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موارد زیر خواصی است که بایستی آنالیز شود تا نمونه B با نمونه A که به طور متداول مصرف شود مقایسه گردد.
١ وزن مولکولی

)primary particle( 2 آرایش ذرات اولیه
)grains(٣ آرایش دانه ها

4 پایداری حرارتی
با ارزیابی هر خاصیت با منابع موجود می توان ایده گرفت که رزین B در فرآیند شما چگونه رفتار می کند و تصمیم 

آگاهانه ای گرفت تا از پایداری و رقابت پذیر بودن فرآیند اطمینان حاصل کرد.

وزنمولکولی ١
وزن مولکولی مهم ترین عامل در انتخاب رزین پی وی سی است بنابراین همه تولیدکنندگان بایستی تالش کنند تا 

تولید خود را براساس کاربرد با آن تطابق دهند.
طول زنجیر پلیمری، هم فرآیندپذیری ) مانند ویسکوزیته مذاب، کشش مذاب و تورم دای( و هم عملکرد مکانیکی 

محصول ) مانند مقاومت کششی، ضربه، خواص حرارتی پایین و ....( را مشخص می کند.
برای یک کاربرد، زنجیرهای کوتاه بهتر جریان می یابند اما بلورینگی پایین تری دارند که باعث افزایش خواص فیزیکی 
می شود. اما زنجیرهای بلندتر به دلیل درهم تنیدگی به سختی جریان می یابند و مواد با استحکام بیشتری تولید می کنند 

چون سبب افزایش شبکه اتصاالت عرضی کریستالی می شوند. 
 

 K-Value به طور کلی فرض شده است که وزن مولکولی یکنواخت بوده و با یک عدد توصیف می شود که تحت عنوان
شناخته می شود. اما در واقع، K-Value توزیع طول زنجیره های پلیمر بوده که با زمان و فضا در طول فرآیند پلیمریزاسیون 
وینیل کلراید تغییر می کند، که به طور کلی با دمای پلیمریزاسیون )معموالً ایزوترمال فرض می گردد( و به میزان کمتری 

هم، با میزان آغازگر و شرایطی که تحت آن پلیمریزاسیون اتفاق می افتد، تعیین می گردد.

مقایسهبینرزین هایپیویسی
هر نوع رزين SPVC برای كاربرد خاصی، طراحی و تولید شده است. با اين حال، همه تولیدكنندگان چنین 
اطالعاتی نداشته و نمی توانند بهینه سازی الزم را جهت خواص محصول انجام دهند  . در واقع دلیل آن 

رزين های مختلفی است كه در فرآيند تولید مشابه هم استفاده می شوند.
پس ضروری است تا از دانش و تجربه جهت مقايسه مناسب SPVC در راستای اجتناب از خريد هرگونه 
رزينی  استفاده كنیم تا شايد بتوان اثرات منفی بر روی اقتصاد فرآيند) افزايش مصرف انرژی و افزودنی 
بیشتر در راستای فرآيند كردن( و همچنین اثرات بر روی كیفیت محصول )با نقص در تولید به صورت 

ظاهری و يا خواص مكانیكی محصول( را كاهش دهیم. 

گردآوری و ترجمه:
پريسا جهانمرد 
مدير تحقیق و توسعه

 شركت داراكار
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وزن مولکولی با اندازه گیری اثرات حجم هیدرودینامیک زنجیره پلیمری در محلول رقیق شده توسط ویسکومتر )بر 
اساس ISO 1628( یا کروماتوگرافی)GPC/SEC( بدست می آید.

 

تولیدکنندگان رزین SPVC دیتاشیت های فنی ارائه می دهند که شامل خواص عمومی هر محصول و تأییدیه کیفیت روی 
تمامی محصوالت بوده و در واقع تأییدکننده محصوالت آنها با خواص ارائه شده می باشد. اگر شما نمی توانید مستقیماً وزن مولکولی 
و K-value نمونه را چه در آزمایشگاه خود و چه در آزمایشگاه همکار در آورید، صحه گذاری مواد با تأییدیه کیفیتی که مستقیماً 
از تولیدکننده دریافت کرده اید، معتبر است. با این وجود، اگر از واسطه گرفته شده است.حتما توصیه می شود تا آنالیز آن مشخص 

شود تا بتوان به گفته واسطه)دالل( اعتماد کرده و ازسردرگمی و یا استفاده اشتباه مواد اجتناب گردد.

مقایسه:
 اگر وزن مولکولی نمونه B، باالتر باشد بایستی انتظار افزایش خواص مکانیکی بر روی محصول نهایی را داشته باشید 
اما فرآیندپذیری کاهش خواهد یافت )ویسکوزیته اختالط بیشتر است( و شما بایستی با مصرف انرژی بیشتر و یا اضافه 

کردن افزودنی ها، ذوب و فرآیند کردن پی وی سی را تسهیل کنید.

)primaryparticle(آرایشذراتاولیه 2
را در طول  به طور مداوم عملکرد متفاوتی  تولیدکنندگان متفاوت  از  اما  K-value های یکسان،  با   SPVC رزین های 
فرآیند نشان می دهند. همان طور که در گراف های زیر می بینید دو رزین با شرایط پلیمریزاسیون متفاوت تولید شده اما 

K-value و توزیع وزن مولکولی مشابهی دارند.) گراف سمت چپ(

هر دو رزین با کارکرد مشابه فرموله شده و از شرایط اختالط خشک یکسانی استفاده کرده اند. بنابراین گراف گشتاور-
زمان که توسط رئومتر گشتاور) گراف سمت راست( اندازه گیری شده است، رفتار فرآیندی متفاوتی را نشان می دهد که 

می تواند به اختالف ساختار مورفولوژی داخلی بستگی داشته باشد. 
  

روشی که ذرات اولیه آرایش می شوند، اثر مستقیمی بر روی تخلخل دارد. توده های) اگلومریت( گسسته تر به معنای 
اشغال کرده و  توده ها، فضای کمتری  بیشتر  تراکم  و  باالتر است در حالی که چسبندگی  بیشتر و تخلخل  فضای خالی 

تخلخل کمتری دارند.
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تخلخل در رزین SPVC توسط جذب اجباری یا طبیعی یک مایع اندازه گیری می شود، که تحت شرایط تست، ماتریس 
پلیمری متورم نشود) یعنی به ماتریس نفوذ نکند( و فقط فضا و حجم حفرات و تخلخل ها را در برگیرد.

 

روش های استاندارد مانند جذب نرم کننده با استفاده نیروی گریز از مرکزCPA ۱ مطابق با استاندارد ASTM(D3367)  بر 
این فرض می باشد که همه ذرات هموژن بوده و بنابراین یک عدد برای توصیف تخلخل کافی است در حالی که سایر روش ها مانند 
اندازه گیری تخلخل با نفوذ جیوهMPI ۲ (ASTM D2873)  نشان داد که منحنی نفوذ پیوسته به ساختار داخلی تشکیل شده 
در ذرات وابسته می باشد.در تولید کاالی صلب یا انعطاف پذیر، به شدت توصیه شده است که تخلخل کامل آن را به طور مستقیم 
اندازه بگیرید (Cm3 بر واحد گرم پی وی سی( و یا از تأمین کنندگان بخواهید که این آنالیز را در قالب گواهی کیفیت ارائه دهند 
تا بتوانید ایده ای کلی از چگونگی تجمع ذرات اولیه داشته باشید.با این وجود رزین SPVC درجات مختلفی از ناهمگنی را داشته 
که به شرایطی که در آن تولید می شود بستگی دارد. لذا، رزین های مختلف با میزان تخلخل کلی یکسان، می توانند توزیع ساختار 
مورفولوژی متفاوتی داشته باشند.بنابراین توصیه می شود که روش های مورد استفاده برای بصری کردن ناهمگنی با استفاده از 

روش MIP یا CPA در دمای باال و زمان های مختلف همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، اندازه گیری گردد.
 

رزین های SPVC با ناهمگنی باال که از محدوده ذرات بسیار متخلخل و آسان فرآیند شونده تا ذرات متراکم می باشند، 
به آرامی پالستی سایزر را جذب کرده و به سختی ذوب می شوند )برخی ذوب نمی شوند مانند چشم ماهی و ژل ها(

مقایسه
اگر تخلخل نمونه B از A بیشتر باشد.

 برای کاربرد صلب انتظار فیوژن سریع تر و فرآیندپذیری آسان تر را داریم.
 برای کاربرد انعطاف پذیر، انتظار جذب سریع تر و توزیع بهتر پالستی سایزر را داریم.

اگر ناهمگنی نمونه B از رزین A بیشتر باشد.
 برای کاربرد صلب، بایستی انتظار توزیع نامناسب افزودنی ها وجود داشته باشد و ذوب ناهمگن که می تواند سبب 
افت خواص مکانیکی در محصول نهایی گردد. بنابراین با افزایش مصرف انرژی و افزودنی ها برای یکنواخت کردن مذاب 

پالستیک بایستی این موضوع را جبران کرد.
مذاب  ناهمگنی  و  باشید  داشته  را  سایزر  پالستی  غیریکنواخت  غلظت  انتظار  بایستی  پذیر،  انعطاف  کاربرد  برای   
انرژی و  با مصرف بیشتر  بنابراین می توانید  می تواند منجر به نقص و یا افت خواص مکانیکی در محصول نهایی گردد. 

افزودنی ها مذاب پالستیک را یکنواخت و همگن کنید.

  1-Centrifuge plasticizer absorption
2- Mercury intrusion porosity
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)grain(آرایشدانهها ٣
این ویژگی معموالً در نظر گرفته نمی شود و به جای آن بیشتر توجه و تمرکز بر روی دانسیته بالک می باشد) کل 
جرم پی وی سی به ازای واحد حجم( که معموالً با روش هایی مانند روش b در استاندارد ASTM D1895 اندازه گیری 

می گردد. در این نوع روش ها مقدار رزین جریان یافته از قیف به داخل سیلندر اندازه گیری می شود. 
دانسیته بالک خاصیت مهمی در اکستروژن محصوالت صلب مانند لوله و پروفیل می باشد در واقع بهره وری اکسترودر 
با میزان موادی که خوراک دهی می شود، مشخص می گردد و اگرچه رزین پی وی سی با افزودنی های مختلفی قبل از 
فرآیند مخلوط خواهد شد، رزین با دانسیته بالک باالتر راحت تر جریان خواهد یافت و منجر به باال رفتن دانسیته مخلوط 
خشک شده و بنابراین تولید بیشتر خواهد شد.دانسیته بالک در کاربردهای انعطاف پذیر به مهمی پارامتر تخلخل داخلی 
نمی باشد. تخلخل داخلی برای جذب پالستی سایزرها مورد نیاز بوده و بنابراین در این کاربرد انتظار می رود که دانسیته 
بالک پایین تر باشد. زیرا این دو یعنی تخلخل و دانسیته بالک رابطه متقابل دارند.اگر حجم کل، مجموع حجم ذرات جامد 
پی وی سی به اضافه حجم تخلخل داخلی به اضافه حجم حفرات بین دانه ها باشد، دانسیته بالک نمی تواند نشان دهد که  

دانه های SPVC چه مقدار خوب  متراکم شده اند بنابراین بایستی سهم تخلخل داخلی را از آن کم کرد.
 

معادله زیر اجازه محاسبه کردن درصد حجم اشغال شده توسط دانه های متخلخل را در نمونه SPVC می دهد که ایده 
راحتی برای نشان دادن جریان پذیری آسان رزین PVC و تراکم آن با جاذبه را می دهد.

% Packing= ( (1/ρPVC) + PTU) / (1/ρB )
که در آن ρPVC دانسیته پی وی سی جامد ) PTU ،)۱/۳۹ g/cc تخلخل کل دانه ها بر حسب cc/gr و ρB دانسیته 

بالک بر حسب gr/cc می باشد که طبق روش B استاندارد ASTM D1895 و روش های مشابه اندازه گیری می شود.
بنابراین زمانی که شما محصوالت سخت یا انعطاف پذیر تولید می کنید به شدت توصیه شده است که دانسیته بالک 
) گرم بر cm3 پی وی سی( به طور مستقیم اندازه گیری شود و یا از تأمین کننده خود بخواهید که این آنالیز را جزو 

تأییدیه های کیفیت  قرار دهد. بنابراین شما می توانید درجه تراکم دانه ها را محاسبه کنید.
 آرایش دانه ها شامل فاکتورهای زیر می باشند:

شکل:  دانه های گرد بهتر جریان می یابند.
سختی سطح: دانه ها با سختی پایین تر بهتر جریان می یابند.
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 این فاکتورها نتیجه شرایط پلیمریزاسیون بوده که توسط تولیدکننده SPVC ایجاد می شود و با گذر زمان عموماً تغییر 
نمی کند. آرایش دانه ها شاخص مهمی در مقایسه رزین از تأمین کنندگان مختلف می باشد.

آرایش چگال تر هنگامی ایجاد می شود که تولیدکننده SPVC کنترل فرآیند پلیمریزاسیون خوب و بهینه ای داشته 
باشد. بنابراین ذرات مونومر یکسان بوده و  دانه ها با خواص مورفولوژی همگنی را تشکیل دهند. از طرف دیگر، آرایش 
مونومر  اندازه ذرات  ایجاد می شود که منجر می گردد  بهینه  و غیر  ناپایدار  پلیمریزاسیون  تراکم کمتر، شرایط  با  دانه ها 

ناهمگون و دانه ها با ساختار مورفولوژی ناهمگن تولید شوند.

مقایسه:
اگر تراکم نمونه B بیشتر باشد.

 برای کاربرد صلب، انتظار می رود بهبود در یکنواختی مذاب ایجاد شود که سبب افزایش خروجی اکسترودر همراه 
با کاهش مصرف انرژی در طول فرآیند گردد.

خروجی  افزایش  با  همراه  مذاب  یکنواختی  و  سایزر  پالستی  توزیع  در  بهبود  انتظار  پذیر،  انعطاف  کاربرد  برای   
اکسترودر می رود که این مورد همراه با کاهش مصرف انرژی فرآیند می باشد.

پایداریحرارتی 4
پی وی سی پالستیکی با پایداری حرارتی محدود بوده و شامل مقدار کمی گروه عاملی ناپایدار بوده که می تواند آغازگر 
فرآیند تخریب باشد. فرآیند تخریب و دهیدروکلریناسیون با آزادسازی اسید هیدروکلریدریک باعث تغییر رنگ محصول 

ابتدا به زرد و سپس به قهوه ای و سیاه می گردد.
 

تخریب حرارتی زنجیره های پلیمر به دلیل افزایش تحرک زنجیر ناشی از انتقال گرما توسط هدایت صورت می گیرد و 
حرارت ایجاد شده در اثر اتالف ویسکواالستیک تنش های مکانیکی  است که هر دو فرایند در طول پردازش اتفاق می افتد.

از آنجایی که پی وی سی عایق حرارتی بوده بنابراین زمانی که گرم و ذوب می گردد دما یکنواخت نمی باشد.بنابراین 
پایداری حرارتی نه تنها به ماهیت زنجیره پی وی سی )تجمع مکان های ناپایدار( بلکه به میزان انرژی مورد نیاز برای ذوب 

دانه ها ) وزن مولکولی و مورفولوژی داخلی(هم وابسته است.
جهت محدود کردن اثرات منفی تخریب، تولیدکنندگان رزین های SPVC، دستورالعمل و شرایط فرآیند پلیمریزاسیونی 

را انتخاب می کنند تا تشکیل گروه های عاملی ناپایدار را حداقل کرده و  روند تخریب کاهش یابد.
در همه فرآیندهای وینیلی بایستی ترکیباتی به نام پایدارکننده حرارتی افزوده گردد تا سبب پایداری ترکیب شده و 
از فرآیند تخریب و ادامه یافتن آن جلوگیری نماید. بنابراین پایدارکننده حرارتی باید به میزان کافی بوده و به درستی 
پخش شده تا عملکرد مناسبی داشته باشد. در زمان مناسب به مکان های ناپایدار رسیده تا به عملکرد مورد نیاز برسد. 

)پایداری حرارتی استاتیک(
پایداری حرارتی می تواند با روش هایی که در آن تنها از انتقال حرارت هدایتی )پایداری حرارتی استاتیک( استفاده 
می شود و یا در ترکیب با فرآیند مکانیکی )پایداری حرارتی دینامیک( که در آن پی وی سی ذوب شده و در معرض شرایط 

تخریب قرار می گیرد، اندازه گیری شود.
پایداری حرارتی استاتیکی می تواند هم با مقایسه کردن تخریب )تغییر رنگ در مجاورت با گرمایش همرفتی اجباری( 

و یا اندازه گیری سرعت تخریب)خنثی کردن اسید هیدروکلریک آزاد شده  و یا با آنالیز ترموگراویمتریک( ارزیابی شود.
پایداری حرارتی دینامیکی می تواند با اندازه گیری تغییرات عمده در خصوصیات رئولوژی ناشی از تخریب پیشرفته با 
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استفاده از رئومترگشتاور  انجام شود )ASTM D2538( و یا با سایر  دستگاه های  فرآیندی دیگر در سرعت های گشتاور 
و دماهای مختلف صورت گیرد.

 

تولید شده توسط تنش  یا گرمای  و  انتقال حرارت توسط هدایت  پایداری حرارتی،  اندازه گیری   در همه روش های 
مکانیکی دخیل می باشد. به این دلیل، بسیار توصیه شده است که تشخیص دهید که چه روشی بهترین روش برای نیاز 

شما بوده و آن را در آزمایشگاه کیفیت خود انجام دهید تا بتوان رزین های SPVC با پایه یکسان را مقایسه نمود.

مقایسه:
اگر از روش پایداری حرارتی استاتیک استفاده کردید و پایداری حرارتی B کمتر باشد. 

 اگر نمونه B ساختار داخلی فشرده تر یا یکسان با رزین A داشته باشد، انتظار افزایش قابل توجه میزان  استابالیزر 
حرارتی وجود دارد.

 اگر نمونه B ساختار داخلی ضعیف تری نسبت به رزین متداول A داشته باشد، انتظار افزایش متوسط تا ناچیز در 
میزان پایدار کننده حرارتی وجود دارد.

اگر از روش پایداری حرارتی دینامیکی استفاده می کنید، و نمونه B پایداری حرارتی کمتری دارد. 
 انتظار افزایش تدریجی مقدار استابالیزر حرارتی بر این اساس وجود دارد.


