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 PVCپایدارسازي  .1

هاي کلر آلیلیک یا درجه سوم، به نام کلـر  ز اتم، تخریب آن تحت حرارت و برش است که اPVCمشکل 

دهـد کـه بـه    رنگ شدن را افزایش میاسید و بیشود. فرآیند تخریب، تشکیل هیدروکلریکناپایدار, آغاز می

-علت تشکیل پیوندهاي دوگانه مزدوج است. این مساله در مقاالت توصیف شده و به خوبی نیـز درك شـده  

هاي آلیلیک یا درجه سه بـه راحتـی بـا اثـر حرارتـی      ناپایدار کلر در موقعیت يها. اتم]6، 5، 4، 3، 2[است 

 شوند.ان میو تشکیل پیوند دوگانه به نام دنباله پلی HCLدهند و منجر به رهایی واکنش می

اي شدن زنجیر یا اختتام زنجیر در حین پلیمریزاسـیون  ي شاخههاي کلر ناپایدار به عنوان نتیجهاین اتم

 افتنـد. در نتیجـه  ، در پلیمـر اتفـاق مـی   UVهاي رادیکالی آغاز شده، ماننـد تـابش شـدید    س از واکنشیا پ

شوند و تشکیل دنباله پیوندهاي دوگانه مزدوج هاي کلر مجاور آن نیز ناپایدار میپیوندهاي دوگانه جدید، اتم

تواند به است، که به محض شروع، مییابد. بنابراین، صحبت ما درباره یک فرآیند خودکاتالیستی گسترش می

-اي افراطی تغییر دهد. اثرات احتمالی این واکنش تخریبـی، بـی  سرعت پیش رود و خواص ماده را به شیوه

اي از مکانیزم ذکر شـده در بـاال در   باشد. شماتیک سادهرنگ شدن و از دست رفتن خواص مطلوب ماده می

هاي استابیالیزر را به صورت زیـر توصـیف   ایجاد و توسعه سیستماست. موارد باال، علت شکل زیر آورده شده

 کند:می

 جایگزینیِ کلرهاي ناپایدار، -

 خنثی کردن هیدروکلریک اسید، -

 ان و قطع کردن ساختار پلی -

تضمین فرآیندکردن پلیمر بدون مشکل و اطمینان از خواص فیزیکی مطلوب در محصـول   -

 نهایی.

دهـد. در پایـان   فرآیند شیمیایی خالص است که هیچ مورد ناآشکاري در آن رخ نمـی  PVCپایدارسازي 

، PVCکننـدگان  نظر تبدیلشود. از نقطهها، سیستم تناوبی عناصر, متصل میابزار شیمیدانروز نیز، به جعبه
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) OBS1ایه آلی (هاي پروي، و  بدون فلز، به نام سیستم -استابیالیزرهاي مرتبط با فلزات: سرب، قلع، کلسیم

 ].7هستند[

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]2هاي کلر درجه سوم و آلیلیک[حرارت و برش به علت اتمتحت   PVCتخریب حرارتی  مکانیزم -1شکل 

 one-packعناصر استابیالیزرهاي  .2

دهنـد. نگرانـی   اي جانبی نشان مـی ، به مکانیزم شیمیایی تخریب پلیمر تنها عالقهPVCکنندگان تبدیل

شـود، در  شـناخته مـی   PVCهاي خاصی، که تحـت عنـوان اسـتابیالیزهاي    عمده آنها این است که افزودنی

آل، بـه صـورت کامـل بـالك     هاي شکست را خنثی کنند و به طور ایدهترکیب حضور دارند که باید مکانیزم

طور بالقوه بهبـود ببخشـند. متاسـفانه،     شده را بهکنند یا حداقل آن را به تاخیر اندازند؛ و پلیمرهاي تخریب

مناسب باشـد وجـود نـدارد. در بیشـتر مـوارد،       PVCهیچ استابیالیزر جهانی که براي همه انواع کاربردهاي 

1 Organic Based Systems 
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کننده عمل کند، و در برخی موارد، اثرات انفـرادي  اي تکمیلها گسترش یافته تا به شیوهترکیبی از افزودنی

) ي به کمـک کـامپیوتر، ترکیبـات    DOEها (ها و طراحی آزمایشدهد. شیمیدانافزایی ارتقاء را از طریق هم

-توانند بـازه وسـیعی از روان  ]. تمامی ترکیبات استابیالیزري می9، 8اند[موثرتر و هوشمندتري را پیدا کرده

اسـتئارات  هاي فلزي مانند کلسـیم  تر و صابونهاي استري قطبیهاي غیرقطبی تا وکسها را از وکسکننده

)CaStدهد تا بتوان هرگونه تقاضایی را کننده به ما اجازه تنظیم رئولوژي را میشود. ترکیب روان) شامل می

 تا حدي برآورد کرد.

در مقابل تخریب حرارتی در حـین فرآینـد، بـر     PVCهاي اصلی مورد استفاده براي پایدارکردن سیستم

 مبناي موارد زیر هستند:

هـاي سـمیتی بـه عنـوان     حال حاضر اسـتفاده از  ایـن عنصـر بـه علـت نگرانـی      کادمیم، اگرچه در  -

 است.متوقف شده 2007در اروپا در سال  PVCاستابیالیزر 

 2015زیست. و در جامعه اروپا در اواخر سرب، که به طور آشکار نه سالم است و نه سازگار با محیط -

اي پایـه سـرب نسـبتا ارزان هسـتند و بـازه وسـیع       است. با این وجود، اسـتابیالیزره استفاده آن متوقف شده

 کنند.فرآیندي، رنگ عالی، پایداري و مقاومت در برابر شرایط جوي را تضمین می

متیـل  قلع تیوگلیکوالت یـا دي  -متیل –اُکتیل یا  -و مونو -قلع، که نسبتا گران است. در اصل، دي -

-ین، این مواد فرآیندي آسان را تضـمین مـی  شوند. همچنبه جاي قلع استفاده می "استرهاي معکوس"قلع 

کنند که به علت بازه وسیع فرآیندي، رنگ عالی، و پایداري باالست اما مقاومت کمی در برابر شـرایط جـوي   

 دهند.نشان می

]، 10اي [هـاي دو حلقـه  )، تیـواوره DMAUمواد آلی حـاوي نیتـروژن، ماننـد اوراسـیل جـایگزین (      -

 فنیل ایندول در مورد استابیالیزرهاي آلی. -2و  TGAC یا BGACآمینوکروتونات مانند 

هاي روي، به نام هاي فلزات قلیایی خاکی (مانند کلسیم و باریم) در ترکیب با نمکها و صابوننمک -

 اند.استفاده شده 1980از اوایل دهه  Ca/Zn). استابیالیزرهاي Ca/ Znروي ( -کلسیم
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یـافتن بـه   ها، استابیالیزرهاي کمکی براي دستدر سایر سیستمهاي جدیدتر و حتی گاهی اوقات در سیستم

 شوند.استفاده می "خاص"تقاضاهاي 

 پایداري حرارتی و رنگ .3

اي در تئوري وجود دارد: هرچه مقدار سرب بیشتر باشد، هاي پایه سرب، قانون سادهدر خصوص سیستم

 NLSسایر استابیالیزرهاي پایـه سـرب (   و DBLS ،TBLSپایداري استاتیک نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، 

پذیرفته شده) تاثیر شدیدي بر رئولوژي ندارد. قانون سرانگشتی دیگري نیز براي استابیالیزرهاي پایه قلـع و  

شود.  با این وجود، سوالی که وجود دارد این است که آیا این قانون همچنـان  استابیالیزرهاي آلی اعمال می

با نشان دادن اینکه استابیالیزرهاي  ،1و جدول  3، 2] طبق شکل 11ارانش [و همک Schillerصحیح است؟ 

کننـد  به خوبیِ استابیالیزرهاي با مقدار زیاد سرب عمل مـی  PVCهاي سرب با مقدار کم در اکستروژن لوله

کـم  )، این قانون سرانگشتی را پوچ کردند. در خارج از ایران، اسـتابیالیزرهاي بـا سـرب    2012(در دبی سال 

 سال جدیدترین تکنولوژي شده بودند. 5براي لوله براي مدت 
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 phr 100 PVC ،phr 10هـاي تحـت فشـار (    رئولوژي و پایداري هر دو استابیالیزر سرب استاندارد و دو استابیالیزر کـم سـرب در کـاربرد لولـه     -2شکل 

 ]11کلسیم کربنات) [

 

کلسیم  phr 100 PVC ،phr 70( هاي فاضالب اندارد و هر استابیالیزر کم سرب در کاربرد لولهرئولوژي و پایداري هر استابیالیزر سرب است -3شکل 

 ]11کربنات) [

کلسیم  phr 100 PVC ،phr 70( هاي فاضالب مقدار رنگ هر استابیالیزر سرب استاندارد و استابیالیزر کم سرب در کاربرد لوله -1جدول 

 ]B ]11از شکل  کربنات)

 phr L a b 

     

Std.-Pb 5 5/3 0/78 2/5 1/14 

Std.-Pb 5 + ester 7/3 6/78 6/4 6/13 

Low Pb 6 7/3 9/82 3/2 4/11 
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سال استفاده، استحکام فشاري چک شد و طبق تخمین  50روند. براي برخی از آنها پس از امروزه به کار می

 سال از عمر آنها باقی مانده بود. 100هنوز 

تاسیس شد. این گـروه، اسـتحکام فشـاري     "u-PVC رفتار بلندمدت"، گروه در حال کار 1994در سال 

را مـورد   OBSروي، دو لوله با قلع و یک لوله با  -ایدار شده با سرب، چهار لوله با کلسیمبلندمدت یک لوله پ

تـا   C80˚ تـا  C20˚ ) اکسترود شد و در دمايmm160*7/4و  mm32*5/2بررسی قرار دادند. دو نوع لوله (

 هاي عمده به صورت زیر هستند:ساعت تحت آزمون قرار گرفت. یافته 20000

هاي مورد بررسی، نقاط شکست باال یا روي نمودار مینیمم الزامات تمامی لوله براي C20˚در دماي  .1

 گیرند.قرار می DIN 8061استاندارد 

 DINتوجهی باالي نمودار مینیمم الزامـات اسـتاندارد   ، نقاط شکست به میزان قابلC40˚در دماي  .2

 قرار دارند. و تنها یک استثناء وجود داشت. 8061

 در هر شرایط تست فشار/ زمان، فراتر بود. DIN 8061مم الزامات استاندارد ، مینیC60˚در دماي  .3

 که با قلع پایدار شده بود. 1هاي یکسانی معتبر است به استثناي یک لوله ، یافتهC65˚در دماي  .4

تر هاي حداقلی نشان داد که پیشبراي هر لوله، تنها تفاوت C80˚و  70نمودارهاي تکی در دماهاي  .5

 رفت.میانتظار آن 

 لوله، گرافی خطی تا زمان استاندارد نشان دادند. 8الزم به ذکر است که همه نمودارها براي هر  .6

یابی شـده حـدود   فرض کنیم،  طول عمر برون C20˚اگر دماي عملیاتی براي لوله آب آشامیدنی را  .7

 آید.سال به دست می 285   ̴ساعت= 2500000

ساعت در  108هاي تحت بررسی حدود یابی طول عمر لولهبروناگر از نمودار آرنیوس استفاده شود،  .8

-نهایت مـی شود که تقریبا طول عمري بیمی C20˚ساعت در دماي  1012و  C40˚دماي عملیاتی 

 شود.

 ]. 14ارائه شد [ "PVC 2005استابیالیزر "در بروکسل در  Meijeringنتایجی قابل قیاس توسط 
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 ]15مهاجرت [ .5

استابیالیزر، مساله بزرگ مهاجرت اجزاء استابیالیزر از لوله به آب نوشیدنی وجود در ارزیابی هر سیستم 

روي و قلع و ترکیبی از آنها بـه صـورت    -هاي پایدارشده با سرب، کلسیمها پیش، ما مهاجرت لولهدارد. سال

جام نشد هاي خشک قلع و سرب انروي را بررسی کردیم. ترکیب آمیزه -کلسیم -روي و قلع -کلسیم -سرب

 شود.گذاري تداخلی گوگرد میزیرا منجر به لکه

Schiller  وFischer :به نتایج زیر دست یافتند 

مهاجرت سرب وابستگی خطی به مقدار سرب موجود در لوله دارد. هرچه مقدار سرب بیشتر باشـد،   .1

بـود؛   mg /m2*d3/0 میزان مهاجرت نیز بیشتر خواهد بود. در هر مورد، مقـدار مهـاجرت کمتـر از    

 . این بدین معنی است که استابیالیزرهاي با سرب کم مهاجرت کمتري نیز دارند.5شکل 

روي ترکیب شود، مهاجرت سرب در مقایسه با اسـتابیالیزرهاي سـرب خـالص     -اگر سرب با کلسیم .2

 روي قابل توضیح است. -گیري بیشتر استابیالیزرهاي کلسیمبیشتر خواهد بود. که این امر با آب

 باشد.می mg /m2*d15/0 جرت روي کمتر از مها .3

روي خالص کمی بیشـتر   -در ترکیب با سرب یا قلع، مهاجرت روي در مقایسه با استابیالیزر کلسیم .4

 شود.می

 باشد.می mg /m2*d 005/0مهاجرت قلع کمتر از  .5

6. TOC تا  2/0 <روي و پایه آلی در محدوده  -براي استابیالیزرهاي سرب خالص، قلع خالص، کلسیم

mg /m2*d 0/1  قرار دارد که خیلی کمتر ازmg /m2*d 5/2 .است 

Johnson قلـع مقـدار کمـی قلـع را از داخـل از دسـت داده       هاي پایدارشده بـا متیـل  نشان داد که لوله

 ].16است[
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 استخراج سرب بسته به مقدار سرب و زمان (استخراج اول، دوم و سوم) -5شکل 

 زیست. سازگاري با محیط6

زیست است. اما به چه معنی است؟ تعریف کارآمد بـوم  ترین مورد قابل بحث، سازگاري با محیطپیچیده

مالقـات بـا نیازهـاي حـال     "ترین سطح به صورت زیر اسـت:  زیست در ابتداییشناسان از سازگاري با محیط

 ."هاي آینده درمالقات با نیازهاي خودشانحاضر بدون لطمه زدن به توانایی نسل

 Schillerو  Inovyn ،(Leadbitter ،Lunde(در حال حاضـر   Hydro Polymersاي مشترك با  در پروژه

هـا  روي و آلی در مقایسه با سرب در نظر گرفتند. بررسی -هاي پایه کلسیمزیست سیستمسازگاري با محیط

  انجام شدند. ])TNS®]17( "گام طبیعی"برمبناي چارچوب 

روي و پایه آلی پتانسیل بهتري  -دگان دریافتند که هر دوي استابیالیزرهاي کلسیمدر این پروزه، نویسن

زیست نسبت به پایـه سـرب دارنـد. بـا ایـن وجـود،       هاي استابیالیزر سازگار با محیطبراي توسعه در سیستم

زگار بـا  هاي برپایه روي و آلی هر دو نیاز به توسعه بیشتري دارند تا نیازهـاي یـک آینـده کـامال سـا     سیستم

 ].18زیست را برآورده کنند[محیط
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تـوان پـس از ایـن    را مـی  PVCهاي سال است. اما آیا لوله 100حداقل  PVCطول عمر لوله تحت فشار 

سـال   100هاي بدون سرب پـس از  بازیافت کرد؟ براي سیستم "جدید" PVCطول عمر  به عنوان محصول 

هاي پایدارشده بـا سـرب   ها بسیار جدیدتر از لولها  این سیستمتوان این مساله را نشان داد، زیراستفاده نمی

و  Schillerهستند. در تئوري، هرچند مدت یکبار امکان بازیافت وجود دارد؟ براي یافتن پاسخ به این سوال، 

اي نیـز بـراي   همکارانش آمیزه خشک موجود در اکسترودر ما را با برش داغ تبدیل به قـرص کردنـد. نمونـه   

هاي ساز ریخته و گرانولمجددا داخل قرص PVCهاي اي بیشتر نوري گرفته شد. پس از آن، گرانولهمقایسه

PVC "توجهی در جدید تهیه شدند. مقایسه رنگ پس از اولین بازیافت هیچگونه اختالف قابل "شدهبازیافت

و ششم نیز تکرار شد. بعد از  دهد. این امر براي بار دوم، سوم، چهارم، پنجممقایسه با گرانول اولیه نشان نمی

هاي اولیه ایجاد شد. اما مواد به صورت سفید مایل به کرم باقی دوره دوم تغییر رنگ کمی درمقایسه با قرص

 ].19ماندند و براي حداقل یک دوره بازیافت دیگر پایدار شدند[

 

 سازيدوره قرص 6تا  1بعد از  OBSپایدار شده با سرب, کلسیم/ روي و  PVCهاي هاي قرصمقایسه رنگ نمونه -6شکل 
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 ]plate-out](20پالك زدن ( .7

سخت است. این پدیده به صورت تشکیل  PVCشده در ارتباط با اکستروژن پالك زدن مشکلی شناخته

دیـده در  ]. بر اسـاس تجربـه مـا، ایـن پ    21شود[رسوبات ناخواسته در هرجایی از خط اکستروژن تعریف می

 افتد:اکستروژن لوله عمدتا در موراد ذکر شده زیر اتفاق می

 داخل داي، در استفاده از استابیالیزرهاي قلع و سرب، -

 روي. -داخل کالیبراتور، در استفاده از استابیالیزرهاي کلسیم -

 شـود. ، پدیده پالك زدن هم داخـل داي و هـم داخـل کـالیبراتور مشـاهده مـی      OBSهنگام استفاده از 

]. این مکانیزم که به صورت فزاینده، به 22است[بررسی شده Lippoldtمکانیزم پالك زدن داخل داي توسط 

هـا، بـه   است که اجزاي آلی، خصوصا هیدروکربناي در حال پذیرش است؛ بر این فرض بنا شدهطور گسترده

شـده کـه بـه صـورت زیـر       کند. این مکانیزم از پنج مرحلـه تشـکیل  ها عمل میبراي معدنی "حامل"عنوان 

 است:خالصه شده

 کند.هیدروکربن مذاب، استابیالیزر را حل می .1

شود تا یـک کمـپلکس را تولیـد    کلسیم استئارات در این آمیزه حل می C175˚در دماهاي باالتر از  .2

 کند.

 ها را کم کند.شود، تا قطبیت آنهاي معدنی جذب میاین کمپلکس بر روي سطوح قطبیِ افزودنی .3

شـوند. کـاهش فشـار    هاي باال از مذاب پلیمري رها مـی ناحیه رفع فشار داخل اکسترودر، کلوخهدر  .4

 افتد.نشینی اتفاق میشود، و تهمی C175˚منجر به کاهش دما تا پایین 

دهد. کـه  کند و هیدروکربن را از دست میمعدنی روي سطح فلزي رسوب می -ژل مخلوط جداشده .5

 کند.کند، و این فرآیند ادامه پیدا میبیشتر فراهم می نشینیاي را براي تهناحیه

دهد. بخش عمـده پـالك زدن،   آنالیز پدیده پالك زدن هیچگونه اطالعاتی پیرامون علت این مشکل نمی

توانـد تحـت شـرایط خـاص     کننده میمواد معدنی هستند (فلزات، کلر و غیره). عمدتا ترکیب رطوبت و روان
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ها، اختالط، ابزار، سـطح ابـزار و غیـره) بـر پـالك زدن تـاثیر       فیلر، سایر افزودنی ، مقدار و کیفیتPVC(نوع 

هـاي آزمایشـگاه مـا بـراي     در مورد پالك زدن داخـل داي، توسـط بررسـی    Lippoldtداشته باشد. مکانیزم 

]. مقادیر کم از آب داخل مذاب پلیمـر پـس از دریچـه خـالء     23هاي پایه آلی و سرب نیز تایید شد[سیستم

 ].24شود[منجر به افزایش ایجاد پالك زدن داخل داي می

رطوبت نقش اساسی در مورد پالك زدن داخل کالیبراتور نیز دارد. این یک پدیده شـیمیایی اسـت کـه    

شـوند.  تا حد زیادي به وسیله بخار به فاز گازي دفـع مـی   C100˚مواد نامحلول در آب با دماي جوش باالي 

گیرد، حذف نشده و داخل اکسترودر تحت فشار تـا دمـاي   سیستم استابیالیزر نشات میآب باقیمانده، که از 

توانـد  تر است که بخار مـی شود. فشار خارج از اکسترودر به طور مشخصی پایینمذاب به آن حرارت داده می

 ].25نشیند[اي از پوشش داخل کالیبراتور فرومیرها شود و اجزاء فرموالسیون را حمل کند. در نتیجه، الیه

مکانیزم دیگر پالك زدن در کالیبراتور بر مبناي حاللیت محدود مواد آلی متفاوت داخل مذاب پلیمـري  

شوند. هنگام عبور مذاب داغ از کـالیبراتور، دمـاي تـوده بـه     تر حل میاست. اکثر مواد در دماي باالتر راحت

در این صورت، فـاز نـاهمگنی ماننـد مکـانیزم     یابد. کند و نتیجتا حاللیت مواد نیز کاهش میسرعت افت می

Lippoldt 25تواند بین کالیبراتور سرد و اکسترودر داغ رسوب کند[شود؛ که یکی از آنها میساخته می.[ 

هاي داخلی بـا ذوب پـایین و همچنـین روان    کنندهدهنده روانهاي کالیبراتور، بیشتر نشانآنالیز پوشش

هاي کمکی متفاوت است. در کار مـا، مـواد آلـی ماننـد فسـفیت مـایع نیـز        هاي خارجی و استابیالیزرکننده

دهد، تشخیص داده شد. این آنالیز پوشش اجازه تمایز کافی بین هر دو مکانیزم پالك زدن کالیبراتور را نمی

-میهاي ضد پالك زدن را اما به تولیدکنندگان استابیالیزر امکان تولید فرموالسیون بهینه و توسعه افزودنی

 ].25دهد[
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 خالصه .8

تواند باشد؟ یک گزینه، تغییر دادن استابیالیزرهاي با سرب انتخاب صحیح براي تولید کننده لوله چه می

هـد امـا   دهد و مهاجرت را کاهش میزیست را بهبود میباال به سرب پایین است. این کار سازگاري با محیط

زمان مشخصی قابل قبول باشد. براي چهار سیسـتم  تواند براي مدت همچنان استابیالیزر سرب است که می

 دهد.اي از آنها را نشان میخالصه 2استابیالیزر تحت بررسی، جدول 

 مقایسه مزایا و معایب -2جدول 

 پایه آلی روي -کلسیم قلع سرب 

 عالی عالی پایداري
قابل تنظیم براي هر 

 نیاز

قابل تنظیم براي هر 

 نیاز

 عالی عالی رنگ
براي هر  قابل تنظیم

 نیاز

قابل تنظیم براي هر 

 نیاز

 باالتر از سرب باالتر از سرب پایین هزینه
قابل مقایسه با 

 روي -کلسیم

دارا بودن فلزات 

 سنگین
 خیر بله (روي) بله (قلع) بله (سرب)

-سازگاري با محیط

 زیست
 با احتمال زیاد با احتمال زیاد احتماال خیر

 بسیار خوب محدودتر از سرب خوب، امابسیار  بسیار خوب، اما بازیافت

 گذاريلکه

گذاري با لکه

استابیالیزرهاي 

 قلع -گوگرد

گذاري با سرب لکه

در صورت وجود 

 گوگرد

گذاري با بدون لکه

 هرگونه سیستم

گذاري با بدون لکه

 هرگونه سیستم

اتصاالت روي 

 سیستم یکسان

نسبتا محدود در 

 ابعاد بزرگ
 بدون تجربه واقعی محدودتجربه  بدون محدودیت
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