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PVC   نرم شده 

 پلیمرنامه پ ل ی م ر نــا مـه 
ھ  ا م ر ن م ی ل  4 ش م ا ر ه  ،1 سـا ل  پ

 نرم شده  PVCقوت و ضعف نقاط 

منعطف و شفاف تر ایـجـااد     
 .می کند
PVC   نرم شده کاربردهایـی

همچون در روکـش هـاي         
ــی،   ــدل ــن ص
عایق کابل و 
ســیــم هــا،   
پرده حمـام،  
پوشش هاي 
دیـــوار و     

خیلی از کاربردهاي دیگـر را    
 .پیدا کرده است

PVC   نرم شده همچنین بـه
مـنـعـطـف        PVCعنـوان    

افـزودن  .  شناخته می شـونـد  
، PVCنرم کننده سازگار به   

تبلور را پایین مـی آورد و        
بوسیله عملکردن به صـورت    
نرم کننده، پـالـسـتـیـکـی         

 نقاط ضعف نقاط قوت
هزینه کم  به دلیل مهاجرت نرم (خواص می تواند با زمان تغییر کند   

 )کننده

 تمایل به تخریب در دماي باال   UVمقاومت خوب در برابر 

  انعطاف پذیري

برخی از : مورد حمله قرار می گیرند بوسیله کتون ها 
گریدها متورم می شوند یا مورد حمله قرار می گیرند 

بوسیله هیدروکرین هاي آروماتیک و کلرینه شده، استرها،  
 و ترکیبات نیتروبرخی آمین ها و اترهاي آروماتیک 

 مناسب نیست با برخی از نرم کننیده براي تماس با غذا مقاومت ضربه اي باال

مقاومت خوب نسبت به اسیدها، آلکیل ها، روغن 
  ها و تعداد زیادي از مواد غیرآلی خورنده

 سخت PVCمقاومت شیمیاي پایین تر از 
 خواص عایق الکتریکی خوب

  غیرقابل اشتعال

  سخت PVCفرآیند پذیري آسان تر نسبت به 

 پروفیل کارایی تطبیق پذیر 



 4ص فـح ه 

 نرم شده PVCکاربردهاي 
نـرم   PVCبه دلیل تطبیق پذیري 

شده، آن کاربردهایی می یابـد در    
بازارهاي مختلف همچون ساختمان 

قاب پنجره، کفپوش ارتـجـاعـی،      ( 
، حمـل و نـقـل        ) پوشش هاي بام

روکش هاي صـنـدلـی و داخـل         ( 
/، بسته بندي، الکتریـکـی  ) اتومبیل

و )  سیم ها و کابل هـا ( الکترونیکی 
تجهیزات پزشکـی،  ( حوزه سالمتی 

 ).کیسه هاي ذخیره خون
 

 PVCکاربردهاي الکتریکـی    
 نرم شده

PVC     نرم شده استفاده شـده در
کاربردهاي الکتریکی مـخـتـلـفـی      
شامل عایق کابل و سیم،  دوشاخه، 
پوشش هاي کابل، سـوکـت هـا،        

 .توزیع کننده ها و غیره

نرم  PVCویژگی هاي کلیدي که 
شده را براي چنین کـاربـردهـایـی     

 :ایده آل می سازد
انعطاف پذیري 
خواص الکتریکی خوب 
هزینه پایین 

 

در    نرم شده PVCکاربردهاي 
 ساختمان  

PVC     نرم شده استفاده شـده در
کاربردهاي ساختمان سازي شامـل  
درزگیرها براي پنجره و درها، لولـه  
کشی وان حمام، دوارپوش و کـف    
پوش، پوشـش بـام، پـادري هـا،           

 .پوشش سیم و غیره

نرم  PVCویژگی هاي کلیدي که 
شده را براي چنین کـاربـردهـایـی     

 :ایده آل می سازد
انعطاف پذیري 
مقاومت به هوازدگی خوب 
قابل اجرا از لحاظ قیمت 
مقاومت به شعله 
 

نرم شده در    PVCکاربردهاي 
 پزشکی و سالمت

PVC     نرم شده استفاده شـده در
صنایع پزشکی و سـالمـت بـراي        
تولید ماسک تنفس، دستکش هاي 
آزمایش و جراحی، کـیـسـه هـاي       
ذخیره خون، لوله هاي زهکشـی و    

 .غیره

نرم  PVCویژگی هاي کلیدي که 
شده را براي چنین کـاربـردهـایـی     

 :ایده آل می سازد
انعطاف پذیري 
سازگاري 
هزینه پایین 
 

نـرم شـده در        PVCکاربردهاي 
 صنعت خودرو

PVC     نرم شده استفاده شـده در
کاربدهاي مختلـف خـودروسـازي      
شامل درزگیرهاي بدنه، پـوسـتـه      
هاي داشبورد، صندلی هاي چرمـی  

 .مصنوعی، آفتابگیر و غیره
نرم  PVCویژگی هاي کلیدي که 

شده را براي چنین کـاربـردهـایـی     
 :ایده آل می سازد

انعطاف پذیري 
مقاومت به هوازدگی خوب 
هزینه پایین 

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ



 نرم شده PVCخواص فرآورش و 

 4شـمـا ر ه   , 1جـلـد    5ص فـح ه 

 نرم شده PVCفرآورش 
خشک کردن قبل از فرآورش بـه    
شدت توصیه می شـود، درصـد       

درصـد     0/3رطوبت باید کمتر از 
 .باشد

 
نـرم   PVCقالب گیري تزریق 

 شده
 170دماهاي ذوب می تواند بین   

درجه سانتـیـگـراد قـرار        210تا 
 .بگیرد

 60تـا       20دماهاي قالبگیري از 
درجه سانتیگراد بسیار مـنـاسـب    

 .است
(کاهش حـجـم قـالـبـگـیـري            

shrinkage  ( قرار %  2/5و  1بین
 .می گیرد

 

 نرم شده PVCاکستروژن 
به منظور پـرهـیـز از تـخـریـب           
حرارتی زودرس، دماي اکستروژن 

درجه سانتیـگـراد زیـر       20تا  10
 .دماي قالبگیري تزریقی است

 

 نرم شده  PVCخواص 

نرم شـده    PVCخواص کمی از 
این .  در قسمت هاي باال بحث شد

قسمت براي شما در مورد خـواص  
PVC        نرم شده به طـور هـمـه

جـدول  .  جانبه توضیح خواهد داد  
زیر را که به طور خاص براي شمـا  

ایـن  .  طراحی شده، بررسی کنیـد 
جدول، خواص میـسـر و مـهـم          

PVC    نرم شده به همراه مقادیـر
 .مربوطه آنها را لیست می کند

 نرم شده PVCدیگر کاربردهاي 
 ویژگی هاي کلیدي مرتبط کاربرد

عروسک ها، کیف هاي : کاالهاي مصرفی
 زنانه، رومیزي ها، غالف ها

انعطاف پذیري 
مقاومت به هوازدگی خوب 

هزینه پایین 
فرآیندپذیري 

توپ ها، درزگیر عینک : ورزشی و فراغت
 اسکی، قایق متورم شونده

انعطاف پذیري 
مقاومت به هوازدگی خوب 

هزینه پایین 

 کفی کفش ها، پوتین ها: پاپوش ها
انعطاف پذیري 

مقاومت به هوازدگی خوب 
هزینه پایین 

 شیلنگ هاي باغی: باغبانی
انعطاف پذیري 

مقاومت به هوازدگی خوب 
هزینه پایین 

واشرهاي آب بندي،  لوله ها، پوشش : مهندسی
آب بندي، شیلنگ ها، روکش ها، کالهک هاي 

 .یرهغمحافظ لوله هاي فلزي و 

انعطاف پذیري 
پروفیل کارایی تطبیق پذیر 

هزینه پایین 



 6ص فـح ه 

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

 مقدار خواص
 
Dimensional Stability 
Coefficient of Linear Thermal Expansion 5-2010-5 /°C 

Shrinkage 0.2-4% 

Water Absorption 24 hours 0.2-1% 

 
Electrical Performances 
Dielectric Constant 3-5 

Dielectric Strength 10-30kV/mm 

Dissipation Factor 400-160010-4 

Volume Resistivity 10-161015 Ohm.cm 

 
Fire Performances 
Fire Resistance (LOI) 20-40% 

Flammability UL94 HB 

 
Mechanical Properties 
Elongation at Break 100-400% 

Flexibility (Flexural Modulus) 0.001-1.8GPa 

Hardness Rockwell M 1 

Hardness Shore D 15-70 

Stiffness (Flexural Modulus) 0.001-1.8GPa 

Strength at Break (Tensile) 7-25MPa 

Strength at Yield (Tensile) 4-7MPa 

Young Modulus 0.001-1.8GPa 

 
Optical Properties 
Haze 3-5% 

Transparency (% Visible Light Transmission) 75-85% 

 
Physical Properties 
Density 1.3-1.7g/cm3 

Glass Transition Temperature -50--5°C 



 4شـمـا ر ه   , 1جـلـد    7ص فـح ه 

Radiation Resistance 
UV Light Resistance Fair 
Service Temperature 
Ductile / Brittle Transition Temperature -40--5°C 

HDT @0.46 Mpa (67 psi) 30-56°C 
HDT @1.8 Mpa (264 psi) 30-53°C 
Max Continuous Service Temperature 50-80°C 
Min Continuous Service Temperature -40--5°C 

Others 
Sterilization Resistance (Repeated) Poor 
Thermal Insulation (Thermal Conductivity) 0.16W/m.K 
Chemical Resistance 

Acetone  Non Satisfactory 

Ammonium hydroxide @ 30%,  
Satisfying 

Ammonium hydroxide @ diluted,  
Ammonium hydroxide @ diluted, 60°C Limited 

Aromatic hydrocarbons @  N 

Aromatic hydrocarbons @ hot conditions O 

Benzene  N 

Butylacetate   

Butylacetate @ 100%, 60°C S 

Chlorinated solvents @  A 

Chloroform @  T 

Dioctylphtalate @ 100%, 100°C I 

Dioctylphtalate  F 

Dioctylphtalate @ 100%, 60°C Y 

Ethanol @ 96%,  I 

Ethyleneglycol (Ethane diol) @ 100%, 100°C 
N 
G 

Ethyleneglycol (Ethane diol)  

 

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

Glycerol  
Hydrogen peroxide @ 30%, 60°C 

Kerosene @  

Methanol  

Methylethyl ketone  Non Satisfactory 



 8ص فـح ه 

ھ  ا م ر ن م ی ل  پ

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه و ارائه شده توسط

Mineral oil @  

 
Satisfying 

 
Phenol @  

 
Limited 

 
Soap @  

 
Satisfying 

 
Soap @ 60°C 

 
Limited 

 
Sodium hydroxide @ <40%,>  

 
Satisfying 

 
Sodium hydroxide @ <40%,>  

 
Limited 

 
Sodium hydroxide @ 10%,  

 
Satisfying 

 
Sodium hydroxide @ 10%, 90°C 

 
Non Satisfactory 

 
Sodium hypochlorite @ 20%,  

 Satisfying 

 Strong acids @ concentrated,  

 
Toluene @  

 
Non Satisfactory 

 
Toluene @ 60°C 

 
Xylene @  

 



 4شـمـا ر ه   , 1جـلـد    9ص فـح ه 

 !ساخت نانوکامپوزیت پلیمري حاوي نانوذرات پوسته تخم مرغ

درصد از آنهـا   99تقریبا .  میلیون تن پالستیک تولید می کنند 300درجهان، تولیدکنندگان به طور سالیانه حدود 
زمانیکه پالستیک هاي پایه نفتی دور انداخـتـه   .  با استفاده از نفت خام و دیگر سوخت هاي فسیلی تهیه می شوند

اگر سوزانده شوند، این پالستیک ها، دي اکسـیـد       .  می شود می توانند براي قرن ها بدون فروپاشی، پایدار بمانند
 .  کربن به درون هوا آزاد می کند که می تواند به تغییر آب و هواي جهانی کمک کند

شکلی از پالسـتـیـک کـه از         ( به عنوان جایگزین، برخی از تولید کنندگان در حال تولید بایوپالستیک ها هستند 
که به آسانی زمانیـکـه   )  نشاسته، سیب زمینی هاي شیرین یا دیگر منابع پایه گیاهی تجدید پذیر، نشات گرفته اند

اما، بیشتر این مواد استحکام و انعطاف پذیري مـورد نـیـاز بـراي         .  آنها در خاك قرار می گیرند، تخریب می شوند
کارکرد خوب در صنایع بسته بندي را   

و این یک مسـئلـه   .  از دست می دهند
است، از آنجاییکه اکـثـریـت قـاطـع        
پالستیک ها براي نگه داري، پیچیـدن  
و پوشانیدن محصوالت استفـاده مـی     

بنابراین مواد پایه نفتی به زیـر  .   شوند
سلطه در آوردن بازار، به خصـوص در    
خواروبار فروشی و دیگر مغـازه هـاي     
خرده فروشـی، ادامـه مـی دهـنـد            
درحالیکه تخمین ها اظهار می کـنـد     
که ساالنه تا یک تریـلـیـون کـیـسـه         

 .پالستیکی در سرتاسر جهان پخش شده اند

و پلی الکـتـیـک    )  یک پلیمر پایه نفتی( ، مخلوطی از پلی بوتیرات آدیپات ترفتاالت Tuskegeeمحققان دانشگاه 
الزم به ذکر است که پلی بوتیرات آدیپـات تـرفـتـاالت       .  تهیه کردند)  پلیمري نشات گرفته از نشاسته ذرت( اسید 

ماه پس از اینکه در خـاك قـرار          3خالف دیگر پلیمرهاي پالستیکی پایه نفتی، به منظور شروع تخریب زودتر از 
 .داده شود، طراحی شده است

این مخلوط بسیاري از ویژگی که محققان به دنبال آن می گردند را دارد اما آنها نیازمند افزایش بیشتر انـعـطـاف      
انتخاب پوسته تخم مرغ به دلـیـل آن       . بنابراین آنها نانوذراتی از پوسته تخم مرغ تهیه کردند. پذیري مواد هستند

یک ترکیب طبیعی که به سـادگـی زوال مـی        ( است که آنها متخلخل و سبک هستند و اساسا از کلسیم کربنات 
 .تشکیل شده است) یابد

 مهندس مسعود طایفی: ترجمه شده توسط

 !فیلم تهیه شده از نانوکامپوزیت پلیمري حاوي نانوذرات پوسته تخم مرغ
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 دانلود بدون محدودیت

www.sci-hub.cc 
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www.paperhub.ir 
www.paperdownloader.com 

www.freefullpdf.com 
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 دانلود با محدودیت 
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و همچنین منتظر دریافت مطالب کوتاه ترجمه شده شما 
 !هستیم

 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 ایـنـجـانـب در         

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

 پلیمرنامه

 منتظر نظرات شما هستیم،

Telegram.me/polymernameh 


