
 

 

  چيست ؟ PVC پي وي سي
 پلي وينيل كلرايد

 

بطـور رايـج نـه تنهـا بـا مرجـع پليمـر بلكـه بـراي همـه مـوادي كـه              پـي وي سـي و وينيـل    عبارت (PVC) پلي وينيل كلرايد
در شـرايط  پلـي وينيـل كلرايـد پالسـتيكي بـا مـوارد اسـتفاده نامحـدود اسـت          . شـود  پلي وينيل كلرايـد يـك سـازنده آنسـت اسـتفاده مـي      

ــي وي ســي ســا% 50بطــور عمــومي بيشــتر از .حاضـ يكــي از ارزشــمندترين محصــوالت صــنعت پتروشــيمي ســت    خت بشــر در از پ
زي استفاده مي   . شود زيرا پي وي سي ارزان بوده وبه سادگي سر هم بندي مي.شود  ساختمان س

جــايگزين مــواد سـاختمان سـازي سـنتي نظيـر چــوب سـيمان و ســفال در بسـياري از منــاطق   )PVC(در ســالهاي اخيـ پـ وي ســي 
نگرانــي در رابطـه بـا هزينـه پـي وي ســي بـراي محــيط     شـده اسـت بـا وجـود ظهــو يـك مـاده ايــده ال در سـاختمان ســازي همچنـان        

ســا وجــود دارد  شـامل وينيــل ســايدينگ، عالمــت  )PVC( مــوارد اســتفاده فراوانــي بــراي پــي وي ســي. زيســت طبيعــي و ســالمتي 
، لولـه كشـي  ، لولـه مغناطيسي كارت ها، برش عمودي پنجره ها، صـفحات گرامـافون كـه منبـع اسـم گـذاري بـراي صـفحات وينيـل،          

ن قيمـت، پنجـره    انال و لوازم نصب كردنـي، كيـف  ك ودر شـكل نـرم آن بـراي لبـاس، اثاثـه يـا لـوازم        ) بـدون ديـد  ( هـاي تاريـك   هـاي 
همچنـين مـاده   . هـاي بـازي سـبك وزن وجـود دارد     هـاي الكتريكـي، تـوپ    داخلي نظير پرده، كـف سـازي و سـاختن سـقف پوسـته كابـل      

  .شود پذير بودن استفاده مي بعل ارزان بودن طبيعي و انعطاف بلوله كشي آب و فاضالايست كه اغلب براي 
  

فه كـردن روان كننـده     پالستيكي سخت است كه بـه  )PVC(پي وي سي شـود بيشـترين مـورد     پـذير مـي   هـا نـرم و انعطـاف    وسـيله اض
پـيش از قـرن بيسـتم شـيميدان روسـ ايـوان اسـترا ميسلنسـكي و فريتـز كليـت از كمپـاني گريشـم الكتـرون              . استفاده آن فتاليـت اسـت   

اري بـه     )PVC( شيمي آلمان هردو تالش كردنـد تـا پـي وي سـي     سـختي و  , كـار گيرنـد امـا مشـكالت در فراينـد     را در محصـوالت تج
1در سـال  . گذاشـت  هـاي آنهـا را بـي نتيجـه مـي      گاهي شكنندگي پليمر تـالش  الـدو سـيمون از بـي اف گـودريچ روشـي بـراي نـرم         26

پـذير بـود كـه بـه سـادگي       انعطـاف  اي نتيجـه مـاده   هـاي گونـاگون گسـترش داد    وسيله مخلوط كزدن آن بـا افزودنـي   كردن پي وي سي به
  .هاي تجاري شايع شد كرد وبزودي در استفاده در فرايندها شركت مي

دكتــر جـان گـريچ ودكتـر مــوريس جانسـون اولـين كسـاني بودنـد كـه بـه وضـوح سـرطان زايـي  1960مونـومر وينيــل كلريـد در اواخـر 
ن وينيـل كلرايــد در بــي اف گـود مونــومر وينيــل كلرايــد بــراي انســان را شناسـايي كردنــد زمانيكـه بـر رو ي كــارگران دايـره پليمريزاس

اً بـي ضـررند هـر چنـد              . ريچ آزمايش كردند  اعتقاد بر اينست كه بيشـتر محصـوالت وينيلـي زمانيكـه بطـور صـحيح مصـرف شـوند عموم
اسـباب   )PVC(وي سـي  تواننـد نشـت كننـد حتـي بـا وجـود اينكـه پـي          هـا از محصـول وينيلـي مـي     تعدادي از افزودنيهـا و نـرم كننـده   

ي            بازي اي نـرم بـه     هاي نرم به منظور نوزادان براي سالها سـاخته شـده اسـت ايـن نگرانـي وجـود دارد كـه ايـن افزودنيهـا از اسـباب بـا
  . برند نشت كند دهان كودكاني كه آنرا به دهان مي

وپـا يـك   اراتحاديـه   2003در ژانويـه  . تواننـد مضـرانه نفـوذ كننـد     شـوند مـي   سـوزند يـا دفـن مـي     محصوالت پي وي سـي زمانيكـه مـي   
صـوالت مصـرفي آمريكـا    حكميسـيون امنيتـي م   2006در سـال  . هـا قـرار داد   نـوع فتاليـت نـرم كننـده در اسـباب بـازي       6تحريم بـراي  

هـا بـه طــور اختيـاري اســباب  بـا وجـود ايـن در آمريكـا بيشـتر كمپـاني. را انكـار كـرد ريم مشـابه در ايـاالت متحـدهحـعريضـه بــراي ت
  .دنمتوقف كراي نوزادان بر را )PVC( هاي  پي وي سي بازي
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