
 

 

 PVC  پی وی سی چیست؟   

 نی( هستند. اCH2-CH-) وینیل گروه مشترک  یاست که تمام آنها دارا مرهایو کوپل مرهایخانواده پل یاز اعضا یکی یس یو یپ

 محصولات صنعت نیاز ارزشمندتر یکیحاضر  طیشود و در شرا یساخته م ریپذ در دو نوع سخت و انعطاف کیترموپلاست مریپل

 .است یمیپتروش

 دیکلرا لینیو ی(: پلیماده )فارس نام

 Polyvinyl chloride: (یسیماده )انگل نام

 یس یو ی(: پی)فارس یتجار نام

 PVC :(یسی)انگل یتجار نام

 مریپل دیکلرا لینیو مر،یهمو پل لنیکلروات مر،یهمو پل نیکلروات مر،یکلرو پل لنی: اتیاسام ریسا

سازنده آنست  کی (PVC) دیکلرا لینیو یکه پل یهمه مواد یبلکه برا مرینه تنها با مرجع پل جیبطور را لینیو و یس یو یپ عبارت

ساخت بشر  یس یو یاز پ %05از  شتریب یبا موارد استفاده نامحدود است. بطور عموم یکیپلاست دیکلرا لینیو ی. پلشودیاستفاده م

 .شودیم یسر هم بند یو به سادگ ارزان بوده یس یو یپ رایز شودیاستفاده م یدر ساختمان ساز

از مناطق شده  یاریو سفال در بس مانیچوب س رینظ یسنت یمواد ساختمان ساز نیگزیجا (PVC) یس یو یپ ریاخ یسال ها در

 یعیطب ستیز طیمح یبرا یس یو یپ نهیدر رابطه با هز یهمچنان نگران یآل در ساختمان ساز دهیماده ا کیاست با وجود ظهور 

کارت ها،  یسیعلامت مغناط نگ،یدیسا لینیشامل و (PVC) یس یو یپ یبرا یفراوان هانسان وجود دارد. موارد استفاد یو سلامت

 کیتار یهاپنجره مت،یارزان ق یهافیک ،یکانال و لوازم نصب کردن ،یپنجره ها، صفحات گرامافون، لوله، لوله کش یبرش عمود

 ،یکیرالکت یهاو ساختن سقف، پوسته کابل یپرده، کف ساز رینظ یلوازم داخل ایاثاثه لباس،  ی( و در شکل نرم آن برادی)بدون د

 .سبک وزن وجود دارد یباز یهاتوپ

آب و فاضلاب استفاده  یلوله کش یبودن اغلب برا ریپذو انعطاف یعیک بعلت ارزان بودن، طب ستیماده ا یس یو یپ نیهمچن

 .شودیم

ورد استفاده م نیشتری. بشودیم ریپذها نرم و انعطافاضافه کردن روان کننده لهیوسسخت است که به یکیپلاست (PVC) یس یو یپ

آلمان  یمیترون شالک شمیگر یاز کمپان تیکل تزیو فر یسلنسکیاسترا م وانیا یروس دانیمیش ستمیاز قرن ب شیاست. پ تیآن فتال

 یشکنندگ یو گاه یسخت ند،یاما مشکلات در فرا رندیبه کار گ یتجاررا در محصولات  (PVC) یس یو یهردو تلاش کردند تا پ

 یس یو ینرم کردن پ یبرا یروش چیاف گودر یاز ب مونیوالدو س ۶۲۹۱. در سال گذاشتیم جهینت یآنها را ب یهاتلاش مریپل

رکت ش ندهایدر فرا یبود که به سادگ ریپذانعطاف یاماده جهیگوناگون گسترش داد. نت یهایمخلوط کزدن آن با افزودن لهیوسبه

 .شد عیشا یتجار یهادر استفاده یو بزود کردیم

 

 



 

 

 :دیکلر لینیو مونومر

 

 لینیو ونیزاسیمریپل رهیکارگران دا یبر رو شیبودند که با آزما یکسان نیجانسون اول سیودکتر مور چیدکتر جان گر۶۲۱5اواخر  در

 شتریه بک نستیکردند. اعتقاد بر ا ییانسان را شناسا یبرا دیکلرا لینیمونومر و ییبه وضوح سرطان زا چیاف گود ر یدر ب دیکلرا

 یلینیها از محصول وو نرم کننده هایاز افزودن یضررند هر چند تعداد یمصرف شوند عموماً ب حیبطور صح کهیزمان یلینیمحصولات و

سالها ساخته شده است  ینرم به منظور نوزادان برا یهایاسباب باز (PVC) یس یو یپ نکهیبا وجود ا ینشت کنند حت توانندیم

 .نشت کند برندیکه آنرا به دهان م ینرم به دهان کودکان یهایازاز اسباب ب هایافزودن نیوجود دارد که ا ینگران نیا

 

 یبرا میتحر کیاروپا  هیاتحاد ۹552 هیمضرانه نفوذ کنند. در ژانو توانندیم شوندیدفن م ای سوزندیم کهیزمان یس یو یپ محصولات

 میتحر یبرا ضهیعر کایآمر یمحصولات مصرف یتیامن ونیسیکم ۹55۱قرار داد. در سال  هاینرم کننده در اسباب باز تینوع فتال ۱

 (PVC) یس یو یپ یهایاسباب باز یاریبه طور اخت هایکمپان شتریب کایدر آمر نیمتحده را انکار کرد. با وجود ا الاتیمشابه در ا

 .نوزادان متوقف کردند یرا برا

 

 (کایپل)PVC  U-ه لول یایو مزا خواص

 

 :یدر برابر خوردگ مقاومت

 

ها و نمک باز دها،یاز اس یناش ییایمیالکتروش یهستند و در برابر واکنش ها یکیالکتر انیجر ی( نارساناکای)پل U-PVC یها لوله

وجود دارد. در  یس یو یپ لوله یو خارج یدر سطح داخل یژگیو نیشوند، مقاوم هستند. ا یدر فلزات م یها که منجر به خوردگ

 .به صرفه است اریکه در آن خاک مهاجم وجود دارد، بس ییدر کاربردها U-PVC یاستفاده از لوله  جه،ینت

 

 :بالا ییایمیش مقاومت

 

ر برابر د نیماده همچن نیمقاوم است. ا کیرآروماتیغ یاز الکل ها، روغن ها و مواد نفت یاریدر برابر بس کایلوله پل - یس یو یپ لوله

کاملاً در برابر  U-PVC یلوله ها ،یمعمول آبرسان یکارها یبازها و نمک ها مقاوم است. برا ،یرآلیغ یدهایاس ریاکثر خورنده ها نظ



 

 

 یرعادیغ یها طیشود که مح یمطرح م یتنها هنگام ییایمیمقاومت ش یدر خاک و آب مقاوم هستند. مسئله  موجود ییایمیمواد ش

 .استفاده شود ییایمیانتقال مواد ش یاز لوله برا ایوجود داشته باشد و 

 

 :یریبالا و انعطاف پذ یتهیسیالاست مدول

 

تحت  U-PVC یشود. لوله ها یمهم آنها محسوب م یعملکرد یایاز مزا یکی( در برابر شکست کای)پل U-PVC یلوله ها مقاومت

 یمحسوب م یفن یکاربردها یمهم آن برا یایاز مزا یکی U-PVC تهیسیشکل بدهند. مدول الاست رییتغ یبار قادرند بدون شکستگ

 دهیشود تا پد یباعث م تیکم نیلرزه و...(. بالا بودن ا نیخاک محتمل باشد )زم شلرز ایکه حرکت  یطیشود، به خصوص در شرا

 ی تهیسیبر اساس مقدار مدول الاست یفاضلاب یکه ضخامت لوله ها نیبا توجه به ا نیلوله ها به حداقل برسد. همچن نیدر ا یدوپهن

سطح مقطع عبور  شیباعث کاهش ضخامت لوله و افزا U-PVC گردد، بالا بودن مدول یم نییدر ساخت لوله تع یمصرف نیرز

 .شود یم انیجر

 

 :بلند مدت یکشش استحکام

 

حکام داشته باشند. حداقل است ییبلند مدت بالا یشوند تا استحکام کشش یم یفرمول بند ی( به گونه اکای)پل U-PVC یها لوله

 ریاز مقاد شتریدر حدود دو برابر ب U-PVC یلوله ها یرود(، برا یتحت فشار به کار م یلوله ها ی)که در طراح (MRS) ازیمورد ن

 یلوله ها رینسبت به سا U-PVC یهم ضخامت لوله ها لیدل نیاست. به هم لنیات یپل رینظ یکیپلاست یلوله ها گریمتناظر د

 .شود یم محسوب یمهم تیمسئله مز نیدارد، که ا زین یوزن کمتر کایلوله پل - یس یو یلوله پ تیکمتر بوده و در نها یکیپلاست

 

 :استحکام به وزن بالا، وزن سبک نسبت

 

 یریچشمگ یسبک تیمز U-PVC یگردد. لوله ها یلوله ها م نیا یباعث حداقل شدن ضخامت و سبک U-PVC یبالا استحکام

را حداقل نموده و نصب و حمل و نقل  یکار یها بیشود. امکان حمل و نقل آسان، آس یمحسوب م یمهم یمنیدارند که جنبه ا

تنها قادر است کمتر از  یرا حمل کند، ول ۶۶5با اندازه  یمتر ۱ یدو لوله  یاحتتواند به ر یفرد م کیکند.  یم لیارزان تر را تسه

 .حمل کند رویرا با همان ن یآهن ۶۶5متر لوله  ۶/0

 

 



 

 

 :آب بند اتصالات

 

 ینگیاتصال اور یها ستمی( با عمق دخول بالا و سکای)پل U-PVC یاتصالات آن است. لوله ها یهر لوله، آب بند یمهم برا تیمز کی

(Push-fit)  را کنار بزند یاز محصولات سنت یاریبس تیمز نیهم قیتوانسته است از طر. 

 

 :/ خراششیدر برابر سا مقاومت

 

 یپ یدهند. ثابت شده است که لوله ها یو خراش از خود نشان م شیدر برابر سا ییبالا اری( مقاومت بسکای)پل U-PVC یها لوله

 .دارند یدر برابر انتقال مواد دوغاب یو سفال یمانیس ،یفلز ینسبت به لوله ها یبالاتر اریدوام بس یس یو

 

 :ضربه استحکام

 

 ،یسفال یبا لوله ها سهیاز ضربه در مقا یناش یها بیدر برابر آس ییمقاومت نسبتاً بالا U-PVC ینرمال، لوله ها طیشرا تحت

استحکام  ن،ییپا اریبس یدر دماها U-PVC یدر ساخت لوله دارند. با وجود کاهش مقاومت ضربه لوله ها جیمواد را شتریو ب یمانیس

 .است ازین حدآن همچنان بالاتر از  یضربه 

 

 :نییپا یزبر مقدار

 

 یداشتن سطوح داخل لیبه دل U-PVC یباشد. لوله ها یم یافت فشار و کاهش دب جادیدر ا یمهم و مؤثر اریلوله عامل بس یزبر

در  ن،یر ادهند. علاوه ب یاز خود نشان م الیس انیدر برابر جر ینییپا اری(، مقاومت بسنییو اصطکاک پا یزبر بی)ضر یقلیص اریبس

 انیو به مرور راه جر (biofilm لیتشک) کنند یلوله تجمع م یو بلند یپست یزبر و دارا یها در قسمت ها یاز لوله ها باکتر یاریبس

 .گذارند یم یمنف ریتأث زین یدنیشده و بر سلامت آب آشام انیامر باعث افت فشار جر نیبندند، که ا یآب را م

 

بکه لجن در ش ینیعلاوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نش لم،یوفیب لی، با ممانعت از تشکU-PVC یلوله ها نییپا یکیدرولیه یزبر

 نیا ینگهدار یها نهیهز نیشود. بنابرا یم یباعث کاهش احتمال آلودگ زین یدنیآب آشام عیتوز یشده و در شبکه ها یفاضلاب یها

 .ردیگ یتر صورت م نهیبه زیخط لوله ن ی هیاول یبوده و طراح نییلوله ها پا



 

 

 

 :آب تیفیک

 

 نیبتوان از ا NSF 61-62 یشود تا مطابق استانداردها یموجب م U-PVC یهالوله دیمناسب جهت تول ونیاز فرمولاس استفاده

رم، ک وه،یج رینظ یعناصر سم ریسرب، قلع و سا ریحاصل کرد که مقاد نانیاستفاده نمود و اطم یدنیلوله ها جهت انتقال آب آشام

 .باشند یم تانداردحدود مجاز اس ریز میو بار میکادم

 

 :در برابر شعله مقاومت

 

شعله ور شدن  یدهد. دما یشعله به سوختن ادامه نم یمنبع خارج ابیو در غ ردیگ یآتش م ی( به سختکای)پل U-PVC ی لوله

 یآزاد م HCl ، گازPVC است. در اثر سوختن یبالاتر از اکثر مواد ساختمان اریاست، که بس گرادیدرجه سانت ۴0۴آن  یخود به خود

 یرا ماده ا PVC است که لیدل نیکند. به هم یم یریمشتعل شده جلوگ یمنطقه  به ژنیاکس یگاز از دسترس نیشود که ا

 .نامند یخودخاموش شونده م

 

 :مناسب متیق

 

 یلوله ها ریمناسب و قابل رقابت با سا اریلوله ها بس نیا متی(، قکای)پل U-PVC یلوله ها یممتاز ذکر شده برا یایبر مزا علاوه

آب و  یدر شبکه ها یاصل یها نهیاز گز یکی ایدر دن U-PVC یکه امروزه لوله ها یباشند. به طور یو... م یچدن ،یفلز ،یمریپل

 .فاضلاب هستند

 

 PVC :یس یو یپ هیته روش

 

 بیترک تیو قابل یپر مصرف است. توانمند یمرهایاز پل یکی( لنیپروپ یپل لن،یات یها )پل نیالف یهم مانند پل (PVC) یس یو یپ

املا ک یها یژگیاز و یعیوس فیبه ط یابیمختلف، و دست یها گوناگون و ساخت کامپاند ها یبا نرم کننده ها، افزودن PVC یریپذ

 متیطرف و ق کیآسان آن از  یندیطور امکان فرا نیگرفته تا قطعات سخت، و هم ریانعطاف پذ لانرم کام یها لمیمتفاوت، از ف

 .کنند یم نیرا هم را تضم ندهیدر آ PVC روز افزون شیهستند که افزا یعوامل گریاز طرف د هیماده اول کیمناسب آن به عنوان 



 

 

 

PVC کرد مانند ندیترموپلاست ها فرا یموجود برا یندیفرا یروش ها هیتوان با کل یرا م: 

 

 در و پنجره لیپروف ،یباد یها لمیف ،یلوله، کابل، گرانول ساز دیجهت تول یاکستروژن یها روش

 

 زولی)دستکش(، و... با استفاده از پلاست ی)توپ(، غوطه ور یدوران یپوشش ده یها روش

 

  سخت pvc از دهیچیو پ یقطعات فن دیجهت تول یفشار –یقیمعمول تزر یها روش

طور آتش  نیو هم ییایمیمواد ش ،یجو طیهستند آمورف و پلار که در برابر شرا ییترموپلاست ها (PVC)دیکلرا لینیو یمرهایپل

 گرید یمرهایاختلاط با پل ایو  VC یها مریکوپل هیتوان با ته یترموپلاست را م نیا یریدارند. توان ضربه پذ ییمقاومت بالا یسوز

 .داد شی( افزایساز اژی)آل

 

 

 


