC نوع نیاز ا

 

وجود دارند که استفاده از آن ها به موارد   زین PVC از  یگر یانواع د البته
 .شود  ی محدود م  ی خاص

 CPVC  (Chlorinated Polyvinylلینیپرکلروو  ای دیکلرا لینیو ی پل •
Chloride, Perchlorovinyl:) 

آن باعث دوام باال،   یکلر باال درصد .شود ی م  هیته PVC نیبه رز ی کلرزن از
تواند   ی م  CPVC .گردد ی در شعله ور شدن م ریو تاخ یی ایمیش یدار یپا
 .از دما را تحمل کند یگسترده ا فیط
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• PVC  جهت دار ی مولکول PVC-O (Molecular Oriented PVC) : 

شکل   یا هیبه ساختار ال  UPVC مجدد ساختار شیبا آرا PVC نوع نیا
  دیجد شیآرا (Bi-axially) یدر ساختار دومحور  ی س  یو ی پ .ردیگ ی م
مقاومت   ،یسفت شی )افزا ابدی ی اش بهبود م  ی کیزیف یها ی ژگ یو  و افتهی

 .(شتر یب ی سبک ،یدر برابر خستگ

 : PVC-M (Modified PVC) اصالح شده ی س  یو ی پ •

 methyl) اس ی مانند ام ب ی است که عوامل گوناگون PVC از یاژ یآل
methacrylate-butadiene-styrene)دارکنندهی، پا (stabilizer)لری، ف 

(filler) و روانکار (lubricant) شی به آن افزوده شده اند که باعث افزا 
 .آن شده است یر یو خواص ضربه پذ  ی چقرمگ

 

 PVC دیتول ندی فرآ 3#

 ی از کلرزن (VCM: Vinyl Chloride Monomer) د یکلرا لینیو  مونومر
 :EDC) حاصل دیکلر ید لنیات  (Pyrolysis) زیرولیو پ (Ethylene) لنیات 

Ethylene Dichloride )شود ی م  دیتول. PVC مونومر   ونیزاسی مریبا پل
 .شود ی م دیتول دیکلرا لینیو
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 ست؟ ی چ PVC دینام روش تول دیدان ی م ایآ

 :عبارت اند از PVC دیتول جیرا ندیفرآ سه

 (Suspension Polymerization) ونیسوسپانس ونی زاسیمریپل •
 (Emulsion Polymerization) ی ونیامولس  ونی زاسیمریپل •
 (Bulk Polymerization) میحج ونی زاسیمریپل •

 

4# PVC ترموست؟ ای است   کیترموپالست 

ماده  کی  PVC ست؟یدر مواجهه با گرما چ PVC رفتار دیدان ی م ایآ
در نقطه  کی ترموپالست مواد .است (Thermoplastic) کیترموپالست

تا   100 نیب PVC یمحدوده برا نی ا .شوند ی م لیتبد ع ی ذوب خود به ما
  .به مواد افزوده شده به آن دارد( ی گراد است )بستگ ی درجه سانت 260

سرد کرد و  دوباره توان تا نقطه ذوب خود گرم کرد،  ی ها را م کیترموپالست
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ها امکان  کیترموپالست .قابل توجه دوباره گرم کرد بی مجددا بدون تخر
 .دوباره را دارند افتیو باز  ی ق یتزر یر یقالب گ

  ی بار م کیرا فقط   (Thermoset) ترموست یها  کیمقابل، پالست در
 کی شود که در مواد ترموست   ی باعث م  شی گرما ن یاول .توان گرم کرد

 کیبار دوم  یبرا اگر .شود  جادیقابل برگشت ا  ریغ یی ایمیش رییتغ
شدن   ریانعطاف پذ یبه جا د،ینباال گرم ک  یترموست را تا دما کیپالست

  افتیباز تیشود که مواد ترموست قابل ی باعث م  ی ژگ یو  نیا .سوزد ی م
 .نداشته باشند ی چندان
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 ست؟ی چ PVC یها یژگی و 5#

 

 .ستی چ PVC خواص نی که مهم تر دی گو ی به شما م  ریز جدول

 (PVC) پلی وینیل کلراید نام فنی 
 n (C2H3Cl) فرمول شیمیایی

 درجه سانتی گراد  100 – 260 دمای ذوب 
 درجه سانتی گراد   80-70 دمای انتقال شیشه 

 استحکام کششی
PVC   :25 –  9. انعطاف پذیر 

 مگاپاسکال 
PVC  :مگاپاسکال  2. – 34سخت 

 وزن مخصوص 
1.35 – 1.45 

  25در حالت استاندارد )در دمای 
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  100درجه سانتی گراد و فشار 
 کیلوپاسکال(

 

 ست؟ یچ PVC کاربرد 6#

PVC یدار یقابل قبول و پا ی کیارزان، سبک، با خواص مکان یمر یپل 
گوناگون مورد   ع ی رو به صورت گسترده در صنا نیا از .است یی ایمیش

 .ردیگ ی استفاده قرار م
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 ست؟ یچ PVC جیرا یاز کاربردها ی برخ دیدان ی م ایآ

PVC  انعطاف پذیر PVC کاربرد  سخت 
ممبران های ضد آب، عایق  

 کابل برق، گلخانه ها
 ساخت و ساز قاب پنجره، انواع لوله، در 

کف سازی، پوشش دیوار، 
 پرده حمام، شیلنگ آب 

ریل پرده، میزهای کشویی،  
لمینت، نوار کاست و ویدیو،  

 صفحه گرامافون 

مصارف  
 خانگی 

 بسته بندی  بطری، بسته های شفاف پالستیک های شفاف
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آب بندی قطعات مختلف 
ماشین، درزگیر پنجره ها،  

عایق کاری سیم ها، نوارهای 
 تزیینی

 حمل و نقل  چارچوب صندلی ماشین

چادر اکسیژن، لوله ها و 
یسه های انتقال خون،  ک

 تجهیزات دیالیز 
 پزشکی  -

لباس های ضد آب برای 
ماهی گیران و کارکنان بخش  

اورژانس، جلیقه نجات،  
چکمه و کفش ضد آب،  

 پیش بند کودک 

 پوشاک  تجهیزات ایمنی

 روکش سیم، دوشاخه
لوله های عایق کاری، جعبه 

جعبه   تقسیم، کلید و پریز، 
 مینیاتوری  فیوز

تاسیسات  
 برقی 

وسایل ورزشی، اسباب بازی 
 ها

روکش فالپی دیسک، کارت  
اعتباری، عالیم راهنمایی و 

 رانندگی
 دیگر مصارف 

 

 ست؟ یچ PVC استفاده از یای مزا 7#

PVC موجود در   یها  کیپالست نیو پر مصرف تر نیاز محبوب تر  ی ک ی
 .بازار است

https://namatek.com/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://namatek.com/%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 .ستیچ PVC یای مزا  مییگو یادامه به شما م  در

متراکم است  اریها بس کی با اکثر پالست سهیدر مقا   PVC:ی چگال •
 .(1.4)وزن مخصوص حدود 

 .ارزان در دسترس است ی مت یو با ق ی به راحت  PVC:متیق •
 شیسطح و مقاومت به سا  ی سخت  ،یکیرپالستیغ  PVC:ی سخت •

 .دارد یی باال
 در دارد و یی باال ی استحکام کشش ی کیرپالستیغ  PVC:استحکام •

از   ی مقاومت خوب گرید یها  کیشکل نسبت به پالست ریی برابر تغ
 .دهد  ی خود نشان م 

ضربه و  ،یی ایمیش ی دگیدر برابر هوا، پوس   PVC:یدار یو پا دوام •
با  لیاز وسا یار یبس یبرا نهی گز  نی بهتر نیبنابرا مقاوم است؛ شیسا

 .باز است یو در فضا ی عمر طوالن 
  یی ایم یدر برابر تمام مواد ش  PVC:یی ایمیش ی ر یواکنش پذ عدم •

و  دهایدر برابر اس ی خوب اریبس مقاومت .مقاوم است ی معدن 
مقابل  در .دارد کیفات یآل یها دروکربنیشده و ه ق یرق یاهایقل

استرها،  ک،یکلردار و آرومات   یها دروکربنی، ه(ketones) کتون ها
مقاومت   زین تروین بات یو ترک کیآرومات  یها نی اترها و آم ی برخ
 .دارد ی خوب

 :ی کی الکتر خواص .است ی ابیقابل باز 100% یس یو ی : پ ی ابیباز •
PVC مناسب است قیعا کی و  کی الکتر  یماده د کی. 

داشتن  لیبه دل PVC در برابر شعله ور شدن: محصوالت  مقاوم •
 .هستند (self-extinguishing) درصد کلر باال خود خاموش شونده
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 موانیآنت دیاکس یتر  .است 45از  شیآن ها ب ونیداسیاکس شاخص
(Antimony trioxide) ینرم کننده ها بیکه معموال در ترک 

  ی کیخواص مکان شی افزا باعث شود، ی استفاده م PVC به ی ن افزود
 .گردد ی م   یدر برابر آتش سوز  PVC یدار یو پا

 

 

 ست؟ یچ PVC استفاده از یها تیمحدود 8#

 ست؟ یچ PVC مشکالت استفاده از دیدان ی م ایآ

دارد که   یها تی دارد؛ اما استفاده از آن محدود  یادیز ی ای مزا PVC اگرچه
 :عبارت اند از

• PVC به آن اضافه  یمواد لیدل نیدارد. به هم  ی کم  ی حرارت یدار یپا
 .باشد داریباالتر پا یکنند تا در دماها  ی م
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• PVC  دروژنیه ی سوختن، بخارات سم ایدر صورت ذوب شدن  
 در .سالمت انسان خطر دارد یکند که برا ی منتشر م (HCl) دیکلر
برق  یاست، از کابل ها  ادیز  یسوز که احتمال آتش  یی ها  طیمح

 .شود ی استفاده م  PVC بدون روکش

 یندهایو فرآ یمانند نمونه ساز )  PVC یذوب مواد حاو هنگام
 یر ی و قالب گ CNC ینکار یماش ،یسه بعد نت یساخت مانند پر

 .شود ی دود منتشر م( ی ق ی تزر

 

 آخر سخن

  دیتول PVC در داخل کشور، محصوالت  یمتعدد یکارخانه ها خوشبختانه
که  حال .ارزان در دسترس ما قرار دارند ی متیمحصوالت با ق نی ا .کنند ی م

  شنهادیپ PVC افتیباز تیبا توجه به قابل ست،یچ PVC دیمتوجه شد
 هم تا دیبازگردان  افتیاز استفاده، آن را به چرخه باز پس که میکن ی م
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برداشته   ستیز  طیدر حفظ مح ی و هم گام  دیبه صنعت کرده باش ی کمک
 .دیباش


