
http://hampar.com/
http://pvc-asso.ir/
http://pvc-asso.ir/


http://poudrsazan.com/fa
http://poudrsazan.com/fa


http://chimiaran.com/
http://chimiaran.com/


https://poodrkhalijfars.ir/


https://www.iranstabilizer.com/


http://www.imenloleh.com/fa/start/
http://www.imenloleh.com/fa/start/


https://abvakhak-co.com/
https://abvakhak-co.com/


http://nikpolymer.com/
http://nikpolymer.com/


http://www.parspolika.com/
http://www.parspolika.com/


https://pgproduct.com/
https://pgproduct.com/
https://pgproduct.com/


سرمقـالـه

سامان عابری

پیش درآمدی بر محصوالت لوله و اتصاالت
 پی وی سی در بخش فاضالب

مصاحبه
عبدالحمید قنبري:  محصوالت پي وي سي 
در بخش انشعاب لوله بي رقیب است

مصاحبه
 علیرضا لطفی: ضرورت تولید محصوالت 
تخصصي توسط تولیدکنندگان/ در سايز باال 
با مشکل روبرو هستیم

مصاحبه
 حمید توحیدی: تولیدکنندگان استفاده از 
فیلترهاي مصنوعي را در دستور کار قرار 
دهند

مديرکل امور آب وخاک جهاد کشاورزي:
هیچ  محدوديت اعتباري براي اجراي سیستم  
نوين آبیاري وجود ندارد

پاويون ايران در نمايشگاه بغداد 
برپا مي شود

نمايشگاه اختصاصي ايران در سلیمانیه

ابراز تمايل مقدونیه شمالي  براي استفاده 
از توانمندي هاي سامانه هاي نوين 
آبیاري ايران

رونق تولید با فروش اعتباري محصوالت 
مورد نیاز صنايع تکمیلي پتروشیمي

فرصت عمان به تجار ايران

پیش بینی۲هزار میلیارد تومان برای اجرای 
سامانه های نوين آبیاری

جهش قیمت برخي محصوالت 
پتروشیمي در بـازارهاي آسـیايـي

مقاله علمی يک

تاثیر پلی اول ها به عنوان يک استابیاليزر 
کمکی روی کارايی پايدارسازی 
استابیاليزر های Ca/Zn بر پی وی سی 

مقاله علمی دو

روند جديد در استاباليزرها برای لوله  

 مقاله های خواندنی و کاربری

معرفی کتاب

 تازه ها

2

3

4

6

8

11

12

14

13

15

16

17

18

21

30

25

36

48

ماهنامه علمی، خبری، تخصصی داخلی
انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 

مهر ماه 1398 |  شماره 117
ويژه نامه آب و فاضالب

   سردبیر و دبیر انجمن:  فرزانه خرمیان
d a b i r @ p v c - a s s o . i r                

w w w. p vc - a s s o. i r

info@pvc-asso.ir

   هیئت تحريريه:
سامان عابری )مدير روابط عمومی و سايت(

شادی حقدوست )کارشناس فنی(

سحر علیزاده راد )مدير اجرايی نشريه و تبلیغات(
a d d s @ p v c - a s s o . i r              

آدرس: تهــران، میــدان ونــک، خیابــان ونــک،  بــرج 
 تجــاری اداری آئینــه ونــک، طبقــه ششــم، واحــد 606
تلفن: 10-88786609       |        فکس: 88881159

کدپستی:  1991954154 

   همکاران اين شماره:
 مهندس اعظم مرسلی )مديرکنترل کیفیت شرکت 

صنايع پلیمر پارس امین(

صفحه بندی و گرافیک : نرگس محموديان

npmah66 @gmail.com

فهرست

3

4

5

8

14

15

18

25

طراحی جلد: نرگس محموديان

 امور فنی و چاپ : نشر  يزدا

تلفن: 0۲1-۲۲885647  

نسخه الکترونیک اين ماهنامه را در سايت انجمن مشاهده بفرمايید.

http://pvc-asso.ir/
http://pvc-asso.ir/


انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 2117

رسمقاهل

يادداشت 
سامان عابری

تاملی بر حضور در نمایشگاه آب و فاضالب

ــی و سیاســت های اتخــاذ شــده  ــه دلیــل شــرایط بین المل ــران ب چشــم انداز حــوزه تجــارت خارجــی ای
داخلــی و خارجــی هنــوز در هالــه ابهــام قــرار دارد. حتــی اگــر طرف هــای تجــاری خارجــی بــر ســر میــز 
مذاکــره بــا همتایــان ایرانــی بنشــینند، در تصمیــم خــود بــرای آغــاز یــا تــداوم همکاری هــای اقتصــادی 

و صنعتــی تردیــد جــدی دارنــد. 
شــرایط فــوق موجــب شــده بــه جــز چنــد کشــور همســایه و همیــن طــور تــا حــدودی کشــور چیــن، 
ــدود همســایگان از  ــازار مع ــر چــه ب ــران شــریک جــدی در بخــش اقتصــاد خــود نداشــته باشــد اگ ای
ــا حضــور رقیبــان  ــر محدودیــت همــراه ب حجــم مناســبی برخــوردار اســت امــا ایــن ظرفیــت عــاوه ب

جــدی اســت.
تمرکــز ایــن نوشــتار بــر بخشــی از صنعــت ایــران یعنــی لولــه و اتصــاالت پی وی ســی اســت. بــه دلیــل 
ــت،  ــوار اس ــای دور دش ــه بازاره ــا ب ــل آنه ــکان حم ــوده و ام ــم ب ــه حجی ــوالت ک ــن محص ــت ای ماهی
همــواره نقطــه تمرکــز صــادرات چــه در دوران تحریــم و پســا تحریــم بــازار همســایگان بــوده اســت و 
ــازار کشــور عــراق پذیــرای بیــش از 80 درصــد از کل  صــادرات ایــن محصــول  البتــه در ایــن میــان ب

بــوده اســت. 
امــا چــرا هنــوز نتوانســته ایم بــه صــورت بایســته لولــه و اتصــاالت یوپی وی ســی را بــه دیگــر همســایگان 
خــود صــادر کنیــم. دالیــل بســیاری را در ایــن زمینــه می تــوان بــر شــمرد و صــد البتــه تولیدکننــدگان 
ــری مناســب و  ــدم بهره گی ــز ع ــل آن نی ــک دلی ــا شــاید ی ــد؛ ام ــل بســیار دیگــری را می دانن خــود عل

کارشناســانه از رویدادهایــی همچــون نمایشــگاه ها باشــد. 
ــگاه ها را  ــور در نمایش ــل حض ــن دالی ــی از اصلی تری ــدی برخ ــک جمعبن ــان در ی ــی از کارشناس برخ
چنیــن عنــوان کرده انــد: افزایــش ســطح سفارشــات خریــد مشــتریان، ارتقــای تصویــر ذهنــی مشــتریان 
از شــرکت و پدیــدار ســاختن نام و نشــان تجــاری در مقابــل نــگاه مشــتریان، هدف گــذاری بــر مخاطبــان 
ــی،  ــی و اثربخشــی فعالیت هــای بازاریاب ــود کارای ــازار، بهب خــاص، تثبیــت حضــور شــرکت در عرصــه ب
ــد و بالقــوه، معرفــی  ــا مشــتریان، رقبــا و تامین کننــدگان، جلــب مشــتریان جدی رویارویــی مســتقیم ب
ــه  ــع کننــدگان و فروشــندگان، آمــوزش ب ــد شــرکت، جــذب و اســتخدام توزی کاالهــا و خدمــات جدی

مخاطبــان هــدف شــرکت و...
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق می تــوان ارزیابــی بهتــر و بیشــتری از حضــور در نمایشــگاه ها داشــت و ایــن 

کــه تــا چــه انــدازه حضــور در چنیــن رویدادهایــی مــا را بــه هــدف نزدیــک ســاخته اســت.
اکنــون نمایشــگاه آب و فاضــاب در حــال برگــزاری اســت و ایــن حــوزه یکــی از بازارهــای مهــم لولــه و 
ــن  ــد. همچنی ــرای آن کرده ان ــژه ای ب ــذاری وی ــدگان هدف گ ــه تولیدکنن ــوده ک ــی ب ــاالت پی وی س اتص
ــره  ــایی و مذاک ــرای شناس ــذاری ب ــب و تاثیرگ ــل مناس ــد مح ــابه می توان ــوارد مش ــداد و م ــن روی ای
ــی  ــی و حت ــزی قبل ــا برنامه ری ــد ب ــز بای ــورد نی ــن م ــه ای ــه البت ــد ک ــدگان خارجــی باش ــا بازدیدکنن ب

ــد.  ــره باش ــور و مذاک ــرای حض ــی ب ــای خارج ــوت از طرف ه ــایی و دع شناس
ــا  ــبه ب ــا در محاس ــت ام ــراه اس ــی هم ــا مزایای ــه ب ــر چ ــداد، اگ ــن روی ــور در ای ــرف حض ــد ص بی تردی
ــود،  ــام می ش ــگاه انج ــور در نمایش ــرای حض ــانی ب ــروی انس ــی و نی ــاظ مال ــه لح ــه ب ــی ک هزینه  های

ــرد. ــد ک ــک نخواه ــن شــده نزدی ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــا را ب ــوده و م ــه نب ــه صرف ــرون ب مق
ــته  ــتاوردهای گذش ــای دس ــگاه ها، ارزی ــوالت در نمایش ــه محص ــور و روش ارائ ــوه حض ــری در نح بازنگ
ــد  ــواردی مشــابه می توان ــان و م ــاز ســنجی مخاطب ــی، نظرســنجی و نی از حضــور در چنیــن رویدادهای
الگــوی مناســبی بــرای حضــور بهتــر بــا دســتاوردهای بیشــتر در نمایشــگاه ها پیــش روی تولیدکننــدگان 

قــرار دهــد.
دســت آخــر ایــن کــه، حضــور و معرفــی محصــوالت در هــر حــوزه ای همچــون نمایشــگاه ها در دنیــای 
ــود. ــه ش ــره گرفت ــان به ــاوره کارشناس ــد از مش ــه بای ــوده ک ــی ب ــا تخصص ــر کام ــک ام ــروزی ی ام
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و  لولــه  همچــون  محصوالتــی  از  اســتفاده 
پروژه هــای  در  ســی  وی  پــی  اتصــاالت 
مختلــف، بــه شــرايط و متغییرهــای زيــادی 
ــیاری  ــای بس ــون لوله ه ــا کن ــت. ت ــته اس وابس
و  آب  بخــش  در  گذشــته  دهه هــای  در 
گرفته انــد؛  قــرار  اســتفاده  مــورد  فاضــاب 
ــران  ــن اي ــان و همچنی ــا در جه ــون آماره اکن
ــن  ــه اي ــبت ب ــی نس ــال عموم ــده اقب ــان دهن نش

اســت. محصــوالت 
ــداری  ــدگاری و پاي ــی در مان ــکات مهم ــا ن ام
ــی  ــی وی س ــوالت پ ــرای محص ــازار ب ــن ب اي
وجــود دارد کــه توجه بــه آنها از ســوی زنجیره 
تولیــد تــا مصــرف از اهمیــت بااليــی برخوردار 
اســت. يکــی از ايــن مــوارد همفکــری و تعامــل 
ــازمان های  ــدگان، س ــره تولیدکنن ــان زنجی هم
مرتبــط، مشــاوران، پیمانــکاران و دســت آخــر 
مصــرف کننــدگان اســت. ايــن هم انديشــی در 

ــازار و  نهايــت منجــر بــه رضايــت همــگان از ب
محصــوالت خواهــد شــد.

کــه  کــرد  غفلــت  نکتــه  ايــن  از  نبايــد 
و  ورود  درصــدد  هــم  ديگــر  محصــوالت 
ــن  ــه همی ــازار هســتند ب ــن ب تثبیــت خــود در اي
مصــرف  رضايــت  جلــب  و  توجــه  دلیــل 
کننــدگان بايــد در اولويــت تولیدکننــدگان 

گیــرد. قــرار  محصــوالت  ايــن 
انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در 
ــاوران  ــی از مش ــا برخ ــود، ب ــالت خ ــام رس انج
ــن  ــی اي ــوزه اجراي ــا ح ــط ب ــئوالن مرتب و مس
داده  انجــام  را  محصــوالت گفت وگوهايــی 
ــود  ــارب خ ــان تج ــن بی ــا ضم ــه آنه ــت ک اس
در خصــوص اســتفاده از لولــه و اتصــاالت پــی 
وی ســی، پیشــنهادهايی را نیــز بــرای تولیــد 
خــود  ديــدگاه  از  مطلوب تــر  محصــوالت 

ــد. ــه داده ان ارائ

ــد  تحلیــل داده هــای ايــن گفت وگوهــا می توان
بــرای تولیدکننــدگان موثــر واقــع شــود بــه 
ويــژه آن کــه کارشناســان طــرف مصاحبــه 
اجــرای  بخــش  در  تجربــه  ســال ها  دارای 
ــر در  ــد تغیی ــن محصــوالت هســتند؛ بی تردي اي
ــر  ــد ب ــر باي ــن تغیی ــد داد و اي خــاء رخ نخواه
ــل  ــی اه ــارب میدان ــی و تج ــول علم ــه اص پاي

ــرد.  ــورت گی ــن ص ف
ذکــر ايــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه رصــد 
بــازار ايــن محصــوالت و مقايســه آن با گذشــته 
نشــان از ارتقــای کیفــی لولــه و اتصــاالت      
پــی وی ســی دارد و مزيــد بــر مــوارد فنــی، بــه 
لحــاظ قیمتــی ايــن محصــوالت هنــوز در بــازار 
رقیبــی نــدارد؛ بــا ايــن همــه بايــد هوشــیار بــود 
ــه  ــن محصــول را ب ــه شــرايط، بهتري و نســبت ب

بــازار عرضــه کــرد. 

پـیش درآمـدی بـر محصـوالت 
لوله و اتصاالت پی وی سی در بخش فاضالب

ویژه نامه صنعت آب و تاسیسات فاضالب
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ــوالت  ــگاه محص ــدا جاي ــا در ابت • لطف
پــی وی ســی را در پروژه هــای آب و 
فاضــالب شــهر خرمشــهر توضیــح دهید 
و ايــن کــه بــا توجــه بــه تجارب شــما، 
ــه  ــی ک ــا انتقادهاي ــا و ي ــده مزاي عم
ــوالت  ــن محص ــاره اي ــوان در ب می ت

بیــان کــرد را ذکــر کنیــد.

مــا بیشــتر در قســمت های اتصــال انشــعاب 
فاضاب هــای فرعــی بــه فاضــاب شــهری 
ــی وی ســی اســتفاده  ــه هــای پ ــی از لول و اصل

. می کنیــم
کــه   pvc هــای  لولــه  مزايــای  جملــه  از 
می تــوان بــه آن اشــاره کــرد؛ وزن پايیــن، 
ــای  ــه ه ــا لول ــه ب ــول در مقايس ــبکی محص س
چــدن، فــوالدی و آزبســت اســت کــه در 
نقــل  و  حمــل  و  می شــد  اســتفاده  گذشــته 
آســان و نصــب آســان ايــن لولــه هــا از جملــه 
ــه مهــم ايــن کــه  ــای آن اســت. يــک نکت مزاي
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــق در نظ ــازی دقی ــر زيرس اگ
ــی  ــا اســتقامت بســیار باالي ــن محصــوالت  ب اي

ــود.  ــرم نمی ش ــر ف ــار تغیی ــوده و دچ ــراه ب هم
ــادی و  ــه اقتص ــت آن صرف ــن مزي ــا مهمتري ام

ارزان بــودن ايــن محصــول اســت.
امــا در کنــار مزايــای فــوق کــه بــه آنهــا اشــاره 
جويدگــی     از  زيــادی  گزارش هــای  شــد، 
لولــه هــای پــی وی ســی توســط حیوانــات 
مــوذی مثــل مــوش منتشــر شــده اســت. در واقع 
يکــی از مشــکات اصلــی مــا در گزارش هــای 
منتشــر شــده توســط همــکاران در بازرســی 
ســازمان، خوردگــی ايــن محصــوالت توســط 

ــی اســت. مــوش هــای فاضاب

ــد  ــاره کردي ــی اش ــوارد خوب ــه م • ب
آيــا در برخــورد ايــن محصــوالت 
بــا ريشــه درختــان هــم گزارشــی 
ــا  ــد ي ــاوم بوده ان ــا مق ــته ايد؛ آي داش

؟  ير ســیب پذ آ

همــان طــور کــه در قســمت قبــل اشــاره کــردم 
بخــش  در  صحیــح  زيرســازی  درصــورت 
نصــب واجــرای لولــه هــای پــی وی ســی و در 

مقايســه بــا لولــه هــای ديگــر کمتريــن مشــکل 
ــزارش  ــب گ ــروز در دوره کاری اينجان ــا ام ت

شــده اســت.
ــر  ــی ب ــاتی مبن ــته گزارش ــای گذش ــال ه درس
تــرک خــوردن لولــه هــا و نفــوذ ريشــه درختان 
ــه  ــه ب ــود ک ــده ب ــزارش ش ــه گ ــل لول ــه داخ ب
ــود  ــه نب ــوان ب ــی ت ــت را م ــن  عل ــده اي ــر بن نظ
ــازمان و  ــان س ــوی بازرس ــی از س ــارت کاف نظ
کیفیــت لولــه هــا در گذشــته عنــوان کــرد، امــا 
در چندســاله اخیــر کــه از لولــه هــای باکیفیتــی 
اســتفاده می شــود و نظــارت و بازرســی کامــل 
ــه صــورت دوره ای انجــام می شــود گــزارش  ب

و مشــکلی وجــود نداشــته اســت.
همــان  اتصــاالت  از  شــما  •آيــا 
اســتفاده  پروژه هــا  لولــه در  برنــد 

؟  می کنیــد

بلــه، از همــان برنــدی کــه لولــه تهیــه می شــود 
اتصــاالت نیــز تامیــن می شــود...

ــول  ــاب محص ــرای انتخ ــما ب ــا ش •آي

عـبدالحـمید قـنـبری 
مشـاور مـديريت

آبـفـای خـرمشهـر

محصوالت 
پی وی سی در 

بخش انشعاب 
لوله بی رقیب 

است
عبدالحمید قنبری مشاور مديريت آبفای خرمشهر  بر اين باور است اگر تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ثبات کیفیتی، يعنی 

کیفیت را در هر دوره تولید رعايت کنند و يا کیفیت دو برند مختلف در يک محصول با يک مشخصات ظاهری، مثل هم باشد، کار 

برای مجريان تسهیل می شود. وی در اين گفت وگو به مزايا و معايب محصوالت پی وی سی اشاره می کند و همچنین پیشنهادهايی را 

به تولیدکنندگان اين حوزه می دهد. گفت و گو با وی را در ادامه می خوانید.

ویژه نامه صنعت آب )مصاحبات(
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پــروژه،  يــک  اجــرای  جهــت 
ــد  فهرســت خاصــی از برندهــا داري
ــه  ــی مراجع ــه خاص ــه مراجع ــا ب ي
مــی کنیــد؟ اصــوال بــه چــه روشــی 
را  خــود  نیــاز  مــورد  محصــول 

می کنیــد؟ انتخــاب 

ــت؛  ــورت اس ــه دو ص ــول ب ــاب محص انتخ
ــدام  ــه ک ــن ک ــن اي ــر گرفت ــا درنظ ــی ب يک
ــتان های  ــا اس ــتان و ي ــتان خوزس ــد در اس برن
ــت،  ــته اس ــروش را داش ــترين ف ــاور بیش مج
ــورت  ــه ص ــا ب ــا خريده ــروژه ه ــورد پ درم
کلــی و توســط بخــش بازرگانــی اســتان 
ــن  ــه اي ــوال ب ــم معم ــود و آن ه ــام می ش انج
ــات  ــر تحقیق ــاوه ب ــه ع ــت ک ــورت اس ص
میدانــی کــه بــه آن اشــاره شــد، در خصوص 
ويژگی هــای لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی 
و محلــی کــه لولــه بايــد مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد؛  صــورت  تحقیقاتــی  بگیــرد، 
بــه  می تــوان  تحقیقــات  ايــن  جملــه  از 
ــن، ســطح  ــش زمی ــات خــاک، ران خصوصی
آب هــای زيرزمینــی آن محــل و... اشــاره 

ــرد. ک
همــان طــور کــه اشــاره کــردم درخصــوص 
اجــرای پــروژه هــای مشــابه در شــهرهای 
تحقیقــات  ديگــر،  برندهــای  و  ديگــر 
بررســی  بــا  و  گیــرد  مــی  صــورت  الزم 
ــای  ــده از پروژه ه ــت ش ــای درياف گزارش ه
در  اســتان ها،  ســاير  در  ديگــر  مشــابه 
ــوع برندهــا و گــزارش اجــرای  خصــوص ان
مختلــف،  هــای  پــروژه  طــول  در  آنهــا 
محصــول مــورد نظــر انتخــاب می شــود. 

• شــما اگــر بخواهیــد پیشــنهادهايی 
محصــوالت      تولیدکننــدگان  بــه 
تولیــد  جهــت  ســی  وی  پــی 
محصولــی بهتــر ، ارائــه دهیــد، چــه 

مــواردی اســت.

بــه نظــر بنــده رعايــت تولیــد بــا يــک ثبــات 
ــد  کیفیتــی، يعنــی کیفیــت محصــوالت تولی

شــده در هــر دوره تولیــد يکســان باشــد و يــا 
کیفیــت دو برنــد مختلــف در يــک محصــول 
بــا يــک مشــخصات ظاهــری مثــل هــم باشــد 
يــک مــورد مهــم بــرای مــا اســت؛ بــه طــور 
مثــال دو لولــه بــا ســايز 63 طبــق اســتاندارد، 
بايــد دارای يــک ويژگــی باشــد، امــا گاهــا 

متفــاوت هســتند. 

•رقبــای ديگــر محصــوالت پــی وی 
ــدام  ــما ک ــوزه کاری ش ــی در ح س

هســتند؟

ــای  ــه ه ــی لول ــب اصل ــر رقی ــال حاض درح
پــی وی ســی، لولــه هــای پلــی اتیلــن اســت؛ 
امــا در بخــش انشــعاب لولــه و اتصــاالت 
ــای  فاضــاب شــهری از  ــه ه ــه لول فرعــی ب
ــن  ــود و در اي ــتفاده می ش ــی اس ــی وی س پ

ــدارد. ــی ن ــش رقیب بخ
البتــه در برخــی اســتان هــای اطــراف از 
لولــه هــای pp اســتفاده می شــود؛ امــا در 
ــه  شهرســتان خرمشــهر در بخــش انشــعاب ب
فاضــاب شــهری صرفــا پــی وی ســی مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.

•آيــا درحــال حاضــر پــروژه ای 

ــدام  ــت اق ــی در دس ــی وی س ــا پ ب
ــد؟ داري

ــده،  ــد ش ــتانی تايی ــف اس ــای مختل پروژه ه
ولــی هنــوز بــه بخــش مناقصــات وارد نشــده 
ارســال  بــه  نســبت  تــا شــرکت ها  اســت 

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــه خ رزوم

•چنانچــه مــوردی کــه نیــاز بــه 
ذکــر دارد را لطفــا بیــان کنیــد.

موجــود  اشــکال  تنهــا  بنــده  نظــر  بــه 
توســط  جوندگــی  و  نفــوذ  هــا  لولــه  در 
ــت.  ــا اس ــوش ه ــی م ــوذی يعن ــات م حیوان
ــت  ــرل کیفی ــش کنت ــکاران در بخ ــر هم اگ
بخــش  در  تولیدکننــده  شــرکت های 
بتواننــد  محصــوالت  ايــن  فرموالســیون 
ــن  ــد کــه جوندگــی اي ــی ايجــاد کنن تغییرات
ايــن محصــوالت  بیــن رود،  از  لولــه هــا 
ــا اطمینــان 100 درصــدی  بــدون اشــکال و ب

می گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد 
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ابتــدا  در  لطفــا  لطفــی  آقــای   •
ــه واتصــاالت  وضعیــت محصــوالت لول
ــه  ــوزه کاری ک ــی در ح ــی وی وس پ
ــتید  ــت هس ــغول فعالی ــما در آن مش ش

ــد. ــح دهی را توضی

چابهــار  نیــروگاه  پــروژه  مســئول  اينجانــب 
ــرو انجــام می شــود،  ــر نظــر نصــب و نی کــه زي
هســتم. اســتفاده از لوله هــای پــی وی ســی 
بخــش  دو  در  اينجانــب  کاری  حــوزه  در 
اســت؛ يــک بخــش لولــه هــای کنگريــت 
ــوده  ــا کابل هــای فشــار قــوی برقــی ب مرتبــط ب
آن  از  نیروگاهــی  کابل هــای  خطــوط  کــه 
ــن  ــطح  زمی ــر روی س ــود و ب ــورداده می ش عب

می شــود.  کار 
بخــش ديگــر لولــه هايی اســت کــه بــرای انتقال 
مايعــات روغنــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
کــه بخــش تحــت فشــار هــم نیســت و در بخش 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م نیروگاه
مــا در ايــن دو حــوزه در بخــش نیروگاهــی 
از محصــوالت پــی وی ســی در ســايزها و 
فشــارهای بــاری متفــاوت اســتفاده مــی کنیــم.

• بــا توجــه بــه تجــارب زيــاد شــما در 
ــائل و  ــن مس ــا، عمده تري ــن بخش ه اي
ــرای  ــب و اج ــه نص ــکالت در زمین مش

پــی وی ســی چیســت؟

ايــن مــوارد را هــم می تــوان در دو بخــش بیــان 
کــرد، بخــش اول واحــد طراحــی اســت؛ کــه 
ايــن بــر عهــده شــرکت هــای مشــاوری اســت 
کــه درحــوزه کاری نیروگاهــی مشــغول بــه 
ــیار  ــه بس ــائلی ک ــی از مس ــتند. يک ــت هس فعالی
ــواد  ــت م ــات کیفی مشــاهده می شــود، عــدم ثب
ــود در  ــوالت موج ــه در محص ــکار رفت ــه ب اولی
ــش روی  ــکات پی ــی از مش ــوده و يک ــازار ب ب
محصــوالت  خريــد  جهــت  مــا  مشــاورين 
اســت. ايــن موضــوع درخصــوص ســايزها 
و مشــخصات فنــی اســت کــه در طراحــی 
پیــش بینــی مــی شــود امــا بــا محصــوالت 
ــازار يکســان نیســت و اصطاحــا  موجــود در ب
ــورد  ــی م ــخصات فن ــوده و از مش ــايز ب اور س
ــیار  ــی بس ــش طراح ــده در بخ ــام ش ــاز اع نی
ايجــاد  باعــث  خــود  ايــن  اســت.  باالتــر 
بــا  مرتبــط  حــوزه  در  کمتــری  مشــکات 

اســت. ســی  وی  پــی  اتصــاالت  و  لولــه 
آن  در  کــه  بخشــی  اجــرا،  بحــث  در  امــا   
قســمت  در  می شــويم،  روبــرو  مشــکل  بــا 
ــه  ــون تهی ــاز همچ ــورد نی ــوالت م ــه محص تهی
اتصــاالت در ســايزهای بــاال اســت. همــان 
ــا  ــاالت ت ــد اتص ــم می دانی ــما ه ــه ش ــور ک ط
ســايز 250 بــه صــورت اســتاندارد و در هــر 
ــايز  ــا از س ــود، ام ــی ش ــد م ــه ای تولی کارخان
250 بــه بــاال بــه صــورت دســت ســاز ســفارش 
داده می شــود؛ البتــه شــرکت هايــی کــه بخــش 
تهیــه و تامیــن لولــه و اتصــاالت ســايزهای بــاال 
ــیت  ــه حساس ــه ب ــا توج ــتند ب ــده دار هس را عه
ــه  ــه در کارخان ــی ک ــت کار و تجهیزات و کیفی
ــکان  ــد، ام ــی دهن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــا م ه
ــا  ــوب در آنه ــت مرغ ــا کیفی ــه اتصــاالت ب تهی

ــت. ــه اس ــت مواج ــا محدودي ب
کارخانــه هــا بــرای تهیــه اتصــاالت دســت 
ــای  ــه ه ــوال از لول ــاال، معم ــای ب ــايز ه ــاز س س
تولیــد شــده ســايز بــاالی خــود اســتفاده کــرده 
بــرش زده و جــوش داده ســپس  و آنهــا را 
ــد. در  ــی ورزن ــادرت م ــاالت مب ــه اتص ــه تهی ب
ايــن میــان نحــوه تامیــن زاويــه دلخــواه در 

عـلیرضا لـطـفی 
مـديرپـروژه نـیروگاه 

سـیکل تـرکیبی چابـهار

ضرورت تولید 
محصوالت تخصصی 

توسط تولیدکنندگان/ 
در سایز باال، با مشکالت 

عدیده ای روبرو هستیم
بايد پذيرفت در شرايط اقتصادی حاکم برکشور، همه تولیدکنندگان توان تکمیل سبد محصوالت را ندارند. به همین دلیل ورود به 

بخش تخصصی تولید محصوالت بسیار اهمیت دارد و تولیدکنندگان بايد محصوالت محدود اما تخصصی را تولید کنند.

جمله فوق را علیرضا لطفی بیان کرد. وی مسئولیت پروژه نیروگاه چابهار را بر عهده دارد و محصوالت مختلفی همچون لوله و اتصاالت 

پی وی سی را مورد استفاده قرار می دهد. اين مصاحبه را در ادامه می خوانید.

ویژه نامه صنعت آب )مصاحبات(
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ــی  ــه مباحث ــوال  از جمل ــاالت، معم ــش اتص بخ
ــه  ــرا و تهی ــب و اج ــمت نص ــه در قس ــت ک اس
ــه  ــا آن ب ــا ب ــزرگ م ــايزهای ب ــاالت در س اتص

مشــکل بــر می خوريــم.

از  ايــن اســاس يکــی  بــر  پــس   •
ــما در آن  ــه ش ــواردی ک ــن م مهمتري
بــا مشــکل روبــرو هســتید، بحــث 
ــا  ــت، آي ــزرگ اس ــايز ب ــاالت س اتص
ــه  ــان تهی ــاالت يکس ــه واتص ــد لول برن
ايــن  در  حساســیتی  يــا  می شــود 

زمینــه وجــود نــدارد؟

در بخــش تامیــن محصــوالت نیروگاهــی و 
ــا آنهــا همــکاری  ــا ب شــرکت مشــاورين کــه م
ــت  ــدور لیس ــه ون ــد ب ــد باي ــرای خري ــم، ب داري
قطعــا  و  شــود  مراجعــه  آنهــا  تايیــد  مــورد 
مشــاور حاضــر در پــروژه تاکیــد دارد کــه 
ــود.  ــه ش ــد تهی ــک برن ــول از ي ــر دو محص ه
ــی  ــد هســتیم ول ــه از يــک برن ــه تهی ــزم ب ــا مل م
ــا برجاســت و آن هــم  ــا پ مســئله پیــش روی م
اســتفاده از اتصــاالت ســايز بــزرگ اســت کــه 
ــای  ــش ه ــان چال ــا هم ــاز و ب ــت س ــه دس هم

ــت.  ــی اس ــش قبل ــده در بخ ــث ش بح

ــد  ــورد تايی ــت م ــه وندورلیس ــما ب • ش
معیارهــا  کرديــد؛  اشــاره  ســازمان 
ايــن  و ضوابــط رعايــت شــده در 

چیســت؟  وندورلیســت 

ــت هســتیم،  ــا مشــغول فعالی در گروهــی کــه م
ــه تامیــن تجهیــزات مــورد  ــوط ب در بخــش مرب
نیــاز پــروژه بــر اســاس چنــد معیــار کار انتخــاب 
را انجــام مــی دهنــد. در ايــن قســمت بــه گــروه 
ــه  ــن ک ــر و اي ــورد نظ ــد م ــت برن ــرل کیفی کنت
چــه انــدازه اســتانداردهای مــورد نیــاز در تولیــد 
ــه  ــت، توج ــده اس ــت ش ــول رعاي ــک محص ي
ــوع محصــوالت  ــی شــود. مــورد ديگــر تن م

ــد اســت. ــدی آن برن تولی
کیفیــت  کنتــرل  بــه  توجــه  بحــث  در   
محصــوالت، نــوع مــواد اولیــه و اســتابايزر 
اســتفاده شــده در تولید محصــول دارای اهمیت 
و امتیــاز اســت. مــورد ديگر قیمــت محصوالت 
انتخــاب شــده و چگونگــی تعامــل بــا خريــدار 
ــت   ــه لیس ــائل در تهی ــن مس ــوع اي ــت. مجم اس
خريــد  بــرای  تايیــد  مــورد  هــای  شــرکت 

محصــوالت مــورد توجــه قــرار می گیرنــد.

ــناس  ــوان کارش ــه عن ــما ب ــر ش • اگ
بــرای  تولیدکننــده  بــه  بخواهیــد 
اســاس  بــر  محصــوالت  ســاخت 
ــنهاد  ــود پیش ــر خ ــورد نظ ــط م ضواب
دهیــد، چــه مــواردی مــورد نظرتــان 

اســت؟

ــه  ــکاتی ک ــه مش ــا توج ــی و ب ــع فعل در مقط
هــم تولیدکننــده و هــم مصــرف کننــده بــا آن 
ــود  ــه وج ــدت روي ــر وح ــتند،  اگ ــر هس درگی
ــن نمــی  نداشــته باشــد، کیفیــت موردنظــر تامی
شــود و تولیدکننــده هــم ســود کافــی نخواهــد 

ــرد. ب
ــن اســت کــه  ــه نظــر می رســد اي ــزی کــه ب چی
بــه دلیــل تنــوع زيــاد ســايز و محصوالتــی کــه 
در حــوزه لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی 
ــاره  ــا اش ــه آنه ــه ب ــان طورک ــود دارد، هم وج
شــد بــا توجــه بــه شــرايط اقتصــادی حاکــم بــر 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــت هم ــد پذيرف ــور، باي کش
تــوان تکمیــل ســبد محصــول خــود بــرای 
بــا  ايــن موضــوع  البتــه  فــروش را ندارنــد. 
ــد  ــی تولی ــش تخصص ــه بخ ــه ورود ب ــه ب توج
محصــوالت بســیار حائــز اهمیــت مــی شــود در 
شــرايط حــال حاضــر، تولیدکننــدگان بايــد بــه 

ــد. ــوالت بپردازن ــی محص ــد تخصص تولی
ــرای تامیــن  ــاور بنــده بايــد هــر شــرکتی ب ــه ب ب
مــواد اولیــه بــا کیفیــت جهــت تولیــد محصــول 
تخصصــی خــود وارد عمــل شــود. در ايــن 
ــل  ــری از قب ــیار بهت ــت بس ــا کیفی ــورت قطع ص
خواهنــد داشــت. امــا اگــر همــه تولیدکننــدگان 
بخواهنــد وارد تولیــد همــه محصــوالت بــا 
ــاز  ــدان کار س ــوند، چن ــف ش ــايزهای مختل س

ــت. نیس

• آيــا تــا کنــون اتفــاق افتــاده اســت 
ــروژه  ــرداری از پ کــه پــس از بهــره ب

ــا مشــکل مواجــه شــويد؟ ب

ــا  ــکاران م ــد هم ــوان ش ــه عن ــه ک ــان گون هم
ــی در نظــر  ــه در بخــش طراح مــواردی را ک
ــخصات  ــايزها و مش ــه س ــبت ب ــد ، نس می گیرن
ــايز  ــت، اورس ــود اس ــازار موج ــه در ب ــی ک فن
محســوب مــی شــود کــه در ايــن زمینــه کمتــر 
ايــم؛ ولــی اگــر  بــا مشــکل مواجــه شــده 

شــرکت هــا پیــرو همــان بحــث قبلــی بــه تولیــد 
محصــول تخصصــی بــا کیفیــت بــاال تمرکــز و 
توجــه کافــی داشــته باشــند، در بخــش مصــرف 

ــم. ــورد می کنی ــری برخ ــکل کمت ــه مش ب
ــايز  ــاالت س ــود اتص ــده نب ــکل عم ــون مش اکن
ــودن  ــاز ب ــت س ــل دس ــه دلی ــت و ب ــزرگ اس ب
ــل  ــه دلی ــا ب و اتصــال جوشــی محصــول، عمدت
عــدم مهیــا کــردن شــرايط مناســب جهــت 
شــاهد  را  دشــواری هايی  حمــل،  و  ارســال 
هســتیم.  بعــد از دريافــت اتصــاالت هــم گاهــی 
بــا شکســتگی همــراه بــوده و در زمــان اســتفاده 
ــا  ــتاندارد در آنه ــائل اس ــه مس ــل آن ک ــه دلی ب
رعايــت نشــده اســت در هنــگام مــچ کــردن دو 
ــه  ــا، ب ــا اســتفاده در آنه ــا همديگــر و ي ســايز ب

مشــکل برخــورد می کنیــم.

حــوزه ای  کاری  پروژه هــای  در   •
فعالیــت داريــد،  کــه شــما در آن 
ــر محصــوالت پــی وی ســی،  عــالوه ب
ــتفاده  ــری اس ــوالت ديگ ــه محص از چ

؟  د می شــو

ــم و  ــه داري ــی ک ــوع مصرف ــا ن ــب ب ــا متناس م
ــه  ــی از لول ــای نیروگاه ــروژه ه ــا پ ــب ب متناس
هــای پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلــن هــم اســتفاده 
می کنیــم کــه البتــه بــه مــوازات پــی وی ســی و 
برحســب کاربــرد و کارکــرد محــل مــورد نظــر 

در پــروژه اســتفاده می شــود. 

ــه ديگــری را کــه  ــان هــر نکت • در پاي
ــد. ــان کنی ــد بی ــر می دانی ــه ذک الزم ب

بنــده امیــدوار هســتم کــه بــا بهره گیــری از 
ــه  ــف، چ ــای مختل ــوزه ه ــارب درح ــن تج اي
در بخــش پیمانــکاری کــه بــه صــورت عملــی 
از  و  می شــود  قضیــه  ايــن  وارد  مســتقیم  و 
ــه  ــد و چ ــتفاده می کن ــتفاده اس ــوالت اس محص
بخــش مشــاور کــه در زمینــه طراحــی پــروژه ها 
ــم  ــا همراهــی و همفکــری ه وارد می شــوند، ب
ــه نتیجــه ای بهتــر برســند و در نهايــت  بتواننــد ب
محصــول باکیفیت تــری تولیــد شــود. و دســت 
ــب  ــا ضري ــی ب ــول نهاي ــه محص ــن ک ــر اي آخ
اطمینــان بیشــتری در دســترس مصــرف کننــده 

ــرد. ــرار گی ــردار ق ــره ب و به

ویژه نامه صنعت آب )مصاحبات(



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 8117

گفت وگــو  شــروع  بــرای  لطفــا   •
و  فعالیــت  خالصــه  صــورت  بــه 
ــم را  ــاور يک ــرکت مش ــای ش پروژه ه
ــد. ــح دهی ــی توضی ــوزه زهکش در ح

ايــن شــرکت تــا کنــون در بخــش  شــبکه های 
مختلــف  نقــاط  در  زهکشــی  زيرزمینــی 
ايــران کارهــای زيــادی انجــام داده اســت؛ 
از جنوبی تريــن نقــاط ايــران ماننــد بوشــهر، 
بزارجــان،  در  دالکــی  دشــت  بندرعبــاس 
اطــراف اهــواز ماننــد طــرح هــای نیشــکر اهــواز 
و يــا در شــمالی ترين نقطــه ايــران ماننــد اســتان 
ــی  ــل و شــبکه های دشــت مغــان طرح هاي اردبی
را بــه انجــام رســانده اســت. طــرح دشــت مغــان 
بــر اســاس نیــاز آنجــا بــه زهکشــی و بــا توجــه 
بــه شــرايط خــاک، ســرباال بــودن زمیــن و 
شــوری منابــع آن نیــاز بــه زهکشــی داشــت، که 

ــد.  ــام ش ــم انج ــاور يک ــرکت مش ــط ش توس

• بــا توجــه بــه فعالیــت و ســابقه 4 دهه 
ايــن شــرکت، در کل يــک طــرح 

زهکشــی جهــت مطالعــه و اجــرا، چــه 
فراينــدی را طــی می کنــد؛ يعنــی 
ســیر واگــذاری ايــن طرح هــا بــه 

ــت؟  ــورت اس ــه ص چ

ايــن طرح هــا از ســوی کارفرماهايــی ماننــد 
ــتان  ــان شهرس ــه ای هم ــازمان های آب منطق س
يــا اســتان و يــا ســازمان جهــاد کشــاورزی کــه 
ــی  ــه زهکش ــاز ب ــا نی ــر آنه ــورد نظ ــی م اراض
ــی  ــون بازده ــی همچ ــه داليل ــد؛ ب ــه دارن اولی
بــودن  بــاال  مشــکل  محصــول،  نامناســب 
ــه  ــور ب ــای مزب ــوری آب، پروژه ه ــطح و ش س
مناقصــه گذاشــته می شــوند. ســپس در فــاز اول 
مشــاوران مختلــف بــه اظهــار نظــر مــی پر دازنــد 
و بــا توجــه بــه وســعت اراضــی مشــخص شــده، 
ايــن نظرهــا بــه صــورت مشــورت اولیــه در 
ــن  ــه اي ــت ب ــرده و در نهاي ــرکت ک ــه ش مناقص
ــروژه  ــا پ ــا اص ــه آي ــود ک ــم می ش ــه خت نتیج
ــه  ــا چ ــی دارد و ي ــه زهکش ــاز ب ــاز اول نی در ف
انــدازه ايــن نیــاز وجــود دارد. پــس از ايــن 
مرحلــه، پــروژه وارد فــاز دوم يعنــی همــان 

مرحلــه طراحــی شــبکه زهکشــی می شــود.
بعــد از مراحــل فــوق کار طراحــی آغــاز و 
ــه  ــه اجــرای پــروژه گرفت پــس از آن تصمیــم ب
ــروژه  ــعت پ ــه وس ــن مرحل ــد. در اي ــد ش خواه
مشــخص شــده و کارفرمــا بــا نظــارت دســتگاه 

ــد. ــکار می پردازن ــن پیمان ــه تعیی ــه، ب مربوط

• بــا توجــه بــه ايــن کــه هــدف 
مــورد  محصــوالت  بــه  پرداختــن 
زهکشــی  پروژه هــای  در  اســتفاده 
چــه  اســاس  بــر  بیشــتر  اســت، 
گرفتــه  تصمیــم  ويژگی هايــی 
از  اجــرا  بــرای  کــه  می شــود 
ــی آر  ــی، ج ــی وی س ــوالت پ محص
پــی و يــا پلــی اتیلــن اســتفاده شــود؟

بــرای زهکشــی تــا پیــش از ايــن محصــوالت، 
ايــن  اســتفاده می شــد.  لوله هــای ســفالی  از 
ــر و مادگــی در داخــل  ــه صــورت ن ــه هــا ب لول
ــه اجــرای آن  ــرار می گرفــت کــه البت خــاک ق
ــی و  ــر گرفتگ ــکاتی از نظ ــود و مش ــوار ب دش

حـمید تـوحـیدی
مـدير بـخش زهکـشی 

شـرکت مـشاور يـکم 

تولیدکنندگان 
استفاده از 

فیلترهای مصنوعی 
را در دستور کار 

قرار دهند
حمید توحیدی مدير بخش زهکشی و مدير پروژه های زهکشی شرکت مشاور يکم است. وی دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه 

تبريز و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات در رشته آبیاری و زهکشی است. از جمله فعالیت های شرکت مشاور يکم،  می توان به 

شبکه های آبیاری زهکشی اشاره کرد. همچنین در کنار آن فعالیت هايی در حوزه های سد سازی، کشاورزی، محیط زيست، منابع آب، 

مهندسی رودخانه و... دارد. گفت وگو با اين کارشناس بیشتر به موضوع زهکشی و محصوالت استفاده شده در اين زمینه می پردازد که 

آن را در ادامه مطالعه می کنید.
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شکســتن خــود لوله هــا را بــه دنبــال داشــت. بــه 
مــرور لولــه هــای پاســتیکی وارد بــازار شــد...

ــع  ــه مقط ــری از چ ــای پلیم ــه ه • لول
زهکشــی  پروژه هــای  وارد  زمانــی 

ــد؟ ش

ايــن مســئله بــه حــدود 30 ســال پیــش بــاز 
ــع  ــری در آن مقط ــای پلیم ــه ه ــردد؛ لول می گ
ــه  ــه ب ــن حرف ــازار شــد و کارشناســان اي وارد ب
ــز  ــن نی ــد؛ اي ــد روی آوردن ــوالت جدي محص
بــه داليلــی همچــون ســادگی در کارگــزاری، 
مقاومــت بیشــتر و اجــرای ســاده تر آن بــود. در 
ايــن لوله هــا بحــث شــیب نیــز مطــرح بــود کــه 
ايــن شــیب هــم بســیار مهــم اســت در لوله هــای 
زهکشــی بحــث فیلتــر و اســتفاده از آن يکــی از 
مشــکاتی بــود کــه بايــد مانــع ورود مــواد ريــز 

ــا شــود.  ــه داخــل لوله ه ــه ب دان
از طــر ف ديگــر تســهیل جريــان آب در داخــل 
ــفال،  ــه س ــبت ب ــا نس ــد لوله ه ــر مفی ــه، عم لول
انعطــاف پذيــری بیشــتر آنهــا و بحــث اجــرا بــه 
ــا اســتفاده از يــک ترنچــر  لحــاظ زمانــی کــه ب
ــن  ــی شــد، همــه اي ــر م ــان بســیار کمت ــن زم اي
ــود  ــی وج ــی وی س ــای پ ــا در لوله ه قابلیت ه
ــرودگاه شــیراز را در  ــروژه ف ــون پ داشــت. اکن
دســت اقــدام داريــم؛ چــون باندهــای پــروازی 
مــا      دارد  نیــاز  بیشــتری  مقاومــت  فــرودگاه 
لولــه هــای يــو پــی وی ســی را پیشــنهاد داديــم 

ــد... ــرودگاه آن را پذيرفتن ــی ف ــم فن و تی

شــما  انتخــاب  دلیــل  تنهــا  آيــا   •
ــی  ــو پ ــای ي ــه ه ــاالی لول ــت ب مقاوم

وی ســی بــود؟

ــرای  ــوع اج ــت، موض ــث مقاوم ــر بح ــاوه ب ع
راحت تــر آن نیــز اهمیــت دارد؛ امــا بیشــتر 

تاکیــد روی مقاومــت آن بــود.

• آيــا ســاير لولــه هــای پلیمــری 
نداشــتند؟ مقاومتــی  چنیــن 

لولــه يــو پــی وی ســی نســبت بــه ســاير لوله هــا 
مقاوم تــر  ســی،  پــی وی  و همچنیــن خــود 
ــی وی  ــو پ ــه ي ــا لول ــل م ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
ســی را بــرای ايــن کار انتخــاب کرديــم؛ امــا در 
ــت  ــه مقاوم ــدان ب ــه چن ــاورزی ک ــی کش اراض

خیلــی بــاال نیــاز نــدارد و بــار زيــادی روی وارد 
نمی شــود؛ صرفــا بحــث انعطــاف پذيــری و 

ــت دارد. ــا اهمی ــرای م ــرای آن ب ــرايط اج ش

• لطفــا جزئیــات پــروژه فــرودگاه 
شــیراز را بیشــتر توضیــح دهیــد.

ــاين  ــن س ــش ل ــیراز دارای دو بخ ــرودگاه ش ف
و ايــر ســايت اســت؛ در بخــش ايــر ســايت 
ــیراز  ــرودگاه ش ــی ف ــمت هواي ــامل قس ــه ش ک
ــرد  ــر می گی ــار را در ب ــدود 700 هکت ــت ح اس
کــه خــود دارای دو بانــد پــروازی اســت و هــر 
ــا در  ــت. م ــر اس ــز 4500 مت ــا نی ــدام از آنه ک
ــی آن  ــی های زيرزمین ــد، زهکش ــرف بان دو ط
را در عمــق حــدود 2تــا 2 و نیــم متــر طراحــی 

ــم. کردي
عمــق  از  بايــد  زهکشــی  لوله هــای  ايــن   
ــه  ــاال دســت کــه از اطــراف ب نفــوذی کــه از ب
بانــد می آيــد جمــع آوری کــرده و اجــازه 
ــود و  ــک ش ــد نزدي ــر بان ــطح زي ــه س ــد ب ندهن
ــر تثبیــت شــود؛ چنانچــه  در يــک عمــق دو مت
آب پايین تــر رود مشــکلی وجــود نــدارد و 
نبايــد باالتــر بیايــد. بــرای اطــراف آن هــم شــن 
و ماســه در نظــر گرفته ايــم. شــیب مناســبی 
ــارج از  ــه خ ــده و ب ــی ش ــرای آن طراح ــز ب نی

فــرودگاه هدايــت می شــود.

• آيــا ايــن پــروژه وارد مرحلــه اجــرا 
شــده اســت؟

ايــن پــروژه در مرحلــه مناقصــه اســت فــاز يــک 
ــون در  ــده و اکن ــد ش ــب و تايی و دو آن تصوي
ــاز ســوم  ــرار دارد. ف ــکار ق ــن پیمان ــه تعیی مرحل
ــر  ــارت آن را ب ــود مشــاور يکــم نظ ــز خ آن نی

عهــده دارد.

ــران  ــد اي ــه می دانی ــه ک ــان گون • هم
اســت  متنوعــی  اقلیم هــای  دارای 
در  پروژه هــا  شــرايط،  بــه  بســته  و 
ــود،  ــف می ش ــی تعري ــکال مختلف اش
ــاز  ــتر نی ــا بیش ــران کجاه ــم اي در اقلی

ــود دارد؟  ــی وج ــه زهکش ب

در نواحــی خشــک و نیمــه خشــک کــه بحــث 
زيــر  آب  آنهــا  در  و  دارد  وجــود  شــوری 
زمینــی شــور وجــود دارد، بــه آبیــاری میانــی و 

ــاز داريــم. اگــر چنانچــه آب شــور  تکمیلــی نی
ــد توســط  در عمــق خــاک مــا باشــد حتمــا باي
ــا  ــی م ــن نواح ــود، در اي ــه ش ــی ها تخلی زهکش
ــم.  ــاز داري ــی نی ــی زيرزمین ــبکه زهکش ــه ش ب
ــه دو  ــی ب ــن نواح ــی در اي ــت زهکش در حقیق
ــن  ــه منظــور پايی ــم ب منظــور انجــام می شــود ه
منظــور  بــه  هــم  و  زيزمینــی  آب  انداختــن 
ــدن  ــور ش ــری از ش ــوری و جلوگی ــرل ش کنت
زهکشــی  مــا  اگــر  چــون  خــاک؛  دوبــاره 
خــاک  ســطح  بــه  شــوری  باشــیم  نداشــته 
می آيــد و محصــوالت کشــاورزی را دچــار 

می کنــد. مشــکل 

• شــرکت مشــاور يکــم تــا کنــون ۲50 
هــزار هکتــار را در مبحــث شــبکه های 
ــاری و زهکشــی مطالعــه و نظــارت  آبی
کــرده اســت؛ از ايــن میــزان بــه 
تناســب چنــد درصــد از لوله هــای 

ــت؟ ــده اس ــتفاده ش ــف اس مختل

بیشــتر پــروژه هــای مــا بــا اســتفاده از لولــه هــای 
پــی وی ســی انجــام شــده اســت. طراحــی 
نیشــکر اهــواز در حــدود 24 هزار هکتــار، طرح 
ــرزا کوچــک خــان؛ در  ــر و طــرح می ــر کبی امی
واقــع در آنجــا چنــد مشــاور ديگــر نیــز حضــور 
ــی  ــن لوله هــای پ ــز از همی داشــتند کــه آنهــا نی
ــای 125  ــا قطره ــی و ب ــرای زهکش ــی ب وی س
ــی در  ــل زهکش ــد. فواص ــتفاده کردن و 160 اس
ــه طــور متوســط  ــر ب ــا 60 مت ــا 50 ت آنجــا تقريب
اســت. اراضــی آنجــا تخــت اســت؛ کــه انتهــای 
ــه يــک ايســتگاه پمپــاژ و طــرف ديگــر  آنهــا ب

ــرار دارد. آن در اراضــی ق
ــن در دشــت دالکــی در اســتان بوشــهر  همچنی
اســت؛ در نخلســتان های  نیــز همیــن گونــه 
ــا  ــد ب ــتفاده ش ــا اس ــن لوله ه ــز از همی ــا نی آنج
ايــن تفــاوت کــه در نخلســتان بــر خــاف ســاير 
پروژه هــا امــکان اســتفاده از ترنچــر وجــود 
ــین  ــزی) ماش ــر فیلترري ــا روش ترنچ ــدارد؛ ب ن
زهکشــی( و کارگــذاری زهکشــی و غیــره 
ــا در  ــود؛ ام ــام می ش ــان انج ــورت همزم ــه ص ب
ــتان  ــود نخلس ــل وج ــه دلی ــی ب ــای دالک طرح ه
ــدود 10  ــد و ح ــتفاده ش ــی اس ــل مکانیک از بی
ايــن  هــزار هکتــار زهکشــی زيرزمینــی در 

نخلســتان ها اجــرا شــد.

ویژه نامه صنعت آب )مصاحبات(
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• آيــا همــه ايــن طــرح هــا بــا 
مــورد  و  شــد  اجــرا  موفقیــت 

گرفــت؟ قــرار  بهره بــرداری 

بلــه خــود شــرکت مشــاور يکــم هــم کار 
ــدود  ــی ح ــرح دالک ــام داد. ط ــارت را انج نظ

ــد.  ــام ش ــش انج ــال پی 12 س
ــودن از  ــر ب ــل ناگزي ــه دلی در طــرح دالکــی ب
قطــع برخــی از نخل هــا بــرای اجــرای پــروژه، 
مخالفت هــای اولیــه از ســوی اهالــی صــورت 
گرفــت؛ امــا ســازمان جهــاد کشــاورزی هزينه 
نخل هــا را بــه آنهــا پرداخــت کــرد و در 
نهايــت رضايــت بهره بــردار را نیــز در پــی 

داشــت.

ــت در  ــه فعالی ــه 4 ده ــه ب ــا توج • ب
ــا  ــی ب ــه خوب ــما ب ــوزه ش ــن ح اي
ــف  ــای مختل ــب لوله ه ــا و معاي مزاي
ــه  ــا از جمل ــرای پروژه ه ــرای اج ب
پــی وی ســی آشــنايی داريــد؛ اگــر 
ــری  ــای پلیم ــن لوله ه ــد بی بخواهی
در بخــش زهکشــی مقايســه ای داشــته 

ــت؟ ــه اس ــید، چگون باش

پــی وی ســی لوله هــای بــا کیفیــت و مناســبی 
ايــن بخــش محســوب می شــود. از  بــرای 
لحــاظ اجــرا مشــکل خاصــی نــدارد و مــا 
بــه همیــن دلیــل بیشــتر بــه ايــن محصــول 

ــم.  ــش داري گراي
در کل بنــده مزايــای لولــه هــای پــی وی ســی 
را بیشــتر می دانــم چــون از آن اســتفاده کــرده 
و جوابگــو بــوده اســت. مقاومــت و عمــر 
ــن  ــت و  همچنی ــده اس ــت ش ــا تس ــد آنه مفی
ــر  ــوب ديگ ــاخصه خ ــب آن ش ــت مناس قیم
ــا  ــاير لوله ه ــا س ــه ب ــول در مقايس ــن محص اي

ــت. ــی اس ــث زهکش ــرای مبح ب

• اگــر بخواهیــد پیشــنهادهايی را بــه 
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی 
ــی  ــد محصول ــت تولی ــی جه وی س
ــم  ــت و ه ــث کیفی ــم در بح ــر ه بهت
ارائــه  اجــرا  و  نصــب  تســهیل در 
دهیــد، شــامل چــه مــواردی اســت؟

اگــر در بخــش فیلتــر روی آن کار شــود؛ 
ــزارع  ــدگان م ــال خــود تولیدکنن ــه طــور مث ب
آزمايشــی داشــته باشــند و در آن از فیلترهــای 
ــر  ــال حاض ــد؛ در ح ــتفاده کنن ــی اس مصنوع
در ايــران بیشــتر اســتفاده از فیلترهــای طبیعــی 
همچــون شــن و ماســه رايــج اســت؛ امــا 
ــا ر وی فیلترهــای مصنوعــی هــم کار  اگــر م
انجــام دهیــم از نظــر اجــرا هــم راحت تــر 
اســت. الزمــه اســتفاده از فیلترهــای مصنوعــی 
ــاک  ــوع خ ــد ن ــه در چن ــت ک ــن اس ــم اي ه
آزمايــش شــود و ســپس بــه کارفرمــا پیشــنهاد 
شــود؛ بــا ايــن روش کارفرمــا هــم بــه ســمت 

ــود.. ــوق داده ش ــی س ــای مصنوع فیلتره

ــدگان  ــی تولیدکنن ــه عبارت ــی ب • يعن
ــته  ــی داش ــای پايلوت ــرح ه ــد ط باي
باشــند و پــس از انجــام آزمايش هــای 
الزم و آزمــون و خطــا، محصــول 
ــد. ــی کنن ــازار معرف ــه ب ــب را ب مناس

ــه  بلــه کامــا درســت اســت؛ بــرای خــود لول
هــم بايــد ايــن اتفــاق بیافتــد. البتــه شــايد ايــن 
مســئله وجــود داشــته باشــد، مثــا از نظــر 
ــد  ــن دســت؛ باي ــواردی از اي ــان اجــرا و م زم
يــک همفکــری بیــن مشــاور و تولیدکنندگان 
ــه  ــا ب ــت کارفرم ــا در نهاي ــرد ت ــورت گی ص
ــن محصــوالت مجــاب شــوند. ــتفاده از اي اس

• شــما پــس از مراحــل مطالعــه و 
ــا  ــکار جهــت اجــرا، آي انتخــاب پیمان
ــک  ــا ي ــول ب ــاب مصح ــرای انتخ ب
برنــد خــاص، ونــدور لیســتی د اريــد 
ــی  ــع خاص ــه مراج ــه ب ــن ک ــا اي ي

می کنیــد؟ رجــوع 

توانايــی  تولیدکنندگانــی کــه  لیســت  بلــه 
تولیــد لولــه بــا اقطــار مختلــف را دارنــد 
مــواردی  آن  از  غیــر  بــه  و  دارد  وجــود 
ــه  ــت دارد؛ ب ــز اهمی ــل نی ــل حم ــد فواص مانن
طــور مثــال بــرای پروژه هــای نزديــک بــه 
ــه  ــا توصی ــاور آنج ــه مج ــهر، کارخان ــر ش ه
ــه  ــد آن کارخان ــی تولی ــه تواناي ــود؛ البت می ش
نیــز مهــم اســت کــه بتوانــد نیــاز پــروژه را از 

نظــر قطرهــای مختلــف تامیــن کنــد. البتــه در 
ــرای  ــز ب ــتانداردها نی ــت اس ــش رعاي ــن بخ اي

مــا اهمیــت دارد. 

موجــود  هــای  نقــد  از  يکــی   •
ــی  ــه گاه ــت ک ــن اس ــکاران اي پیمان
ــت  ــول، کیفی ــده محص ــن کنن تامی
يکســانی در پــارت هــای متعــدد 
خــود نــدارد، مثــال پــارت دوم دارای 
کیفیــت پــارت اول نیســت؛ در بحــث 
نظــارت چگونــه بــا ايــن عــدم ثبــات 

کیفیــت روبــرو می شــويد؟

ــه  ــا ب ــر لوله ه ــارت ب ــی و نظ ــث بازرس در بح
صــورت رنــدوم بخشــی از  محصــول انتخــاب 
و بــه آزمايشــگاه ارســال می شــود تــا مبــادا از 
ــن  اســتانداردها عــدول کــرده باشــند. همچنی
در بحــث نــگاه داری و دپــوی آن در کارگاه 
مثــال  بــه طــور  انجــام می شــود؛  نظــارت 
ــاب در  ــش آفت ــرض تاب ــا در مع ــد لوله ه نباي

ــد. ــرار گیرن ــدت ق ــی م طوالن

• آيــا در حــال حاضــر پــروژه ای 
ــد؟ ــه داري ــت مطالع ــد در دس جدي

ــتفاده  ــا اس ــی ب ــش زهکش ــه در بخ ــر؛ البت خی
ــی وی ســی، طــرح شــادگان  ــه هــای پ از لول
را داريــم کــه اکنــون در مرحلــه طراحــی فــاز 
دوم آن قــرار دارد. ايــن پــروژه در حــدود 10 
ــاز  ــی نی ــه زهکش ــه ب ــت ک ــار اس ــزار هکت ه
ــه  ــار ب دارد، امــا در ايــن مرحلــه 4 هــزار هکت

صــورت پايلــوت طراحــی شــده اســت.

• لطفــا هــر موضوعــی کــه طــرح آن 
ــد. ــان کنی ــد بی را ضــروری می دانی

ــتفاده از  ــد اس ــور باي ــدگان کل کش تولیدکنن
فیلتــر را در دســتور کار قــرار دهنــد و امــکان 
بازديــد مشــاوران را فراهــم ســازند. البتــه ايــن 
ــادر رخ داده اســت؛ امــا  اتفــاق بــه صــورت ن
ايــن موضــوع بايــد در هــر اســتان انجام شــود. 

ویژه نامه صنعت آب )مصاحبات(
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مديرکل امور آب  و خاک 
جهاد کشاورزی:

هیچ  محدودیت 
اعتباری برای 

اجرای سیستم  نوین 
آبیاری وجود ندارد

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـه نقل 
شـنبه  ظهـر  سـرافرازی  رضـا  مهـر،  از 
بوشـهر  در  خبرنـگاران  بـا  نشسـت  در 
سیاسـت ها  از  يکـی  داشـت:  اظهـار 
جهـاد  وزارت  اصلـی  رويکردهـای  و 
افزايـش  و  تقويـت  کشـاورزی 
و  اسـت  آبیـاری  نويـن  سیسـتم های 
در ايـن راسـتا هیچ گونـه محدوديتـی 
اعتبـار  تأمیـن  لحـاظ  از  اجـرا  بـرای 

نـدارد. وجـود  موردنیـاز 

وی بـا بیـان اينکـه سیسـتم های نويـن آبیـاری 
حفـظ  راسـتای  در  کشـاورزی  اراضـی  در 
منابـع آب پايـدار در اراضـی کشـاورزی اجـرا 
میلیـون   2.1 تاکنـون  اينکـه  افـزود:  می شـود 
هکتـار اراضی کشـاورزی به سیسـتم های نوين 
آبیـاری مجهـز شـده اند امسـال نیـز 150 هـزار 
هکتـار اراضی کشـاورزی به اين سـامانه مجهز 

می شـود.
سـرافرازی بیـان کـرد: اجرای ايـن طرح های 

آبیـاری نويـن کشـاورزی بـا اعتبـارات دولتـی 
اجراشـده و برخـی هـم بهره بـرداران به صورت 

خـود اجرايـی عملیاتـی می کنند.
سـاالنه 250 هـزار هکتـار آبیـاری تحـت فشـار 

در کشـور انجـام می شـود
وی تصريـح کـرد: سـاالنه 250 هـزار هکتـار 
آبیـاری تحت فشـار در کشـور انجام می شـود، 
اجـرای ايـن طرح بـه تأمیـن اعتبار و مـواد اولیه 
بسـتگی دارد چراکـه 70 درصـد لـوازم اجرای 
اسـت  پلی اتیلـن  لـوازم  بـه  متکـی  طـرح  ايـن 
تأمیـن  پتروشـیمی  مجتمع هـای  طريـق  از  کـه 

می شـود.
امـور آب و خـاک وزارت  مديـرکل 
جهاد کشـاورزی افزود: بهـره وری تولیدات 
محصـوالت کشـاورزی و حفظ منابـع پايه آب 
و خـاک از مزيت هـای سـامانه آبیـاری تحـت 
فشـار اسـت و آبیـاری زيـر قشـری، قطـره ای و 
آبیـاری کاسـیک ثابـت، متحـرک و بارانـی 
ازجملـه سـامانه های آبیـاری نويـن اسـت کـه 

هزينه هـای هـر کـدام متفـاوت اسـت.
مرمـت،  اراضـی،  نوسـازی  و  تجهیـز  وی، 

بازسـازی قنـوات و اجـرای شـبکه های آبیـاری 
اجـرای  در  و گفـت:  داد  قـرار  مورداشـاره  را 
طـرح نخلسـتان، اعتبـارات الزم تأمین شـده که 

می شـود.  تسـريع  اجرايـان  رونـد 
میلیـارد   62 سـال گذشـته  تصريـح کـرد:  وی 
تومـان اعتبـار بـرای اجـرا، مرمـت و بازسـازی 
قنـوات تخصیـص يافـت که امسـال ايـن اعتبار 

يافتـه اسـت. قابل توجهـی  افزايـش 
 

سـرافرازی بیـان کـرد: امسـال بـرای اجـرای 
طـرح مرمـت و بازسـازی قنـوات 140 میلیـارد 
تومـان اعتبـار ملـی مصـوب شـده کـه عـاوه 
بـر آن اعتبـارات اسـتانی هـم بـرای اجـرای اين 

می يابـد. تخصیـص  پـروژه 
 

امـور آب و خـاک وزارت  مديـرکل 
کـرد:  خاطرنشـان  کشـاورزی  جهـاد 
اعتبـارات ملـی بخش تجهیز و نوسـازی اراضی 
بـا  هماننـد سـال گذشـته اسـت کـه ان شـاءاهلل 
مـی رود  امیـد  انجـام  حـال  در  پیگیری هـای 

شـود. ايجـاد  خوبـی  جهـش 

مديـرکل امـور آب و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: هیچ گونـه محدوديـت اعتبـاری بـرای اجـرای 
سیسـتم های نويـن آبیـاری وجـود نـدارد.

ویژه نامه صنعت آب )گزارش(
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از  آبیــاری  نويــن  ســامانه های  طــرح  مجــری 
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــی 2 ه پیش بین
ســال  در  آبیــاری  نويــن  ســامانه های  اجــرای 

جــاری خبــر داد.

ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه نقــل 
از  وزارت جهــاد کشــاورزی، عبــاس 
زارع از تجهیــز يــک میلیــون و ۹60 
هــزار هکتــار از اراضــی آبــی کشــور بــه 
ــر داد  ــاری خب ــن آبی ــامانه های نوي س
ــاری 17۲  ــال ج ــت: در س و اظهارداش
ــت  ــی تح ــی آب ــار از اراض ــزار هکت ه
پوشــش ســامانه های نويــن آبیــاری 
قــرار گرفتــه اســت کــه ۳۹ هــزار 
هکتــار آن اجــرا و تحويــل کشــاورز 
شــده اســت و 1۳۳ هــزار هــم در دســت 

ــت. اجراس

وی افــزود: بــر طبــق سیاســت وزارت جهــاد 
کشــاورزی می بايســت عمــده اعتباراتــی کــه بــه 
صــورت کمــک باعــوض در اختیار کشــاورزان 
ــاری  ــیوه های آبی ــرای ش ــه اج ــرد ب ــرار می گی ق
ــد. از آنجاکــه  ــر اختصــاص ياب ــان باالت ــا راندم ب
ــری  ــان باالت ــی راندم ــره ای و موضع ــاری قط آبی
دارنــد، برنامه ريزی هــا در جهــت توســعه ايــن 

شــیوه ها اســت.

آبیــاری،  نويــن  ســامانه های  طــرح  مجــری 
ــد  ــدود 54 درص ــال 94 ح ــرد: در س ــح ک تصري
ــی  ــاری باران ــه آبی ــاری ب ــن آبی ــامانه های نوي س
اختصــاص داشــت و خوشــبختانه بــا سیاســتی کــه 
اتخــاذ شــد، در پايــان ســال 97 ســهم ايــن شــیوه 

ــت. ــش ياف ــد کاه ــه 24 درص ــاری ب آبی

ــده  ــی ش ــارات پیش بین ــه اعتب ــاره ب ــا اش زارع ب
 ،98 ســال  در  ســامانه ها  ايــن  اجــرای  بــرای 
شــده  پیش بینــی  اعتبــارات  مجمــوع  گفــت: 
بــرای اجــرای ســامانه های نويــن آبیــاری در 
ســال جــاری از بودجــه ســنواتی و برداشــت 
از صنــدوق توســعه ملــی بــا اذن مقــام معظــم 
ــت  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــدود 2 ه ــری، ح رهب
بــه اســتان ها صــورت  امــا هنــوز تخصیصــی 
ايجــاد  تعهــد  اســتان ها  ولــی  اســت  نگرفتــه 
کشــاورزان،  ســرمايه  بــا  را  کار  و  کرده انــد 
لــوازم  پیمانــکاران و حتــی تامیــن کننــدگان 
انجــام داده انــد. مــا هــم بــه شــدت پیگیــر هســتیم 
ــه اســتان ها، مطالبــات  ــا اولیــن تخصیــص ب کــه ب

پرداخــت شــود.

تخصیــص  صــورت  در  اينکــه  بیــان  بــا  وی 
ــار  ــزار هکت ــده، 150 ه ــی ش ــارات پیش بین اعتب
بــه ســامانه های نويــن  از اراضــی کشــاورزی 
کــرد:  خاطرنشــان  شــوند،  مجهــز  آبیــاری 
کمک هــای دولتــی بــرای اجــرای شــیوه های 

ــن ترتیــب  ــاری متفــاوت اســت بدي مختلــف آبی
آبیــاری  بــرای  کمک هــا  ايــن  میــزان  کــه 
ــرای  ــاری، ب ــین های آبی ــتر از ماش ــی بیش موضع
ــی  ــاری بیشــتر از کاســیک باران ماشــین های آبی
و بــرای کاســیک بارانــی بیشــتر از کم فشــار 

ــت. اس

مجــری طــرح ســامانه های نويــن آبیــاری، ادامــه 
داد: بــا توجــه بــه افزايش قیمــت مــواد، تجهیزات 
و لــوازم آبیــاری، کمک هــای باعــوض دولتــی 
حــدود 65 تــا 70 درصــد هزينه هــای اجــرای 

ــد. ــش می ده ــن را پوش ــامانه های نوي س

ــا تاکیــد بــر اهمیــت توســعه ســامانه های  زارع ب
نويــن آبیــاری بــرای کشــور، تصريــح کــرد: 
بــه  ارزيابی هــای  و  تحقیقــات  اســاس  بــر 
ــا  ــاری ب ــار آبی ــر هکت ــده، در ازای ه ــل آم عم
شــیوه های نويــن حداقــل 30 درصــد افزايــش 
ــرف  ــش مص ــد کاه ــول، 30 درص ــد محص تولی
نهاده هــای کشــاورزی بــه ويــژه ســم و کــود 
و 25 درصــد کاهــش مصــرف انــرژی بــرای 
ــاق  ــی اتف ــفره های زيرزمین ــتحصال آب از س اس

فتــد. می ا

وی افــزود: عــاوه بــر ايــن، بــا اجــرای ايــن 
ــار  ــر هکت ــرد آب در ه ــان کارب ــامانه ها راندم س

حــدود 44 درصــد ارتقــا می يابــد.

پـیش بینـی2هـزار میلـیارد تومـان 
بـرای اجرای سـامانه های نوین آبـیاری

گزارش های خبری
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ــوروپ، قیمت هــای  ــل از پالســتیک نیوز ي ــه نق ــی وی ســی ب ــه و اتصــاالت پ ــی انجمــن لول ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
نقــدی مونواتیلــن گاليکــول )MEG( و پلی اتیلــن )PE( در بــازار آســیا به دنبــال حمــالت پهپــادی بــه تاسیســات نفتــی 

عربســتان ســعودی افزايــش يافــت.

 براســاس داده هــای منتشــر شــده از ســوی موسســه مشــاوره ای وود 
قیمت هــای  لنــدن،  در  مســتقر   ،)Wood Mackenzie( مکنــزی 
اســپات مونواتیلــن گايکــول )MEG( و پلی اتیلــن )PE( در بــازار 
ــی  ــات نفت ــه تاسیس ــادی ب ــات پهپ ــر حم ــار خب ــال انتش ــه دنب ــیا ب آس

عربســتان ســعودی، جهــش قابل توجهــی داشــت.
عربســتان بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 7 میلیــون و 800 هــزار تــن مونواتیلــن 
گايکــول و 9 میلیــون تــن پلی اتیلــن در ســال، يکــی از عرضه کننــدگان 
ــی،  ــلمن ل ــی رود. س ــمار م ــیمی به ش ــول پتروش ــن دو محص ــدی اي کلی
ــرد:  ــام ک ــه ای اع ــزی در بیانی ــترهای وودمکن ــی اس ــاخه پل ــس ش رئی

قیمت هــای اســپات مونواتیلــن گايکــول در بــازار داخلــی و مهــم چیــن 
بــه 5 هــزار و 200 يــوآن )معــادل 665 يــورو( و باالتــر در هفتــه گذشــته 

افزايــش يافتــه اســت.
رقمــی کــه رشــد بیــش از 400 يوآنــی )معــادل 51 يــورو( را در مقايســه 
ــه  ــن ک ــازار چی ــد. ب ــان می ده ــته نش ــه گذش ــی هفت ــای پايان ــا قیمت ه ب
ــود را از  ــت خ ــرد، فعالی ــر می ب ــه س ــات ب ــته در تعطی ــه گذش از جمع
ســر گرفتــه اســت. لــی افــزود: از طرفــی قیمت هــای وارداتــی بــر مبنــای 
ــا 40  ــش 30 ت ــا افزاي ــز ب ــن )CFR China basis( نی ــی اف آر چی س

ــر رســیده اســت. ــه 600 دالر و فرات دالری ب

جهش قیمت برخی محصوالت 
پتروشیمی در بـازارهای آسـیایـی
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چهــل و ششــمین نمايشــگاه بیــن المللــی بازرگانــی بغــداد از 10 تــا 19 آبــان مــاه 
1398 برگــزار مــی شــود.

اتصــاالت                    و  لولــه  انجمــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پــی وی ســی، بــر اســاس نمابــر ارســالی بــه دفتــر انجمــن، ايــن 
ــداد  ــهر بغ ــی ش ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــايت نمايش ــداد در س روي
برگــزار خواهــد شــد کــه بــر اســاس آمــار ارائــه شــداز از میــزان 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــد باالي ــتقبال و بازدي اس

ــداد و  ــه بغ ــران ب ــور اي ــس جمه ــفر رئی ــس از س ــه پ ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــن دو  ــادی بی ــترک اقتص ــای مش ــکاری ه ــیون هم ــزاری کمیس ــن برگ همچنی
ــورد  ــال م ــارد دالر در س ــقف 20 میلی ــا س ــادالت ت ــم تب ــش حج ــور، افزاي کش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرف ق ــت دو ط موافق
ــازار داخلــی از اهمیــت زيــادی  ــه رکــود ب ــا توجــه ب حضــور در ايــن رويــداد ب

ــران برخــوردار اســت. ــرای فعــاالن اقتصــادی اي ب

پـاویون ایـران در 
نـمایشگاه بـغداد 

برپـا مـی شـود
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جمهــوری اســامی ايــران اقــدام بــه برپايــی نمايشــگاهی 
عــراق         کردســتان  شــهرهای  از  ســلیمانیه  در  اختصاصــی 

ــد. ــی کن م

ــه و  ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتصــاالت پــی وی ســی، بــر اســاس نمابــر ارســالی 
ــا 7 دی  ــگاه از ۳ ت ــن نمايش ــن، اي ــر انجم ــه دفت ب

ــود. ــی ش ــزار م ــلیمانیه برگ ــاه 1۳۹8 در س م

ــی و  ــای دائم ــگاه ه ــرکت نمايش ــوق ش ــگاه ف ــری نمايش مج
بیــن المللــی جنــوب اســتان آذربايجــان غربــی اســت. هــدف 
ــدی  ــی توانمن ــن نمايشــگاه اختصاصــی، معرف از برگــزاری اي
هــای کشــور ايــران بــه تاجــران اقلیــم کردســتان عــراق اســت.

 

نـمایشگاه 
اخـتصاصی ایـران 

در سـلیمانـیه
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جهــت  شــمالی  مقدونیــه  کشــور 
ــی و  ــای فن ــدی ه ــتفاده از توانمن اس
ــران  ــی اي ــش خصوص ــی بخ تخصص
ــن  ــای نوي ــامانه ه ــعه س ــرای توس ب
آبیــاری در مقدونیــه ابــراز تمايــل 

ــرد. ک

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 
ــر  ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
دفتــر  بــه  ارســالی  نمابــر  اســاس 
انجمــن، ايــن اعــالم آمادگــی پــس از 
مالقــات ســفیر ايــران بــا وزيــر کشــور 

ــت. ــورت گرف ــمالی ص ــه ش مقدونی

بــر اســاس ايــن گــزارش عــاوه بــر موضــوع فــوق، وزيــر کشــاورزی کشــور مقدونیــه شــمالی بــرای 
حضــور بخــش خصوصــی آن کشــور در نمايشــگاه هــای تخصصــی کشــاورزی ايــران، ابــزار عاقــه 

. د کر

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به پیرو اين توافق در نامه ای اعام کرد:

1- بــا توجــه بــه تــاش هــای انجــام شــده، ظرفیــت فنــی و مهندســی ســالیانه 400 هــزار هکتــار بــرای 
ــرکت  ــزار ش ــال 2 ه ــور فع ــا حض ــاری ب ــن آبی ــای نوي ــواع روش ه ــرای ان ــی و اج ــه، طراح مطالع
مشــاور و پیمانــکار صاحیــت دار آمــوزش ديــده و همچنیــن حــدود 400 شــرکت در زمینــه تولیــد 
لــوازم و تجهیــزات ســامانه هــای نويــن آبیــاری در کشــور فعالیــت دارنــد و از ظرفیــت و پتانســیل 
فنــی و تخصصــی شــرکت هــای موصــوف بــرای همــکاری در راســتای توســعه ســامانه هــای آبیاری 
در کشــور مقدونیــه شــمالی قابــل اســتفاده اســت کــه موضــوع از طريــق انجمــن هــای صنفــی هــر 

يــک از شــرکت هــای مذکــور قابــل پیگیــری و اقــدام خواهــد بــود.

2- نمايشــگاه هــای تخصصــی آبیــاری در دی مــاه ســال جــاری در محــل دائمــی برگــزاری 
نمايشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی شــود. ضمنــا اطاعــات مربــوط بــه برگــزاری ســاير 

ــت در دســترس اســت. ــی معاون ــط عموم ــق رواب ــای کشــاورزی از طري نمايشــگاه ه

ابراز تمایل مقدونیه شمالی  برای استفاده از 
توانمندی های سامانه های نوین آبیاری ایران
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ــدگان  ــا و نماين ــکل ها، انجمن ه ــا تش ــش ب ــر بخ ــم و اث ــرات مه ــه مذاک ــبی، ب ــه طهماس مرضی
صنايــع تکمیلــی پتروشــیمی اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت ملــی صنايــع پتروشــیمی 
بــرای فــروش اعتبــاری محصــوالت  بــا مجتمع هــای پتروشــیمی  هماهنگی هــای الزم را 
 PET ــده ــوان تامین کنن ــان به عن آغــاز کــرده اســت و خوشــبختانه پتروشــیمی شــهید تندگوي

ــت.  ــام داده اس ــی انج ــع تکمیل ــد صناي ــهیل خري ــرای تس ــی را ب ــای مهم اقدام ه
وی افــزود: رونــق تولیــد و کاهــش خام فروشــی به عنــوان يــک راهبــرد مهــم در دســتور کار 
فعالیــت دفتــر توســعه صنايــع تکمیلــی پتروشــیمی قــرار دارد و تــاش داريــم تــا بــا همــکاری 
ســتاد تنظیــم بــازار و همچنیــن بــورس کاالی ايــران نیازهــای تولید کننــدگان داخلــی را تامیــن 
ــه عقــد  ــازار و اهتمــام شــرکت های پتروشــیمی ب ــه ثبــات نســبی ب ــا توجــه ب کنیــم. همچنیــن ب
ــرای عقــد قراردادهــای بلندمــدت کشــف پرمیــوم در  قراردادهــای بلندمــدت، شــرايط الزم ب

بــورس کاال بــرای بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی مهیــا شــده اســت. 
ــورس کاال،  ــه کاهــش فــروش برخــی محصــوالت پتروشــیمی در ب ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
نســبت بــه کاهــش کــف عرضه هــا اقــدام شــده اســت و در صــورت تــداوم آن، کــف عرضــه 

فصــل پايیــز نیــز کاهشــی خواهــد بــود.

حمايــت  هــدف  بــا  پتروشــیمی  مجتمع هــای 
مــورد  خــوراک  تامیــن  و  داخــل  ســاخت  از 
نیــاز صنايــع تکمیلــی، آمــاده فــروش اعتبــاری 

هســتند. خــود  محصــوالت 
ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه 
ــتر  ــق بیش ــدف رون ــا ه ــا، ب ــل از نیپن نق
ــل،  ــد داخ ــت از تولی ــز حماي ــازار و نی ب
ــوالت  ــاری محص ــروش اعتب ــه زودی ف ب
راســتای  در  پتروشــیمی  مجتمع هــای 
تامیــن نیازهــای صنايــع تکمیلــی محقــق 
خواهــد شــد و پتروشــیمی ها آمــاده 
خــود  محصــوالت  اعتبــاری  فــروش 

ــتند. هس

رونق تولید با فروش اعتباری محصوالت 
مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی
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صــادرات  جديــد  مقــر  می توانــد  عمــان 
مجــدد ايــران باشــد؟ ايــن ســوال مدت هاســت 
بــه خــود مشــغول کــرده  را  تجــار  اذهــان 
اســت. چــراغ ســبز مقامــات ايرانــی بــرای 
حضــور ســرمايه گذاران عمانــی از يکســو و 
اســتقبال عمانی هــا بــرای حضــور ايرانی هــا 
در اقتصادشــان از ســوی ديگــر، حاکــی از آن 
ــرای  ــه ب ــدی در منطق ــگاه جدي ــه پاي ــت ک اس
ــت.  ــدازی اس ــال راه ان ــادی درح ــاالن اقتص فع
ــتم  ــت سیس ــر تقوي ــد ب ــه می توان ــی ک پايگاه
ايــران  خارجــی  تجــارت  و  ارزی  انتقــال 

تاثیرگــذار باشــد.
 در همیــن راســتا، اتــاق مشــترک ايــران و 
عمــان بــه منظــور آشــنايی بیشــتر تجــار و 
ســرمايه گذاران ايرانــی بــا بازار عمــان، در يک 

ــب وکار،  ــت کس ــريح وضعی ــه تش ــش ب هماي
معرفــی ظرفیت هــا و زمینه هــای تجــارت و 
ــن  ــد. در اي ــان پرداختن ــرمايه گذاری در عم س
می توانــد  عمــان  کــه  شــد  اعــام  نشســت 
به عنــوان کشــوری بــرای صــادرات مجــدد 

ــود. ــی ش ــی معرف ــای ايران کااله
ايــن کشــور به دلیــل عضويــت در ســازمان 
ــورهايی  ــیاری از کش ــا بس ــی ب ــارت جهان تج
ــاط  ــه ارتب ــادر ب ــی ق ــل سیاس ــران به دلی ــه اي ک
ــاط اســت. از ايــن رو،  ــا آنهــا نیســت، در ارتب ب
صــادرات  جديــد  مقــر  به عنــوان  می تــوان 
ــور  ــن کش ــی، روی اي ــای ايران ــدد کااله مج

ــرد. ــاز ک ــاب ب حس
اواخــر تیــر امســال نیــز وزيــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت ايــران در ســفری بــه عمــان در ديــدار 

بــا وزيــر حمل و نقــل و ارتباطــات و وزيــر 
ــط  ــعه رواب ــر توس ــان  ب ــارت عم ــت و تج صنع
سیاســی و اقتصــادی دوطرفــه تاکیــد کــرده 
ــق آباد«،  ــه عش ــازی موافقت نام ــت. »فعال س اس
تســهیات  ارائــه  بــرای  ايــران  »آمادگــی 
عمانــی«،  بازرگانــان  و  ســرمايه گذاران  بــه 
»رايزنــی بــرای دسترســی بــه بازارهــای آســیای 
ــرای برگــزاری  ــا« و »آمادگــی ب ــه و آفريق میان
مشــترک  کمیســیون  اجــاس  هجدهمیــن 
ايــران و عمــان« از مهم تريــن ســرفصل های 
سیاســت گذاران  گفت وگــوی  و  مذاکــره 
ايرانــی و عمانــی در ديــدار اخیــر بــوده اســت.

 
تجارت با عمان

نگاهــی بــه تجــارت خارجی ايــران و عمــان در 
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ــه  ــی ک ــت. پايگاه ــکل گیری اس ــال ش ــارت در ح ــرای تج ــه ب ــدی در منطق ــگاه جدي ــه پاي ــت ک ــن اس ــی از اي ــادی حاک ــاالن اقتص ــی فع ارزياب
ــد. ــذار باش ــی تاثیرگ ــارت خارج ــال ارزی و تج ــتم انتق ــت سیس ــر تقوي ــد ب می توان

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه نقــل از دنیــای اقتصــاد ؛ ارزيابــی اتــاق مشــترک 
ايــران و عمــان حاکــی از ايــن اســت کــه تجــار ايــران می تواننــد روی عمــان به عنــوان مقــر جديــد صــادرات مجــدد 
کاالهــا، حســاب بــاز کننــد. صــدور رواديــد بــا هزينــه کــم و ســرعت بــاال، برقــراری خــط مســتقیم کشــتیرانی بیــن بنــادر 

ايــران و عمــان و خــط هوايــی مســتقیم، مزيــت توســعه روابــط اقتصــادی بــا ايــن کشــور را افزايــش داده اســت.

فـرصت عـمان 
به تـجار ایـران
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گزارش های خبری

ــدار  ســال 97 نشــان می دهــد ايــن کشــور خري
729 میلیــون دالر کاالی ايرانــی بــود و در ازای 
آن 433 میلیــون دالر کاال بــه ايــران صــادر 
ــاری  ــادالت تج ــم مب ــوع حج ــرد. در مجم ک
بــا عمــان يــک میلیــارد و 161 میلیــون دالر 
ــون  ــت 296میلی ــز مثب ــاری نی ــراز تج ــوده و ت ب
دالر و بــه نفــع ايــران اســت. عمــان تنهــا کشــور 
همســايه ايــران اســت کــه در ســال 97 هــم در 
صــادرات بــه ايــران و هــم در واردات از ايــران 

رشــد ارزشــی داشــته اســت.
ــازار، راه  ــه گفتــه تجــار فعــال در ايــن ب البتــه ب
طوالنــی بــرای جايگزينــی عمــان در پیــش 
نیــز چنیــن  اســت. حتــی روايــات آمــاری 
موضوعــی را تايیــد می کنــد. امــارات همچنــان 
از شــرکای اصلــی ايــران اســت. آمارهــای 
ــادرات  ــه ص ــت از آن دارد ک ــال 97 حکاي س
بــه امــارات 5 میلیــارد و 955 میلیــون دالر و 
واردات از ايــن کشــور 6 میلیــارد و 567 میلیون 
دالر بــوده اســت. البتــه در آخريــن آمار منتشــر 
شــده از ســوی گمــرک، صــادرات بــه امــارات 
در 5 مــاه منتهــی بــه مــرداد افــت بیــش از يــک 
میلیــارد و 800 میلیــون دالری نســبت بــه مــدت 
ــاه  ــج م ــت )در پن ــته اس ــل داش ــال قب ــابه س مش
بــه  بــه مــرداد 97 ارزش صــادرات  منتهــی 
ــوده،  ــون دالر ب ــارد و 500 میلی ــارات 3 میلی ام
درحالی کــه در پنــج مــاه منتهــی بــه مــرداد 98 
میــزان صــادرات يــک میلیــارد و 667 میلیــون 
ــان ارزش  ــا همچن ــت(، ام ــده اس ــت ش دالر ثب
ــا  ــاس ب ــل قی ــارات قاب ــه ام ــران ب ــادرات اي ص
ــه در واردات  ــان نیســت. البت ــه عم صــادرات ب
شــاهد رشــد ارزشــی نســبت بــه مــرداد 97 
بوده ايــم )در مــرداد 97 معــادل 2 میلیــارد و 
ثبــت  امــارات  از  میلیــون دالر واردات   668
شــده و در مــرداد 98 ايــن رقــم بــه 3 میلیــارد و 

ــت(. ــیده اس ــون دالر رس 40 میلی
 

استفاده از ظرفیت ها
اگرچــه فاصلــه تجــارت ايــران و عمــان بــا 
تجــارت ايــران و امــارات زيــاد اســت، امــا 
درهــای  گشــودن  صــدد  در  ايرانــی  تجــار 
ــت  ــتند. در نشس ــور هس ــن کش ــا اي ــارت ب تج
عمــان  در  تجــاری  ظرفیت هــای  معرفــی 
محســن ضرابــی، رئیــس اتــاق مشــترک ايــران 
ــتر  ــنايی بیش ــرای آش ــرد: ب ــد ک ــان تاکی و عم

بــازار  بــا  ايرانــی  ســرمايه گذاران  و  تجــار 
عمــان تصمیــم گرفتیــم، جلســه ای ترتیــب 
ــد  ــی عاقه من ــکل های تخصص ــم و از تش دهی
ــا  ــم ت ــازار عمــان دعــوت کنی ــه حضــور در ب ب
بــا محیــط کســب وکار، مشــوق ها و قوانیــن 

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــور بیش ــن کش ــاری اي تج
براســاس گــزارش اتــاق ايــران، ايــن فعــال 
اقتصــادی، روابــط سیاســی ايــران و عمــان 
را از ســال ها قبــل در حــد عالــی و مطلــوب 
ــن  ــی رود در چنی ــار م ــت: انتظ ــت و گف دانس
کشــور  دو  اقتصــادی  روابــط  وضعیتــی، 
نیــز رونــد صعــودی داشــته باشــد. هرچنــد 
متاســفانه آن طــور کــه بايــد، نتوانســته ايم از 
ظرفیت هــای اقتصــادی دو کشــور بهــره ببريــم.

او بــه وضعیــت تجــارت بیــن دو کشــور اشــاره 
و تصريــح کــرد: در ســال 92 حجــم صــادرات 
ايــران بــه عمــان بالــغ بــر 146 میلیــون دالر 
بــوده کــه خوشــبختانه بــا تاش هــای اتــاق 
 729 بــه  رقــم  ايــن   97 ســال  در  مشــترک 

ــت. ــیده اس ــون دالر رس میلی
ــرای توســعه  ــن نقشــه راهــی ب ــی از تدوي ضراب
ــاق  ــوی ات ــان از س ــران و عم ــن اي ــارت بی تج
گفــت:  و  داد  خبــر   92 ســال  در  مشــترک 
ــود  ــای موج ــه آماره ــه ب ــا توج ــال ب در آن س
تصمیــم گرفتیــم، مشــکات و موانعــی را کــه 
بــر ســر راه مناســبات بیــن ايــران و عمــان بــود 
ــا ارائــه راهــکار بــرای هــر  شناســايی کنیــم و ب
ــن  ــادی بی ــط اقتص ــعه رواب ــه توس ــدام، زمین ک
دو کشــور را مهیــا  ســازيم. خوشــبختانه امــروز 
ــا ســرعت باالتــری  ــه کــم و ب ــا هزين ــد ب روادي
بــرای تجــار ايرانــی صــادر می شــود. همچنیــن 
خط مســتقیم کشــتیرانی بیــن چنــد بنــدر ايــران 
و عمــان و خــط هوايــی مســتقیم بیــن تعــدادی 
ــس  ــرار اســت. رئی از شــهرهای دو کشــور برق
ــم  ــاره ای ه ــان اش ــران و عم ــترک اي ــاق مش ات
ــران از عمــان داشــت.  ــت واردات اي ــه وضعی ب
براســاس آنچــه گفتــه شــد در ســال 92 میــزان 
واردات ايــران از ايــن کشــور 75 میلیــون دالر 
ــون دالر  ــه 433 میلی ــال 97 ب ــه در س ــوده ک ب

رســیده اســت.
ــان  ــران و عم ــارت اي ــم تج ــوع حج  در مجم
در ســال 97 بــه بیــش از يــک میلیــارد دالر 
می رســد. وی در ادامــه بــه روابــط سیاســی 
ايــن کشــور بــا کشــورهای مختلــف دنیا اشــاره 

و عمــان را پايــگاه خوبــی  بــرای صــادرات 
تحريمــی  شــرايط  در  به ويــژه  کاال  مجــدد 
ــاد او  ــه اعتق ــی کــرد. ب ــران معرف ــر اي حاکــم ب
ــی  ــازمان جهان ــت در س ــل عضوي ــان به دلی عم
تجــارت  موافقت نامــه  داشــتن  و  تجــارت 
ــل  ــه به دلی ــورهايی ک ــیاری از کش ــا بس آزاد ب
سیاســی قــادر بــه ارتبــاط بــا آنهــا نیســتیم، 
صــادرات  بــرای  خوبــی   محــل  می توانــد 
مجــدد کاالهــای ايرانــی بــه بازارهــای مختلــف 

ــد. ــا باش دنی
ضرابــی اظهــار کــرد: بــرای ورود بــه ايــن 
بــازار بهتريــن راه، حضــور در 8 نمايشــگاه 
تخصصــی اســت کــه بــه همــت دولــت عمــان 
زمینه هــای  همچنیــن  می شــود.  برگــزار 
مهیــا  نیــز  کشــور  ايــن  در  ســرمايه گذاری 
شــده اســت. طــی مذاکراتــی کــه بیــن مقامــات 
ايرانی هــا  شــده،  انجــام  کشــور  دو  دولتــی 
مشــخص  شــرايطی  احــراز  بــا  می تواننــد 
در ســرزمین اصلــی يــا مناطــق آزاد عمــان 

کننــد. ســرمايه گذاری 
 درحال حاضــر، در مناطــق آزاد می تــوان بــا 
ــن  ــد؛ اي ــی، وارد ش ــهام خارج ــد س 100 درص
مشــوق از ژانويــه 2020 در ســرزمین اصلــی 

ــز اجــرا خواهــد شــد. نی
ــترک  ــاق مش ــر ات ــی، دبی ــه آرزو جمال در ادام
ايــران و عمــان بــه تشــريح چارچوب هــای 
ــق  ــرکت در مناط ــت ش ــی، ثب ــی، گمرک مالیات
آزاد، شــهرک های صنعتــی و ســرزمین اصلــی 
پرداخــت.  ســرمايه گذاری،  شــیوه های  و 
کل  از  ايــران  ســهم  او  اظهــارات  براســاس 
ــه  ــت ک ــد اس ــان 6/ 3 درص ــازار عم واردات ب
می توانــد تــا 10 درصــد نیــز افزايــش پیــدا 
کنــد. عمــده کاالهايــی کــه از ايــران بــه عمــان 
صــادر می شــود شــامل صنايــع پايین دســتی 
نفــت، قیــر، آهــن، فــوالد، مصالــح ســاختمانی، 
ــاورزی  ــوالت کش ــوه و محص ــی، می موادغذاي

می شــود. 
عمــان  از  وارداتــی  محصــوالت  انــواع 
قیمتــی،  ســنگ های  يدکــی،  قطعــات  هــم 
انــواع  گذشــته  در  و  دارويــی  محصــوالت 
ــه  ــه س ــی در ادام ــت. جمال ــوده اس ــودرو ب خ
ــژه  ــوم را وي ــه و دق ــه آزاد صحــار، صال منطق

دانســت. ســرمايه گذاری 
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تاثیر پلی اول ها به عنوان یک استابیالیزر کمکی 
روی کارایی پایدارسازی استابیالیزر های

 Ca/Zn بر پی وی سی 

چـکیـده 
بــه منظــور تهیــه محصــوالت پــی وی ســی بــی ضــرر ، اســتئارات  Ca/Zn بــه عنــوان اســتابیايزر حرارتــی پــی 
وی ســی و پلــی اول هــا بــه عنــوان اســتابیايزر کمکــی اســتابیايزر Ca/Zn مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. اثــر 
ــو رد و  ــیله روش کنگ ــه وس ــی ب ــی وی س ــر پ ــتابیايزر Ca/Zn ب ــازی اس ــی پايدارس ــا روی کاراي ــی اول ه پل
همچنیــن رفتارهــای رئولوژيکــی و خصوصیــات مکانیکــی دينامیکــی پــی وی ســی بــه وســیله رئومتــر چرخشــی 
و آنالیــزر مکانیکــی دينامیکــی )DMA( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. نتايــج نشــان دادنــد کــه پلــی اول هــای 
ــتابیايزر  ــا اس ــی ب ــی خوب ــم افزاي ــر ه ــول اث ــا اريتريت ــا پنت ــد، ام ــداری دارن ــی روی پاي ــر متفاوت ــف، تاثی مختل
ــا اريتريتــول ويســکوزيته ذوب پايیــن تــر و رنــگ  ــا اريتريتــول و دی پنت ــرای پــی وی ســی دارد. پنت Ca/Zn ب

محصــول خوبــی دارنــد. 

مـعرفی
ــاال،  ــتحکام ب ــه اس ــای آن از جمل ــل مزاي ــه دلی ــت، ب ــداول اس ــتیک مت ــج پاس ــی از پن ــد يک ــل کلري ــی وينی پل
مقاومــت بــه خوردگــی، مقاومــت در برابــر شــعله، حالیــت خــوب و شــفافیت بــاال کاربــرد زيــادی در ســاختمان 
ــی  ــداری حرارت ــی، پاي ــی وی س ــد پ ــر چن ــدی و .... دارد]1[. ه ــته بن ــیمیايی، بس ــی ش ــوازم الکتريک ــازی ، ل س
ضعیــف دارد، امــا در طــول فرآينــد حرارتــی بــه آســانی تجزيــه مــی شــود. زمانــی کــه پــی وی ســی تجزيــه مــی 
شــود، تبديــل بــه محصوالتــی بــا رنــگ زرد و کاهــش عملکردهــای مختلــف مــی شــود. بنابرايــن اســتابیايزر 
حرارتــی، بــرای بهبــود پايــداری حرارتــی ضعیــف پــی وی ســی اســتفاده مــی شــود]2[. اســتابیايزرهای حرارتــی 
ــزی  ــون هــای فل ــی آنتیمــوان و ســاير صاب ــع، آل ــی قل ــاً از نمــک هــای ســربی، آل ــی وی ســی عمدت مرســوم پ
ــرب و  ــای س ــک ه ــری نم ــردم، بکارگی ــی م ــت محیط ــی زيس ــت آگاه ــا تقوي ــر، ب ــالهای اخی ــتند. در س هس
ــق و توســعه در  ــن تحقی ــد. بنابراي ــه علــت ســمیت آنهــا محــدود شــده ان ــع ب ــی قل ــی آل اســتابیايزرهای حرارت
مــورد نــوع جديــد اســتابیايزر حرارتــی آلــی بــی ضــرر ، تبديــل بــه يــک مســیر توســعه مهــم شــده اســت. در 
Ca/ حــال حاضــر، اســتابیايزر حرارتــی آلــی هنــوز نمــی توانــد بــه تنهايــی مــورد اســتفاده قرارگیــرد. ترکیــب

Zn يــک اســتابیايزر نســبتاً مناســبی بــرای پــی وی ســی و پلیمــر حــاوی کلــر اســت]3[ و ســازمان دارو و غــذای 
ايــاالت متحــده معتقــد اســت کــه اســتابیايزر Ca/Zn يــک افزودنــی بــی ضــرر اســت . اگرچــه صابــون کلســیم 
و صابــون روی موجــود در اســتابیايزر حرارتــی غیــر ســمی هســتند امــا روی رنــگ اولیــه و پايــداری طوالنــی 
ــک اســتابیايزر  ــا ي ــد ب ــی باي ــن اســتابیايزر حرارت ــی وی ســی خــوب نیســتند]4[. اي ــرای محصــول پ ــدت ب م
ــتابیايزرهای  ــوان اس ــه عن ــا ب ــی اول ه ــوال پل ــوند]5,6[. معم ــرده ش ــه کار ب ــم ب ــا ه ــی ب ــا معدن ــی ي ــی آل کمک

گردآوری و ترجمه

 مهندس اعظم مرسلی

مديرکنترل کیفیت شرکت 
صنايع پلیمر پارس امین
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کلیدواژه ها: پلی وينیل کلريد، پلی اول ها، استابیايزر Ca/Zn ، رفتار رئولوژيکی
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آزمایشات 
مواد: 

 Dagu Chemical از شــرکت )DG-1000K( پلــی وينیــل کلريــد
 ، روی  اســتئارات   ، کلســیم  اســتئارات  شــد.  تهیــه  چیــن  تیانجیــن 
از  )DPETOL( همگــی  اريتريتــول  پنتــا  ارگانوکــس 1010 و دی 
گريــد تجــاری هســتند. دی بوتیــل فتــاالت )DBP(، اســید اســتئاريک ، 
پنتااريتريتــول )PETOL( ، مانیتــول ، ســوربیتول و زايلیتــول همگــی از 

ــدند.  ــه ش ــن تهی ــن چی ــاال از شــرکت تیانجی ــوص ب خل

تعیین مشخصات:  

ــاده شــد: 3 گــرم اســتئارات روی ، 2 گــرم اســتئارات  ــه آم  شــش نمون
ــس 1010  ــرم ارگانوک ــتئاريک ، 0,5 گ ــید اس ــرم اس ــیم ، 0,2 گ کلس
ــی وی  ــرم پ ــه 100 گ ــاالت)DBP(  ب ــل فت ــر دی بوتی ــی مت و 10 میل
ــا  ــول، دی پنت ــرم پنتااريتريت ــپس 3 گ ــدند. س ــوط ش ــه و مخل ــی اضاف س
اريتريتــول ، مانیتــول ، ســوربیتول و زايلیتــول درون مخلــوط بــاال اضافــه 
شــدند و بــه ترتیــب PETOL ، DEPETOL ، مانیتــول ، ســوربیتول و 

ــول عامــت گــذاری شــدند.  زايلیت

ــگاهی در  ــی آزمايش ــیاب دو غلطک ــتگاه آس ــک دس ــزا در ي ــه اج هم
ــه دو  ــوط هــا ب ــای 180 درجــه ســانتیگراد خــرد شــدند. ســپس مخل دم
ــا  ــه ب ــک صفح ــاد ي ــرای ايج ــمت، ب ــک قس ــدند. ي ــیم ش ــش تقس بخ
ضخامــت 1 میلــی متــر در 180 درجــه ســانتی گــراد بــرای تعییــن رفتــار 
رئولوژيکــی و رفتــار مکانیکــی دينامیکــی  )DMA(اســتفاده شــد. 
ــی  ــداری حرارت ــن پاي ــرای تعیی ــه ب ــه نمون ــت تهی ــر، جه ــمت ديگ قس
توســط روش کنگــورد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. آزمايــش کنگــورد 
برطبــق اســتاندارد GB/T2917.1-2002 انجــام شــد. دمــای آزمايــش 

ــه اســت. ــک دقیق ــانتی گــراد در ي ــه س 180 درج

ــا  ــا ب ــی اول ه ــف پل ــر مختل ــا مقادي ــی ب ــی وی س ــی پ ــار رئولوژيک رفت
AR2000,TA Co., USA در  )HAAK( يــک رئومتــر چرخشــی
دمــای آزمايــش 185 درجــه ســانتی گــراد و فرکانــس از 01,0 تــا 100 
ــی  ــی وی س ــی پ ــی دينامیک ــخصات مکانیک ــدند. مش ــی ش ــز بررس هرت
ــزر  ــا اســتفاده از يــک آنالی ــز ب ــی اول هــا نی ــر مختلــف پل حــاوی مقادي
ــا  مکانیکــی )DMA,DMA-8000, Perkin Elmer Co.USA( ب
ــز  ــس 2 هرت ــه و فرکان ــر دقیق ــانتیگراد ب ــه س ــش 2 درج ســرعت گرماي
ــا 180  ــد. محــدوده دمــای آزمايــش از 25 ت ــرار گرفتن مــورد بررســی ق

درجــه ســانتیگراد اســت . 

نتایج و بحث
اثر پلی اول ها روی پایداری حرارتی

پلــی اول هــا نوعــی اســتابیايزر کمکــی آلــی از اســتابیايزر اســتئارات 
Ca/Zn هســتند کــه مــی تواننــد پايــداری حرارتــی پی وی ســی را بهبود 
بخشــند. مقــدار اضافــه شــده آن معمــوال 10-50 درصــد بــه اســتابیايزر 
ــون هــای  ــا ديگــر صاب ــه دلیــل اينکــه اســتئارات روی ي اصلــی اســت. ب
ــد،  ــش دهن ــی وی ســی واکن ــر در پ ــم هــای کل ــا ات ــد ب ــی توانن روی م
ــه  ــد تجزي ــی توان ــود.   م ــی ش ــکیل م ــدار تش   ناپاي

ــريع  ــیون س ــث کربنیزاس ــه باع ــد، در نتیج ــرعت ده ــی را س ــی وی س پ
ــناخته  ــز ش ــوزاندن روی نی ــوان س ــه عن ــه ب ــود ک ــی ش ــی م ــی وی س پ
مــی شــود. پلــی اول مــی توانــد مانــع ســوزاندن روی توســط کمپلکــس  

ــا مکانیســم واکنــش بــه شــرح زيــر شــود]9[:   ب

پايــداری                                  بــر  بزرگتــر  اثــر  يــک  اول  پلــی  مولکــول  ســاختار 
ــه  ــی ک ــورد، زمان ــش کنگ ــه آزماي ــدول 1، نتیج ــی دارد. ج ــی وی س پ
پلــی اول هــای مختلــف بعنــوان اســتابیايزرهای کمکــی بکاربــرده 

شــدند، اســت. 

مقاله علمی یک

کمکــی اســتابیايزر Ca/Zn بــه کار بــرده مــی شــوند. گروههــای 
هیدروکســیل از الــکل پلــی هیدريــک مــی تواننــد لیگانــد خنثــی بــا يــون 
ــه  ــزوری  ب ــش کاتالی ــه از واکن ــد، در نتیج ــکیل بدهن ــز تش فل
تجزيــه پــی وی ســی و تشــکیل لیگانــد رنگــی کــه از واکنــش يــون فلــز 
بــا ســاختار پلــی ان پــی وی ســی تولیــد شــده، پیشــگیری خواهــد کــرد. 
ــوان ســوزاندن روی شــناخته  ــزروری  بعن ــن واکنــش کاتالی اي
شــده اســت. بــا افــزودن ترکیبــات هیدروکســیل، کمپلکــس پلــی اول و

ــه تعويــق مــی   تشــکیل مــی شــود. بنابرايــن زمــان کنگــورد ب
افتــد و پايــداری پــی وی ســی بهتــر مــی شــود]7,8[. امــا هیــچ گــزارش 

ــوان يــک اســتابیايزر کمکــی در  ــی اول هــا بعن ــر پل ــاره تاثی ــی درب قبل
کارايــی پايدارســازی اســتابیايزرهای Ca/Zn بــر پــی وی ســی وجــود 
ــتابیايزر  ــک اس ــوان ي ــا بعن ــی اول ه ــر پل ــق، تاثی ــن تحقی ــدارد. در اي ن
کمکــی روی کارايــی پايدارســازی اســتابیايزرهای Ca/Zn بــر پی وی 
ســی مــورد بررســی قــرار گرفــت. رفتــار رئولوژيکــی و رفتــار مکانیکــی 
ــی  ــز بررس ــف نی ــای مختل ــی اول ه ــامل پل ــی ش ــی وی س ــی پ دينامیک
ــر هــم  ــا اريتريتــول يــک اث شــدند. تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه پنت
افزايــی خــوب بــا پايــداری Ca/Zn در پــی وی ســی دارد و ذوب شــدن 

ايــن مخلــوط هماننــد جريــان شــبه پاســتیک اســت. 
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رفتار رئولوژیکی پی وی سی با پلی اول ها 
داده های فرکانس مدول G” درشکل 1 داده شده اند. 

همــان طــور کــه از شــکل 1 مــی بینیــد مــدول G” پــی وی ســی حــاوی 
ــل  ــش، قب ــس آزماي ــاد فرکان ــا ازي ــی ب ــف، همگ ــای مختل ــی اول ه پل
ــز،  ــدود 10 هرت ــه درح ــد. اگرچ ــی ياب ــش م ــز افزاي ــدود 10 هرت از ح
ــی  ــان م ــن نش ــتند، اي ــال هس ــه انفص ــا دارای نقط ــی ه ــک از منحن هري
ــت  ــد، حرک ــز باش ــش از 10 هرت ــس بی ــه فرکان ــی ک ــه هنگام ــد ک ده
ــدول G” در  ــت و م ــر اس ــب ت ــی عق ــش برش ــی از تن ــره مولکول زنجی

فرکانــس باالتــر کاهــش مــی يابــد. وجــود ســاختار مولکولــی شــانه ای 
ــر  ــم کمت ــا نظ ــی ب ــاختار مولکول ــول، و س ــوربیتول و زايلیت ــول، س مانیت
ــا  ــود در آنه ــیل  موج ــای هیدروکس ــروه ه ــزرگ گ ــدد ب ــول و ع مانیت
ــر  ــا اتــم کل ــد هیدروژنــی ضعیــف ب ــه ايجــاد پیون ، مــی تواننــد منجــر ب
ــد و دارای  ــی کن ــدود م ــی را مح ــره مولکول ــت زنجی ــه حرک ــوند ک ش
مــدول( G”  ) loss modulus باالتــر اســت. پنتااريتريتــول يــک 
ــا  ــی وی ســی ب ــن مــدول G” پ ــی متقــارن دارد، بنابراي ســاختار مولکول

ــت.  ــم اس ــول ک پنتااريتريت

همــان طــور کــه در جــدول 1 ديــده مــی شــود، زمــان کنگــورد 
ــتابیايزر  ــا اس ــا ب ــی اول ه ــامل پل ــه ش ــی ک ــی وی س ــای پ ــه ه از نمون
ــه  ــه ب ــل از 44 دقیق ــد حداق ــی توان ــد م ــی باش ــتئارات  Ca/Zn م اس
ــه  ــا ب ــی اول ه ــه پل ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــد. اي ــش ياب ــه افزاي 65 دقیق
ــی  ــرد حرارت ــرده و عملک ــدود ک ــوزاندن روی را مح ــر، س ــور موث ط
بخشــند.  بهبــود  را  ســی  وی  پــی  بــرای   Ca/Zn اســتابیايزر    

از  بیشــتر  زايلیتــول  و  ســوربیتول   ، مانیتــول  هیدروکســیِل  مقــدار 
PETOL و DPETOL در واحــد جــرم اســت، بنابرايــن نمونــه هــای 

ــان  ــی زم ــول همگ ــوربیتول و زايلیت ــول ، س ــاوی مانیت ــِی ح ــی وی س پ
کنگــورد طوالنــی تــری از PETOL و DPETOL در طــول آزمايــش 
دارنــد. اگرچــه رنــگ هــای نمونــه هــای پــی وی ســی حــاوی مانیتــول 
ــرده  ــر ک ــه زرد تغیی ــفید ب ــار از س ــن ب ــول در اولی ــوربیتول و زايلیت ، س
بودنــد، امــا رنــگ نمونــه هــای حــاوِی PETOL و DPETOL ســفید 
ــتابیايزرهای  ــول اس ــا اريتريت ــول و دی پنت ــا اريتريت ــن پنت ــت. بنابراي اس

ــتند.  ــه هس ــری از بقی ــتابیايزر Ca/Zn  بهت ــِی  اس کمک

و   )complex viscosity(ƞ" مرکــب  ويســکوزيته  بیــن  روابــط 
ــکل 2  ــه از ش ــور ک ــان ط ــدند. هم ــان داده ش ــکل 2 نش ــس در ش فرکان
مــی بینیــد "ƞ  پــی وی ســی حــاوی پلــی اول هــای مختلــف همگــی بــا 
ــد. ايــن نشــان مــی دهــد  افزايــش فرکانــس آزمايــش، کاهــش مــی ياب
کــه ذوب پــی وی ســی حــاوی پلــی اول هــای مختلــف همگــی جريــان 
شــبه پاســتیک هســتند.از آنجــا کــه وزن مولکولــی پنتااريتريتــول 
کوچکتــر از بقیــه و ســاختار مولکولــی متقــارن اســت بنابرايــن زنجیــره 
هــای مولکولــی پــی وی ســی مــی تواننــد بــه راحتــی حرکــت کننــد و 
ــول ، ســوربیتول  ــن مقــدار را دارد. مقــدار هیدروکســیِل مانیت "ƞ کمتري
ــول  ــول و دی پنتااريتريت ــول در واحــد جــرم بیشــتر از پنتااريتريت و زايلیت

و  ســوربیتول   ، مانیتــول  حــاوی  ســی  وی  پــی   ƞ"بنابرايــن اســت، 
زايلیتــول بزرگتــر اســت. عــاوه بــر ايــن، وزن مولکولــی دی پنتــا 
ــر اســت.  ــن"ƞ کمــی باالت ــدار را دارد، بنابراي ــن مق ــول بزرگتري اريتريت

خصوصیات مکانیکی دینامیکی پی وی سی حاوی پلی اول ها 
چــون دمــای انتقــال شیشــه ای  مــی توانــد بــه طــور موثــر بــرای کنترل 
حرکــت مولکولــی اســتفاده شــود، روش DMA  مــی توانــد بــرای تعیین 
دمــاِی     مــواد پلیمــری اســتفاده شــود. يــک رابطــه مســتقیم بیــن    
و   mechanical loss peak temperature  وجود دارد.   
و باالتــر، بســتگی بــه ســاختار مولکولــی و خصوصیــات مــواد دارد.

تاثیر پلی اول ها به عنوان یک استابیالیزر کمکی روی کارایی پایدارسازی استابیالیزر های Ca/Zn بر پی وی سی 

جدول 1- نتیجه آزمايش کنگو رد برای پلی اول های مختلف

)Hz(فرکانس بر حسب
ƞ" شکل 2- روند تغییرات فرکانس

)Hz(فرکانس بر حسب
G"شکل 1- روند تغییرات فرکانس مدول
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پــی وی ســی حــاوی   tanδ شــکل 3 و جــدول 2 مقاديــر   و 
پلــی اول هــای مختلــف را نشــان مــی دهنــد. همــان طــور کــه از 
ــی  ــی وی س ــر    و tanδ پ ــد مقادي ــی بینی ــدول 2 م ــکل 3 و ج ش
ــی  ــه وزن مولکول ــل اينک ــه دلی ــد، ب ــن ان ــن تري ــاوی PETOL  پايی ح
PETOL کوچکتــر و ســاختار مولکولــی آن متقــارن اســت. در اينجــا،                                                                                                 
زنجیــره هــای مولکولــی پــی وی ســی مــی تواننــد راحتتــر از سیســتمهای 
ــِر DEPETOL و ســاختار  ديگــر حرکــت کننــد. وزن مولکولــی باالت
مولکولــی شــانه ای مانیتــول ، ســوربیتول و زايلیتــول همگــی از حرکــت 
زنجیــره هــای مولکولــی پــی وی ســی ممانعــت خواهنــد کــرد، بنابرايــن 

ــازگار  ــوع، س ــن موض ــد. اي ــی باالترن ــی وی س ــر   و tanδ پ مقادي
ــرای رفتارهــای رئولوژيکــی اســت. شــکل 4 رابطــه   ــا بحــث پیشــین ب ب
)storage modulus(و دمــا را نشــان مــی دهــد. همــان طــور  ’Eبیــن
ــه هــای پــی وی ســی حــاوی پلــی  ــد E’  نمون کــه از شــکل 4 مــی بینی
اول هــای مختلــف، بــا افزايــش دمــای آزمايــش کاهــش مــی يابــد. امــا 
ــا  PETOL ســريعترين رونــد نزولــی را  E’ مربــوط بــه پــی وی ســی ب
دارد. ايــن موضــوع مــی توانــد بــه داليــل ذکــر شــده، کــه  بــا ســاختار 

ــط اســت، تشــريح شــود ــی اول مرتب ــی پل ــی و وزن مولکول مولکول

مقاله علمی یک

نتیجه گیری  : 
پلــی اول هــا، اســتابیايزرهای کمکــِی اســتابیايزر  Ca/Zn بــرای پــی وی ســی هســتند. امــا پلــی اول هــای مختلــف تاثیــرات متفاوتــی روی پايــداری 
پــی وی ســی دارنــد. پنتااريتريتــول يــک اثــر هــم افزايــی خوبــی بــا اســتابیايزر Ca/Zn و ويســکوزيته ذوب پايینتــر و رنــگ محصــول خوبــی دارد . 
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ــتیکی و  ــای الس ــرای PP، PVC ، پلیمره ــعله را ب ــده ش ــای بازدارن ــی ه Tolsa افزودن
ــا  ــی ه ــن افزودن ــگاه k2019 اي ــه در نمايش ــر دارد ک ــعه داد و در نظ ــا توس ــیلیکون ه س
ــا  ــار گرم ــد و  انتش ــش  میده ــد دود را کاه ــا رس تولی ــی ب ــم افزاي ــد. ه ــی کن را معرف
ــواد  ــن، م ــر اي ــاوه ب ــد. ع ــی بخش ــود م ــتیکی بهب ــای الس را در PP، PVC  و پلیمره
افزودنــی بازدارنــده هــای شــعله موجــود در پلیمرهــای ديگــر اســتفاده مــی شــود. 
ــه فــرد FR  ) بازدارندگــی شــعله(همچنان در حــال تکامــل اســت  تکنولــوژی منحصــر ب
ــا رس در طیــف گســترده ای از کاربردهــا کــه  و رشــد مــداوم تکنولــوژی هــم افزايــی ب
بــه باالتريــن میــزان بازدارندگــی شــعله نیــاز اســت، وجــود خواهــد داشــت. خــط تولیــد 
توســعه يافتــه شــامل گريــد جديــدی اســت کــه از اکســید تیتانیــوم بــرای بهبــود عملکــرد 
گرماتورمــی سیســتم هايــی ماننــد PP و پوشــش هــا اســتفاده مــی کنــد. ايــن افزودنــی در 
حــدود 1 تــا 2% باعــث افزايــش پايــداری اليــه ی کربنــی در سیســتم هــای گرماتورمــی 
شــده و اثــر بازدارندگــی شــعله را بهبــود مــی بخشــد. در سیســتم هــای گرماتورمــی رس 
ــک  ــوان ي ــه عن ــدازد و ب ــی ان ــر م ــه تاخی ــا را ب ــد و ســرعت انتشــار گرم ــی ياب کاهــش م
مهــار کننــده ی دود عمــل مــی کنــد. ايــن مــی توانــد منجــر بــه بهــره وری در هزينــه ی 
فرموالســیون بــا بازدارندگــی شــعله شــود. کاربردهــای اصلــی در مصــرف نهايــی شــامل 
پوشــش هــا، لولــه هــا و ســیم و کابــل اســت. TOLSA همچنیــن رس SIL1 را معرفــی 
مــی کنــد کــه در ســیلیکون هــا و فرموالســیون PVC اســتفاده مــی شــود و باعــث کاهــش 
ــرای تــری  ــر ب ــی يــک جايگزيــن موث ــا و مهــار دود مــی شــود.  ايــن افزودن انتشــار گرم
اکســید آنتیمــوان )ATO( اســت. بنابرايــن منجــر بــه رفــع نگرانــی هــای زيســت محیطــی 
ــی  ــوژی بازدارندگ ــن تکنول ــتفاده از اي ــال اس ــه دنب ــن ب ــرکت همچنی ــن ش ــود. اي ــی ش م
ــت                                     ــات و ترموس ــی کربن ــا، پل ــون ه ــامل نايل ــری ش ــای پلیم ــس ه ــاير ماتري ــعله در س ش

ــت. ــخت( هاس ) گرماس

https://www.Pipe and Profile Extrusion

گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمـن

اثر هم افزایی رس 
با بازدارنده های 
شعله برای پوشش 
مواد پلیمری
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کمیتــه اســتاندارد اروپــا )CEN( بعــد از چهــار ســال، اولیــن اســتاندارد اروپايــی را بــرای لولــه و 
اتصــاالت OPVC منتشــر کــرد:

EN17176 ســامانه لولــه گــذاری پاســتیکی بــرای کاربردهــای آبرســانی، زهکشــی، فاضابــی 
ــل  ــی وينی ــده از پل ــد ش ــن تولی ــطح زمی ــاالی س ــاک و ب ــون درخ ــار مدف ــت فش ــاری تح و آبی

)OPVC( ــه ــش يافت ــد آراي کلراي

ــت و  ــای OPVC اس ــه ه ــرای لول ــا ب ــطح اروپ ــدی در س ــار جدي ــتاندارد EN17176 معی اس
مشــخصات ســامانه لولــه گــذاری OPVC را بــرای کاربردهــای آبرســانی، زهکشــی تحــت فشــار 
ــی و  ــه صــورت رو زمین ــه ی پســاب ب ــاری و تصفی ــار ، فاضــاب، سیســتم آبی ــر 25 ب ــا حداکث ت
مدفــون، در اختیــار کاربــران قــرار مــی دهــد. ايــن اســتاندارد بــرای سیســتم آب آشــامیدنی تحــت 
ــرد  ــاری کارب ــی تحــت فشــار و آبی ــن سیســتم فاضاب ــا  دمــای °C 45، همچنی ــر ت فشــار حداکث
ــاالت  ــه و اتص ــه، لول ــواد اولی ــه م ــوط ب ــات مرب ــش الزام ــج بخ ــامل پن ــتاندارد ش ــن اس دارد. اي

ــا هــدف طراحــی شــده سیســتم اســت. OPVC و آزمــون هــای مربوطــه متناســب ب

EN17176-1: الزامات عمومی )مشخصات مواد استاندارد، تعاريف و ويژگی های مواد(

EN17176-2: لوله ها )ويژگی لوله ها(

)OPVC اتصاالت )ويژگی اتصاالت :EN17176-3

EN17176-5: کارايی سیستم

EN17176-7: راهنمای ارزيابی انطباق )در دست تدوين(

ــتاندارد   ــای اس ــر مبن ــای  OPVC ب ــه ه ــی لول ــتاندارد مل ــه اس ــه الزم اســت ک ــن نکت ــر اي • ذک
ــا عنــوان پاســتیک هــا- لولــه هــا و محــل هــای  ISO 16422 تهیــه و تدويــن شــده اســت و ب
اتصــال تولیــد شــده از پلــی وينیــل کلرايــد صلــب آرايــش يافتــه)OPVC( بــرای انتقــال آب و 

فاضــاب تحــت فشــار در ســايت اداره اســتاندارد در دســترس اســت.

اولین استاندارد 
اروپایی برای 

لوله و اتصاالت 
OPVC تحت 

فشار منتشر شد

https://smartwatermagazine.com/news/molecor/first-european-standard-en-
17176-pvc-o-pressure-pipes-and-fittings-has-been-published
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ــا قابلیــت خــم پذيــری بايــد در حداقــل دمــای کاربــری تعريــف  لولــه هــای محافــظ صلــب ب
ــا ايجــاد شــکاف  ــا اســتفاده از فنــر مخصــوص و بــدون برداشــتن تــرک ي ــه، ب ــرای لول شــده ب
ــه اســتفاده از  ــه عــدم نیــاز ب خــم شــوند. کــه ايــن ويژگــی لولــه هــای محافــظ صلــب منجــر ب
زانويــی )جورافــزار(، عبــور آســان و راحــت ســیم هــای بــرق بــدون گیــر کــردن در محــل هــای 
اتصــال، يکدســت شــدن سیســتم لولــه کشــی و عــدم ايجــاد روزنــه جهــت نفــوذ آب و يــا گــرد 
و غبــار مــی شــود. فنــری کــه بــرای خــم کــردن لولــه اســتفاده مــی شــود بايــد اســتاندارد باشــد 
و صرفــا از هــر  وســیله فنــر شــکلی نمــی تــوان بــرای خمــش لولــه اســتفاده کرد.فنرهــای مــورد 

اســتفاده در خــم کــردن لولــه هــای برقــی بــه دو نــوع خارجــی و داخلــی تقســیم مــی شــود.

ــی  ــوع خارج ــر ن ــد از فن ــر از mm 15 باي ــر کمت ــا قط ــی ب ــای برق ــه ه ــردن لول ــم ک ــرای خ ب
ــود. ــتفاده ش اس

مرحله 1- لوله را از سمت گشادتر به درون فنر هدايت کنید.

خمش سرد لوله 
با استفاده از فنر 
خارجی

مرحلــه 2- بــه دو ســر انتهــای لولــه فشــار اعمــال کنیــد و خــم بــا زاويــه دلخــواه را بــه آرامــی 
شــکل دهیــد. خمــش ســريع منجــر بــه موجــدار شــدن و ايجــاد چــروک روی لولــه مــی شــود.

مرحله 3- لوله را از فنر بیرون بکشید.

https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/pipe-bending-springs/how-do-you-use-a-
pipe-bending-spring
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يکــی از بزرگتريــن ويژگــی هــای ترکیبــات وينیــل، ســازگاری مــواد اســت. 
ايــن پلیمــر مــی توانــد بــرای دســتیابی به خــواص مورد نظــر در طیف گســترده 
ای از ســختی هــا و چگالــی هــا در رنگیــن کمانــی از رنــگ هــا فرمولــه شــود. 
ــای  ــده ه ــه بازدارن ــا از جمل ــی ه ــیاری از افزودن ــا بس ــی ب ــه راحت ــن ب همچنی
شــعله، اســتابايزرهای uv، و مــواد آنتــی باکتريــال بــرای افزايــش عملکــرد و 
خــواص محصــول نهايــی ترکیــب مــی شــود. پلیمرهــای اضافــه را مــی تــوان 
بــرای عملکــرد مطلــوب مــواد بــه فرموالســیون اســتاندارد ترکیبــات انعطــاف 
 ،)NBR(پذيــر افزود.بــه طــور خــاص وينیــل را مــی تــوان بــا الســتیک نیتريــل
ــه  ــن کلرين ــی اتیل ــا پل ــتات )EVA( ي ــل اس ــن وينی ــان) PU(، اتیل ــی اورت پل

شــده )CPE( آلیــاژ کــرد.

زمانــی کــه  PVC بــا هــر يــک از ايــن پلیمرهــا ترکیــب مــی 
ــن پلیمرهــا در  ــا هــر يــک از اي ــاژ  PVC حاصــل ب شــود، آلی
ــامل  ــه ش ــت ک ــت اس ــن مزي ــل دارای چندي ــا وينی ــه ب مقايس

ــر اســت: مــوارد زي

• چگالی کمتر منجر به قطعات بیشتر در هر پوند از مواد می شود.

• نوسانات کمتر پاستیسايزر منجر به طول عمر بیشتر قطعه می شود.

• خــواص بهبــود يافتــه ی مانايــی فشــار، خاصیــت االســتومری بزرگتــری را 
فراهــم مــی آورد.

ــاف  ــل انعط ــا وينی ــه ب ــل در مقايس ــاژ وينی ــای آلی ــی ه ويژگ
ــر : پذي

 • وينیل/ NBR : بهبود مقاومت در برابر شعله

• وينیــل/ PU: بهبــود انعطــاف پذيــری در دمــای پايیــن، مقاومــت در برابــر 
ســايش و  کشــش

• وينیــل/ EVA: کاهــش نوســانات پاستیســايزر و مقاومــت شــیمیايی بهبــود 
يافتــه

ــای  ــری در دم ــاف پذي ــه و انعط ــود يافت ــار بهب ــی فش ــل/ CPE: ماناي • وينی
ــن پايی

 استفاده از آلیاژ وینیل 
در بهبود عملکرد 

PVC  محصوالت نرم

https://sylvintechnologies.wordpress.com/2016/02/17/im-
proved-performance-with-vinyl-alloys
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روغــن پالــم پلیمــر نیســت امــا از طريــق واکنــش هــای شــیمیايی مــی توانــد بــا واســطه 
هايــی بــه گــروه هــای عاملــی مختلــف تبديــل شــود. همچنیــن مــی توانــد بــا مونومرهای 
ــا  ــای آزاد ي ــکال ه ــزودن رادي ــا اف ــی و ي ــای تراکم ــش ه ــق واکن ــم از طري ــر ه ديگ
ترکیبــی از هــردو مکانیســم بــرای ايجــاد مــواد جديــد بــا خــواص جالــب و کاربــردی  

تعامــل داشــته باشــد.

 پــی وی ســی يکــی از پلیمرهــای مهــم فنــی اســت کــه در بســیاری از صنايــع اســتفاده 
ــت. از  ــوالت ياف ــترده ای از محص ــواع گس ــوان در ان ــی ت ــر را م ــن پلیم ــود. اي ــی ش م
مــواد ســاختمانی و لولــه گرفتــه تــا وســايل پزشــکی و لــوازم خانگــی. pvc خــام يــک 
پاســتیک ســخت اســت بــه منظــور بهبــود انعطــاف پذيــری، نــرم کننــده هــا در هنــگام 
تولیــد محصــوالت بــه ترکیــب افــزوده مــی شــوند. ايــن نــرم کننــده هــا از طريــق تعامــل 
فیزيکــی ضعیــف بــه pvc متصــل مــی شــوند. در بســیاری از مطالعــات مهاجــرت نــرم 
کننــده هــا بــه درون کیســه هــای خــون درون وريــدی پــی وی ســی ، ظــرف هــای پــی 
ــای پاســتیکی  ــازی ه ــای پاســتیکی آشــپزخانه و اســباب ب ــدی ه وی ســی، بســته بن
نشــان داده شــده اســت. در نتیجــه بســیاری از ايــن نــرم کننــده هــا  ماننــد)DOP (کــه 
بــرای ســامتی مضــر هســتند در چنیــن کاربــرد هايــی ممنــوع شــده انــد. پلــی اســتر هايی 
از مشــتقات روغــن پالــم  بــه عنــوان نــرم کننــده ســنتز شــد کــه عــاوه بــر اينکــه قــادر 
ــد پايــداری حرارتــی   ــرم و انعطــاف پذيــر کنــد مــی توان اســت پاســتیک ســخت را ن
پــی وی ســی را بهبــود داده و مقاومــت خوبــی را در برابــر مهاجــرت از طريــق درگیــری 

زنجیرهــای پلیمــری نشــان دهــد.

 سنتز نرم کننده  
PVC مشتق شده از 
روغن پالم

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876619612000459
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چـکیـده 
لوله های  PVC در حال حاضر با استفاده از طیف گسترده ای از سیستم های استابايزر تولید می شوند.  قدمت بازارهای 
اروپا مبتنی بر استابايزرهای سرب است که به طور کلی با COS ) سیستم های پايه آلی- يا کلسیم – زينک( به واسطه 
تعهد داوطلبانه اتحاديه تولید کنندگان استابايزر جايگزين شده است.در بازار آمريکای شمالی از لحاظ قدمت عمدتا از 
استابايزرهای پايه قلع استفاده می کنند، در حالی که در آمريکای جنوبی استابايزرهای سرب توسط  COS جايگزين 
شده است. بازار آسیا عمدتا از استابايزرهای پايه سرب استفاده می کنند، اما استفاده از سیستم های  COS در اين منطقه 
در حال توسعه است. بازار استابايزرها در حال حرکت به سمت طراحی، تولید و استفاده از محصوالت شیمیايی ايمن 
، موثرو زيست محیط دوست است. مشخصات آالينده شناسی و بوم آالينده شناسی استابايزر هیچ تاثیری بر محصول 
نهايی و مصرف کننده ندارد، زيرا در ماتريس پلیمری به طور موثر تعبیه می شود. با اين حال در پايداری زنجیره تامین 
باالدست محصول نهايی لوله تاثیر می گذارد و بايد به درستی در نظر گرفته شود.هدف اين مقاله مقايسه عملکرد سیستم 
های استابايزر لوله و مزايا و معايب برجسته با توجه به افزايش فشارهای قانونی به دلیل نگرانی های آاليندگی و زيست 

محیطی است.

بـحـث
معمــول تريــن اســتابايزرهای  PVC بــرای لولــه هــا براســاس نمــک هــای ســربی، مشــتقات قلــع آلــی و سیســتم هــای 
بــر پايــه آلــی يــا کلســیم زينــک)COS( اســت. اســتفاده از سیســتم هــای اســتابايزر در کاربــرد هــای لولــه در مناطــق 

مختلــف جهــان در نمــودار زيــر نشــان داده شــده اســت.

مقاله علمی دو

روند جدید در استابالیزرها برای لوله  

گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمـن
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PVC  روند جدید در استابالیزرها برای لوله

بـازار اروپـا
1-1 استاباليزر های سرب و  COS در بازار اروپا

ــه اســتابايزرهای ســرب و معمــول تريــن  ــا در گذشــته برپاي ــازار اروپ ب
ــل ســمیت  ــه دلی ــا ب ــود. ام اســتابايزرها براســاس نمــک هــای ســرب ب
انــد. تمامــی  ايــن سیســتم هــای اســتابايزر ممنــوع شــده  ســرب 
ــی  ــا نگران ــواد ب ــواد SVHC ) م ــت م ــربی در لیس ــتابايزرهای س اس
ــاد  ــث ايج ــت SVHC  باع ــه فهرس ــت. ورود ب ــده اس ــی ش باال(معرف
تعهــد  بــرای حضــور در زنجیــره تامیــن مــی شــود. بــا تمرکــز بــر پنــج 
ــداری  ــه ســمت پاي ــت  PVC ب ــال صنع ــرای انتق ــه ای ب ــش، برنام چال

ــد. ايجــاد ش
1- مديريــت کنتــرل پیوســته  PVC ) بــه عنــوان مثــال بازيافــت 

ســال2020( در   PVC تــن    800000
2- انتشار ارگانوکلرها

3- اســتفاده پايــدار از افزودنــی ها)جايگزينــی ســرب در  EU 28 و 
ــرای اســتفاده  ــار ســنجی معیارهــای قــوی ب ــان ســال 2015 و اعتب ــا پاي ت

ــا( ــی ه ــدار از افزودن پاي
4- پايــداری انــرژی و ثبــات آب و هــوا) بــه عنــوان مثــال اهدافــی بــرای 

کاهــش انــرژی خــاص(
5- پايــداری در سراســر زنجیــره ارزش) ســرعت بخشــیدن بــه پیشــرفت 

در جهــت حــل چالــش هــای پايــداری(
ــای  ــتم ه ــرب، سیس ــی س ــتقیم از جايگزين ــد مس ــک پیام ــوان ي ــه عن ب
جايگزيــن بــه مــدت طوالنــی تحــت بررســی دقیــق قــرار گرفتــه 
انــد. سیســتم هــای COS در اتحاديــه اروپــا معرفــی شــد و تمــام 
ــه  ــر پاي ــای ب ــتابايزر ه ــک و اس ــیم – زين ــد کلس ــتابايزرهای جام اس
ــه  ــت ب ــدند. COS در نهاي ــربی ش ــتابايزرهای س ــن اس ــی جايگزي آل
داليــل متعــدد از جملــه ســازگاری کامــل در بازيافــت و شــکل فیزيکــی 
)جامــد و بــه صــورت وان پــک( و عــدم نیازبه اصــاح دوزهــای موجود 
ــا  ــیاری از کاربرده ــا و در بس ــتابايزر در اروپ ــکل اس ــن ش ــی تري اصل
جايگزيــن سیســتم هــای ســربی شــد. اجــزای سیســتم هــای  COS بــا 
توجــه بــه اجتنــاب از اســتفاده ی مــواد بــا نگرانــی بــاال طبــق اطاعــات 
آالينــده شناســی موجــود بــه منظــور ارائــه راه حــل هــای پايــدار، 
 EU28 ــه در ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــکل زي ــد. ش ــاب ش ــازار انتخ ــه ب ب
مصــرف اســتابايزرهای ســربی در حــال کاهــش و اســتابايزرهای 
ــا جايگزينــی کامــل در حــال افزايــش اســت. بعــد از ژانويــه  COS  ت
ــد. ــا نش ــازار اروپ ــده و وارد ب ــدود ش ــربی مح ــتابايزرهای س 2015 اس
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مقاله علمی دو

۲-1 استاباليزرهای قلع

سه خانواده اصلی برای استابايزرهای قلع وجود دارد:
• استابايزرهای متیل قلع

• استابايزرهای بوتیل قلع
• استابايزرهای اکتیل قلع

اســتابايزرها معمــوال مخلوطــی از مونــو آلکیــل قلــع و دی آلکیــل قلــع 
در مقاديــر متغیــر هســتند و اغلــب بخــش هايــی  کــه بــه ايــن مولکــول 

هــا پیونــد شــده اســت، اســتر هــا و معمــوال تیوگلیکــوالت هســتند.
مقــررات REACH نیــرو محرکــه فعلــی در اتحاديــه اروپــا بــرای 
ــی  ــع آل ــای اســتابايزر اســت.محصوالت قل ــن سیســتم ه اســتفاده از اي
در حــال حاضــر بــه دلیــل ويژگــی هــای آالينــده شناســی تحــت بحــث 
ــا وجــود ويژگــی هــای آالينــده شناســی مــی تــوان  و بررســی اســت. ب
ــه صــورت ايمــن براســاس برگــه اطاعــات ايمنــی شــیمیايی مربوطــه  ب
ــن  ــی ممک ــده شناس ــخصات آالين ــال، مش ــن ح ــا اي ــرد. ب ــتفاده ک اس
ــا  ــوز ي ــت مج ــا تح ــت SVHC ي ــه لیس ــا ب ــه ورود آنه ــر ب ــت منج اس

ــود. ــت ش محدودي
در ســال 2010 تــری بوتیــل قلــع )TBT( ممنــوع شــد و پــس از آن تمــام 
دی بوتیــل قلــع هــا در ســال 2012 ممنــوع شــد و تنهــا  بــرای برخــی از 
ــا  ــال 2014 اعط ــا س ــع ت ــل قل ــتفاده از دی بوتی ــاص اس ــای خ کاربرده
ــای  ــتم ه ــط سیس ــل توس ــور کام ــه ط ــوالت ب ــن محص ــت. اي ــده اس ش
ــتابايزرهای   ــع، اس ــل قل ــع ، متی ــل قل ــتابايزرهای اکتی ــد اس ــر مانن ديگ
COS جايگزيــن خواهــد شــد. مونــو بوتیــل )MBTE( در طبقــه بنــدی  

ــرد. ــرار نمــی گی CMR)ســرطانزا،جهش زا و ســمی( ق

استاباليزرهای اکتیل قلع
قلــع تیوگلیکــوالت)DOTE( کــه مــاده ای مهــم  در  دی اکتیــل 
 1b reprotoxic cat ــته ــت و در دس ــع در اروپاس ــتابايزرهای قل اس

طبقــه بنــدی شــده و در دســامبر 2014 بــه لیســت مــواد بــا نگرانــی بــاال 
ــود  ــی از وج ــده نهاي ــرف کنن ــازی مص ــد.آگاه س ــزوده ش ــچ اف در ري
مــواد بــا نگرانــی بــاال در يــک کاال زمانــی کــه غلظــت باالتــر از %0,1 
اســت، وظیفــه مهمــی است.اســتابايزر جديــد بــا محتــوای بــاال از مونــو 
ــل  ــن از دی اکتی ــوای پايی ــع تیوگلیکــوالت)MOTE( و محت ــل قل اکتی
ــتابايزر در  ــن اس ــه اي ــی ک ــرد. زمان ــدا ک ــعه پی ــع )DOTE( ، توس قل
دوزهــای معمــول )1-2%( اســتفاده مــی شــود، محتــوای DOTE بــرای 
کاالی نهايــی زيــر 0,1% اســت و نیــازی بــه ارتبــاط بیــن زنجیــره تامیــن 
و حضــور در SVHC نیست.اســتفاده از اســتابايزرهای قلــع در اتحاديــه 
اروپــا بــرای کاربــرد لولــه نســبتا محــدود شــده اســت )فرانســه و بلژيــک( 
ــی کــه اســتفاده در اتصــاالت ) اتصــاالت آب آشــامیدنی(کاما  درحال

معمــول اســت.

بازار آمريکای شمالی
ــتابايزرهای  ــتفاده از اس ــه اس ــر پاي ــمالی ب ــکای ش ــنتی آمري ــازار س ب
قلــع آلــی بــرای کاربردهــای  PVC ســخت است.سیســتم هــای اصلــی 

ــد از: ــده عبارتن ــتفاده ش اس
• بوتیــل قلع)تیوگلیکــوالت قلــع، مرکاپتواتانــوالت قلــع و مرکاپتــو 

ــترها( اس
• متیــل قلع)تیوگلیکــوالت قلــع، مرکاپتواتانــوالت قلــع و مرکاپتــو 

ــترها( اس
• اکتیل قلع) به میزان کمتر(

در کاربــرد لولــه، رايــج تريــن اســتابايزرها  قلــع معکــوس اســتر 
هســتند کــه برپايــه مشــتقات مونوبوتیــل قلــع يــا مونــو متیــل قلــع اســت. 
ــن  ــی نداشــته و همچنی ــع در آمريــکای شــمالی نگران اســتابايزرهای قل
ــرد  ــی را در عملک ــی باالي ــود و کاراي ــی ش ــتفاده م ــم اس ــدار ک ــه مق ب
ارائــه مــی دهد.برخــی از مناطــق، تمايــل بــه اســتفاده از اســتابايزرهای 

ــد. ــی دارن ــتابايزرهای آل ــک و اس ــیم- زين کلس

چگونه تکنولوژی ها کار می کند و مقايسه می شود
ــر  ــف ب ــاوری هــای مختل ــه فن ــم کــه چگون ــی دهی ــح م ــم و توضی ــی کنی ــده را مقايســه م ــی پايدارکنن ــه سیســتم هــای اصل ــن بخــش از مقال در اي

ــد. ــی کنن ــل م ــدت عم ــی م ــداری طوالن ــگ و پاي ــرل رن ــه  PVC، کنت ــگ اولی ــداری رن پاي
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PVC  روند جدید در استابالیزرها برای لوله

استاباليزرهای سرب
اســتابايزرهای برپايــه ســرب يکــی از نخســتین تريــن اســتابايزرها 
بــود کــه در اوايــل دهــه 50 میــادی بــرای  PVC مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. اســتابايزرهای پايــه ســرب دارای ســاختاری هســتند کــه هــم 
رنــگ اولیــه  و هــم کنتــرل رنــگ را حفــظ مــی کنــد. ايــن اســتابايزرها 
ــده  ــخصات آالين ــل مش ــه دلی ــا ب ــا در اروپ ــتند ام ــد هس ــیار کارآم بس
شناســی منفــی از آنهــا اســتفاده نمــی شــود. انــواع اصلــی اســتابايزرهای 

ســرب عبــارت اســت از:
• سولفات سرب تری بازيک

• استئارات سرب
• فسفیت سرب دی بازيک

استاباليزرهای قلع
ــد و در  ــی ده ــه م ــی را ارائ ــگ عال ــرد و رن ــع عملک ــتابايزرهای قل اس
برنامــه هــای مختلــف اســتفاده مــی شــود.مرکاپتواتانوالت قلــع، مرکاپتــو 
ــرل  ــر کنت ــیدانتها ب ــی اکس ــع و آنت ــل قل ــه مونوآلکی ــتر)TME( برپاي اس
ــع،  ــوای قل ــی کــه محت ــر مــی گــذارد. درحال ــه تاثی رنــگ و رنــگ اولی
ــی  ــداری حرارت ــای کلســیم مســئول پاي ــون ه ــوای گوگــرد و صاب محت
اســت.اين طبقــه از محصــوالت عمــده ی اســتابايزرهای مــورد اســتفاده 
ــرای  ــال ب ــش از 50 س ــزی بی ــکای مرک ــمالی و آمري ــکای ش در آمري
پايــداری همــه لولــه هــا و اتصــاالت است.اســتابايزرهای قلــع بــر 
روان کنندگــی تاثیــر نمــی گــذارد، بنابرايــن الزم اســت از سیســتم 
روان کنندگــی مناســب بــرای دســتیابی بــه رفتــار رئولوژيکــی مناســب 

اســتفاده شــود.

COS استاباليزرهای
 سیستم های COS را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

• استابايزرهای کلسیم/ زينک
• استابايزرهای پايه آلی 

استاباليزرهای کلسیم/ زينک
ــگ  ــوب و رن ــی خ ــداری حرارت ــک پاي ــیم- زين ــتابايزرهای کلس اس
ــی  ــرد عال ــه عملک ــتیابی ب ــرای دس ــد و ب ــی دهن ــه م ــی را ارائ ــه عال اولی
در تولیــد لولــه هــای بــا قطــر بــزرگ مناســب اســت و بــرای تمــاس بــا 
مــواد غذايــی در اتحاديــه اروپــا و کشــورهای ديگــر مــورد تايیــد قــرار 
گرفتــه اســت.صابون هــای روی، آنتــی اکســیدان هــا و اســتابايزرهای 
ــه  ــون ها(مســئول رنــگ اولی ــی اول هــا و دی کت ــد پل کمکــی آلی)مانن
ــون  ــه کــردن صاب ــا اضاف و کنتــرل رنــگ هســتند. پايــداری حرارتــی  ب
هــای کلســیم، اســتابايزهای کمکــی معدنــی )زئولیــت ،هیدروتالکیــت( 
و آنتــی اکســیدان هــا بدســت مــی آيــد. رفتــار رئولوژيکــی تحــت تاثیــر  
ــون  ــکاری صاب ــی روان ــت ذات ــل خاصی ــه دلی ــی ب ــواد اصل ــی از م برخ
هــای روی قــرار مــی گیــرد) بــه عنــوان مثــال اســتئارات روی دارای اثــر 

ــی اســت(. روان کنندگــی خارجــی عال

استاباليزرهای آلی
اســتابايزرهای بــر پايــه آلــی رفتــار اکســتروژن خــوب، پايــداری 
گرمايــی عالــی و حفــظ رنــگ نســبتا خــوب ارائــه مــی دهــد. برخــی از 
اســتابايزرهای پايــه آلــی ) محصــوالت XO( بــرای لولــه هــای رنگــی 
تیــره توصیــه مــی شــود و برخــی ديگــر )محصــوالت XOB( بــرای لولــه 

هــای بــا رنــگ روشــن پیشــنهاد مــی شــود.
پرکلــرات هــا، مشــتقات اوراســیل، آنتــی اکســیدان هــا و اســتابايزرهای 
ــاز   ــورد نی ــرای فراهــم آوردن  عملکــرد م ــی ب ــواد اصل ــی م کمکــی آل
بــرای رنــگ اولیــه و کنتــرل و تثبیــت رنــگ اســت. درحالــی کــه 
ــی  ــتابايزرهای کمک ــزی، اس ــای فل ــون ه ــیم، صاب ــای کلس ــون ه صاب
ــرای فراهــم  معدنی)زئولیــت و هیدروتالکیــت( و آنتــی اکســیدان هــا  ب

ــود. ــی ش ــتفاده م ــب اس ــی مناس ــات حرارت آوردن ثب
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مقاله علمی دو

پايداری استاباليزرها
يکــی از پنــج چالــش اصلــی وينیــل پــاس ايــن اســت کــه صنايــع وينیــل 
اروپــا را مجبــور بــه بررســی اســتفاده از افزودنــی هــای  PVC و حرکت 
بــه ســمت سیســتم هــای پايــدار کــرد. بنابرايــن يــک رويکــرد ارزيابــی 
جامــع ايجــاد شــد کــه قــادر بــه ارزيابــی ســطح پايــداری افزودنــی هــای 
مــورد اســتفاده در کاربردهــای مختلــف PVC)ســخت و انعطــاف 
پذير(اســت. EPDPlus تصويــر بزرگتــری از توســعه پايــداری فراتــر 
از عناصــری کــه در قوانیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت را تضمیــن مــی 
کنــد. ايــن شــامل دســته بنــدی هــا و شــاخص هايــی اســت کــه بــه طــور 
خــاص چهــار اصــل پايــداری TNS اســت و بیــان مــی کنــد کــه در ايــن 

جامعــه پايــدار بــه طــور سیســتماتیک 
1- غلظت مواد استخراج شده از پوسته زمین

2- غلظت مواد تولید شده توسط جامعه
3- تخريب به معنای فیزيکی

افزايــش نمــی يابــد و در آن جامعــه مــردم در شــرايطی قــرار نمــی 
ــل رود ــا تحلی ــاز ه ــاختن نی ــرآورده س ــرای ب ــان ب ــه ظرفیتش ــد ک گیرن

در مــورد اســتابايزرها بــرای لولــه هــا تصويــر زيــر يــک مثــال کاربردی 
ــر  ــاز باالت ــه امتی ــر چ ــد) ه ــی ده ــان م ــداری TNS را نش ــل پاي از اص

باشــد، اصــل بهتــر بــرآورده مــی شــود(
 برخــاف ســرب، اســتابايزرهای COS) کلســیم –زينــک و پايــه 
آلــی( و اســتابايزرهای قلــع هــر دو در ســطح بااليــی از پايــداری 
هســتند و دارای ويژگــی هــای مختلــف عملکــرد در هــر يــک از اصــول 
TNS هســتند.دو مثــال زيــر ايــن مفهــوم را بــا توجــه بــه اســتابايزرهای 

تجــاری COS نشــان مــی دهــد.

نتیجه گیری  : 
اســتابايزرهای  PVC فقــط در مقاديــر پايیــن در ترکیبــات PVC حضــور دارنــد امــا مــوادی حیاتــی بــرای تولیــد محصــوالت هســتند و خــواص خــود 

را در کل دوره عمــر محصــول حفــظ مــی کننــد.

اتحاديه اروپا در سال 2015 از سرب به سمت COS  تغییر فرموالسیون داد.

رويکرد اتحاديه اروپا جايگزينی سرب با COS در بسیاری از مناطق جغرفیايی ديگر است 

ــه دلیــل کــم بــودن دوز مصرفــی ســطح پايــداری  قلــع عمدتــا در آمريــکای شــمالی اســتفاده مــی شــود.نگرانی در مصــرف وجــود نــدارد زيــرا ب
خــوب را تضمیــن مــی کنــد

مشــارکت فعــال انجمــن هــای تجــاری و گــروه هــای صنعتــی ماننــد VinylPlus  بــرای توســعه و بــه دســت آوردن بهتريــن ويژگــی هــای يــک پلیمــر 
ارزشــمند و پايــدار ماننــد PVC اســت.

همانطــور کــه در ايــن مقالــه ديــده شــد، رويکــرد EPDPlus نــه تنهــا بايــد آنالیــز عمیــق تــر و بیشــتر در مقايســه سیســتم هــای مختلــف اســتابايزر 
در هــر محصــول خــاص  PVC باشــد، بلکــه بــرای ايجــاد يــک معیــار از پايــداری بیــن کاالهــای ســاخته شــده از  PVC و يــا مــواد جايگزيــن کــه 

توســط TNS تعريــف شــده اســت بــه کارگرفتــه میشــود.
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و  ريختــه  لولــه  اطــراف  در  را  خــاک 
ــا  ــد ت ــر کنی ــه را پ ــف لول ــا نص ــل ت حداق
ســبب نگهــداری مناســب لولــه گــردد. 
ــک  ــا نزدي ــه ت ــراف لول ــه در اط ــی ک خاک
نیمــه آن قــرار مــی گیــرد، بــه مقاومــت 
لولــه در برابــر اعمــال فشــار عمــودی از بــاال 

ــد. ــی کن ــک م کم
اطمینــان حاصــل شــود کــه خــاک تراکــم 
و فشــردگی مــورد نیــاز را داراســت. ترانشــه 

بايــد بــه طــور يکنواخــت پــر شــود.
ــه  ــون ب ــاک از کامی ــتقیم خ ــن مس از ريخت

ــد. ــودداری کنی ــه خ ترانش

خاک ريزی لوله های پی وی سی

خــاک موجــود بــرای اســتفاده بايــد قبــل از 
شــروع کار شناســايی شــوند. ممکــن اســت 
ــر  ــه تغیی ــر در شــرايط خــاک طبیعــی ب تغیی
در رونــد کار منجــر شــود. شــکل رو بــه رو 
ــذاری را  ــای کارگ ــل ه ــول مح ــواع معم ان
ــه  ــاالت و لول ــی اتص ــب زيرزمین ــرای نص ب

آب تحــت فشــار  pvc نشــان مــی دهــد.
ــب  ــازی مناس ــا زيرس ــد ب ــه ی  pvc باي لول
نصــب شــود .طــول کامــل بدنــه لولــه بايــد 

ــا کــف ترانشــه باشــد. در تمــاس ب

 نکات الزم برای بسترسازی وخاک ريزی اطراف لوله
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ســختی بســتر بايــد بــا مــواد خــاک طبیعــی هماهنــگ باشــد و دانــه بنــدی مــواد بســتر لولــه نزديــک بــه دانــه بنــدی خــاک طبیعــی باشــد.
ــه ی pvc  بســیار مهــم اســت. تراکــم مناســب  ــر اســت.نصب و تراکــم مناســب دوربنــدی لول حداقــل ضخامــت زيرســازی 100 میلیمت
ــا  ــه طــور کامــل کوبیــده شــود ت ــد ب ــه باي ــد لول ــه مــی شــود و مــواد دوربن ــر شــکل و انحــراف لول ــه عــدم تغیی ــه منجــر ب دوربنــدی لول
 pvc  تمــاس کامــل بــا کــف لولــه ايجــاد شــود و حفــره ای در خــاک باقــی نمانــد. خــاک ريــزی اولیــه بــرای نصــب موفقیــت آمیــز لولــه
بســیار مهــم اســت. در زمــان نصــب و متراکــم کــردن خــاک ريــزی اولیــه، نبايــد بــه لولــه هــا آســیبی وارد شــود. تجهیــزات تراکــم دســتی 
بــرای نصــب مــواد محــل کارگــذاری لولــه بــدون آســیب بــه لولــه اســتفاده مــی شــود. تجهیــزات ماشــینی و بــزرگ تــر زمانــی بــه کار 
مــی رود کــه عمــق کلــی خــاک روی لولــه مســاوی يــا بزرگتــر از 0,6 متــر باشــد. تمــام مــواد محــل کارگــذاری لولــه بايــد بــه دقــت 
انتخــاب شوند.اســتفاده از ســنگ هــای گــرد بیشــتر از 40 میلیمتــر، ســنگ هــای گوشــه دار بیشــتر از 20 میلیمتــر و نخالــه اجتنــاب شــود. 

مــواد خاکريــزی نهايــی نبايــد ســنگ هــای بــزرگ، مــواد يــخ زده و نخالــه باشــد. 

پهنای ترانشه

پهنای ترانشه برای لوله U-PVC با ديواره عمودی مطابق جدول زير محاسبه شده است:

منبع: 
لوله های پی وی سی راهنمای طراحی، نصب و اجرا) ترجمه ی بیژن شادپی(
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ــق  ــواص عاي ــان خ ــرای بی ــت. ب ــی اس ــک، عال ــت دی الکتري ــا ثاب ــی ي ــق الکتريک ــواص عاي ــد خ ــی  pvc مانن ــای الکتريک ــی ه ويژگ
الکتريکــی، مقاومــت حجمــی يــا اســتحکام دی الکتريــک بــه عنــوان شــاخص اســتفاده مــی شــود. مقاومــت حجمــی بــه عنــوان مقاومــت 
الکتريکــی محاســبه شــده در واحــد حجــم قطعــه آزمونــه بیــان مــی شــود. اســتحکام دی الکتريــک  بــه صــورت میــزان مقاومــت قطعــه 
ــه معنــای خصوصیــات  ی آزمــون بــدون تخريــب و از هــم گسســتگی در برابــر ولتــاژ بیــان مــی شــود.در هــر دو مــورد، مقاديــر بیشــتر ب
ــر از  ــن ت ــر نشــان داده شــده اســت، مقاومــت حجمــی محصــوالت pvc  کمــی پايی ــر اســت. همانطــور کــه در شــکل زي الکتريکــی بهت
 pvc  ،محصــوالت رزيــن پلــی اولفیــن اســت امــا از آنجايــی کــه خــواص مقاومــت در برابــر آتــش بــرای اجــزای الکتريکــی  نیــاز اســت
در کاربردهــای مختلفــی ماننــد کابــل هــای الکتريکــی بــرای ســاختمان هــای مســکونی، وســايل نقلیــه، وســايل برقــی خانگــی، پوشــش 
کابــل، جعبــه ســوئیچ و لولــه هــای برقــی بــرای محافظــت کابــل هــای ارتباطــی اســتفاده مــی شــود. بــا اصــاح کــراس لینــک يــا افــزودن 
  PP و  PE  مقاديــر زيــادی از بازدارنــده هــای آتــش مــی تــوان خــواص مقاومــت بــه آتــش را بــرای پاســتیک هــای پلــی اولفیــن ماننــد

افزايــش داد، امــا رقابــت ايــن پاســتیک هــا بــا  PVC  انعطــاف پذيــر دشــوار اســت.

بــه غیــر از  خــواص عايــق حرارتــی،  PVC داری ويژگــی افــت دی الکتريــک اســت .بــا توجــه بــه ايــن ويژگــی، جوشــکاری بــا فرکانــس 
بــاال امــکان پذيــر اســت و پــردازش ثانويــه را آســان تــر مــی کنــد. شــکل زيــر ثابــت دی الکتريــک PVC ) کــه بــا افــت دی الکتريــک 

ارتبــاط دارد( در مقايســه بــا ســاير پاســتیک هــا را نشــان مــی دهــد.

pvc  خواص الکتريکی

تولیــد فیلــم و ورق همچنیــن کیــف، روکــش و کیســه هايــی بــا انــدازه و شــکل مختلــف بــا چنیــن فراينــد جوشــکاری  آســان تــر خواهــد 
بــود بــه عنــوان مثــال، محصــوالت PVC جوشــکاری شــده بــرای کیســه هــا در کاربــرد پزشــکی، اســباب بــازی هــای بــادی و ظــروف 

قابــل انعطــاف اســتفاده مــی شــود.
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دوام لوله های  pvc در طول عمر سرويس دهی

در شــرايط عــادی اســتفاده، عاملــی کــه بیشــترين تاثیــر را بــر دوام مــواد لولــه دارد، مقاومــت بــه اکسیداســیون در هواســت. ســاختار مولکولــی  
پــی وی ســی کــه اتــم کلــر بــه بقیــه ی زنجیــره ی کربــن پیونــد داده شــده اســت ، بســیار مقــاوم بــه واکنــش هــای اکسیداســیون اســت و عملکــرد 
آن را تقريبــا بــه صــورت نیمــه دائــم حفــظ مــی کنــد. در مقابــل، ســاير پاســتیک هــای بــا اهــداف عمومــی، ســاختارهايی دارنــد کــه تنهــا از 
کربــن و هیــدروژن تشــکیل شــده انــد و بــه اکسیداســیون تحــت شــرايط اســتفاده گســترده، حســاس تــر هســتند.طبق انــدازه گیــری هايــی کــه 
توســط موسســه لولــه و اتصــاالت ژاپــن، بــر روی لولــه هــای pvc زيرزمینــی انجــام شــد، لولــه ای کــه در زيرخــاک بــه مــدت 35 ســال اســتفاده 

شــده بــود، هیــچ گونــه زوالــی را نشــان ندادنــد و اســتحکام آن مشــابه بــا لولــه هــای جديــد بود.)شــکل 15-1(

 pvc  ســخت کــه در ســالهای گذشــته اســتفاده مــی شــده اســت، نشــان میدهــد کــه يــک لولــه pvc  گزارشــی از آلمــان در مــورد لولــه هــای
کــه بــرای بیــش از 50 ســال اســتفاده شــده همــان اســتحکام مشــابه بــا لولــه هــای جديــد را دارد. از ســوی ديگــر، تقريبــا هیــچ زوالــی در بازيافــت 
ســه نــوع لــوازم جانبــی خارجــی خودرو)محصــوالت pvc انعطــاف پذيــر بــا اســتفاده از نــرم کننــده( در پايــان عمــر خــودرو هــا پــس از 13 ســال 
اســتفاده در مقايســه بــا خــواص فیزيکــی محصــوالت جديــد مشــاهده نشــد.زمان کاهــش يافتــه بــرای تجزيــه حرارتــی ) از دســت دادن دوام( بــه 
علــت پیشــینه ی گرمــا در فراينــد تبديــل مجــدد اســت و مــی توانــد بــا افــزودن اســتابايزرها بــه محصــوالت بکــر تبديــل شود.)شــکل 16-1( 
محصــوالت قابــل بازيافــت در واقــع میتواننــد بــه همــان محصــوالت از طريــق فراينــد مجــدد صــرف نظــر از اينکــه لولــه و يــا قطعــات خــودرو 
باشــد قالــب گیــری شــوند. خــواص فیزيکــی محصــوالت فراينــد شــده مجــدد تقريبــا مشــابه بــا محصوالتــی اســت کــه از رزيــن بکــر تولیــد شــده 
و هیــچ مشــکلی در اســتفاده واقعــی وجــود ندارد.همانطــور کــه در بــاال توضیــح داده شــد،  pvc دارای دوام بــاال اســت و مــوادی مناســب بــرای 

ســرويس دهــی طوالنــی و بازيافــت پذيــری عالــی اســت.
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pvc  خصوصیات مکانیکی  محصوالت

استحکام کششی

شــکل 12-5 مقايســه اســتحکام کششــی محصــوالت  pvc بــا ســاير 
پاســتیک هــا را نشــان مــی دهــد. اســتحکام کششــی بــه صــورت حداکثــر 

ــان مــی شــود. ــه بی تنــش اعمــال شــده در واحــد ســطح مقطــع نمون

مقاومت فشاری

شــکل 15-5 مقاومــت فشــاری محصــوالت  PVC را در مقايســه بــا ســاير 
ــک  ــل ي ــت تحم ــاری، ظرفی ــت فش ــد. مقاوم ــان میده ــا نش ــتیک ه پاس

ــل نیروهــای فشــاری محــوری مســتقیم اســت. جســم در مقاب

مدول کششی

شــکل 13-5 مقايســه مــدول کششــی محصوالت  pvc با ســاير پاســتیک 
هــا را نشــان مــی دهــد. مــدول کششــی بــه اســم مــدول يانــگ نیــز شــناخته 
مــی شــود کــه بــه صورت نســبت بیــن تنــش کششــی در واحد ســطح مقطع 
و کشــیدگی در جهــت تنــش کششــی بیــان مــی شود.پاســتیک هايــی کــه 
دارای مدول کششــی بزرگ هســتند دارای تنش- کرنش کمتری هســتند.

استحکام خستگی

شـکل 16-5 اسـتحکام خسـتگی محصـوالت  PVC را در مقايسـه بـا سـاير 
پاسـتیک هـا نشـان مـی دهد. اسـتحکام خسـتگی به اين معنی اسـت کـه ماده 
تحـت تنـش هـای تکـراری يا نوسـانی کمتـر از تنش تسـلیم قرار مـی گیرد و 

دچـار شکسـت نمی شـود.

 Pvc بـرای لولـه هـا در کاربردهـای آبرسـانی و فاضابی، فريـم های درب و 
پنجره و غیره اسـتفاده می شود، زيرا خصوصیات مکانیکی )استحکام و مدول 
کششـی ( بهتری نسـبت به سـاير پاسـتیک هـای اولفینی در مصـارف عمومی 
دارد و از اسـتحکام و دوام بااليـی برخـوردار اسـت. زمانـی کـه  به PVC نرم 
کننـده اضافـه مـی شـود،  pvc خاصیت ارتجاعی السـتیک مانند با اسـتحکام 
کششـی و اسـتحکام خسـتگی باال نشان می دهد و برای شـیلنگ های صنعتی، 
واشـرها، قطعـات خـودرو و پوشـش کابل هـای الکتريکی اسـتفاده می شـود.

استحکام خمشی

 شــکل 14-5 اســتحکام خمشــی محصــوالت  pvc را در مقايســه بــا ســاير 
پاســتیک هــا نشــان مــی دهــد. اســتحکام خمشــی حداکثــر تنــش فشــاری 
ــاده  ــا کششــی )هــر کــدام کــه باعــث شکســت می شــود( اســت کــه م ي

قبــل از شکســت تحــت خمــش می توانــد تحمــل کنــد.

خصوصیات خزش

خزش عبارت اسـت از تغییر فرم با گذشـت زمان در يک پلیمرکه تحت تنش 
يـا نیـروی ثابـت قـرار دارد و اين پديـده در دماهای باالتر اهمیت بیشـتری می 
يابـد. هنگامـی کـه لولـه های پلیمـری تحت فشـار بارهـای داخلـی و خارجی 
قـرار مـی گیرنـد، پـس از مدتـی مشـخصه هـای مکانیکـی آنهـا تغییـر شـکل 
میدهد که اين پديده با نام خزش شـناخته شـده اسـت.  تمامی ترموپاسـتیکها 
از خـود رفتـار خـزش نشـان مـی دهنـد. PVC بـا وجـود اينکـه يـک مـاده 
ويسـکو االسـتیک اسـت امـا دفرمه شـدن خزشـی آن در مقايسـه با پلـی اتیلن 
و پلی-پروپیلن بسـیار پايین اسـت که در شـکل 17-5 نشـان داده شـده اسـت. 
بنابرايـن PVC در مصالـح سـاختمانی بیرونـی و داخلـی ) ماننـد داکـت هـا، 
پانـل هـا، فريـم هـای پنجره( قطعـات الکتريکـی و خودرو اسـتفاده می شـود.
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pvc  اصالح کننده ضربه و تاثیر بر خواص مکانیکی محصوالت

جملــه                  از  کاربردهــا  از  بســیاری  بــرای  ضربــه  کننــده  اصــاح   
پروفیــل هــای پنجــره  pvc و در بعضــی مناطــق حتــی بــرای لولــه هــا از 
مهــم تريــن افزودنــی هاســت. مقاومــت در برابــر ضربــه و يــا اســتحکام 
ــای  ــرای تحمــل باره ــا ســازه ب ــاده ي ــک م ــی ي ــوان تواناي ــه عن ــه ب ضرب

ــود. ــی ش ــف م ــت تعري ــدون شکس ــی ب ناگهان

اين اثر بستگی به پارامترهای مختلفی دارد مانند:

• نوع پاستیک

• ساختار پاستیک

• نوع تنش ضربه ای

• سرعت تنش ضربه ای

• دما

• نوع افزودنی ها

• میزان افزودنی ها

ــی  ــه ای خوب ــتحکام ضرب ــص از اس ــر خال ــک پلیم ــوان ي ــه عن Pvc ب
ــا  ــوارد الزم اســت کــه ب ــن وجــود در برخــی م ــا اي برخــوردار اســت. ب
ــد.  ــود ياب ــه بهب ــت در برابرضرب ــه، مقاوم ــده ضرب ــاح کنن ــزودن اص اف
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــی  pvc ب ــول نهاي ــه محص ــر ضرب ــت در براب مقاوم

بســتگی دارد.

1-فرموالسیون

ــر  ــتحکام در براب ــد، اس ــر باش ــه k- value باالت ــر چ • k- value) ه
ــود( ــد ب ــر خواه ــه باالت ضرب

شکل 1- تاثیر k- value  پی وی سی  و میزان اصاح کننده 
ضربه  بر روی استحکام ضربه

• سطح و کیفیت اصاح کننده ضربه 

• نوع و سطح افزودن پرکننده 

۲- پردازش

• دمای ذوب 

شکل2- تاثیر افزايش مقدار اصاح کننده ضربه بر عملکرد 
پارامترهای مختلف

شکل 3- استحکام ضربه با افزايش سطوح فیلر) همان گونه که مشاهده می شود با 
افزايش میزان کربنات کلسیم )بیش از  phr 20( استحکام ضربه کاهش می يابد.

شکل 4-استحکام ضربه) تست دارت دراپ( به عنوان تابعی از دمای جرم
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ــوالت pvc در  ــت  محص ــود مقاوم ــور بهب ــه منظ ــی ب ــه طورکل ب
برابــر ضربــه، اصــاح کننــده هــای ضربــه) عوامــل چقرمــه کننــده( 
ماننــد MBS، ABS، الســتیک آکريلیــک ، پلــی اتیلــن کلرينــه 
اســتات(که دارای خــواص  اتیلــن وينیــل   (EVA يــا  شــده و 
الســتیکی هســتند بــا  PVC مخلــوط مــی شــود. مقاومــت کافــی 
بــرای اســتفاده ی عملــی بــا اضافــه کــردن 5 تــا PHR 20 از ايــن 
اصــاح کننــده هــای ضربــه در PVC بدســت مــی آيــد. اصــاح 
کننــده ضربــه بــه شــکل ذرات میکــرو در ســاختار مولکولــی  
PVC پراکنــده مــی شــود. زمانــی کــه محصــوالت  PVC تحــت 
ضربــه قــرار میگیرنــد ، ايــن میکــرو ذرات در ســاختار مولکولــی، 
انــرژی ضربــه را جــذب مــی کننــد و از آســیب رســاندن بــه 

ــد.   ــی کنن ــری م ــوالت  PVC جلوگی محص
ــترده ای از  ــف گس ــه در طی ــر ضرب ــده در براب ــاح ش PVC اص
ــره،  ــاب پنج ــی )ق ــاختمانی خارج ــح س ــامل مصال ــا ش کاربرده
ــر  ــاوم در براب ــای آب مق ــه ه ــی، لول ــای صنعت ــايدينگ(، برده س
ضربــه، بســته بنــدی هــای ســخت PVC، فیلــم هــای حفاظــت از 
ــر  ــر اث ــا قطعــات الکتريکــی اســتفاده مــی شود.شــکل زي ســطح ي

ــه را نشــان مــی دهــد. ــر اســتحکام ضرب ــا ب ــده ه اصــاح کنن

PVC  مقاومت در برابر ضربه محصوالت

مقايسه مقاومت شیمیايی پالستیک های مختلف 

از آنجايــی کــه زنجیــره اصلــی پلیمــر پــی وی ســی از پیوندهــای يــک گانــه 
اتــم کربــن تشــکیل شــده اســت، pvc دارای مقاومــت شــیمیايی عالــی ماننــد 
ــکل  ــت. ش ــا PS اس ــه PE، PP ي ــی از جمل ــای اولفین ــتیک ه ــاير پاس س
ــا ســاير پاســتیک هــا را نشــان  ــاال مقاومــت شــیمیايی PVC در مقايســه ب ب
ــه  مــی دهد.برخــی از پاســتیک هــای مهندســی و رزيــن هــای تخصصــی ب
ــت  ــا دارای مقاوم ــتیک ه ــی از پاس ــتند و برخ ــاس هس ــا حس ــا قلی ــید ي اس
ــت  ــت. PVC دارای مقاوم ــن اس ــورو کرب ــی فلوئ ــد پل ــی مانن شــیمیايی عال
ــرای  ــن ب ــا حفــظ خــواص مکانیکــی اســت. بنابراي ــی همــراه ب شــیمیايی عال
مخــازن انبــارش مــواد شــیمیايی،فلنج هــا و دريچــه هــای پاســتیکی،                               
ــی  ــا اســتفاده م ــه ه ــه کشــی کارخان ــی و زهکشــی و لول ــای فاضاب ــه ه لول
شــود. در جــدول حــد مقاومــت شــیمیايی از 1 تــا 10 مشــخص شــده اســت. 

ــی دهــد. ــر، مقاومــت شــیمیايی بیشــتری را نشــان م ــر باالت مقادي

• درجه ژل شدگی

شکل 5- رابطه بین استحکام ضربه و درجه ژلی شدن

نمــودار فــوق نشــان میدهــد کــه رســیدن بــه حداکثــر 60% فیــوژن بهینــه اســت 
و درصــد فیــوژن بیشــتر از 60% منجــر بــه کاهــش اســتحکام ضربــه در تســت  

چارپــی و ســقوط آزاد مــی شــود.
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اثر PVC و محصوالت  PVC بر محیط زيست

مصــرف انــرژی بــه هنــگام تولیــد مــواد خــام و ســاخت پاســتیک بســیار کــم اســت. بنابرايــن کل انــرژی مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــول نهايــی 
ــد  ــی مانن ــن تمــام پاســتیک هــا، PVC دارای ويژگــی هــای زيســت محیطــی عال ــواد اســت. در بی ــر از ســاير م ــل توجهــی کمت ــزان قاب ــه می ب
انتشــار پايیــن کربــن دی اکســید)CO2( در مرحلــه تولیــد اســت کــه از گــرم شــدن کــره زمیــن کــه منجــر بــه صرفــه جويــی در منابــع و انــرژی 

مــی شــود، جلوگیــری مــی کنــد.

پیشگیری  از گرم شدن زمین

بــا توجــه بــه مســئله گــرم شــدن کــره زمیــن، میــزان انتشــار دی اکســید کربــن از تولیــد تــا مصــرف و دفــع شــاخص مهمــی اســت.  PVC مــاده 
ای بــا حداقــل اثــرات زيســت محیطــی از نظــر میــزان انتشــار دی اکســید کربــن در مقايســه بــا محصــوالت فلــزی و يــا شیشــه ای در همــان کاربــرد 

است.)شــکل 5-1(

کمک به صرفه جويی در انرژی

 PVC  يــک پاســتیک کارآمــد در مصــرف انــرژی اســت کــه بــه طــور قابــل توجهــی مصــرف انــرژی کمتــری در مرحلــه تولیــد در مقايســه 
بــا ســاير پاســتیک هــا دارد.)شــکل 2-5(
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  عايــق حرارتــی پروفیــل پنجــره  PVC 3 برابــر بیشــتر از پروفیــل هــای آلومینیــوم اســت و بــا اســتاندارد صرفــه جويــی در انــرژی ســازگار 
هســتند. ايــن پروفیــل هــا مصــرف انــرژی را بــرای گرمايــش و تهويــه هــوا کاهــش مــی دهنــد) شــکل 3-5(

صرفه جويی در منابع طبیعی
PVC %57 از کلــر تشــکیل شــده کــه از نمــک هــای طبیعــی فــراوان موجــود در زمیــن مشــتق مــی شــود. بنابرايــن  PVC  بــه طــور قابــل 
توجهــی در صرفــه جويــی اســتفاده از نفــت کــه يــک منبــع طبیعــی محــدود اســت، کمــک مــی کنــد. بــر خــاف ســاير پاســتیک هــا کــه 

ترکیــب آنهــا کامــا وابســته بــه منابــع  نفتــی اســت. 
کمک به بازيافت

ــت  ــن در بازياف ــت. همچنی ــتیک هاس ــن پاس ــت بی ــی در بازياف ــینه ای طوالن ــت و دارای پیش ــت اس ــرای بازياف ــب ب ــاده ای مناس  PVC م
مکانیکــی بســیار پیشــرفته اســت. بــرای مثــال حــدود 68% از فیلــم هــای کشــاورزی در پايــان عمر)اگــرو فیلــم( در ســال 2005 بازيافــت شــد 

و در کفپــوش هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

منبع:
PVC FACT BOOK

)VINYL ENVIRONMENTAL COUNCIL )VEC
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)VINYL ENVIRONMENTAL COUNCIL )VEC

آزمون نشتی خطوط فاضالب شهری

آب بنــدی اتصالهــای خطــوط لولــه فاضابــی میتوانــد بــا آب يــا هــوا انجــام شــود. در ايــن حالــت افــت فشــار جزئــی در صــورت عــدم نشــتی مشــهود 
آب يــا هــوا از محــل اتصــال قابــل قبــول اســت. آزمايــش آ ب بنــدی اتصــاالت خــط لولــه بــا آب يــا هــوا بــه شــرح توضیحــات زيــر ايــن قســمت، 

يــا مشــخصات طــرح صــورت خواهــد گرفــت.

آزمون آب بندی با آب

بــرای آمــاده ســازی انجــام آزمايــش ،کلیــه روزنــه هــا، انشــعابات و ورودی هــای قطعــه خــط لولــه مــورد نظــر بايــد مســدود گرديــده و در صــورت 
لــزوم بــه وســیله پشــت بندهــای مناســب در مقابــل فشــار آزمايــش، محافظــت گردنــد. اتصــاالت لولــه هــا نیــز بــرای جلوگیــری از جابجايــی و از آب 
بنــدی خــارج شــدن در زمــان آزمايــش بايــد بــا روش مناســب مهــار گردند.درســت قبــل از پــر نمــودن لولــه بــا آب بايــد خــط لولــه بــرای محافظــت 

از نیــروی شناورســازی نگهــداری و مهــار شــود.

ــا  ــامانه ه ــدی س ــت آب بن ــزام تس ــه ال ــه ب ــا توج ب
بــرای اطمینــان از عــدم نشــتی و ســواالت و ابهامــات 
پیــش آمــده بــرای تولیدکننــدگان و نصابــان در 
مــورد تســت خطــوط فاضــالب شــهری و شــبکه هــای 
ــی در  ــه مطالب ــديم ک ــرآن ش ــاختمانی ب ــالب س فاض
ايــن مــورد بــرای يــادآوری و آگاهــی قــرار دهیــم.
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پر کردن خط لوله با آب

پر کردن خط لوله دراين سیستم نیز مطابق با خطوط لوله تحت فشار انجام میگیرد

فشار و زمان آزمايش

بــه منظــور انجــام آزمايــش هیدرولیکــی بايــد از يــک لولــه عمــودی و يــا ارتفــاع ســنج مناســب اســتفاده نمــود. مبنــای قرائــت فشــار بــر 
اســاس پايیــن تريــن نقطــه قطعــه خــط لولــه در حــال آزمايــش اســت. در خطــوط لولــه بــا جريــان ثقلــی ارتفــاع فشــاری5 متــر)0,5 بــار( از 
پايیــن تريــن نقطــه خــط لولــه مــورد آزمايــش مبنــای کار اســت. بــرای انجــام آزمايــش دو طــرف لولــه فاضابــی در حــد فاصــل دو آدم 
ــا نظــر مهنــدس  رو، بــا وســیله مناســب بســته و آ ببنــدی میشــود ســپس لولــه در ايــن فاصلــه پــر از آب و بســته بــه نــوع لولــه و قطــر آن ب
مشــاور بیــن يــک تــا 24ســاعت، لولــه پــرآب نگهــداری شــود. پــس از ايــن مرحلــه فشــار آزمايــش بــرای قطعــه لولــه اعمــال و بــه مــدت 15 
دقیقــه بــا تزريــق آب اضافــی، ثابــت نگهداشــته میشــود. در صورتــی کــه در طــول آزمايــش، نشــتی يــا ترکــی رؤيــت شــود، بايــد آزمايــش 
متوقــف گرديــده و پــس از اصــاح محــل مــورد نظــر، جهــت آزمايــش مجــدد اقــدام گــردد. بايــد دقــت شــود کــه در خطــوط لولــه بــا 
شــیب تنــد يــا مجــاری ســاخته شــده در محــل کــه امــکان اعمــال فشــار 5 متــر ســتون آب وجــود نــدارد، میتــوان آزمايــش آب بنــدی را در 

فشــارهای کمتــر )تــا يــک متــر ســتون آب( انجــام داد.

آزمايش به روش هوا

بــرای آزمايــش بــه روش هــوا، فشــار داخــل خــط لولــه توســط کمپرســور افزايــش يافتــه و پــس از مــدت زمــان الزم، بــه منظــور ايجــاد 
شــرايط يکســان بیــن دمــای هــوای ورودی و دمــای جــدار لولــه، فشــار خــط ثابــت میشــود. ســپس مقــدار افــت فشــار خــط لولــه، در فواصــل 

معینــی انــدازه گیــری میشــود.

الزم بــه ذکــر اســت ايــن آزمايــش بــرای مشــخص شــدن نشــتی لولــه و اتصالهــا بــوده ومیتوانــد مقاديــر نشــت و يــا نفــوذ آب را انــدازه 
ــر  ــا ســاير اســتانداردهای معتب ــر اســاس اســتاندارد ASTM C924 و ب ــوا ب ــه روش اســتفاده از ه ــرل نشــتی ب ــش کنت ــد. آزماي ــری کن گی
ــر از 600  ــرای قطرهــای کمت ــه مــی شــود و ب ــر توصی ــر از 600 میلیمت ــا قطــر باالت ــه هــای ب ــرای لول ــود. اســتفاده از ايــن روش ب خواهــد ب

ــی گــردد. ــر روش آب پیشــنهاد م میلیمت
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خواندنی و کاربردی
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تست شبکه فاضالب ساختمان

پــس از پايــان مراحــل اجرايــی و قبــل از تســت، تمامــی بســت هــا را بايــد 
بازديــد کــرد و از اســتحکام آن هــا مطمــن شــد. 

بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

1-تست با آب:

ــي  ــا، در صورت ــمت ي ــه قس ــمت ب ــت قس ــن اس ــا آب ممک ــش ب • آزماي
ــاع (اســتاتیک)  ــر فشــار ارتف ــا در براب ــه کشــي واتصــال ه ــح لول کــه مصال
ســاختمان مقــاوم باشــند، بــه طــور يــک جــا بــر اي کلیــة شــبکة لولــه کشــي 

انجــام شــود.

• در حالتــي کــه کلیــة شــبکة لولــه کشــي بــه طــور يک جــا بــا آب آزمايش 
شــود بايــد همــة دهانــه هــاي بــاز شــبکة لولــه کشــي، جــز باالتريــن دهانــة 
بــاز آن، بــه طــور موقــت بســته شــود و تمــام لولــه هــا بــا آب پــر شــود. پــس 
ــرار  از مــدت 15 دقیقــه بايــد همــة قطعــات و اتصــال هــا مــورد بازرســي ق
ــد  ــرد و نشــت آب مشــاهده نشــود. در صــورت مشــاهدة نشــت آب باي گی
قطعــة معیــوب يــا اتصــال ضعیــف ترمیــم يــا تعويــض شــود و آزمايــش بــا 
آب تکــرار شــو د. در ايــن حالــت آزمايــش شــبکة لولــه کشــي فاضــاب و 

هواکــش ممکــن اســت بــا هــم انجــام گیــرد.

ــود  ــش ش ــمت آزماي ــه قس ــمت ب ــي قس ــه کش ــبکة لول ــه ش ــي ک • در حالت
بايــد بــا اســتفاده از دريچــه هــاي بازديــد و دسترســي، کــه روي لولــة قائــم 
ــه چنــد منطقــه تقســیم شــود  پیــش بینــي شــده انــد، ســاختمان در ارتفــاع ب
و آزمايــش بــا آب در هــر منطقــه ب هطــور جداگانــه صــورت گیــر د. در 
ــر  ــد از 3 مت ــا آب نباي ــر، فشــا ر آزمايــش ب هــر منطقــه، جــز باالتريــن 3 مت
ســتو ن آب کمتــر باشــد و هیــچ يــک از قطعــات يــا اتصــا ل هــا نبايــد در 
معــرض فشــاري کمتــر از 3 متــر قــرار گیــر د. پــس از 15دقیقــه بايــد همــة 
ــاهده  ــت آب مش ــرد و نش ــرار گی ــي ق ــورد بازرس ــا م ــا ل ه ــات و اتص قطع

نشــو د. درصــورت مشــاهدة نشــت بايــد قطعــة معیــوب يــا اتصــال ضعیــف 
ترمیــم و تعويــض شــود و آزمايــش بــا آب تکــرار شــو د. در ايــن حالــت 
آزمايــش شــبکة لــول ه کشــي فاضــاب بايــد جــدا از شــبکة لولــه کشــي 

هواکــش انجــام گیــرد.

۲- تست با هوا:

• در آزمايــش بــا هــوا بايــد لولــه کشــي کامــًا از آب خالــي باشــد و دهانــه 
هــاي خروجــي همــه جــا بــا کیســه هــاي مخصــوص کــه بــا هــواي فشــرده 
پــر مــي شــود يــا وســايل ديگــر کــه دهانــه را کامــًا مســدود و هوابنــد مــي 

کنــد بــه طــور موقــت بســته شــود.

ــا رانــدن هــواي فشــرده بــه داخــل شــبکة لولــه  ــا هــوا بايــد ب • آزمايــش ب
کشــي صــورت بگیــرد و بــا فشارســنج انــداز ه گیــري شــو د. فشــار 
آزمايــش 34,5 کیلوپاســکال اســت. پــس از آنکــه فشارســنج فشــار الزم را 
نشــان داد، آزمايــش بايــد بــه مــدت دســت کــم 15 دقیقــه ادامــه يابــد و در 
ايــن مــدت فشارســنج هیــچ کاهــش فشــاري را نشــان ندهــد. در صــورت 
مشــاهده کاهــش فشــار در مــدت آزمايــش، بايــد همــة قطعــات و اتصــال 
ــون بازرســي شــو د. در صــورت مشــاهدة  ــا آب صاب ــه کشــي ب ــاي لول ه
ــال  ــض و اتص ــات تعوي ــن قطع ــف، اي ــال ضعی ــا اتص ــوب ي ــات معی قطع

ــا هــوا تکــرار شــود. ترمیــم شــود و آزمايــش ب

- در آزمايــش بــا هــوا، شــبکة لولــه کشــي فاضــاب و شــبکة لولــه کشــي 
هواکــش فاضــاب ممکــن اســت بــا همــه انجــام گیــرد. 

۳-تست نهايی:

ــل  ــتی و کام ــوازم بهداش ــه ل ــب  هم ــس از نص ــد پ ــی باي ــش نهاي • آزماي
شــدن سیســتم لولــه کشــی فاضــاب و شــبکه لولــه کشــی  هواکــش انجــام 

شــود.آزمايش نهايــی بــا دود يــا  هــوا انجــام مــی شــود.

•  در ايــن آزمايــش بايــد انتهــای لولــه اصلــی کــه فاضــاب را از ســاختمان 
ــه دســتگاه تصفیــه فاضــاب در داخــل  ــه نقطــه ورودی ب ــا ب ــه خــارج، ي ب
ــه  ای هواکــش مســدود  ــای لول ــز انته ــد، و نی ــی کن ــت م ســاختمان هداي
ــا فشــار وارد  ــوا، ب ــا ه ــا اســتفاده از ماشــینهای ايجــاد دود ي شــود و دود ب
شــبکه لولــه کشــی فاضــاب و شــبکه لولــه کشــی هواکــش شــود.در ايــن 
ــا آب پــر شــود.اندازه گیــری  آزمايــش بايــد همــه ســیفونهای فاضــاب ب
بــا فشارســنج صــورت مــی گیرد.فشــار آزمايــش 25 میلیمتــر آب و مــّدت 

آن 15 دقیقــه اســت.

• در مدت آزمايش نبايد فشارسنج هیچ کاهش فشاری نشان دهد. 

• اين آزمايش دست کم بايد سه بار تکرار شود. 

• در صورتــی کــه لولــه هــا يــا فتینگهــای شــبکه لولــه کشــی، يــا قســمتی 
از آنهــا، از نــوع پاســتیکی ( پــی وی ســی يــا پلــی اتیلــن )باشــد، بــه کار 

ــرای آزمايــش نهايــی مجــاز نیســت. ــردن دود ب ب

منبع: مقررات ملی ساختمان مبحث 16
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نـگاهی کلی:

ــرای  ــر ب ــوری هــای موث ــات و تئ ــن جزئی ــازه وارد، همچنی ــران ت ــرای کارب ــاب توضیحــات روشــنی ب ــن کت ای
ــه مــی دهــد. ــه در مدیریــت ضایعــات پالســتیک ارائ ــا تجرب ــران ب کارب

روزانــه بــا مشــکالت مربــوط بــه پســماندهای پالســتیک در اقیانــوس هــا و یــا محــل هــای دفــن زبالــه درگیــر 
هســتیم. درحالــی کــه همــواره تــالش هــای مهمــی بــرای پاکســازی ضایعــات انجــام مــی شــود. ایــن کتــاب بــه 
ــارهای زیســت  ــز دارد. فش ــماندهای پالســتیک تمرک ــت پس ــر مدیری ــردازد و ب ــی پ ــل اساســی م بررســی دالی
ــرده و  ــی ک ــود را بررس ــت خ ــات بازیاف ــه عملی ــرده ک ــور ک ــت را مجب ــتیک، صنع ــورد پالس ــی در م محیط
ــد:  ــال مــی کن ــت ضایعــات پالســتیک دو هــدف را دنب ــد. مدیری ــه کار گیرن ــت ضایعــات پالســتیک را ب مدیری
تمامــی پالســتیک هــا بایــد تــا زمانــی کــه مــورد نیــاز باشــند بــه خدمــت گرفتــه شــوند و تمامــی پالســتیک هــا 
ــد، بــه صــورت یکنواخــت بازیافــت شــوند. ایــن کتــاب  بــدون توجــه بــه مــدت زمانــی کــه در خدمــت بــوده ان
بــه بررســی مدیریــت ضایعــات پالســتیک و سیســتم هــای محیــط زیســت و همچنیــن رویکردهــا و تکنیکهــای 
مدیریــت مناســب محیــط زیســت مــی پــردازد و بــه عنــوان یــک راهنمــای عالــی اســتفاده مــی شــود. در ایــن 

ــز بررســی مــی شــود. ــردازش ضایعــات در بازیافــت نی ــاب اســتفاده از تکنیــک هــای پ کت
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