
 
 
 
                                                               
Eng. & Tech. Journal ,Vol.29, No. 11, 2011   

* College of Electrical and Electronic, Foundation   of Education Technology /Baghdad  
2274 

  

Optimizing the Conditions for the PVC Playing- Balls 
Fabrication 

 

Ali Najem Abdullah*&Suhair Mohammad Yaseen* 
Received on: 19/10/2010 
Accepted on:  2 /6/2011 

 
Abstract 
       Although PVC polymer is one of the cheapest plastics that are widely used in 
industry. The conditions of PVC processing industries are still industrially and 
commercially confidential and uncovering it is still industrially and commercially 
confidential and uncovering it is not easy. 
This work aims to make processing conditions available to whom interest. This has 
been achieved by studying the parameters associated with production process and 
determine the optimum conditions which are necessary to get best quality and more 
economical product.   These parameters are included: 
1- Mixing equal quantities of both rigid and flexible PVC will give 
requiredhardness for product with degree of polymerization 600-700. 
2- Addition of 3% stabilizer (tribasic lead sulfate) works on raising temp. Of 
process to 250 centigrade without polymer burning or dissociation. 
3- Addition of 55% plasticizer (dioctyl phthalate) to polymer (melting point of 
polymer Tm = 90-100 centigrade and glass transition temp. Tg = 170 Co) decreases 
Tg below room temp. 20-25Co .As a result of this work, product has enough 
strength and good flexibility to charge with required volume of air. 
4- Coloring of product by 2% Titanium oxide to give bright white color. 
              Oven temp. Is 150-180 Co. 
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 تحديد الظروف المثلى �ستخدام بوليمر كلوريد الفنيل في تصنيع كرات اللعب
 

 الخ&صة
ا% , من أرخص المواد وأكثرھ�ا أس�تخداما ف�ي الص�ناعة     PVCعلى الرغم من كون بوليمر        

ية ص�ناعيا وتجاري�ا والكش�ف عنھ�ا ل�يس بالش�يء أن الظروف المحيطة بعملي�ة التص�نيع % ت�زال س�ر
  .اليسير

يھدف ھذا البحث الى جعل ظروف التصنيع التي تم التوص�ل اليھ�ا عملي�ة متاح�ة وبا%مك�ان ا%ط�:ع 
يتم ذلك من خ�:ل دراس�ة المتغي�رات المرافق�ة لعملي�ة التص�نيع وتحدي�د ..عليھا وا%ستفادة منھا عمليا 

  :وقد شملت ھذه المتغيرات , لمنتج وجدواه ا%قتصادية الظروف المثلى لتحقيق جودة ا
المس�تخدمة ونس�بة خلطھ�ا وق�د وج�د أن أس�تخدام خل�يط متس�اوي PVCنوعية ب�وليمرات  .1

الل�دن يحق�ق مواص�فات وس�ط ب�ين الص�:بة PVCالص�لب و PVCالمقادير من ك�ل م�ن 
القوة المطلوبة لتوفير  700-600واللدونة للبوليمر المستخدم وبدرجة بلمرة تراوحت بين

 .للمنتج 
والذي يعمل على رف�ع درج�ة ح�رارة ) كبريتات الرصاص ث:ثية القاعدية (نسبة المثبت  .2

ونس�بة . التصنيع ب�دون أن يتفك�ك تركي�ب الب�وليمر أو يحت�رق وبالت�الي تتغي�ر مواص�فاته 
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بدرج��ة ح��رارة حت��ى  م��ن الخل��يط حقق��ت المطل��وب ورفع��ت أمكاني��ة التص��نيع% 3مثب��ت 
 .ئويةدرجة م250

درج��ة أنص��ھارالبوليمر (ال��ى خل��يط الب��وليمر ) ثن��ائي أوكتي��ل الفث��ا%ت ( إض��افة المل��دن  .3
Tm ودرج�ة التح�ول الزج�اجي 100 -90حواليTg  س�اعد ) درج�ة مئوي�ة  170ح�والي

ھ�ذا . درج�ة مئوي�ة 25الى درج�ة أق�ل م�ن درج�ة ح�رارة الغرف�ة ح�والي Tgعلى خفض 
ة الغرف�ة بع�د أخراج�ه م�ن الف�رن وتبري��ده ماجع�ل خل�يط الب�وليمر م�رن ف�ي درج�ة ح��رار

وبالتالي سھولة ضخ الكمية المطلوبة من الھواء في منتج ك�رات اللع�ب وم�ن ث�م تفريغھ�ا 
خ:ف�ا لم�ا ھ�و متع�ارف ف�ي ا`دبي�ات % 55وصلت نسبة اللمل�دن ال�ى . أستعدادا للشحن 

 % .30بنسبة 
ا`بيض البراق وتسھيل التلوين `عطاء اللون % 2اللون الممثل بأوكسيد التيتانيوم بنسبة  .4

 .درجة مئوية  180-150درجة حرارة الفرن وتراوحت بين .بمختلف ا`لوان %حقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


