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 سخن آغازین

 به نام خدا
 با سالم خدمت شما دوستان گرامی،

با ایجاد وب سایت ها و گروه هـاي     1387پس از تالش هاي بسیار که از سال 
مختلف انجام گردید و باز خوردهایی که به دست آمد بر آن شدیم تا به شکلی 
کامال متفاوت به هم رشته اي هاي خود براي مطلع شدن از به روزترین مطالب 

سعی دارد تـا   »پلیمرنامه«از این رو، دو هفته نامه .  رشته خویش کمک نماییم
اخبار متنوع را به طور مستقیم از منابع مختلف زبان اصلی ترجمه و به شـمـا   

ما بر این عقیده هستیم که اگر یک مجله داراي تعداد بـاالیـی از     .  ارائه نماید
صفحات باشد، خواندن آن براي خواننده ایده آل نخواهد بود و بعالوه سبب می 

بنابرایـن تـعـداد      .  شود حس کنجکاوي خواننده نسبت به مسئله کاهش یابد
صفحات را پایین نگه داشتیم و در عوض دو مقطع در ماه آن را انتشـار مـی     

 .دهیم

 با تشکر
 Polymernameh@gmail.com 



PVC سخت 

 پلیمرنامه پ ل ی م ر نــا مـه 
ھ  ا م ر ن م ی ل  3 ش م ا ر ه  ،1 سـا ل  پ

 نرم شده PVCنقاط قوت و ضعف 
 نقاط ضعف نقاط قوت
 فرآورش مذاب مشکل هزینه کم

زمانیکه با اصالح کننده (شکننده می شود  C 5°در  استحکام باال
 )ضربه و یا کمک فرآیندها، اصالح نشود

 مقاومت شکست در برابر تنش حالل محدود تاخیردهندگی شعله ذاتی

 مناسب براي کابردهاي نیازمند شفافیت

 )C 50°(دماي سرویس دهی به طور پیوسته پایین 

 نرم شده PVCمقاومت شیمیایی بهتر نسبت به 

 خواص عایق کاري الکتریکی خوب

 خواص سدگري بخار خوب

 FDAمطیع 

 پایداري ابعادي خوب در دماي اتاق

PVC(  یک ماده پالستیک سخت
از لحاظ (و مقرون به صرفه 

 .است) اقتصادي

PVC  سخت مقاومت باالیی به
ضربه، آب، هوا، محیط هاي 

خوردگی و شیمیایی نشان می 
 .دهد

PVC  می تواند بوسیله روش
هاي مرسوم فرآورش گرمانرم ها 

 .فرآوري شود

PVC  سخت به طور گسترده اي
قاب (در ساختمان و تاسیسات 

، لوله و اتصاالت، الکتریکی )پنجره
و دیگر کاربردها استفاده شده 

 .است

PVC  هایی که داراي نرم کننده
سخت  PVCها نیستند با نام 

این مطلب، . شناخته می شوند
سخت یا  PVCویژگی هاي 

بدون نرم کننده را  PVCهمان 
بیان می کند که شامل نقاط قوت 

و ضعف، دستورالعمل فرآورش و 
کاربرد هاي  محصول نهایی می 

 .شود

-U(پلی وینیل کلراید سخت 



 4ص فـح ه 

 سخت PVCکاربردهاي 
PVC  سخت متدوال ترین نوع
PVC  ،است که در ساخت لوله

اتصاالت، شیرها، شکل هاي 
ماشینکاري، ورق و کانال استفاده 

سخت به دلیل  PVC. می شود
هزینه کم، نسبت استحکام به وزن 
باال، قابلیت تحمل فشار، مقاومت 

خوردگی و شیمیایی و اُفت سایشی 
پایین، ویژگی هایی را براي لوله 

کشی و کاربدهاي وابسته ارائه می 
 .کند

PVC  سخت در لوله و
 اتصاالت

PVC  سخت استفاده می شود
براي ساخت لوله هاي فاضالب، 
لوله هاي خدمات آب، لوله هاي 

تحت فشار، اتصاالت، انشعابات لوله 
 .و غیره

 PVCویژگی هاي کلیدي که 
سخت را براي چنین کاربردهایی 

 :ایده آل می سازد
 هزینه کم

استحکام ضربه اي و سفتی 
 عملیاتی

 مقاومت شیمیایی خوب
 

سخت در  PVCکاربردهاي 
 ساختمان و تاسیسات

سخت در  PVCکاربردهاي 
ساختمان هاي مختلف و تاسیسات 

شامل حفاظ ها نرده اي، 
حصارکشی، مصالح کف سازي، 

نماهاي : مترجم[نماهاي سایدینگ 
نواري کاذبی که بر روي دیوار 

بیرونی خانه نصب می شوند براي 
فهم بهتر موضوع، تصویر زیر که از 
سایت یک شرکت سازنده بدست 

، بام ]آمده به مطلب اضافه گردید
ورق، تاسیسات بهداشتی، پروفیل 

هاي پنجره، تخته لب بند زیر 
 .شیروانی و غیره

 PVCویژگی هاي کلیدي که  
سخت را براي چنین کاربردهایی 

 :ایده آل می سازد
از لحاظ : مترجم[مقرون به صرفه 

 ]اقتصاي
 فرآیندپذیري

 سفتی
 تاخیره دهندگی شعله

 
 PVCکاربرد بسته بندي 

 سخت
سخت  PVCکاربرد بسته بندي 

به طور گسترده اي شامل گلدان 

هاي یک مصرف، ظروف خامه و 
طعم دهنده ها، جا 

که شامل کیف : مترجم[خودکاري 
که سابقا در (ها و جامدادي ها 

می !) مدارس استفاده می کردیم
، پوشش هاي کپسول ها و ]شود

قرص ها، غالف ها، کیف هاي 
جیبی، بطري هاي براي روغن 

یا بسته  ]شربت[گیاهی، آب میوه 
و ) لوازم آرایش(بندي غیر غذایی 

 .غیره می شود
 PVCویژگی هاي کلیدي که 

سخت را براي چنین کاربردهایی 
 :ایده آل می سازد

 ارزان
 سفتی عملیاتی

 شفافیت
 سهولت فرآورش

 مقاومت شیمیایی خوب
 

 PVCکاربردهاي الکتریکی 
 سخت

سخت  PVCکاربردهاي الکتریکی 
شامل لوله هاي عایق بندي، 

پوشش هاي عایق، کلید ها، جعبه 
هاي شفاف توزیع، محفظه اتصاالت 

نقاط [پالگ، پایانه هاي باتري 
و جعبه هاي  ]اتصال به باتري

 .تقسیم برق

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ



 سخت PVCخواص فرآورش و 

 3شـمـا ر ه   , 1سـا ل    5ص فـح ه 

 سخت PVCفرآورش 
پایداري حرارتی احتیاج است براي 

، در غیر اینصورت PVCفرآورش 
مواد می توانند تخریب شوند طی 

به حافظه حرارتی  PVC. فرآورش
حساس است و بازه دماي فرآورش 

خشک کردن . بسیار کوچکی دارد
قبل از فرآورش به شدت توصیه می 

شود، درصد رطوبت باید کمتر از 
 .درصد باشد 0/3

 
 PVCقالب گیري تزریق 

 سخت
تا  170دماهاي ذوب می تواند بین 

 .درجه سانتیگراد قرار بگیرد 210
درجه  60تا  20دماهاي قالبگیري از 

 .سانتیگراد بسیار مناسب است
(کاهش حجم قالبگیري 

shrinkage ( قرار % 0/5و  0/2بین
 .می گیرد

 18تا  15برابر با  L/Dپیچ با نسبت 
 .توصیه می شود

 
 سخت PVCاکستروژن 

به منظور پرهیز از تخریب حرارتی 
 20تا  10زودرس، دماي اکستروژن 

درجه سانتیگراد زیر دماي قالبگیري 
 .تزریقی است

 
 سخت PVCخواص 

سخت در  PVCخواص کمی از 
این قسمت . بخش قبلی بحث شد

 PVCبراي شما در مورد خواص 
توضیح  سخت به طور همه جانبه

جدول زیر را که به طور . خواهد داد
خاص براي شما طراحی شده، 

این جدول، خواص . بررسی کنید
سخت به همراه  PVCمیسر و مهم  

مقادیر مربوطه آنها را لیست می 
 .کند

 PVCویژگی هاي کلیدي که 
سخت را براي چنین کاربردهایی 

 :ایده آل می سازد

 ارزان .1
 خواص الکتریکی خوب .2
 سختی .3

 سخت PVCدیگر کاربردهاي 
 ...کاربردهاي گوناگون دیگر شامل کاالهاي مصرفی، مهندسی، تجهیزات شهري و 

 ویژگی هاي کلیدي مرتبط کاربرد

عروسک ها، گلدان ها و غالف ها -کاالهاي مصرفی  
 هزینه پایین 

 سختی 

 فرآیندپذیري 

لوله هاي گردش هوا، پوسته ترموستات،  -مهندسی
 .روکش ها، هواکش و غیره

 هزینه پایین 

 سختی عملی و استحکام ضربه 

 مقاومت شیمیایی خوب 

 عالئم ترافیکی، عالمت -تجهیزات شهري
 هزینه پایین 

 سختی عملی و استحکام ضربه 

 مقاومت هوا زدگی خوب 

 تاخیردهندگی شعله ذاتی .4



 6ص فـح ه 

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

 مقدار خواص
Dimensional Stability 

Coefficient of Linear Thermal Expansion 5-1810-5 /°C 

Shrinkage 0.1-0.6% 

Water Absorption 24 hours 0.04-0.4% 
 
Electrical Performances 

Arc Resistance 60-80sec 

Dielectric Constant 3-4 

Dielectric Strength 10-40kV/mm 

Dissipation Factor 60-20010-4 

Volume Resistivity 15-161015 Ohm.cm 
Fire Performances 

Fire Resistance (LOI) 40-45% 

Flammability UL94 V0 
Mechanical Properties 

Elongation at Break 25-80% 

Elongation at Yield 5-6% 

Flexibility (Flexural Modulus) 2.1-3.5GPa 

Hardness Rockwell M 1-70 

Hardness Shore D 65-90 

Stiffness (Flexural Modulus) 2.1-3.5GPa 

Strength at Break (Tensile) 35-60MPa 

Strength at Yield (Tensile) 35-50MPa 

Toughness (Notched Izod Impact at Room Temperature) 20-110J/m 

Young Modulus 2.4-4GPa 

Optical Properties 
Transparency (% Visible Light Transmission) 80% 

Physical Properties 

Density 1.35-1.5g/cm3 

Glass Transition Temperature 60-100°C 



 3شـمـا ر ه   , 1سـا ل    7ص فـح ه 

Radiation Resistance 
UV Light Resistance Fair 

 
Service Temperature 

Ductile / Brittle Transition Temperature -10-1°C 

HDT @0.46 Mpa (67 psi) 57-80°C 

HDT @1.8 Mpa (264 psi) 54-75°C 

Max Continuous Service Temperature 50-80°C 

Min Continuous Service Temperature -10-1°C 
 
Others 

Thermal Insulation (Thermal Conductivity) 0.16W/m.K 
 
Chemical Properties 

Acetone  Non Satisfactory 

Ammonium hydroxide @ 30%,  Satisfactory 

Ammonium hydroxide @ diluted,  Satisfactory 

Ammonium hydroxide @ diluted, 60°C Limited 

Aromatic hydrocarbons @  
N 
O 

Aromatic hydrocarbons @ hot conditions N 

Benzene   

Butylacetate  
S 
A 

Butylacetate @ 100%, 60°C 
T 
I 

Chlorinated solvents @  
S 
F 

Chloroform @  
A 
C 

Dioctylphtalate @ 100%, 100°C 
T 
O 

Dioctylphtalate  R 

Dioctylphtalate @ 100%, 60°C Y 

Ethanol @ 96%,  Satisfactory 

Ethyleneglycol (Ethane diol) @ 100%, 100°C Non Satisfactory 



 8ص فـح ه 

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

Ethyleneglycol (Ethane diol) 
 

Satisfying 

Ethyleneglycol (Ethane diol) @ 100%, 
50°C 

Glycerol  
Hydrogen peroxide @ 30%, 60°C 

Kerosene @  

Methanol  

Methylethyl ketone  Non Satisfactory 

Mineral oil @  Satisfactory 

Phenol @  Limited 

Soap @  Satisfactory 

Soap @ 60°C Limited 

Sodium hydroxide @ <40%,> Satisfactory 

Sodium hydroxide @ <40%,> Limited 

Sodium hydroxide @ 10%,  Satisfactory 

Sodium hydroxide @ 10%, 90°C Non Satisfactory 

Sodium hypochlorite @ 20%,  
Satisfactory 

Strong acids @ concentrated,  

Toluene @  
Non Satisfactory Toluene @ 60°C 

Xylene @  

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه و ارائه شده توسط



 3شـمـا ر ه   , 1سـا ل    9ص فـح ه 

 : PolyUMod v4.2.0آشنایی با نرم افزار 
مجموعه مدل هاي پیشرفته مواد براي مدل سازي المان محدود در 

 مهندسی پلیمر و بیومتریال
را براي طراحی   PolyUModنرم افزاري جامع و کامل تحت عنوان  Verystشرکت

پلیمر توسعه داده که شامل کتابخانه اي عظیم از انواع مواد مورد نیاز براي مدل سازي 
تقریبا تمام سیستم هاي پلیمري از جمله گـرمـانـرم، مـواد گـرمـاسـخـت،             .  المان محدود پلیمرها و بیومتریال است

االستومرها، فوم، پالستیک تزریقی، بیومتریال و حتی فرموالسیون خاص مثل فلوئوروپلیمرها نیز در این کـتـابـخـانـه        
 Abaqus/Standard ،Abaqus/Explicitدر نرم افزار هایی چـون    PolyUModکتابخانه .  گنجانده شده است

،ANSYS ،LS-DYNA ،M SC .M arc    
قابـل اسـتـفـاده         COMSOL Multiphysicsو

است و به مهندسان این امکان را می دهد که بـدون    
داشتن دانش و آگاهی ویژه از مدل سازي مواد طـرح  
. هاي خود را با ماده مد نظرشان پیاده سازي کـنـنـد   

رم افزار دیـگـري تـحـت         ن   PolyUModهمراه با
نیز بر روي سیستم نصـب       MCalibrationعنوان

خواهد شد که به طراحان در کالیبره نـمـودن مـدل      
هاي مواد با استفاده از داده هاي تـجـربـی مـوجـود        

بـا بـهـره گـیـري از            .  کمک شایانـی مـی کـنـد        
MCalibration            می توانید مدل مواد استفاده شده در نـرم افـزار هـايAbaqus ،ANSYS ،LS-DYNA  

 .را به راحتی کالیبره و اندازه گیري کنید  MSCیا
 
 

 PolyUModقابلیت هاي کلیدي نرم افزار 
 کتابخانه جامع از مواد پیشرفته پلیمري و بیومتریال -
 MCalibrationامکان کالیبراسیون مدل مواد با  -
پشتیبانی از نرم افزار هاي مطرح در زمینه مدل  -

 سازي المان محدود
داراي تمامی ترکیبات پلیمري از جمله  -

 ...فلوئوروپلیمرها، االستومرها و 

 مهندس علیرضا لبافی مطلق: معرفی شده توسط



 مهندس مسعود طایفی: معرفی شده توسط



 تبلیغات شما تا شماره بعدي رایگان خواهد بود

@Polymernameh 

 منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

دوستان عزیزي که عالقه مند هستند مـطـالـب    

ترجمه شده خود را با دیگران به اشتراك بگذارند 

می توانند این مطالب را براي ما بفرستند تا با نام 

 خودشان انتشار یابد

 تنها راه هاي ارتباط ما با شما
Telegram.me/polymernameh 
E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :مترجم، نویسنده و طراح مجله

 مسعود طایفی 

 کارشناس ارشد مهندسی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر

*** 

از دوست عزیزم مهندس علیرضا لبافی مطلق کارشـنـاس   

ارشد مهندسی پلیمر که همواره مشوق و همراه اینجانـب  

 .در فعالیت هاي علمی بودند، تشکر می نمایم
 .منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستیم

 پلیمرنامه

 منتظر نظرات و تبلیغات شما هستیم

Telegram.me/polymernameh 


