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مناسب ترین رزین پی وی سی 
)UPVC( برای اتصاالت تزریقی یوپی وی سی

در   K-65 و   K-57 گریدهای  در   
ً
معموال  S گرید  پی وی سی 

دسترس و موجود می باشد. به این دلیل که به طور تجاری این 

دارند.  پی وی سی  فرآیندهای  در  را  مصرف  بیشترین  گرید  دو 

کلندرینگ  با  شده  تولید  یوپی وی سی  شیت های  در   K-57

صلب،  لوله های  در   k-65 رزین  و  تزریقی  اتصاالت  یا  و 

باالتر،   K عدد  دارند.  کاربرد  پی وی سی  فیلم های  و  پروفیل 

تخلخل باالتری دارد. در واقع رزین های K-67 و باالتر برای 

کاربردهای پی وی سی نرم به کار می روند.

به  زیرا  به کار می رود  تزریق  برای   
ً
گرید رزین K-57، عموما

آن  ویسکوزیته  مولکولی(،  )وزن  کوتاه تر  زنجیر  طول  دلیل 

دای  تورم  گرید  این  می باشد.  باالتر   K عدد  با  رزین  از  کمتر 

باالتری نسبت به k-65 داشته و بنابراین کمک می کند تا دای 

پر شده و براقیت را از سطح قالب به محصول منتقل کند. تورم 

می یابد.  بهبود  فرآیند  کمک  افزودن  با  مناسب  شتاب  و  دای 

 k-65و رزین  از  که  است  دای  تورم  دلیل  به  دیگر،  طرف  از 

پروفیل  در  چون  می کنند  استفاده  پروفیل  ساخت  در   k-67

ابعاد بسیار مهم می باشند. رزین با K-value کمتر، بلورینگی 

کمتری نسبت به رزین با عدد K باالتر دارد. از این رو از نظر 

تئوری خواص مکانیکی آن کمتر از رزین K-65 می باشد. با 

این حالت تفاوت مقاومت کششی و مدول االستیسیته بسیار 

جزئی است.

میزان فیوژن در رزین k-65 کمتر از k-57 خواهد بود. براقیت 

باالتر  فرآیند  دمای  و  بوده   k-57 از  کمتر   k-65رزین در 

می باشد که این موضوع به دلیل افزایش تنش برشی در نازل، 

نازل  باال در  برشی  تنش  نامطلوب می باشد.  تزریق  فرآیند  در 

سبب ایجاد پاشش و لک، خط قالب و موارد دیگر خواهد شد.

دمای فرآیند باالتر نه تنها سبب تخریب بلکه نیاز به زمان سرد 

افراد  برخی  دارد.  قالب  قطعات  کردن  سرد  برای  بیشتر  شدن 

قطعات را در آب سرد قرار می دهند. این مورد از بلورینه شدن 

جلوگیری کرده و دمای نرمی ویکات VST را کاهش می دهد. 

درواقع، بازپخت خواص مکانیکی و حرارتی را بهبود می دهد.

مالحظات ویسکوزیته برای قالب تزریق
جریان  مالحظات  تزریقی،  گیری  قالب   فرآیندهای  در 

به  اسپرو  بوش  و  نازل  طول  در  روان  تزریق  شامل  پی وی سی 

ویسکوزیته   K-57 سی  وی  پی  می باشد.  قالب  حفره  داخل 
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بر  می دهد.  پوشش  را  نیاز  این  و  داشته   k-65 رزین  به  نسبت  پایین تری 

بسیار  تزریقی  اتصاالت  برای   K-55 رزین  شده،  منتشر  اطالعات  اساس 

مناسب است. اما به ندرت وجود داشته و گران قیمت خواهد بود. بنابراین رزین 

k-57 بهترین گزینه می باشد. برخی مواقع به بهانه خواص مکانیکی بهتر، رزین 

k-65 نیز استفاده می شود. البته در مواقعی که از لحاظ قیمتی بهتر بوده و یا 

رزین 57 در دسترس نباشد.

K-value و ویسکوزیته

زمانی که رزین k-57 خریداری می شود، تأییدیه تست ذکر می کند که عدد 

k رزین 1±57 می باشد. و مصرف کننده آن را قبول کرده و تأیید می کند.

 k خریداری می کنیم رزین پی وی سی با عدد k-57 در واقع وقتی که رزین

از 55/6 )گرد شده آن 56( تا 58/4 )گرد شده به 58( دریافت می کنیم. 

 ۳/4 توان  به  مولکولی  وزن  با  پلیمر  ویسکوزیته  می دانیم  که  طور  همان 

اندازه گیری شود  پلیمریزاسیون  فرآیند  با   k زمانی که عدد  می باشد.  مرتبط 

 k به توان ۳/4 است. بنابراین برای عدد k می توان گفت ویسکوزیته، عدد

مساوی با 55/6  ویسکوزیته معادل با ۳/4 )55/6( خواهد بود و برای عدد 

عدد حدود 18%  دو  این  است.   )58/4(۳/4 ویسکوزیته  با 58/4،  برابر   k

اختالف در ویسکوزیته را نشان می دهند. بنابراین فرآیند با مشکالتی روبرو 

کننده  روان  خصوص  به  روان کننده ها  از  که  هستیم  مجبور  و  شد  خواهد 

داخلی قطبی استفاده کنیم.

چه اتفاقی  خواهد افتاد که اگر از رزین k-value معادل ۶۷ یا ۶5 
استفاده کنیم؟

کلید اصلی فرآیند، یافتن عدد k واقعی پی وی سی وارد شده به آزمایشگاه 

روان  میزان  تا  داد  انجام  متعددی  آزمایشات  بایستی  رو،  این  از  می باشد. 

کننده مورد نیاز برای رزین ها با k-value متفاوت را بدست آورد و از این 

داده برای فرموالسیون استفاده کرد تا فرآیند روان تر باشد. چیزی که گفته 

کامپاند  بهتر است  فرآیند  پارامترهای  تغییر  به جای  این است که  می شود 

ورودی تغییر یابد. بنابراین، کامپاند ورودی اصالح شده تا مطمئن شویم 

که پارامترهای فرآیند تغییر نخواهند کرد. این موضوع سبب اطمینان خاطر 

اپراتور نیز خواهد شد.

k-value و VST )دمای نرمی ویکات(

دمای انتقال شیشه ای پلیمر آمورف تابعی از وزن مولکولی می باشد.

این وابستگی به صورت زیر توضیح داده شده است:

شیشه ای  انتقال  دمای   Tg)inf( ثابت   C
1
پلیمری  زنجیر  طول   Xn آن  در  که 

 =8۳°C و   C1=508 پی وی سی،  برای  می باشد.  پلیمر  نامحدود  زنجیر 

Tg)inf(=۳56k می باشد.

اگر در نظر بگیریم که برای رزین k-57، طول زنجیر یا عدد پلیمریزاسیون 

عدد  زنجیر،  طول   k-67 رزین  برای  و  می باشد  مونومر  واحد   750

پلیمریزاسیون 1000 واحد مونومر باشد.

،k-57 بنابراین برای رزین

k-67 و برای

بنابراین از نظر تئوری اختالف دمای نرمی یا Tg برای رزین K-57 و K-67؛ 

۳49/8-۳50/9  ، یک درجه سانتیگراد یا کلوین می باشد. بنابراین تفاوت 

عملی شاید ناچیز باشد و با افزودن روان کننده به رزین K67، ویسکوزیته 

را کاهش داده و آن را قابل تزریق نماییم.

 k- 65  یا  k-67 ین آیا این به معنی آن است که کسی نمی تواند با رز

اتصال تولید کند؟

می توان تولید کرد اما به دلیل اینکه به دماهای باالتری نیاز دارد و میزان 

نیاز است؛  از تخریب  برای جلوگیری  از مواد محافظت کننده   بیشتری 

در جهت کاهش ویسکوزیته و حرارت اصطکاکی، روان کننده مناسب 

نیاز است. به خصوص روان کننده قطبی مورد 

یابد.  افزایش  بایستی  نازل  قطر  ویسکوزیته  و  باال  دماهای  دلیل  به 

سبب  که  شده  خارج  کردن  سرد  فرآیند  در  بایستی  بیشتری  حرارت 

بودن  پذیرتر  امکان  برای  بنابراین،  شد.  خواهد  سیکل  زمان  افزایش 

 57 از رزین  استفاده  بهتر،  فرآیند و داشتن خواص مکانیکی و حرارتی 

بهترین گزینه و راه حل هست.
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