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فهـرسـت
یادداشت

شعله کرونا دامن صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی را گرفت

جلسه هیئت مدیره با بررسی وضعیت بازار گریدهای پی وی سی برگزار شد

گرگ و میش تقاضا و نورافکن شفافیت

تداوم رشدقیمت های پایه محصوالت پتروشیمی

جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی،چالش ها و راهکارها

کمترین نرخ پی وی سی در ترکیه متعلق به کدام کشور است؟

اثر نیما بر بازار پلیمرها

معافیت های جدید ثبت سفارش واردات

تاثیر کرونا بر صادرات پتروشیمی ایران

افزایش ١٠٧ هزار تنی ظرفیت تولید پتروشیمی

تاثیر ویروس کرونا بر صنایع هیدروکربنی جهان

افزایش تولید برخی محصوالت مهم در پتروشیمی بندر امام

تجهیز ٢٨ درصد از اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری

اجرای سیستم های آبیاری نوین در ٦5٠ هکتار از ارضی خوسف

٦٧ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند

کرمان دومین استان در اجرای آبیاری نوین کشور

تخصیص 45 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه آبیاری نوین

PVC آخرین تحوالت در تولید افزودنی های

راهنمای فنی جدید PPI در مورد استفاده از لوله های CPVC در ساختمان های تجاری

برگزاری همزمان چهار رویداد صنعت پالستیک در مرکز نمایشگاهی اسن در آلمان

اهمیت PVC قابل بازیافت در بسته بندی

مطالعه ی موردی:انتخاب لوله های  PVC برای توسعه فرودگاه تورونتو 

PVC زمان یکپارچگی چسب با سطح لوله و اتصال

لوله های PVC نمی تواند منبع بنزن برای آتش سوزی های بزرگ باشد

COVID 19 استرالیا از ارائه خدمات ضروری در طی محدودیت های PVC حمایت صنعت

راهنمای عیب یابی در فرآیند تزریق

نشت یابی در شبکه های توزیع آب به روش همبستگی سرعت صوت به عنوان منبع احتمالی خطا

PVC از سری مقاله های تاثیر نانو مواد بر بهبود خواص پلیمر
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

وزارت  توسط  افق  طرح  پيشنهاد  از  ماه   ٩ حداقل   
تبعيت  ضرورت  بابت  آن  پيرامون  جلسات  و  صنعت 
آن  چراي  و  چون  بي  اجراي  و  طرح  اين  از  صنعتگران 

مي گذرد.
 خوش چهرگي برخي هميشه موافقان بدون تحليل 
همه  از  بيش   ، طرح  شرط  و  قيد  بي  پذيرش  در  صنايع 
نمك بر زخم صنعتگران واقعي پاشيد و تعدادي از آنان كه 
به جرات حتي يكبار هم از خود نپرسيده بودند كه الزمه 
ي اجراي اين طرح و دستاوردهاي آن چيست ، به راحتي 
مديران و نخبگان صنعتي ما را زير سوال بردند و  پرسشگري 
نيازمندي هاي  خصوص  در    PVC اتصاالت  و  لوله  انجمن 
اجراي طرح و ضرورت كامل بودن تمامي حلقه هاي آن براي 
دستيابي به نتيجه مطلوب را به عدم تمايل اين صنف به 
كه سخن  ساله  هم صنعتي ٧٠  آن  كردند؛  معنا  شفافيت 
و  بوده  بازار مستندتر  در  و مدركي  از هر سند  صاحبانش 

هست!!
 در اين ميانه، جو رواني ناشي از ترس از اجراي طرح 
و  از يك سو  ياب  بهين  بر سهميه هاي  آن  تاثيرات  و  افق 
برخي هاي  مقياس جيب   به  نرخ  تعيين  و  بازار  مهندسي 
و  آور  سرسام  قيمت هاي  افزايش  سبب   ، سو  آن  از  ديگر 
شد،  بورس  در   PVC سر  بر  درصد   ٨٠ باالي  رقابت هاي 
بي  رقابت  شدت  از  هم  بورس  سازمان  خود  كه  بگونه اي 
معناي اين ماده پليمري به ستوه آمد و معامالت يك هفته 

بورس را باطل كرد.
از ٥٠٪  بيش  با  آنجاست است كه در كشوري   درد 
عرضه مازاد PVC، ما بجاي رقابت بر سر كاهش قيمت ، هر 

هفته حدود ٤٠٪ رقابت بر سر افزايش قيمت داريم!!
اين همه  با   PVC تابيده  بهم  وانفساي  اين  آنگاه در   
تضمين  را  خاص  عده اي  منافع  اتفاقا  كه  عرضه  مازاد 
مي كند، ما بدنبال محدود كردن بيشتر آناني مي شويم كه 
به واقع توليد كننده اند و بجز توليد محصول و تامين نياز 

بازار ، ابدا« عالقه اي به خوردن PVC خام ندارند.
بود  واقعي صنعت  بود كه دلسوخته    كاش كسي 
بيهوده،  امور  به  و صنعتگر  بجاي مشغول كردن صنعت  و 
بديهي و بي نتيجه ، به دنبال واقعيت ها و حمايت حداقلي 
از صنعتگراني بود كه اگر در هر نقطه ديگري از اين كره 
خاكي بودند ، به پاس اشتغال زايي و تاثيرشان در اقتصاد ، 

اجتماع و امنيت جامعه ، لوح زرين هم مي گرفتند!
 بار ديگر به خودمان و اصحاب ساير صنايع يادآوري 
مي كنيم كه شايد بالخره زمان آن رسيده باشد كه با تكيه 
بر داشته ها و توانمندي هاي خود و صنعتمان گام برداريم نه 

به اتكاي ميزهاي اين وزارتخانه و آن سازمان دولتي!
و براي يكبار هم كه شده ، تحليل واقعي شرايط صنعت 
نماييم و تالش كنيم  منافع كوتاه مدت خود  را جايگزين 
صنعت  الفباي  با  مي نويسند  صنعتگران  ديگر  را  آنچه  تا 

بخوانيم ، نه با ادبيات رضايتمندي اين و آن!!

مـا مي نویسیـم
 *»اجراي كامل طرح افق ، الزمه ي اثربخشي آن است«*

آنهـا مي خواننـد
 *»عدم تمایل به شفافیت«*
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ای  کلیدواژه  هیج  تردید  بی  است.  دنیا  امروز  ناخوانده  مهمان  کرونا؛ 
در یک مدت کوتاه به اندازه کرونا در زبان محاوره ای، مجازی و دیگر 
رسانه ها باز نشر نشده است. کرونا از ووهان چین سفر خود را به تمام 
دنیا آغاز کرد و عصر جدیدی را برای مردمان سده بیست و یک رقم زد.

  مرور كلی به تبعات كرونا بر اقتصاد جهان و 
ایران

كرونا تا همين حاال تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی بسيار 
زيادی به دنبال داشته است و هنوز كسی نمی داند نقطه پايان اين 
ماجرا به كجا ختم می شود. بسياری از يك عصر جديد با نام »كرونا« 
نام می برند و كارشناسان و سياستمدارن بسياری در دنيا تاكيد دارند 

كه بايد راه همزيستی با اين ويروس را در پيش گرفت. 
كارشناسان درباره آثار كرونا بر حوزه های مختلف بسيار نوشته 
اند و گفته اند؛ اما يكی از مسائل مهم، تاثير اين ويروس بر صنعت و 
اقتصاد در دنيا است كه ركود در اين بخش، تبعات بر ساير حوزه ها 

مانند اجتماعی و فردی را دو چندان می كند. 
دپارتمان  گزارش  اساس  بر  اقتصاد؛  حوزه  بر  كرونا  تاثير  اما 
به روزرسانی  در   )DESA( متحد  ملل  اجتماعی  و  اقتصادی  امور 
جديدی كه برای گزارش خود موسوم به »وضعيت و چشم اندازهای 
موج  كاهش  وجود  با  نوشت  كرد،  ارائه   »۲٠۲٠ جهان  اقتصاد 

با تحمل ٥/ ٨  اقتصاد جهان در سال ۲٠۲٠  پاندمی كوويد-۱٩، 
تريليون دالر زيان، تا ۲/ ۳ درصد كوچك می شود. 

اين بحران موجب از بين رفتن حدود چهار سال دستاورد توليد 
اقتصادی جهان خواهد شد. همچنين براساس اين گزارش، توليد 
ناخالص داخلی در كشورهای توسعه يافته به منفی ٥ درصد كاهش 
 می يابد. اين درحالی است كه توليد اقتصادهای درحال توسعه تا

٧/ ٠ درصد كاهش خواهد داشت. 
اما شيوع ويروس كرونا در ايران نيز تاثير بسياری بر اقتصاد 
داخلی داشته و خواهد داشت؛  به باور كارشناسان اقتصادی در ايران، 
داستان در كشور ما كمی پيچيده تر است، زيرا عالوه بر آسيب های 
اقتصاد جهانی، اقتصاد ايران به دليل وابستگی به نفت، تحريم های 
بين المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم باال و... آسيب های بيشتری را 
شاهد خواهد بود. اقتصاد ايران فشارهای دوگانه تحريم و تبعات 
ويروس كرونا را توأمان تجربه می كند، هرچند اقتصاددانان بر اين 
باور هستند كه چنانچه سريعتر واكسنی برای كرونا يافت شود، افتها 

كمتر بوده و اقتصاد سريعتر به روال عادی بازمی گردد.

گزارش اختصاصی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی:
شعله كرونا 

دامن صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی را گرفت

عالوه بر آسیب های 
اقتصاد جهانی، 

اقتصاد ایران به 
دلیل وابستگی به 

نفت، تحریم های 
بین المللی، رشد 

منفی اقتصاد، تورم 
باال و... آسیب های 
بیشتری را شاهد 

خواهد بود. اقتصاد 
ایران فشارهای 

دوگانه تحریم و تبعات 
ویروس کرونا را 

توأمان تجربه می کند



١٢4 شماره    ٩٩ خرداد    ١5 سال 

٦

www.pvc-asso.irرویـــدادهـــا

منتشر  پژوهش های مجلس  مركز  كه  گزارشی  در  همچنين 
كرده آمده است: اقتصاد ايران در حالی با معضل كرونا مواجه شده 
كه متغير های اقتصاد كالن وضعيت مناسبی را نشان نمی دادند. 
براساس اعالم مركز آمار ايران رشد اقتصادی در ٩ ماهه نخست 
سال ۱۳٩٨، در حدود منفی ٧.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 
نيز تقريباً صفر بوده است. همچنين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در 
پايان بهمن ماه ۲٥ درصد بوده است. از سوی ديگر دولت به لحاظ 
منابع در تنگنا قرار دارد و كسری بودجه دولت يكی از معضالت مهم 

اقتصاد ايران برای سال ۱۳٩٩ است.

  كرونا و چند آوار دیگر بر روی صنعت لوله و 
اتصاالت پی وی سی

چه باليی بر سر صنعت در حالت كلی آمد؟ بر اساس اطالعات 
ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تاجران ايرانی در نخستين 
ماه از سال جاری، حدودا يك ميليارد و 6٠٠ ميليون دالر صادرات 
داشته اند كه اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل كاهشی 
۳6 درصدی را نشان می دهد. واردات ايران در فروردين ۱۳٩٨ نيز 
بيش از ۲.۳ ميليارد دالر بوده كه در فروردين امسال به كمتر از دو 
ميليارد دالر رسيده و كاهشی ۱٧ درصدی را نشان می دهد. اين 
عدد البته در ماه های بعد تنها با نوسان اندک رشد و كاهش روبرو 
بود. وزن صادراتی ايران نيز از بيش از هشت ميليون تن در فروردين 
۱۳٩٨ به حدود پنج ميليون تن در نخستين ماه امسال رسيده و 
كاهشی ۳٩ درصدی را نشان می دهد. وزن واردات ايران در اين 

دوره اما ۲۱ درصد افزايش يافته است.
شايد كرونا برای صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی، مشكالت 
را بيش از ساير صنايع ديگر مضاعف كرد؛ توليدكنندگان لوله و 
اتصاالت پی وی سی كه همواره و به ويژه از پاييز سال گذشته 
با مشكالت تامين مواد اوليه )عرضه های كم، رقابت باال و افزايش 
بر  نيز  را  كرونا  ويروس  تبعات  بايد  اكنون  بودند  روبرو  قيمت( 

شانه های نحيف خود تحمل كنند.
با  حاضر  حال  در  محصوالت  اين  توليدكنندگان  از  بسياری 
ظرفيت كمتری از توان توليد واقعی خود مشغول به فعاليت هستند. 
اين  انداز  اوليه چشم  مواد  تامين  و مشكل  ويروس كرونا  تبعات 

صنعت ٥٠ ساله در ايران را در هاله ای از ابهام فرو برده است. 
در حال حاضر بازار محصوالت پی وی سی بسيار كوچكتر از 
گذشته شده است از يك طرف افزايش قابل تامل قيمت مواد اوليه، 
امكان رقابت اين محصوالت در بازار داخلی را ضعيف ساخته و از 
سوی ديگر، مسدود شدن مرزها و محدوديت در صادرات، عرصه را 

بسيار تنگ ساخته است. 
بر اساس آمارهای منتشر شده سازمان توسعه تجارت حدود 
٨٥ درصد صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی به عراق است، لوله 
و اتصاالت پی وی سی يا از مرزهای جنوبی به عراق صادر می شود 
و يا مرزهای غربی.  اين در حالی است كه مرزهای اين كشور به 

ويژه يكی از مهمترين مرزهای مشترک تبادالت تجاری يعنی مرز 
مهران كه كاالها از اين گذرگاه به مناطق جنوبی و مركزی عراق 
صادر می شد، تا روز ۱٨ خرداد از سوی طرف عراقی مسدود شده 
بود. اكنون اين مرز تنها برای مدت دو روز در هفته و آن هم برای 

تردد فقط ۲٥٠ كاميون باز شده است.  
اما قصه در مرزهای غربی كه شامل ۳ گذرگاه رسمی، حاج 
عمران، باشماق و پرويز خان است، شكل متفاوت تری دارد. اگر چه 
مقامات اقليم كردستان اين مرزها را به صورت كامل مسدود نكردند 
اما چون ناگزير از انجام تست های زيادی برای مقابله با ويروس 
كرونا هستند، تبادالت تجاری در اين مرزها نيز به كندی صورت 
می گيرد و البته اولويت با واردات مواد غذايی و محصوالت شوينده 
و بهداشتی است. بر اساس مطالب فوق، بازار عراق كه ٨٥ درصد 
از صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی را به خود اختصاص می داد، 

برای توليدكنندگان اين حوزه بی رمق شده است. 
جالب تر اين كه سازمان توسعه و تجارت و گمرک بر خالف 
گذشته، آمارهای صادراتی را به صورت منظم و به تفكيك كدهای 
كااليی اعالم نمی كنند، تا ديگر خيال صادركننده و توليدكننده از 

بابت تحليل های آماری آسوده شود!

  نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی
در حال حاضر ناگزير به پذيرش كرونا در زندگی روزمره خود 
هستيم و از اين روی، دولت ها به مرور و با وضع برخی شرايط در 
حال برقراری روابط تجاری هستند. حفظ صادرات ما به ديپلماسی 
فعال مقامات و صادركنندگان در منطقه بستگی زيادی دارد. بر 
اساس يك گزارش منتشر شده، كشورهای عضو اورسيا پروتكل هايی 
برای حفظ تجارت در ايام كرونا منتشر كرده اند كه نشان می دهد 
راهكارهای محلی و منطقه ای در عبور از اين شرايط بسيار مهم 

خواهد بود.
بار ديگر يادآور می شود، انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت 
پی وی سی، تمام توان خود را برای رفع مشكالت توليدكنندگان 
اين حوزه به ويژه در بخش تامين مواد اوليه و متعادل سازی عرضه 
و قيمت های مواد اوليه به كار گرفته است؛ اما حجم و ابعاد مشكالت 

بسيار گسترده تر و پيچيده تر از توانايی های موجود است. 
بايد مردم و به ويژه دولتمردان اين هشدار را جدی بگيرند كه 
در چنين شرايطی، هزينه های تحميل شده در اثر اپيدمی كرونا و 
همچنين كاهش توليد ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های 
باالتر و رشد های اقتصادی پايين تر مواجه سازد. از بين رفتن برخی 
از مشاغل و يا كاهش شديد درآمد در برخی از بخش ها باعث كاهش 
رشد اقتصادی می شود.و در نهايت اين كه هرگونه سياستی كه برای 
كنترل شيوع كرونا به اجرا گذاشته می شود بايد به طور همزمان به 
بررسی آثار اقتصادی آن نيز بپردازد و در مقابل هرگونه سياست 
حمايتی از كسب وكارها و مردم كه صورت می گيرد، بايد به طور 

همزمان به كنترل شيوع كرونا نيز كمك كند.

سازمان توسعه و 
تجارت و گمرک بر 
خالف گذشته، آمارهای 
صادراتی را به صورت 
منظم و به تفکیک 
کدهای کاالیی اعالم 
نمی کنند، تا دیگر 
خیال صادرکننده و 
تولیدکننده از بابت 
تحلیل های آماری 
آسوده شود!
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و  لوله  انجمن  نهم  دوره  مدیره  هیئت  جلسه  ششمین 
اتصاالت پی وی سی، با حضور اعضا )10 خرداد( به صورت 

مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
در این نشست که حدود 3 ساعت به طول کشید، موضوع 
بحران بازار گریدهای پی وی سی از جمله مباحث اصلی 
بود که هیئت مدیره به بحث و بررسی و تعیین استراتژی 

انجمن در این باره پرداختند.
بر اساس این گزارش دستور جلسه اخیر به شرح زیر بود: 
1 بررسي وضعيت آشفته بازار PVC و اتخاذ راهكار مناسب 

2 تعيين استراتژي صنف در قبال برنامه های جاری و در 

 PVC دست اقدام در خصوص بازار
3 افزايش قيمت مواد اوليه و تاثيرات تورمي آن بر قيمت 

محصوالت
4 هزينه كرد كمكهاي مالي به سيل سيستان

عباسعلی  آقايان:  از  بودند  عبارت  نشست  اين  در  حاضران 

متوسليان، محمدتقی غياثی، محمدحسن خرازی، داود فارسی، 
منصور قديمی، بيژن سحرناز و خانم فرزانه خرميان

اعضای محترم انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی برای اطالع 
از گزارش كامل اين جلسه می توانند به پروفايل خود در سايت 

انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، مراجعه كنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
دستور جلسه اين نشست به شرح زير بود:

  برنامه ريزی تهيه محتوای آموزشی در رسانه های ديجيتال با 
دو هدف توليدكنندگان و فروشندگان يا مصرف كنندگان

  برنامه ريزی برگزاری دوره های آموزشی آنالين
  بررسی تبليغات غيرحرفه ای نادرست برخی از توليدكنندگان، 
فروشندگان و يا رقبای لوله و اتصاالت  PVCدر فضای مجازی و 

برنامه ريزی انتشار مطالب صحيح و رد ادعاهای غير واقعی
در   PVC  اتصاالت و  لوله  تست  و  نصب  بررسی شرايط    

ساختمان های بلند مرتبه 
  تعيين مقدار لوله و اتصاالت مورد نياز در يك واحد آپارتمان 
صد متری به هدف مقايسه ی قيمتی استفاده از لوله و اتصاالت با 

كيفيت و غير استاندارد
حاضران در اين نشست عبارت بودند از، خانم ها: فرزانه خرميان، 
شادی حقدوست، پريسا جهانمرد، الدن قنادی، سهيال غالمعلی 
پور، سميه صالحی، آيدا كرمی، مهشيد عطار، اشرف غياثی، نيوشا 
بيژن جواهريان، وحيد  آقايان: مهرداد خسروی،  و  آبادی  دولت 

وحدتی، امير حسين سليمانی و عليرضا مينويی.

جلسه هیئت مدیره با بررسی وضعیت 
بازار گریدهای پی وی سی برگزار شد

جلسه كمیته علمی
 برگزار شد

نشست تخصصی کمیته علمی انجمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی 
وی سی، 30 اردیبهشت ماه به 
صورت مجازی برگزار شد.
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در صورت مشخص بودن ميزان تقاضا، اين امكان ايجاد می شود 
كه در زمان های بحران يا نوسانات نرخ ارز بتوان به طرز صحيحی 
جو ملتهب بازار را كنترل و از رقابت های باالی قيمتی در بسياری 
از محصوالتی كه بازار عادی دارند، جلوگيری كرد. از اين طريق، 
واسطه گرانی كه به دنبال كسب سود از محل خريد و فروش مواد 
اوليه هستند، از توليدكنندگان واقعی تفكيك شده و تقاضا به سمت 

شفاف سازی پيش خواهد رفت.
صنايع  ملی  شركت  تكميلی  صنايع  توسعه  دفتر  رئيس   
پتروشيمی اظهار كرد: با شروع زمان مقرر برای آغاز به كار طرح افق، 
در صورتی كه شركتی فروش سه ماه پاييز خود را ثبت نكند، هفته 
به هفته سهميه بهين يابی آن ۱٠ درصد كاهش می يابد. از ابتدای 
به ثبت گريد در سامانه  نيز شركت هايی كه هنوز نسبت  تيرماه 

بهين ياب اقدام نكرده اند، با تعليق سهميه مواجه خواهند شد. 
 انتظار بر اين است كه تكيه بر شفاف سازی از جانب تقاضا، به باال 
بردن ميزان عرضه و حتی افزايش سرمايه گذاری در زيرساخت های 
توليدی اين صنايع منجر شود. زيرا يكی از بزرگ ترين دغدغه های 
اين روزهای توليدكنندگان داخلی، همين عدم اطمينان برای فروش 
محصوالت توليدی است كه به داليل ترس از عدم فروش داخلی در 
كنار مساله مخاطره انگيز انبارش و وجود محدوديت های صادراتی 

برای آنها ايجاد شده است. تا حدی كه بازار را از هر دو سوی عرضه و 
تقاضا در هاله ای از ابهام فرو برده و به ترديدهای توليدكنندگان برای 

ارتقای توليد و فروش دامن می زند. 
محصوالت  عرضه   ميزان  متولی  نهادهای  حاضر  حال  در 
پتروشيمی را با نگاهی به تقاضای سال های گذشته يا رويدادهای موثر 
بر آن، تحت سهميه بندی بهين ياب، تعيين می كنند. اما به خوبی 
آگاه هستند كه بسياری از اين محصوالت در صورت مشخص شدن 
ميزان مصرف واقعی، پتانسيل خروج از محدوديت های سهميه بندی 
و افزايش ظرفيت توليدی را دارند. به طوری كه در صورت افزايش 
شفافيت در بخش تقاضا، اين بستر برای خروج عرضه محصوالت از 
سهميه بندی ايجاد  شده و جهش توليد در صنايع پتروشيمی رخ  

خواهد داد. 
صنايع  توسعه  دفتر  رئيس  طهماسبی،  مرضيه  راستا  اين  در 
»دنيای  با  گفت وگو  پتروشيمی در  صنايع  ملی  شركت  تكميلی 
اقتصاد«، در رابطه با وضعيت پيش روی صنايع پتروشيمی در سال 
جديد اظهار كرد: در حال حاضر عالوه بر كرونا و تغيير قيمت های 
جهانی كه به دغدغه  اصلی اين روزهای صنايع تبديل شده است، 
تغيير  كنار  در  روبه رو هستيم.  نيز  ارز  نرخ  نوسان های  موضوع  با 
قيمت های جهانی طی سال گذشته كه ابتدا روندی افزايشی داشت 

گرگ و میش تقاضا و نورافکن شفافیت
خردادماه امسال ماهی سرنوشت ساز برای شفاف سازی در داد و ستد 
ابتدای  از  افق  با اجرایی شدن طرح  بود.  محصوالت پتروشیمی خواهد 
که  است  این  بر  امید  تولیدی؛  محصوالت  ثبت  به  الزام  با  خردادماه 
تعیین تکلیف حلقه مفقوده در زنجیره معامالت محصوالت  به سمت 
محصوالت،  این  بین  در  تقاضا  مدیریت  و  کرده  پتروشیمی حرکت 

به عنوان حلقه مهم شفافیت بازار پتروشیمیایی ها اتفاق افتد.

با شروع زمان مقرر 
برای آغاز به کار طرح 
افق، در صورتی که 
شرکتی فروش سه 
ماه پاییز خود را ثبت 
نکند، هفته به هفته 
سهمیه بهین یابی آن 
١٠ درصد کاهش 
می یابد
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و سپس وارد فاز كاهشی شد، نوسان های پی درپی نرخ ارز نيز مزيد 
بر علت شد و صنايع پتروشيميايی را با زيان های قابل توجهی مواجه 

كرد.
 از جمله آنها می توان به ايجاد جوی ملتهب و رقابتی در اين 
بازار اشاره كرد. خريداران به خوبی به موضوع تداوم افزايش نرخ ها 
به خريد  اقدام  قيمتی  به هر  امروز  اگر  و می دانند  داشته  اشراف 
محصوالت پتروشيميايی كنند، می توانند در آينده نه چندان دور با 
قيمتی بيشتر از قيمت خريداری شده، محصول را به فروش برسانند 
و از جانب اين تغييرات قيمتی كسب سود كنند. طبق آمار و ارقام 
موجود، پس از نوسان های به وجود آمده در نرخ ارز، بازاری كه از 
آبان ماه ٩٧ تا آبان ماه ٩٨ هيچ گونه التهابی به خود نديده بود و 
در آرامش به سر می برد، از زمان شروع نوسانات ارزی ملتهب شد 
و رقابت بر سر خريد مواد اوليه در آن ظاهر شد. رقابتی كه نتيجه 
آن افزايش قيمت ها با محوريت گريدهای رايج در بين محصوالت 
بود. با وجود اينكه تقاضايی سيری ناپذير در بازار ايجاد شد، شركت 
ملی صنايع پتروشيمی، )موسوم بهNPC (به بررسی بازار پرداخت و 
سعی كرد واكنش مناسبی در برابر خريداران داشته باشد. از اين رو 
اقدام به افزايش مداوم عرضه ها كرد. در حالی كه رشد عرضه ها برای 
برخی محصوالت امكان پذير است و ساير محصوالت با محدوديت در 

ظرفيت عرضه مواجه هستند.
 مرضيه طهماسبی گفت: نوسان های پيش آمده در نرخ ارز سبب 
شد توان خريد مواد اوليه صنايع تكميلی پتروشيمی كاهش يابد. در 
همين راستا از پايان سال گذشته تاكنون جلسات مشترک متعددی 
با بورس كاال و بانك ها برگزار كرديم تا از طريق راه اندازی LC)اعتبار 
اسنادی( داخلی، به تامين مالی صنايع تكميلی كمك كرده تا در 
ادامه با تعميم اين ابزار ) LC داخلی( به صنايع باالدستی، كاهش 
هزينه توليد در كشور ميسر شود. همچنين در مورد قرارداد كشف 
پريميوم نيز از ابتدای سال گذشته چند جلسه برگزار شد كه برخی 

از شركت های پتروشيمی از آن استقبال كردند. 
در ادامه وی تاكيد كرد؛ امسال به دليل شرايط خاص پيش آمده 
به دنبال شيوع كرونا و اتفاق های بی سابقه در بازارهای جهانی، بايد 
بيش از پيش به بازارها توجه كرد و با بسط و توسعه فروش اعتباری و 
انعقاد قراردادهای بلندمدت، زمينه های افزايش فروش داخلی را مهيا 
كنيم. در صورت تداوم صحيح اين روند، انتظار بر اين است كه بازار 

خوبی را در آينده شاهد باشيم. 
برخی  در  پتروشيميايی  محصوالت  بازار  ملتهب  شرايط   
محصوالت از جمله PVC به وضوح گويای فعاليت افرادی غير از 
توليدكنندگان واقعی در بازار است كه سبب تالطم جو بازار می شوند. 
را در  توليدكنندگان، خريد و فروش خود  اگر همه  در حالی كه 
سامانه افق ثبت كنند، مشخص می شود كه چه ميزان مواد اوليه 
خريداری شده تا به محصول نهايی تبديل شود. طبق قانون، موادی 
كه در بستر بورس كاال مورد داد و ستد قرار می گيرد بايد به محصول 

تبديل شود. 

در صورتی كه اگر خريد توسط واسطه گران انجام شود، چون به 
سمت مسير توليد هدايت نمی شود، محصولی هم گزارش نشده و 
الزم است به تدريج سهميه بهين ياب آن را كم كنيم. حركت تدريجی 
در اين راه، تقاضای غير واقعی را از بازار حذف كرده و مديريت تقاضا 
را سبب می شود. همه اين برنامه ريزی ها به دليل محدوديت ظرفيت  
افزايش عرضه در برخی محصوالت پتروشيمی است، زيرا امكان رشد، 
هم پای تقاضای اشباع ناپذير غيرواقعی را ندارد. همچنين در كنار اين 
موارد، انعقاد قراردادهای مالی نظير سلف سه ماهه و كشف پريميوم 

روی بخشی از عرضه ها به بهينه سازی تقاضا كمك خواهد كرد. 
 رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلی )پتروشيمی(، تفكيك تقاضا 
را حلقه مفقوده و مهمی در صنايع پتروشيمی دانست و بيان كرد كه 
با وجود گذشت چندين سال هنوز به بلوغ قابل قبول نرسيده است. 
در حال حاضر ميزان تقاضا بر اساس تقاضای سال های گذشته يا 
تقاضای فصلی و تقويمی برآورد می شود. به طوری كه مسائلی نظير 
احتمال  رسمی و  تعطيالت  رمضان،  ماه  در  هرساله  سنتی  ركود 
مسافرت ها و مواردی از اين قبيل به عنوان متغيرهای موثر ما در 
برآوردها لحاظ می شود. به اين ترتيب به تعيين مقداری برای كف 

عرضه محصوالت اقدام می كنيم.
 در حالی كه اين ميزان شايد متناسب با نياز واقعی بازار نباشد 
و اين گونه تعيين كردن ميزان بخش تقاضا با بازار سازگاری الزم را 
نداشته باشد. بنابراين مشكل عمده، مشخص كردن تقاضا است. در 
صورت اجرايی شدن كامل طرح افق، فروش صنايع تكميلی نيز ثبت 
و شفاف خواهد شد و به بهينه  سازی تقاضا كمك بزرگی خواهد كرد.
پتروشيميايی،  محصوالت  بين  در   PVC:گفت ادامه  در  وی   
پيچيده ترين بازار را دارد. اين محصول هم با نوسان تقاضا در بازار 
همراه است هم با مهاجرت تقاضا. يعنی تقاضا بين گريدهای مختلف 
PVC جابه جا می شود. بنابراين مديريت آن عمال غير ممكن و مبهم 

است. در آبان سال ٩٨ حدود 6 هزار تن PVC عرضه شد كه تنها ۳ 
هزار تن از آن معامله شد. در حالی كه پس از آن با وجود افزايش 
باال )٤٠  بسيار  رقابت های  تن،  هزار  تا حدود ۱٥  مداوم عرضه ها 
درصد( اتفاق افتاد و با ازدياد تقاضا مواجه شديم. به طوری كه اين 
افزايش نرخ حتی با مولفه های توليدی هم قابل توضيح نبود و روند 
اتفاقات رخ داده در بازار اين محصول را نامعلوم ساخت. همچنين در 
مورد ABS )به عنوان يك پليمر گران قيمت( طی ٥ هفته گذشته 
ابتدای سال جاری، معادل كل سال ٩6 با رقابت های باال به فروش 
رسيد. مرضيه طهماسبی در توضيح نحوه مديريت و كنترل اين 
رقابت ها گفت: NPC، طرح تفكيك گريدها در بازار PVC را به طور 
مستمر از طريق وزارت صمت پيگيری می كند. همچنين با راه اندازی 
)PVC هگمتانه(  اين محصول  توليد  شركت های جديد در زمينه 
قصد دارد به افزايش عرضه ها در اين بازار پر پيچ و خم كمك كند. 
وی معتقد است در كنار اين موارد، مديريت تقاضای اين محصول 

تمهيداتی مداوم را می طلبد كه پيگير دستيابی به آن هستيم.
اول  از  پتروشيمی افزود:  تكميلی  صنايع  توسعه  دفتر  رئيس 

خریداران به خوبی 
به موضوع تداوم 

افزایش نرخ ها 
اشراف داشته و 

می دانند اگر امروز 
به هر قیمتی اقدام 
به خرید محصوالت 
پتروشیمیایی کنند، 
می توانند در آینده 

نه چندان دور با 
قیمتی بیشتر از 

قیمت خریداری شده، 
محصول را به فروش 

برسانند
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به دلیل نامشخص 
بودن میزان تقاضای 
واقعی، طبق مقررات 
کمیته تخصصی 
بازار پتروشیمی، هر 
محصول طی بازه زمانی 
٢ تا ٣ هفته پایش 
می شود

خردادماه سال جاری طرح افق برای محصوالت پتروشيمی اجرايی 
می شود. در صورتی كه شركتی فروش سه ماهه پاييز خود را ثبت 
نكند، هفته به هفته سهميه بهين يابی آن ۱٠ درصد كاهش می يابد. 
از ابتدای تيرماه نيز شركت هايی كه هنوز نسبت به ثبت گريد در 
سامانه بهين ياب اقدام نكرده اند با تعليق سهميه مواجه خواهند شد. 
در واقع اين تدابير برای تاكيد بر تعيين تكليف بخش تقاضا و حركت 
به سمت واقعی تر شدن آن در نظر گرفته شده است. در صورت 
اجرايی شدن طرح افق و همچنين كمك اتاق بازرگانی برای شفاف 
شدن ميزان تقاضا، اين قابليت وجود دارد كه با انجام برنامه ريزی با 

محوريت توليد داخلی، التهاب بازار را كاهش دهيم. 
جلسات  طی  كرد:  عنوان  خرده فروشی  بحث  مورد  در  وی   
مكرر به دنبال حل مشكالت مربوط به خرده فروشی هستيم. اما 
برای ساماندهی خرده فروشی، قبول مسووليت از جانب يك نهاد 
متولی الزم است. مرضيه طهماسبی در ادامه بيان كرد؛ شايد بهترين 
راه حل، سروسامان دادن به عامالن توزيع باشد. عامالن توزيع با ثبت 
ثامن )سامانه  به خريد و فروش خود در سامانه  اطالعات مربوط 
ثبت بر خط معامالت(، نه تنها به شفاف شدن بستر معامالت كمك 
می كنند بلكه با استفاده از آن ميزان تقاضای واقعی مواد اوليه نيز 
تعيين می شود. بر اين اساس عامالن توزيع می توانند خرده فروشی 
را انجام دهند و از انبارهای پذيرش شده در بورس كاال محصول را 
تحويل دهند. اگر چنين شفافيتی در زمينه اطالعات مربوط به بخش 

تقاضا ايجاد شود، خرده فروشی امكان پذير می شود.
اخيرا به طور خاص برای ماده پلی استايرن امكان خرده فروشی 
در قالب ابزار گواهی سپرده مورد موافقت اعضای كميته تخصصی 
پتروشيمی قرار گرفت. اين قابليت وجود دارد كه با ثبت و به كارگيری 
تجربه پلی استايرن كه ماده ای غير بهين يابی است به سمت ساير 

محصوالت حركت كنيم.  
 طهماسبی درباره منطق تغيير سقف خريد براساس سهميه  
بهين ياب در بورس كاال بيان كرد؛ به دليل نامشخص بودن ميزان 
تقاضای واقعی، طبق مقررات كميته تخصصی بازار پتروشيمی، هر 
پايش می شود. در صورت  تا ۳ هفته  بازه زمانی ۲  محصول طی 
معامله كمتر از ميزان عرضه و حاكم بودن جوی آرام بر بازار، به 
داده  افزايش  تا يك سال  ماه  و 6  به سمت ۳  تدريج، سهميه ها 
می شود. درحالی كه اگر طی دو هفته متوالی رقابت  برای معامالت 
ديده شود، مجددا سهميه ها به بازه های زمانی كمتر باز می گردند. 
برای جلوگيری از رقابت های باالی قيمتی در برخی از كاالها كه 
امكان افزايش عرضه دارند، عرضه را افزايش می دهيم اما برای همه 
كاالها اين كار ممكن نيست. به اين ترتيب برای كنترل رقابت و 
مديريت بازار اين سقف سهميه ها را دوره ای رصد و به بورس كاال 

اعالم می كنيم.
 اما تغيير سهميه ها به اين شكل مسكنی موقتی برای بازار به 
شمار می آيد. شايد موثرترين راهی كه بازار را تا حد زيادی به سمت 
و سوی ثبات هدايت می كند، استفاده حداكثری از ابزارهای مالی 

باشد. تا بتوان از اين طريق ريسك ناشی از تغييرات نرخ ها را كاهش 
داد و ديگر به تغيير سهميه بندی ها نيازی نباشد. 

اگر شرايط حاكم جوری تغيير كند كه بتوان روی محصوالتی كه 
محدوديتی برای عرضه و توليد ندارند به تدريج به برداشتن سهميه ها 
اقدام كنيم، دستيابی به اين امر ممكن می شود. بنابراين الزم است 
زير ساخت ها را جوری تنظيم كنيم كه در مورد محصوالتی نظير 
پلی اتيلن ها كه مشكلی برای عرضه ندارند، در بستر بورس كاال، بدون 

اعمال محدوديت سهميه بندی، مورد دادوستد قرار گيرند. 
 وی افزود: برای كاالهای جذابی كه بازار ملتهبی دارند، توجه 
به مشكل انبارش شركت های پتروشيمی بسيار مهم است. زيرا در 
صورتی كه توليد آنها در داخل به فروش نرود و در انبار نگهداری 
نظير  حادثه  وقوع  زمان  در  كه  آنهاست  متوجه  خطراتی  شود، 
آتش سوزی متضرر خواهند شد. در اين زمان بحث صادرات درحالی 
برجسته می شود كه ابزارهای زيادی را برای افزايش ميزان فروش 

داخلی اين كاالها به كار گرفته ايم. 
مرضيه طهماسبی درباره رويكرد صنعت پتروشيمی گفت كه با 
استفاده از ابزارهای مالی موجود می توانيم به سمت افزايش فروش 
داخلی حركت كنيم. البته در زمينه محصوالت پتروشيمی صادرات 
همواره انجام می گيرد. عمده صادرات محصوالت پتروشيميايی، به 
مقصد چين كشور را ترک می كنند، به طوری كه می توان گفت بازار 

اين محصوالت در بورس كاال تابعی از وضعيت چين است. 
از  نيز  ما  صادرات  فرآيند  چين،  در  توليد  بازگشايی  زمان  از 
عادی  گريدهای  با  محصوالت  صادرات  باب  در  و  شد  سرگرفته 
چندان نگرانی وجود ندارد. همچنين صنعت پتروشيمی در تامين ارز 
كشور سهم قابل توجهی دارد، بنابراين افزايش صادرات محصوالت 
پتروشيمی پس از تامين نياز داخلی هم برای كشور منافعی در بر 

دارد كه بسيار حائز اهميت است.
رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلی پتروشيمی در پايان اظهار 
كرد: چرخه بازار محصوالت پتروشيميايی بايد طوری تنظيم شود 
كه امكان شناسايی توليدكننده واقعی از واسطه ها وجود داشته باشد 
تا مصرف كننده واقعی نگرانی از بابت تهيه مواد مورد نياز خود نداشته 
باشد. در غير اين صورت روز به روز به التهاب بازار افزوده می شود، 
زيرا نه مشخص است مواد خريداری شده به دست توليدكننده واقعی 

رسيده و نه می توان مصرف كننده عمده را تامين كرد.
 چنانچه تقاضای محصوالت پتروشيمی واقعی شود و توليدكننده 
قابليت  است،  هميشگی  تقاضا  اين  كه  كند  حاصل  اطمينان 
بخش های  در  سرمايه گذاری  و  توليد  افزايش  برای  برنامه ريزی 
مختلف ايجاد می شود. بنابراين تمام بخش های شركت پتروشيمی از 
جمله مخازن، انبارداری و حتی بازوهای بارگيری تحت الشعاع قرار 
می گيرند و حتی می توانند اقدام به راه اندازی بازوهای جديد كنند. تا 
زمانی كه تقاضا به يكباره آن هم به داليلی كه غير قابل توضيح است 
تغيير كند، چنين امكانی ميسر نيست و مديريت و برنامه ريزی برای 

چنين بازاری با مشكالت زيادی همراه است./دنيای اقتصاد
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 
نقل از روزنامه دنيای اقصاد، رشد نزديك به يك درصدی قيمت  
برای  محركی  اخير  پايه  نرخ های  در  محاسبه  مورد  ارز  نيمايی 
افزايش قيمت های پايه محصوالت پتروشيميايی برای عرضه در 
هفته پيش رو است. رشد بهای نيمايی ارز موجب شد تا جريان 
اما  پايه محصوالت پتروشيمی تقويت شود؛  افزايشی قيمت های 
رشد كمتر از يك درصدی اين نرخ نشانه مهمی است از اينكه 
گويی روند صعودی قيمت نيمايی ارز به قدرت هفته های پيش در 
حال خودنمايی نيست. اين مطلب حكايت از آن دارد كه از يكسو 
اهميت نوسان قيمت های جهانی بر تعيين قيمت های پايه افزايش 
يافته است و از سوی ديگر وضعيت بازار از مسير نوسان قيمت ارز 

منطقی تر خواهد بود.

درخصوص قيمت های جهانی هم اگرچه شاهد رشد نرخ نسبی 
هستيم، ولی پتانسيل افزايش قيمت ها به نسبت هفته های قبل 
تقليل يافته و می تواند يك آرامش مقطعی و احتمالی را در روزهای 
آينده در بر داشته باشد. به صورت دقيق تر امكان رشد قيمت های 

جهانی در كوتاه مدت محدود شده است. 
به وضوح  قيمت ها هستيم كه  اما شاهد رشد  آزاد  بازار  در 
اثر قيمت های پايه در بورس كاال بر نرخ های بازار آزاد را ترسيم 
می كند. اين وضعيت عمومی در شرايطی كه فاصله قيمت آزاد و 
نيمايی ارز محدود شده است، از كاهش نسبی جذابيت خريد به 
مرور زمان حكايت می كند. اين نكته در صورت تحقق بايد در هفته 
پيش قراول  گريدهای جذاب  بازار  شايد  كند،  جاری خودنمايی 

تغيير فاز بازار پليمرها باشد.

تداوم رشد
قیمت های پایه 

محصوالت پتروشیمی

قیمت های پایه محصوالت پتروشیمی برای عرضه در بورس کاال باز هم 
با رشد نرخ اعالم شد؛ اگرچه این بار افزایش قیمت های جهانی اهمیت 
بیشتری در تعیین این نرخ داشت، اما باز هم شاهد رشد قیمت نیمایی 

ارز بودیم.
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جهش تولید در صنایع پایین دستی 
پتروشیمی،چالش ها و راهکارها

هدف گزارش حاضر بررسی چالش های صنایع پایین دستی پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای حل 
آنها در سال جهش تولید است. شایان ذکر است راهکارهای ارائه شده عمدتًا متمرکز بر جلوگیری از 

تعمیق رکود و استفاده از ظرفیت های موجود است.
با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
این صنایع است، ابتدا سهم تولیدات صنایع باالدستی پتروشیمی در تأمین نیاز بازار داخل بررسی 
شد. میزان تولید محصول نهایی صنعت پتروشیمی در سال 1398 به 31 میلیون تن و ارزش صادرات 
آن به 17/8 میلیارد دالر آمریکا رسید. واقعیت این است که روند تولید محصوالت صنایع باالدستی 
پتروشیمی کشور طی سال های اخیر هم راستا با نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی نبوده است. به 
طوری که در مورد برخی از محصوالت انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصوالت 
افزایش  تبع آن  به  و  افزایش سقف رقابت  بورس کاال،  التهاب در  بروز  با چالش مواجه شود، سبب 
نیز که کمبود تولید در  از محصوالت  اولیه تولیدکننده داخلی می شود. در مورد برخی  قیمت مواد 
سقف  تولیدکنندگان،  توسط  قیمت  کنترل  و  عرضه  در  نوسان  دلیل  به  گاهی  ندارد،  وجود  کشور 
رقابت در بورس کاال افزایش می یابد. تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دالیل 
ورود تقاضای سوداگری در بورس کاال و البته ضعف سامانه بهین یاب در غربالگری این تقاضاهاست. 
از دیگر دالیل  استراتژیک،  کاالهای  برای  بورس  از  تورمی، مجوز خرید محصوالت خارج  انتظارات 

ایجاد التهاب های مقطعی در بورس کاالست .

 در مورد برخی از 
محصوالت نیز که 
کمبود تولید در کشور 
وجود ندارد، گاهی به 
دلیل نوسان در عرضه 
و کنترل قیمت توسط 
تولیدکنندگان، سقف 
رقابت در بورس کاال 
افزایش می یابد
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 هدفمند نبودن سياست های حمايتی به تناسب ارزش افزوده، مشكالت مربوط به واردات مواد افزودنی صنايع پايين دستی، 
مسائل مرتبط با تعيين ارزش پايه های صادراتی، تعدد دستورالعمل های صادر شده، نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی قيمت مواد اوليه 
و افزايش هزينه های مبادله از ديگر مشكالت صنايع پايين دستی پتروشيمی است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است. در 
ادامه متناظر با هريك از چالش ها راهكارهايی به تفكيك اجرايی و نظارتی و در بازه زمانی كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 

ارائه شده است.
 

  نگاهی بر وضعیت صنایع باالدستی و میاندستی پتروشیمی
با توجه به گستردگی صنعت پتروشيمی كشور می توان آن را به سه حوزه صنايع باالدستی، صنايع ميان دستی و صنايع پايين 

دستی )نهايی( تقسيم بندی كرد. هر يك از صنايع مذكور را به شرح زير می توان تعريف كرد:
1 صنايع باالدستی: واحدهای بزرگ پتروشيمی كه محصوالت آنها از انجام واكنش های شيميايی بر روی فرآورده های 

پااليشگاهی نفت و گاز به دست می آيد. محصوالت آنها اولين حلقه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمی به شمار می روند.
2 صنايع ميان دستی: واحدهای پتروشيمی كه با استفاده از مواد پايه و با انجام فرآيندهای شيميايی محصوالتی صنعتی و 

غيرقابل استفاده برای خانوار توليد می نمايند. اين واحدها به داليل اقتصادی اغلب در مجاورت واحدهای پايه مستقر می شوند.
3 صنايع پاييندستی )صنايع نهايی(: بخشی از صنايع كوچك و متوسط كه با استفاده از مواد پايه و ميانی، محصوالتی قابل 

استفاده برای خانوار توليد می كنند. اين واحدها اغلب در نزديكی بازارهای مصرف مستقر می شوند. 
 همان طور كه از تعاريف مذكور مشخص است در زنجيره ارزش پتروشيمی محصول هر حلقه خوراک حلقه بعدی را 
فراهم می كند. از اين رو با بررسی ميزان توليد محصوالت در صنايع باالدستی و ميان دستی و بررسی تركيب توزيع آن در 
داخل و خارج می توان به اثربخشی توسعه صنعت پتروشيمی در كشور پی برد. در همين راستا در جدول ۱ مقدار توليد، 
فروش داخلی و صادرات محصوالت باالدستی و ميان دستی صنعت پتروشيمی طی سال های ۱۳٩٠ تا ۱۳٩٧ ارائه شده 

است.
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جدول ۱- وضعيت توليد و بازرگانی محصوالت پتروشيمی طی سالهای ۱۳٩٧-۱۳٩٠

منبع: گزارش های عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

سال ۱۳٩٠ تا  از  كشور  داخل  پتروشيمی در  محصوالت  داخلی  فروش  مقدار  است  جدول ۱ مشخص  آمار  از  كه   همانطور 
تُن  سال ۱۳٩٠ به ۱٧/٧ ميليون  در  تُن  از ۱۱/٨6 ميليون  و  داشته  رشد  ساليانه 6/۳ درصد  متوسط  طور  سال ۱۳٩٧ به  پايان 
در  تُن  از ۱٨/۲ ميليون  ساليانه ۲/٧ درصد  رشد  متوسط  با   نيز  صادرات  ميزان  همچنين  است.  يافته  سال ۱۳٩٧ افزايش  در 
سال ۱۳٩٠ به ۲٠/۳ ميليون تُن در سال ۱۳٩٧ افزايش يافته است. در نمودار ۱ سهم محصوالت پتروشيمی توليد شده در كشور به 

تفكيك توزيع آنها در داخل و خارج از كشور در سال ۱۳٩٧ ارائه شده است.
نمودار ۱- توزيع محصوالت توليدی پتروشيمی در داخل و خارج از كشور در سال ۱۳٩٧

منبع: محاسبات تحقیق برگرفته از آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

همان طور كه از آمار جدول ۱ مشخص است در سال ۱۳٩٧ حدود ٥۳/۳ ميليون تن محصول پتروشيمی در كشور توليد شده است. 
بر اساس آمار نمودار ۱ از اين مقدار محصول توليدی حدود ۳٨ درصد صادر، حدود ۱٧ درصد در داخل بين مجتمع های پتروشيمی به 
فروش رسيده، حدود ۲٩ درصد در داخل مجتمع ها به عنوان محصول واسطه مصرف شده و فقط حدود ۱6 درصد آن معادل ٨/٥ 
ميليون تُن از كل ۱٧/٧ ميليون تُن فروش داخلی به طور خالص در داخل به فروش رسيده كه عمدتاً از طريق بورس معامالت آن 
صورت می گيرد. به عبارتی سهم صنايع پايين دستی )نهايی( از كل ۳٨ ميليون تُن محصول قابل فروش پتروشيمی در كشور، حدود 

٨/٥ ميليون تُن بوده است.
 

  جایگاه صنایع پایین دستی پتروشیمی در زنجیره ارزش
همان طور كه اشاره شد زنجيره ارزش صنعت پتروشيمی از صنايع باالدست كه از منابع هيدروكربوری به عنوان خوراک استفاده 
ميكنند آغاز و در نهايت به صنايع پاييندستی پتروشيمی كه از محصوالت حلقههای قبلی به عنوان خوراک استفاده ميكنند خاتمه مييابد. 

در نمودارهای ۲ و ۳ زنجيره ارزش اين صنايع ارائه شده است.
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نمودار ۲- زنجيره ارزش صنايع پاييندستی پتروشيمی )به جز صنايع شوينده(

منبع: برنامه راهبردی ملی توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مشاوران 
مدیریت توسعه عمید، 1393.

نمودار ۳- زنجيره ارزش صنايع شوينده، آرايشی و بهداشتی

منبع: برنامه راهبردی ملی توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید، 1393.
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  سهم صنایع پایین دستی پتروشیمی در تولید و اشتغال صنایع تولید محصوالت شیمایی ،
الستیکی و پالستیکی

سهم مجموع صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايی و توليد محصوالت الستيكی و پالستيكی از توليد و اشتغال بخش صنعت به 
ترتيب حدود ۲۲ و ۱6 درصد است. در نمودارهای ٤ و ٥ سهم صنايع پايين دستی پتروشيمی در توليد و اشتغال نسبت به مجموع صنايع 

توليد مواد و محصوالت شيميايی و توليد محصوالت الستيكی و پالستيكی ارائه شده است.
نمودار ٤- سهم صنايع پاييندستی پتروشيمی در توليد نسبت به كل صنايع توليد محصوالت شيميايی، الستيكی و پالستيكی

منبع: کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: 1394، مرکز آمار ایران ،1397  

نمودار ٥- سهم صنايع پاييندستی پتروشيمی در اشتغال نسبت به كل صنايع توليد محصوالت شيميايی، الستيكی و پالستيكی

منبع: کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر: 1394، مرکز آمار ایران ،1397  

منبع: نیپنا
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از پتروتحليل، بازار پلی وينيل كلريد )PVC( تركيه اين 
هفته پس از آخرين جشن های عيدسعيد فطر بهبود يافت. 
فعاالن بازار نسبت به تحركات ماه ژوئن مثبت هستند زيرا 
آرامش قرنطينه باعث افزايش تقاضا برای پليمر شده است. 
به ۱٠٠٪ ظرفيت  تقريباً  داخلی  كنندگان  توليد  از  بسياری 

رسيده اند، به همين دليل اخيراً PVC ذخيره كرده اند.
نه تنها فعاليت تجاری باال بلكه رونق تقاضای پی وی سی كه 
در هند قبل از تركيه اتفاق افتاده، باعث شده است قيمت پليمر 
پس از ركود دو ماهه افزايش يابد. تاجران گزارش داده اند كه 
بازار PVC در اياالت متحده، كره جنوبی و همچنين بخشی از 

اروپا و مكزيك بهبود يافته است.
در همين حال قيمت PVC اين هفته در تركيه افزايش يافته 
است. توليدكننده محلی پتكيم نيز ٥٠ دالر در هر تن نرخ خود 

 K70 و K67 ، K58 را افزايش داده است. پی وی سی اروپايی
با قيمت ٧٤٠-٧6٠ دالر در هر تن CFR تركيه،  به ترتيب 
٧۳٠-٧٥٠ دالر در هر تن CFR تركيه و ٧٨٠-٨٠٠ دالر در 
هر تن CFR تركيه ارائه شده است. K67 و K70 با مبدا مشابه 
هم با قيمت ٩٩٠ دالر در هر تن و ۱٠٠٠ دالر در هر تن ، 

ماليات بر ارزش افزوده در دسترس هستند. 
شنيده می شود PVC آمريكا در اين هفته ٧۳٠ دالر در هر 
تن/ CIF تركيه بوده است كه نسبت به كشورهای ديگر ارزان 
تر است. توليدكنندگان مكزيك و مصر، گريد K67 را با نرخ 
٧۳٠-٧٥٠ دالر در هر تن CFR تركيه و ٧٨٠-٨٠٠ دالر در 

هر تن CFR تركيه فروخته اند.
بازار PVC تركيه هفته آينده پر جنب و جوش خواهد بود. 
كمبود مواد باعث افزايش قيمت ها می شود و تقاضا همچنان 

باقی خواهد ماند.

فعالیت تجاری باال بلکه رونق تقاضای پی وی سی که در هند قبل از ترکیه اتفاق افتاده، 
باعث شده است قیمت پلیمر پس از رکود دو ماهه افزایش یابد.

بهبود بازار پی وی سی ترکیه در میان آرامش قرنطینه و پس از ٢ ماه رکود؛

كمترین نرخ پی وی سی در تركیه
متعلق به كدام كشور است؟

آیا رونق بازار پی وی سی ترکیه ادامه می یابد؟
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همين آمارها نشان می دهد بازار پليمرها پيچيدگی های 
جديد و جدی پيدا كرده كه يكی از خروجی های آن رشد 
نيست كه جريان  بعيد  بورس كاالست و هيچ  قيمت ها در 
پليمرهای»  يابد. شاخص قيمت  تداوم  باز هم  نرخ  افزايش 
باالترين ميزان در سال  دنيای اقتصاد« در هفته گذشته به 
بهای  رشد  اثرگذاری  نشان دهنده  خود  كه  رسيده  جاری 

نيمايی ارزبراين بازار است. 
تعطيلی در  روز  و دو  تعطيلی در هفته گذشته  روز  دو 
هفته جاری به معنی كاهش فعاليت های توليدی و تجاری 
در كشور است، بنابراين عقبگرد حجم داد و ستد پليمرها 
اين روند را  بازه زمانی منطقی و توجيه پذير است.  اين  در 
بايد در شرايطی در نظر گرفت كه قيمت های پايه در هفته 
گذشته با رشد نزديك به ٧/ ٥ درصدی همراه بود كه خود 

يك عامل مهم برای اين بازار است. 

گزارش های  ساير  از  بيش  بتوان  گزارش  اين  در  شايد 
زيرا  پرداخت،  داخلی  بازار  در  قيمت ها  نوسان  به  مرسوم 
نوسان بهای نيمايی ارز و اثر آن بر قيمت های پايه به نسبت 

يكسان بوده است. 
شاخص قيمت پليمرهای »دنيای اقتصاد« با ٤٥/ ٧ درصد 
رشد روبه رو شد و به ۱٠ هزار و ٩۱۳ تومان رسيد. افزايش 
66/ ٥ درصدی بهای دالر نيمايی در كنار افزايش قيمت آزاد 
ارز دو موتور محرک رشد قيمت ها بود آن هم در شرايطی كه 
هفته گذشته قيمت های پايه با احتساب نوسان قيمت های 
نگرفت يعنی قيمت های جهانی  قرار  جهانی مورد محاسبه 

در تعيين نرخ های پايه لحاظ نشدند.
قرار داد  بررسی  بايد در شرايطی مورد  را  نكته   همين 
بود  تومان   ٩۳6 و  هزار   ۱٤ ارز  نيمايی  قيمت  آخرين  كه 
ولی تا لحظه تنظيم اين گزارش پايين ترين قيمت نيمايی 

اثر نیما بر بازار پلیمرها
سرکشی به بازار پلیمرها از آشوب قیمتی حکایت دارد و فرقی نمی کند بورس کاالست 
PVC بعد از  بازار آزاد؛ بلکه جریان قیمتی افزایشی است. در هفته گذشته معامالت  یا 
نوسان قیمت های غیرمنتظره تایید نشد و البته به رغم این عدم رشد قیمت ها، باز هم 
شاخص قیمت پلیمرهای »دنیای اقتصاد« بیش از 7 درصد افزایش داشت که بزرگ ترین 

رشد قیمت ها از اسفندماه سال 97 تاکنون است.
از سوی دیگر عدم تایید معامالت PVC باعث شد تا رقمی نزدیک به 9 هزار و 800 تن از 
حجم معامالت پلیمرها در بورس کاالحذف شود که به کاهش ۲0 هزار و ۲00 تنی حجم 

داد و ستد هفتگی کمک کرد.
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ارز ۱٥ هزار و ۳٩٠ تومان است يعنی امكان حمايت مجدد 
از رشد قيمت های پايه در بورس كاال وجود دارد حتی اگر 
نوسان قيمت های جهانی را مورد ارزيابی قرار ندهيم. اگر اين 
ذهنيت درست باشد هيچ بعيد نيست كه قيمت ها در بورس 

كاال هنوز از امكان رشد برخوردار باشند. 
البته شاهد هستيم كه فاصله قيمتی دالر آزاد و نيمايی بعد 
از ركورد ۳ هزار و ۳٤٤ تومانی در هفته منتهی به ۲ خرداد 
در حال كاهش است و به احتمال قوی در هفته جاری اين 
فاصله قيمتی باز هم كمتر می شود كه پتانسيلی برای كاهش 
خريدهای هيجانی در بورس كاالست. در هر حال جريان قيمتی 
افزايشی  فاز  پايه در يك  از مسير قيمت های  بورس كاال  در 
نوسان كرده است. بنابراين انتقاد به نوسان نرخ در بازار داخلی يا 

در معامالت بورس كاال چندان هم قابل دفاع نيست.
برخی  برای  شايد  آزاد  بازار  در  قيمت ها  نوسان  البته   
از گروه های كااليی كمتر از رشد نرخ در بورس كاال باشد 
بازار  و  بورس  بين  قيمتی  فاصله  در  بايد  را  آن  دليل  كه 
رشد  از  نمی توان  اما  قيمت ها  درخصوص  كرد.  جست وجو 
نرخ سخن گفت ولی به التهاب عجيب و غريب نرخ در بازار 
PVC اشاره نكرد. شايد بزرگ ترين رقابت در چندين سال 
اخير در بازار PVC را هفته گذشته شاهد بوديم كه حتی 

رقابت باالی ٧٠ درصد با قيمت های پايه نيز مشاهده شد. 
نگرفت  قرار  تاييد  مورد  معامالت  اين  نهايت  در  اگرچه 
ولی در ذات خود واقعيت هايی را نهفته دارد كه ريشه يابی 
دقيق تری را می طلبد. اول بايد پرسيد خريداری كه نوسان 
قيمت هايی مثال باالتر از ٥٠ درصد را پذيرفته قرار است با 
اين كاال چه كند؟ فاصله قيمتی آزاد ارز با بهای نيمايی آن 
رقمی نزديك به ۱٨ درصد است يعنی اگر يك خريدار حتی 
به قصد قاچاق اين كاال را با اين رقابت خريداری كند، اگر 
تخفيف  درصد   ٥ احتساب  با  حتی  يا  درصد   ۱٨ از  باالتر 
پايه بدون در نظر گرفتن هيچ هزينه جانبی )كه  نرخ های 
امری غيرممكن است( بخواهد اين كاال را قاچاق كند امكان 

ندارد بتواند باالتر از ۲۳ درصد رقابت را بپذيرد. 
شايد برخی تالش داشتند تا از كاهش قيمت ها در بورس 
و بازار جلو گيری كنند. همين نكته را اگر در رقابت های هفته 
گذشته بپذيريم، توجيه ناپذيری اين رقابت را نشان می دهد. اما 
اگر خريد اعتباری بوده و احتمال رشد قيمت های جهانی و 
افزايش نرخ آزاد ارز را در نظر بگيريم جريان متفاوت خواهد بود 
و اين معامله خاص نشان می دهد كه ذهنيت بازار به چيزهايی 

فكر می كند كه در محاسبات توجيه بردار نيست. 
نداشته  بيشتر  افزايش  تنها  نه  ارز  آزاد  قيمت  اگر  حال 
افزايش گام به گام  با وجود  بلكه كاهش نرخ داشته باشد، 
نرخ خواهيم  اين دو  فاصله  ارز شاهد كاهش  نيمايی  بهای 
منتهی  تقاضا  كاهش  به  كه  شده  ثابت  تجربه  به  كه  بود 

خواهد شد؛ اگرچه هنوز نمی توان به وضوح در اين خصوص 
اظهارنظر كرد.در هفته گذشته شاهد افت نزديك به ۱٠ هزار 
تنی حجم عرضه پليمرها بوديم و البته عدم تاييد معامالت

زيرا  گذاشت  بسزايی  تاثير  معامالت  حجم  بركاهش   PVC
اين  بود.  تن  ۱٠هزار  به  نزديك  محصول  اين  عرضه  حجم 
معامالت  است كه حجم  توجه  در شرايطی جالب  داده  دو 
حجم  واقعی  به صورت  يعنی  داشته  افت  درصد   ۲٠ نيز 
ماقبل  هفته  با  مقايسه  در  گذشته  هفته  در  كل  معامالت 
تغيير برجسته ای نداشته و بازار از يك آرامش از لحاظ حجم 

معامالت برخوردار است.
البته كاهش حجم معامالت در گروه های كااليی خاص 
همچون گريدهای سنگين اكستروژن، پلی اتيلن ترفتاالت ها 
و برخی گريدهای سبك و سنگين پلی اتيلن ها را بايد مورد 
توجه قرار داد اگرچه ذات نيمه تعطيل بودن هفته گذشته 
حجم  نوسان  اين  از  هم  چندان  بازار  ولی  نبود  بی اثر  نيز 

معامالت خاطره خوشی ندارد. 
حجم معامالت پليمرها در بورس كاال در هفته گذشته 
افت  قبل  هفته  با  مقايسه  در  كه  بود  تن  و ٩۳٠  هزار   6۱
6/ ۲٤ درصدی را نشان می دهد. عرضه ها نيز با كاهش ٨/ 
۱٠ درصدی همراه شد و تقاضا )با احتساب حذف تقاضای 

PVC( ۲٥/ ۱٤ درصد افت داشت.
 با توجه به اين آمارها و كاهش نسبی حجم معامالت برخی 
از گروه های كااليی مهم البته در برابر تعطيالت موجود در هفته 
جاری بازار شكننده ای ترسيم شده اما به صورت كافی تغذيه 
نشده است. البته قيمت های موجود در بورس كاال هنوز از امكان 
افزايش نرخ برخوردار هستند آن هم در وضعيتی كه قيمت های 
موجود به نسبت باالست و در اين شرايط اگر شاهد افت بهای 
آزاد ارز باشيم جريان عمومی نرخ به فاز تقاضا اجازه خودنمايی 

چندانی نخواهد داد.
به  نهايی  محصوالت  واردات  جدی  ضعف  آن  كنار  در 
واقعی  تقاضای  شده  موجب  ارز  آزاد  قيمت  نوسان  دليل 
برای توليدات داخلی تقويت شود كه با توجه به اميدواری 
منطقه  كشورهای  به  صادراتی  مرزهای  كامل  گشايش  به 
می توان به رونق نسبی توليد در صنايع تكميلی خوش بين 
بود. البته خردادماه و مخصوصا بعد از نيمه آن زمان سنتی 
ركود فرا می رسد ولی اميدواريم تجربه سال گذشته باز هم 

در اين بازار تكرار نشود. 
حجم معامالت كمتر از ٧٠ هزار تن در هفته برای اين 
بازار قابل قبول نيست اگرچه حجم عرضه های هفته گذشته 
نياز  بيشتری  عرضه های  به  و  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  نيز 
هم اكنون  از  شود.  كم رنگ  بازار  در  التهاب  چهره  تا  داريم 
داد./دنيای  قطعی  رای  بازار  در  بيشتر  آرامش  به  نمی توان 

اقتصاد

درخصوص قیمت ها 
اما نمی توان از رشد 

نرخ سخن گفت ولی به 
التهاب عجیب و غریب 

 PVC نرخ در بازار
اشاره نکرد
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با سالم و احترام
پيرو نامه شماره 6٠.۲66۳٧٧ مورخ ۱۳٩٨.۱٠.٤ و با عنايت به نامه شماره 6٠.٥٧٩٤۱ مورخ ۱۳٩٩.۲.۳۱ سرپرست وزارت 
متبوع به استحضار می رساند؛ بند )٧( صورت جلسه ساماندهی فرايند ثبت سفارش واردات كاالهای گروه ۲ اولويت ارزی 

مورخ ۱۳٩٨.٩.۲٧ به شرح ذيل اصالح می گردد:
1 متقاضيان فاقد سابقه واردات تا سقف ٥٠٠ هزار دالر در حيطه سه رشته فعاليت خود، از بررسی و كنترل سابقه معاف 

می شوند.
2 واحدهای توليدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانون ذيربط:

الف- صرفا برای تامين نياز داخلی خود با تشخيص رئيس سازمان، از بررسی و كنترل سابقه معاف می باشند.
ب- خارج از نياز واحد توليدی خود، مالک عمل ميانگين سابقه واردات سال های ۱۳٩٧ و ۱۳٩٨ )دو سال اخير( مطابق با دو 

رشته فعاليت اولويت دوم و سوم كارت بازرگانی خواهد بود.
3 مالک عمل واردات برای واحدهای بازرگانی تا سقف ميانگين واردات سال های ۱۳٩٧ و ۱۳٩٨ )دو سال اخير( خواهد بود.

4 دستگاه های اجرايی و پيمانكاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرايی پس از تائيد دفتر تخصصی ذيربط، از بررسی و 

كنترل سابقه معاف می باشند.
5 واحدهای توليدی مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای محصوالت توليد شده آنها كه دارای جدول ارزش افزوده 

باشد از بررسی و كنترل سابقه، معاف می باشند.
6 كاالهای موجود در گمرک )قبض انبار( كه ارز آنها تامين شده باشد از بررسی و كنترل سابقه معاف می باشند.

7 كاالهای اولويت دار )فهرست بسته تشويقی( در صورت تامين ارز از محل صادرات، از بررسی و كنترل سابقه معاف 

می باشند.
8 واردات موبايل، انواع كاغذ چاپ، تحرير، LWC و باطله، مقطوعات چوبی، الستيك سواری، لوازم و قطعات يدكی خودرو 

و لوازم خانگی طبق رديف تعرفه های اعالمی از بررسی و كنترل سابقه معاف می باشند.
9 در صورت تغيير تعرفه يك كاالی مشخص طی سال های مختلف، سابقه واردات تعرفه های قبلی با ارائه نامه از دفتر تعيين 

تعرفه گمرک جمهوری اسالمی ايران مبنی بر يكسان بودن كاال برای تعرفه جديد قابل محاسبه است.
10 سابقه ذيل تعرفه 6 رقمی برای تمامی موارد فوق مالک بررسی خواهد بود.

بديهی است ساير مفاد مصوبات قبلی كميته راهبردی، كماكان به قوت خود باقی است.
سعید عباسپور
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

بر اساس بخشنامه جدید دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، جزئیات معافیت های جدید ثبت سفارش واردات 
اعالم شد. به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از فارس، بر اساس بخشنامه دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت، جزییات معافیت های جدید ثبت سفارش واردات اعالم شد. در این بخشنامه آمده است: 

معافیت های جدید ثبت سفارش واردات 
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از  پتروشيمی هيچگاه  صنعت  اينكه  به  اشاره  با  وی 
رونق نمی افتد،  افزود: صادرات محصوالت پتروشيمی ادامه 

دارد و از نظر وزنی كاهشی در صادرات نداشته ايم. 
در  كه  مشكالتی  و  كرونا  شيوع  به  ابهری  مهدوی 
اقتصاد ايجاد كرده اشاره كرد و گفت: تاثير منفی كرونا 
نمی توان  رو  همين  از  و  دارد  ادامه  همچنان  اقتصاد  بر 
در مورد حجم و ارزش صادرات در سال ٩٩ پيش بينی 

دقيقی انجام داد. 
تامين سرمايه پتروشيمی ها با عرضه سهام در بورس

به گفته دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی پتروشيمی، 
دليل  به  نفت  به  وابسته  محصوالت  همه  ديگر  از سوی 
كاهش شديد قيمت طالی سياه، در كل در جهان با افت 

قيمت مواجه بوده اند. 
از  بعد  و  بار  اولين  برای  نفت  قيمت  كرد:  تاكيد  وی 
بازار  ٩٠ سال منفی شد كه اين موضوع بر قيمت ها در 

پتروشيمی نيز سايه انداخته است.
مهدوی ابهری ادامه داد: به همين دليل، كاهش ارزش 
بنابراين  و  پتروشيمی داشتيم  محصوالت  در  صادرات 
عرضه ارز در سامانه نيما از سوی پتروشيمی ها نيز كاهش 

خواهد داشت. 
توليدی كه صادرات  هر  اينكه سهام  به  اشاره  با  وی 
محور باشد، مرغوب است، گفت: از همين رو تمايل مردم 
در  كه  است  محور  صادرات  شركت های  سهام  خريد  به 

راس آن شركت های پتروشيمی قرار دارند. 
پتروشيمی تاكيد  كارفرمايی  صنفی  انجمن  دبيركل 
برای  سرمايه  تامين  تا  می شود  باعث  موضوع  اين  كرد: 
برای  بيشتری  نقدينگی  و  شده  آسان تر  پتروشمی ها 

تكميل پروژه های در حال ساخت فراهم شود. 
وی افزود: اين موضوع ظرفيت توليد را باال می برد و در 

بلندمدت،  ظرفيت صادراتی افزايش پيدا می كند. 

تاثیر كرونا بر صادرات پتروشیمی ایران

اینکه صادرات پتروشیمی ایران  دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به 
از نظر وزنی کاهش نداشته،  گفت: شیوع کرونا باعث کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش 

صادرات محصوالت پتروشیمی شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی  به نقل از ایرنا، »احمد مهدوی 
ابهری«  ادامه داد: شرایط فعلی زمینه را برای رونق بیشتر صنعت پتروشیمی فراهم می کند. 

همه محصوالت وابسته 
به نفت به دلیل 

کاهش شدید قیمت 
طالی سیاه، در کل در 

جهان با افت قیمت 
مواجه بوده اند
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از ايرنا، رسول اشرف زاده، در نشستی خبری با 
اشاره به اينكه منابع ارزی و ريالی اجرای اين طرح ها تامين 
شده، ادامه داد: اين طرح ها در مناطق كمتر توسعه يافته 

اجرا می شود و اشتغالزايی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته اشرف زاده، اين ٤ طرح شامل طرح توليد متيل 
توليد  ماهشهر،  در  پرک  توليد سود  در سنقر، طرح  آمين 
آلومينيوم  توليد پلی  لردگان و طرح  كريستال مالمين در 

كلرايد در اروميه خواهد بود.
وی هدف از اجرای ٤ طرح پتروشيمی را تكميل زنجيره 
ارزش عنوان كرد و افزود: اجرای اين طرح ها از خام فروشی 
جلوگيری كرده و توسعه صنايع تكميلی را به دنبال خواهد 

داشت.
اشرف زاده تاكيد كرد: از ديگر دستاوردهای اجرای اين 
طرح ها، جلوگيری از واردات برخی محصوالت پتروشيميايی 
و شيميايی، اشتغال آفرينی پايدار در مناطق كمتر توسعه 
يافته كشور و توسعه مححصوالت متنوع و استراتژيك است.
وی گفت: طرح توليد متيل آمين سنقر با ظرفيت ٥.۲۲ 
هزار تن در سال و سرمايه گذاری ٤٠ ميليون دالری اجرا 

می شود. 
در  پرک  سود  توليد  طرح  ظرفيت  پترول  مديرعامل 
ماهشهر را ٤٥ هزار تن در سال دانست و ادامه داد: سرمايه 

گذاری در اين طرح ۱٠ ميليون دالر خواهد بود. 
در  مالمين  كريستال  توليد  زاده، طرح  اشرف  گفته  به 
لردگان نيز با سرمايه گذاری ٤۱.٥ ميليون دالری، ۲٠ هزار 

تن به ظرفيت توليد پتروشيمی كشور می افزايد.
وی گفت: همچنين با اجرای طرح توليد پلی آلومينيوم 
كلرايد در اروميه و سرمايه گذاری ۱۱ ميليون دالری، ۲٠ 
هزار تن ديگر به ظرفيت توليد پتروشيمی اضافه خواهد شد. 
مدير عامل پترول اضافه كرد: مجموع سرمايه گذاری در 
اين ف طرح ۱٠۳ ميليون دالر است كه افزايش ۱٠٧هزار 
خواهد  دنبال  به  را  پتروشيمی كشور  توليد  ظرفيت  تنی 

داشت. 
وی افزود: امسال نيز سه طرح پتروشيمی به بهره برداری 
می رسد كه شامل الفين ايالم، پتروشيمی لردگان و سولفات 
پتاسيم اروميه است كه با بهره برداری از آن ۲.۲ ميليون 

تن به ظرفيت پتروشيمی افزوده خواهد شد.

با سرمایه گذاری ١٠٣ میلیون دالری در صنعت پتروشیمی انجام می شود؛

افزایش 107 هزار تنی ظرفیت تولید پتروشیمی

پتروشیمی با  طرح   4 اجرای  از  ایرانیان  پتروشیمی سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
سرمایه گذاری 103 میلیون دالری در کشور خبر داد و گفت: با اجرای این 4 طرح، 107 

هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزوده می شود.
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پیش  و  است  گذار  تاثیر  هیدروکربنی جهان  درصنایع  همچنان  کرونا  ویروس   
بینی می شود تقاضای این محصوالت در سال جاری میالدی به سطوح پیش از 

بحران شیوع ویروس کرونا بازنگردد.

 شيوع ويروس كرونا بازارهای جهانی انرژی را تحت 
می رود شاهد  انتظار  كه  به طوری  است  داده  قرار  اثير  ت
از  برخی  در  پيشين  انتظارهای  سطح  از  فراتر  كودی  ر
كشورها باشيم و روند احيای اين شرايط در برخی مناطق 

كند پيش خواهد رفت.
تاثير  كرونا  ويروس   ،  ICIS موسسه  اعالم  راساس  ب
بر  جهان  هيدروكربنی  صنايع  ارزش  زنجيره  بر  راوانی  ف
جای گذاشته و سود آوری و ارتباط ميان اين صنايع را به 

شدت تغيير داده است.
از جمله چالش های پيش روی اين صنايع می توان به 
كاهش  نتيجه  در  و  توليدی  محصوالت  تقاضای  اهش  ك
حاشيه سود و تاثير كاهش تقاضای يك محصول كليدی 

بر زنجيره ارزش صنايع پايين دستی اشاره كرد.
همچنين نگرانی پيرامون حفظ نرخ های بهره برداری 

در  توازن  ايجاد  اهميت  افزايش  توليدی،  واحدهای  ز  ا
هزينه های نقدی از طريق سرمايه گذاری مناسب در سبد 
محصوالت  توليد  اهميت  افزايش  و  توليدی  حصوالت  م
كاهش  هدف  با  پتروپااليشگاهی  واحدهای  در  تنوع  م

هزينه ها از ديگر چالش های پيش رو ارزيابی شده است.
و  خاورميانه  دسترسی  مزيت  كاهش  ميان  اين  در   
آمريكای شمالی به خوراک گاز اتان ارزان به واسطه كاهش 
در  استفاده  مورد  مايع  خوراک های  قيمت  توجه  ابل  ق
واحدهای اروپايی و آسيايی وخطر كاهش سرمايه گذاری 
شركت های  درآمد  كناركاهش  در  جديد  طرح های  ر  د
توزيع كننده محصوالت شيميايی- پتروشيميايی از ديگر 
مواردی است كه تحليلگران از چالش های موجود از آن 

ياد می كنند./ نيپنا

تاثیر ویروس كرونا بر صنایع 
هیدروكربنی جهان

از جمله چالش های 
پیش روی این صنایع 

می توان به کاهش 
تقاضای محصوالت 

تولیدی و در نتیجه 
کاهش حاشیه سود و 
تاثیر کاهش تقاضای 

یک محصول کلیدی بر 
زنجیره ارزش صنایع 

پایین دستی اشاره 
کرد
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بر اساس اين گزارش روز چهارشنبه هفتم خردادماه با وجود 
اوج گيری ويروس كرونا در استان خوزستان مجمع شركت كيميا 
از شركت های تابعه پتروشيمی بندرامام در زمان مقرر خود برگزار 

شد.
در سال رونق توليد پتروشيمی بندرامام موفق شد درزمينه 
توليد و HSE ركورد های  بسيار ارزشمندی را نسبت به سال های 
گذشته با نام خود ثبت كند. كاهش ٤٥ درصدی شاخص تكرار 

پذيری حوادث در بخش HSE از جمله آنها است .
در  گزارش ارائه شده از عملكرد سال گذشته پتروشيمی كيميا  
 EDC( در بخش توليد ، افزايش توليد اتيلن دی كلرايد اكسی
افزايش ۲۲ درصدی   ، توليد  برنامه  از ۱۱۲ درصد  OXY(بيش 

توليد واحد MTBE نسبت به سال گذشته ، افزايش ۱۱ درصدی 
اتيلن دی كلرايد )EDC( نسبت به سال ۱۳٩٧  و همچنين افزايش 

٥ درصدی توليد وينيل كلرايد منومر )VCM( اشاره شد.
در ادامه مجمع گزارشی از عملكرد شركت در بخش ساخت 
داخل ارائه شد كه در اين بخش پتروشيمی بندرامام موفق شد 
با استفاده از ظرفيت ها و توانمندی های انسانی و تجهيزاتی خود 

اقدامات گسترده ای مانند رفع اشكال نرم افزاری بخش PSA واحد 
MTBE وتوليد هيدروژن خالص در اين واحدو قطع وابستگی به 

واحد الفين ، استفاده از كاتاليست های داخلی در بخش اكسی 
واحد VC ، ساخت داخلی تيغه های مربوط به توربين ها ، تكميل و 
نصب سيستم نشانگر گازهای خروجی بر روی دودكش كوره های 
احتراق واحدها از جمله دستاوردهای شركت كيميای بندرامام 

هستند.
بندرامام  مجمع  تكاليف  و  تصميمات  راستای  در  همچنين 
جاری  تمامی قراردادهای  تابعه،  شركت های  تجميع  منظور  به 
شركت های تابعه به شركت پتروشيمی بندرامام منتقل و در حال 

حاضر كليه قراردادهای جديد  در شركت اصلی منعقد می شود.
شايان ذكر است شركت پتروشيمی بندرامام  دارای پنج شركت 
تابعه فرآورش ، بسپاران ، كيميا ، خوارزمی و آب نيرو است  كه 
پتروشيمی بندرامام  مجمع  تكليف  مطابق  شركت ها  امی اين  تم
باانجام مراحل قانونی تجميع شده و در قالب يك شركت فعاليت 

می كنند.

افزایش تولید
 برخی محصوالت مهم

 در پتروشیمی بندر امام

افزایش تولید اتیلن دی کلراید اکسی بیش از 11۲ درصد برنامه تولید ، افزایش ۲۲ درصدی 
تولید واحد MTBE وافزایش 11 درصدی تولید اتیلن دی کلراید از جمله دستاوردهای 

پتروشیمی بندر امام در سال گذشته است.
تابعه  شرکت های  مجمع  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
پتروشیمی بندرامام با تالش کارکنان و بازرس قانونی و مدیریت های مختلف در شرایط 

کرونایی با رعایت تمامی الزامات بهداشتی در زمان مقرر  برگزار شد.
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مـروری كوتـاه 
بـر اخبار حـوزه

 آبیـاری نـوین

توسعه  طرح  اجرای  با  كرد:  خاطرنشان  زارع  عباس 
سامانه های نوين آبياری در هر هكتار پتانسيل صرفه جويی 

٤ هزار و ٤٠٠ مترمكعب آب وجود دارد.
وی افزود: بر اساس آمار از سال 6٩ تا پايان سال ٩۱ 
كل اراضی تجهيز شده به سامانه های نوين آبياری در كشور، 
۱ ميليون و ۲٩٠ هزار هكتار بود و از سال ٩۲ تا االن ۱ 
از اراضی آبی به اين سامانه ها  ميليون و ۲٠٠ هزار هكتار 

تجهيز شده است كه معادل ۳٠ سال گذشته است.
زارع گفت: طرح توسعه سامانه های نوين آبياری از سال 
٩٥ تا به امروز پيشرفت فيزيكی ۳٠٠ درصدی داشته است 

چون به كارفرمايی خود بهره برداران است؛ يعنی اين پروژه 
تنها پروژه در كشور است كه كارفرمای آن بهره برداران و 
پروژه كمك  اجرای  در  آنها  به  دولت  و  كشاورزان هستند 

می كند.
مشاور وزير جهاد كشاورزی اظهار كرد: در سال ٩۲ به 
ازای مصرف هر مترمكعب آب ٩۲٠ گرم توليد محصوالت 
كشاورزی داشتيم و با اجرای طرح های آب و خاک مخصوصا 
سامانه های نوين آبياری تا سال ٩٧ اين رقم به ۱٤٥٠ گرم 
رسيده است و راندمان كل آبياری از ۳٩ درصد در سال ٩۲ 

تا به ٤٥ درصد در سال ٩٧ رسيده است.

به  تا  آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت:  نوین  مجری طرح توسعه سامانه های 
امروز ۲8 درصد از اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است.

تجهیز 28 درصد از اراضی آبی كشور
به سامانه های نوین آبیاری
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نشست  در  قزوين  كشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس 
بررسی طرح های آبياری نوين كه مختص بررسی وضعيت 
بهره  مشاركت  شد،گفت:  برگزار  تاكستان  نرجه  اراضی 
اجرای  دست  در  طرح های  تكميل  و  تسريع  در  برداران 

آبياری نوين نقش مهمی دارد.
آبياری  طرح های  اجرای  داشت:  اظهار  خمسه  فاطمه 
نوين به عنوان يكی از اولويت های وزارت جهاد كشاورزی 
توليد، صرفه  دولت، كاهش هزينه های  برنامه های مهم  و 
بهبود عملكرد در سطح مزارع و  جويی در مصرف آب و 

باغ ها را به دنبال دارد.

بايستی  فرماندار شهرستان قرچك گفت: سال گذشته 
كشاورزی  اراضی  از  هكتار   ٥٠ در  نوين  آبياری  سيستم 
اين  بر  مازاد  نيز  هكتار   ۱٠ كه  می شد  اجرايی  شهرستان 

تعهد اجرايی شد.

اراضی  از  هكتار   ۱٥٠ حدود  افزود:  خطيبی  بهمن 
شهرستان قرچك تحت آبياری نوين است و امسال نيز اين 

مهم عملياتی خواهد شد.

رضـوی، رئيـس جهـاد كشـاورزی خوسـف گفـت: در 
ميليـارد   ٨ نويـن  آبيـاری  سـيتم های  اجـرای  راسـتای 
و ٥٠٠ ميليـون تومـان در سـطح ٥6٠ هكتـار از اراضـی 

شهرسـتان خوسـف سـرمايه گـذاری شـده اسـت.

او  از احيـا و مرمـت ٩٠ رشـته قنـات و چشـمه در 
شهرسـتان خوسـف خبـر داد و گفت برای ای تعـداد قنات 
و چشـمه در مجمـوع سـه ميـالرد و ۲٠٠ ميليـن تومـان 

هزينه شـده اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: اولویت اجرای سامانه های آبیاری نوین در زمین های کشاورزی با 
اراضی یکپارچه و طرح های تجمیعی است.

  رئیس جهاد کشاورزی خوسف گفت: سیستم های آبیاری نوین با سرمایه گذاری 8 میلیارد ۵00 میلیون تومان 
در ۶۵0 هکتار از راضی خوسف اجرا شد.

اولویت اجرای سامانه های آبیاری نوین
با اراضی یکپارچه است

تجهیز 60 هکتار از اراضی كشاورزی قرچک
 به سیستم آبیاری نوین

اجرای سیستم های آبیاری نوین
در 650 هکتار از ارضی خوسف
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اراضی  از  هكتار  هزار   6٧ كرد:  بيان  غريب  اهلل  ذبيح 
كشاورزی در چهارمحال و بختياری به سيستم آبياری نوين 

مجهز هستند.
اشاره  با  بختياری  و  رئيس جهاد كشاورزی چهارمحال 

به اينكه توسعه تجهيزات آبياری نوين در مزارع كشاورزی 
در دستور كار است، ادامه داد: ٩٠ طرح تجهيز زمين های 
با  نوين  آبياری  به شبكه  بختياری  كشاورزی چهارمحال و 

وسعت چهار هزار و ٤٠٠ هكتار در دست اقدام است.

67 هزار هکتار از اراضی كشاورزی
به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند

و  چهارمحال  در  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار   ۶7 گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  کشاورزی  جهاد  رئیس 
بختیاری به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.

منصور رضوانی جالل با بيان اينكه تقويت بخش كشاورزی 
راهی مطمئن در راستای ايجاد اشتغال و توسعه استان همدان 
است به در پيش بودن هفته جهاد كشاورزی اشاره و عنوان 
كرد: استان همدان يكی از قطب های كشاورزی كشور محسوب 
می شود و علی رغم داشتن ۱.۲ درصد از وسعت كشور، ٤.٤ 
درصد از توليدات بخش كشاورزی كشور را به خود اختصاص 
در  استان همدان  است.رئيس سازمان جهاد كشاورزی  داده 
ادامه افزود: اين بخش ۲٩ درصد اشتغال و ۲٥ درصد ارزش 
افزوده فعاليت های اقتصادی استان همدان را به خود اختصاص 
استان  اضافه كرد: همچنين بخش كشاورزی  داده است.وی 

افزوده  از ارزش  از توليدات و ۳.٤ درصد  همدان ٤.٥ درصد 
بخش كشاورزی كشور را به خود اختصاص داده است.

زمين های كشاورزی روستای خوی شهرستان شهركرد به 
شبكه آبياری نوين با حضور استاندار چهارمحال و بختياری 
و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان به بهره برداری رسيد.

با اجرای اين طرح ٥٨ هكتار از زمين های كشاورزی روستای 

مجهز  نوين  آبياری  شبكه  به  شهركرد  شهرستان  خوی 
شد.هزينه اجرای اين طرح ۱6 ميليارد ريال است و از اين مبلغ 
۱۱ ميليارد ريال يارانه و كمك های دولتی و پنج ميليارد ريال 

از محل آورده مردم و كشاورزان تامين شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: سیستم آبیاری نوین در 1۵1 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
استان همدان اجرا شده است.

آبیاری نوین در 151 هزار هکتار
 از اراضی كشاورزی همدان اجرا شده است

یک طرح آبیاری نوین در شهرستان شهركرد
بهره برداری شد  
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پيش  شرايط  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اصغرزاده  علی 
شبانه  تالش های  با   ، كرونا  ويروس  شيوع  از  ناشی  آمده 
آبياری مديريت آب و خاک  نوين  روزی واحد سامانه های 
استان  شهرستان های  كشاورزی  جهاد  مديريت های  و 
طرح های اجرا شده سامانه های نوين آبياری در سطح استان 
از اول سال ٩٩ تا پايان ارديبهشت ماه مقدار ٩۳6 هكتار 
اجرا شده و همچنين به مساحت ۲٥٥٠ هكتار نيز طرح در 

دست اجرا است .
وی تصريح كرد: برای اجرای اين طرحها از محل اعتبارات 
تملك دارايی خرده مالكی هزينه می شودو تا كنون از اين 

نوين  سيستم های  طرح  هكتار  هزار   ٧٠ حدود  در  طريق 
آبياری اجرايی شده است.

استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  رييس  سعيدی  عباس 
كرمان با اشاره به اينكه طرح های آبياری نوين پارسال در 
۱۲ هزار و 6٠٠ هكتار از مزارع و باغ های استان اجرا شده 
استان  از  پس  كرمان  استان  علت  همين  به  گفت:  است 

فارس در جايگاه دوم كشور قرار گرفت.
 6 در  پارسال  مصوب  نوين  آبياری  طرح های  افزود:  او 
هزار و 6٠٠ هكتار اجرا شده و 6 هزار هكتار نيز در دست 

اجرا است.
سعيدی اظهار كرد: تاكنون در ٩٠ هزار هكتار از مزارع 
و باغ های استان كرمان طرح های آبياری نوين اجرا شده و 
ظرفيت اجرای اين گونه طرح ها در استان كرمان ۱٤٠ هزار 

هكتار است.
او بيان كرد: هر كشاورزی كه متقاضی اجرای طرح های 
آبياری نوين باشد به ازای هر هكتار ۱٧ ميليون و ٥٠٠ هزار 

تومان كمك بالعوض اعطا خواهد شد.
سعيدی با اشاره به اينكه استان كرمان با وجود كم آبی 
و آب و هوای كويری از مهمترين مناطق كشاورزی كشور 
محسوب می شود گفت: پسته، خرما، مركبات، گردو، بادام، 
از مهمترين محصوالت  صيفی جات و محصوالت جاليزی 
اين بخش است كه به داخل و خارج از كشور صادر می شود.

مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طرح های اجرا شده سامانه های 
نوین آبیاری در سطح استان از ابتدای سال 99 تا پایان اردیبهشت ماه در سطح 93۶ هکتار بوده که رتبه اول 

کشوری را در بین سایر استانهای کشوربه خود اختصاص داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: کرمان در اجرای آبیاری های نوین رتبه دوم کشور را کسب 
کرد.

اجرای 936 هکتار سامانه های نوین آبیاری
در آذربایجان غربی    

كرمان دومین استان در اجرای آبیاری نوین كشور
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آبیاری نوین

داوودی مدير آب و خاک سازمان جهاد كشاورزی استان 
اراضی  از  هزارهكتار   ٥٧ اكنون  هم  اينكه  بيان  با  زنجان 
 ٤ گفت:  است،  شده  مجهز  نوين  آبياری  سامانه  به  استان 
هزار هكتار از اراضی استان امسال با اين اعتبار تخصيصی 

مجهز به آبياری نوين می شود.
مدير آب و خاک سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان 
به  كشاورزی  اراضی  كردن  مجهز  اينكه جهت  به  اشاره  با 
ارائه  آبياری قطره ای نوين تسهيالت بالعوض  سيستم های 
می دهد افزود: طبق آخرين دستور العمل سال ٩٨ به منظور 
آبياری قطره ای  به سيستم  زمين  مجهز كردن يك هكتار 
۱۳ ميليون تومان بود كه امسال ۱٧ ونيم ميليون در هكتار 

افزايش يافت.

آب  پروانه  تعديل  و  اصالح  كه  اينكه  بيان  با  داوودی  
درصد ی   ۲٥ كاهش  موجب  نيرو  وزارت  توسط  كشاورزی 
ميزان مصرف آب ميشود افزود: اين مشكل موجب شده تا 

كشاورزان از اين طرح كمتراستقبال كنند.

جهاد  جديد  مدير  معارفه  آئين  در  خمسه  فاطمه 
ولی  نماينده  حضور  با  كه  تاكستان  شهرستان  كشاورزی 
و  تاكستان  اسالمی شهر  شورای  اعضای  سازمان،  در  فقيه 
اسالمی و  شورای  مجلس  در  تاكستان  مردم  نماينده  دفتر 
بودن  پيشرو  كرد:  اظهار  برگزار شد،  مسئولين شهرستانی 

اين شهرستان در اجرای سيستم های نوين آبياری به ويژه 
شهرستان  اين  كشاورزی  شاخص های  از  تجميع  بصورت 

است.
با آبگيری سد نهب ۳٨ هزار هكتار از اراضی كشاورزی 

اين شهرستان تحت شرب اين سد قرار خواهند گرفت

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال برای توسعه آبیاری نوین کشاورزی استان 
زنجان 4۵ میلیارد تومان نخصیص داده شده است.

شهرستان  گفت:  قزوین  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تاکستان در اجرای سامانه های نوین آبیاری پیشرو است.

تخصیص 45 میلیارد تومان اعتبار 
برای توسعه آبیاری نوین

شهرستان تاكستان 
در اجرای سامانه های نوین آبیاری پیشرو است
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)99 /۶ /31 اعتبار:  )تاریـخ 

لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 
در بخش فاضالب ساختمان )به ترتیب حروف الفبا(
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نتایج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

نام تجاری درج شدهردیف
شماره تماساستان محل تولید بر روی لوله   

 واحد تولیدی

٨-٣٨٢٢٨٦4٧-٠٨٣کرمانشاهاورامان غرب١

٨-٣٨٢5455٧-٠٧١فارس ایمن لوله   ٢

4-٣٨٢١55٧٠-٠٧١فارس آبساران٣

٣-٣4٢٠٩١4٢-٠4١آذربایجان شرقی آذر لوله   4

٨-٣٢٣5٩٢٦٦-٠٣١اصفهانآویسا لوله    جی5

٧-٣55٦5٢٠5-٠٣١اصفهانبرج پلیمر٦

١-454٨٨٣٧٠-٠٣١اصفهان پارس زنده رود پالست٧

٣-5٦5454٠١-٠٢١تهرانپارس پولیکا٨

4٦4١٢٨5٩-٠٣١اصفهانپارسانا پلیمر٩

٣٢٦٦5٦٦٩-٠٨١همدانپلی سینا١٠

4٢٢٩٠٦٠٩-٠٣١اصفهانپلیکا پلیمر اصفهان١١

٣-٣٨٣٠٩٠٠١-٠٧١فارسپلیمر پارس١٢

٨-٣٧٢٧١٦٠٦-٠5١خراسان رضویپلیمر توس١٣

5٦٢٢٠٢٠٨-٠٢١تهران صنایع پلیمر سمند١4

4٦٣٧٣٢٨5-٠٨٦مرکزیپلیمر یاس١5

١٠-٢٢٦٩55٠٣-٠٢١اصفهان پلیمر گلپایگان١٦

٣5٧٢٠٠٠٠-٠٣١اصفهانپی وی سی صبا١٧

٣555٦٠٦٠-٠٣١اصفهانتابان پولیکا١٨

5-5٧٢4٨٢4٢-٠٣١اصفهان تک ستاره گلپایگان١٩

٣٣١٣4-٠٣١اصفهان داراکار٢٠

4٠-٣٦٣٠٧5٣٦-٠٧١فارسسپیدان بسپار٢١

٠٨٠-٣٧٣٣5٠٧٨-٠٧١فارسشیراز پالستیک٢٢

٧-٣٢٢٧٨٩٦5-٠٦١خوزستانشیلنگ و لوله    خوزستان٢٣

٩-٣٢٢٢١٧4٧-٠٢4زنجانصبا لوله    زنجان٢4

٣5٢٧45٦٨-٠٣5یزدکارا لوله    یزد٢5

٣4٢٨٧4٧4-٠٣4کرمان کارون پلیکا رفسنجان٢٦

٨٨٠١4٩١5-٠٢١قمکاسپین پلیمر٢٧

5٧٢4٨١٠٨-٠٣١اصفهان گلسار پلیمر پاد٢٨

5-٣5٧٢٢5١٠-٠٣١اصفهانگلین لعل٢٩

٣4٧٣٣5٣٩-٠٨٣کرمانشاهالوین پالست٣٠

555٧٢٨١٩-٠٢١تهرانلوله    سازان رزاقی٣١

٢-5٧٢4٨١5٠-٠٣١اصفهانلوله    گستر گلپایگان٣٢

٠٢٣-٣٣٦4٣٦١٧سمنانمهرگان سنگسر٣٣

٢٠-4٦4١٢٧١٠-٠٣١ اصفهانناردین پلیمر٣4

٣55٩٨٦55-٠٣١اصفهاننگاه نگین٣5

4-٣54٩٢١١١-٠٣١اصفهاننوین پالستیک٣٦

٦-٦٦١٩٣٨54-٠٢١کردستان  رونا پلیمر٣٧

٣4٧٠45١5-٠٢٦البرز وینو پالستیک٣٨

5-٣٧٢٧٢٣٦٢-٠٣5یزدیزد پلیمر٣٩

٣٧٢٧٢54٩-٠٣5یزد یزد پولیکا4٠
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 P V C اتصاالت  و  لوله    
)99 /۶ /31 اعتبار:  )تاریـخ 
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اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

استان محلردیف
 تولید

نام تجاری درج شده
 بر روی اتصاالت

شماره تلفن
 واحد تولیدی

٨-٣٨٢٢٨٦4٧-٠٨٣اورامانکرمانشاه١

4-٣٨٢١55٧٠-٠٧١آبسارانفارس٢

٣٣٢٩١٠4١-٠٨٧آریانکردستان٣

٨-٣٢٣5٩٢٦٦-٠٣١آویسا لوله    جیاصفهان4

١-454٨٨٣٧٠-٠٣١پارس زنده رود پالستاصفهان5

٣-5٦5454٠١-٠٢١پارس پولیکاتهران٦

4٦4١٢٨5٩-٠٣١پارسانا پولیکااصفهان٧

55٦٣٨١١٢-٠٢١پلی رام برترتهران٨

4٢٢٩٠٦٠٩-٠٣١پلیکا پلیمر اصفهاناصفهان٩

٨-٣٧٢٧١٦٠٦-٠5١پلیمر توسخراسان رضوی١٠

5٦٢٢٠٢٠٨-٠٢١پلیمر سمند صنایع تهران١١

4٦٣٧٣٢٨5-٠٨٦پلیمر یاسمرکزی١٢

٣5٧5٠٨45-٠٢4پلیمر پارس امینزنجان١٣

١٠-٢٢٦٩55٠٣-٠٢١پلیمر گلپایگاناصفهان١4

٣5٧٢٠٠٠٠-٠٣١پی وی سی صبااصفهان١5

٩-٣٢٩٠٧٧٠٠-٠٦١پیشگام پالست اهوازخوزستان١٦

5٦-٦٦٨١٩٣55-٠٢١تهران اتصاالت ١١٠تهران١٧

٣555٦٠٦٠-٠٣١تابان پولیکااصفهان١٨

5-5٧٢4٨٢4٢-٠٣١تک ستاره گلپایگاناصفهان١٩

٣٣١٣4-٠٣١داراکاراصفهان٢٠

٧-٣٢٢٧٨٩٦5-٠٦١شیلنگ و لوله    خوزستانخوزستان٢١

٩-٣٢٢٢١٧4٧-٠٢4صبا لوله    زنجانزنجان٢٢

٢-٣٣٦5٢5٦٠-٠٢٣سمنان پویشسمنان٢٣

٣5٢٧45٦٨-٠٣5کارا پالستیک لوله    یزدیزد٢4

٨٨٠١4٩١5-٠٢١کاسپین پلیمرقم٢5

٦5٢٢٦4٠٦-٠٢١گل پلیمر رشیدیتهران٢٦

5٧٢4٨١٠٨-٠٣١گلسار پلیمر پاداصفهان٢٧

5-٣5٧٢٢5١٠-٠٣١گلین لعلاصفهان٢٨

٣4٧٣٣5٣٩-٠٨٣الوین پالستکرمانشاه٢٩

555٧٢٨١٩-٠٢١لوله    سازان رزاقیتهران٣٠

5٦45٧٨٨٩-٠٢١لوله    گستر خادمیتهران٣١

٢-5٧٢4٨١5٠-٠٣١لوله    گستر گلپایگاناصفهان٣٢

5٨-٣٢45٩٠54-٠4١ماهان پالستآذربایجان شرقی٣٣

٧-٣55٦5٢٠5-٠٣١مدل پالستیکاصفهان٣4

٢٠-4٦4١٢٧١٠-٠٣١ناردین پلیمراصفهان٣5

٣55٩٨٦55-٠٣١نگاه نگیناصفهان٣٦

4-٣54٩٢١١١-٠٣١نوین پالستیکاصفهان٣٧

٦-٦٦١٩٣٨54-٠٢١نیک پلیمرکردستان٣٨

٣4٧٠45١5-٠٢٦وینو پالستیکالبرز٣٩

٣٧٢٧٢54٩-٠٣5یزد پولیکایزد4٠
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ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

 تولید کننده لوله هاي  برقی  نسوز و صلب محافظ الکتریکی مخابراتی طبق استاندارد ملی 11215-21

طبق استاندارد ملی 11105 تولید کننده لوله هاي عبور کابل هاي الکتریکی و مخابراتی 

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت

  09121676619 02165581330 مهندس حدادي
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.
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   آخرین تحوالت در تولید افزودنی های 
PVC

در   PPI جدیــد  فنــی  راهنمــای     
مــورد اســتفاده از لوله هــای CPVC در 

ساختمان های تجاری

   برگــزاری همزمــان چهــار رویــداد 
صنعت پالســتیک در مرکز نمایشــگاهی 

اسن در آلمان

   اهمیت PVC قابل بازیافت در بسته 
بندی

   مطالعــه ی موردی:انتخــاب لوله های  
PVC برای توسعه فرودگاه تورونتو 

  زمان یکپارچگی چســب با سطح لوله 
PVC و اتصال

  لوله هــای PVC نمی تواند منبع بنزن 
برای آتش سوزی های بزرگ باشد

  حمایت صنعت PVC استرالیا از ارائه 
خدمــات ضروری در طــی محدودیت های 

COVID 19

  راهنمای عیب یابی در فرآیند تزریق
  نشــت یابی در شبکه های توزیع آب 
بــه روش همبســتگی ســرعت صوت به 

عنوان منبع احتمالی خطا

  از ســری مقاله های تاثیر نانو مواد بر 
PVC بهبود خواص پلیمر
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تـــــازه  ها

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

تحوالت اخير استاباليزر در Valtris  بر كاهش تاثيرات زيست محيطی متمركز شده است. بنابراين اين شركت يك خط 
جديد از استاباليزرهای مايع و جامد توسعه داده است كه VOC ها ) تركيبات آلی فرار ( را حذف می كند.

Therm-Chek VT 275 به عنوان يك استاباليزر كلسيم- روی با راندمان باال و دارای ماندگاری رنگ، شفافيت و 
پايداری حرارتی عالی توصيف شده است كه VOC ها را بيش از ٩٠% در مقايسه با استاباليزرهای روی- باريم متداول 

كاهش می دهد.
 Valtris دارای يك خط كامل از استاباليزر برای تمامی كاربردها عاری از فرمول هايی مانند SVHC )مواد با نگرانی باال(، 

فنل و EH-2)۲- اتيل هگزانول( است.
Valtris همچنين محصوالت نوآورانه ای برای پردازندگان اكستروژن برای پاسخگويی به نيازهای افزايش توان و ظرفيت 
توليد برای كاربردهای اكستروژن ارائه می دهد. Therm-Chek VT 290به منظور حفظ سرعت باالی اكستروژن، در 
عين حال حفظ يكچارچگی در عايق وينيل توسعه داده شد. اين محصول روان كنندگی و پايداری را ضمن حفظ خواص 

الكتريكی متعادل می كند.
اين شركت همچنين دارای تاييديه NSF برای يك استاباليزر قلع جديد است. Akcrostab T-5311P در كاربردهای 
لوله PVC استفاده می شود و برای اين بخش از بازار توسعه داده شده است. فراتر از لوله، Valtris مجموعه ای از محصوالت 
استاباليزر قلع با مقادير مختلف قلع برای پروفيل  PVC، درپوش ها و ساير كاربردها ارائه می دهد. در مورد روان كننده  اين 
شركت به يك گريد از اسيد استئاريك جديد با نام تجاری Petrac 290 VEG دست يافته است كه  از مخلوط روغن پالم 
 Petrac و روغن سويا مشتق شده و عاری از هرگونه منابع حيوانی است. اين افزودنی جديد به مجموعه ی روان كنندهای

اضافه می شود كه شامل گريدهای حيوانی اسيد استئاريك، پلی اتيلن اكسيد شده و وكس ها است.

  توسعه افزودنی های مناسب برای تماس با مواد غذایی
شركت Galata اخيرا استاباليزرهای قلع آلی عاری از تيوگليكوالت توسعه داده است كه به گفته ی Frenkel نيازهای 
مصرف كنندگان را در اتحاديه اروپا برای استاباليزرهای مناسب برای تماس با مواد غذايی برطرف می كند. اين استاباليزرها 
قادر به ارائه سطح بااليی از عملكرد و شفافيت هستند. گفته می شود كه اين استاباليزر جديد در چندين برنامه مهم از 
جمله فيلم های اكسترود شده و قالب گيری دمشی و تركيبات ورق فومی دارای عملكرد بااليی است. سه سال پيش شركت  
Axiall Corp واحد عملياتی توليد  آميزه Solucor PVC را  در شهر Ontario كانادا به شركت Galata واگذار نمود. 

آخرین تحوالت
PVC در تولید افزودنی های

Therm
 Chek VT 275 
به عنوان یک 
استابالیزر کلسیم- 
روی با راندمان باال 
و دارای ماندگاری 
رنگ، شفافیت و 
پایداری حرارتی عالی 
توصیف شده است 
که VOC  ها را بیش 
از ٩٠% در مقایسه با 
استابالیزرهای روی- 
باریم متداول کاهش 
می دهد



4٧

www.pvc-asso.ir

١٢4 شماره    ٩٩ خرداد    ١5 سال 

تـــــازه  ها

Galata  پس از اين خريد، قابليت های خود را برای توليد كمك فرايندهای استايرن- آكريلونيتريل )SAN( توسعه داد 
كه در PVC و همچنين در پلی كربنات و استايرن های مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد تا جريان و استحكام مذاب را 
بهبود بخشد. آخرين گريدها از اين سری Blendex 8633 و Blendex 8635 هستند كه هم اكنون در كنار گريدهای 
Blendex 866و Blendex 869 در دسترس است. گفته می شود كه گريدهای SAN ويژگی های فيوژن سريعتر را 
متداول  آكريالت  متا  متيل  فرايندهای  همانند كمك  و  دارند  تری  پايين  تعادل گشتاور   كه  در حالی  نشان می دهند، 

استحكام مذاب كامپاند را بهبود می بخشند و حفظ ميكنند.

از Blendex 8633 و كمك فرايندهای  MMA را نشان   )60 g35 وrpm،165°C(شکل 1- مقايسه زمان فيوژن
می دهد. محصول Blendex ميزان پيشرفت فيوژن موثرتر در تمام مقادير مورد استفاده در آزمون را نشان می دهد.

  تازه ترین دستاورد در تولید افزودنی برای محصوالت شفاف
نياز  استاباليزرهای قلع در كاربردهای شفاف است كه  برای  بر روی جايگزين های ممكن  Add-Chem درحال كار 
به پايداری حرارتی باال دارد. اين استاباليزر جديد بر پايه كلسيم- زينك بوده و تصاوير در شكل ۱ شفافيت خوبی را كه 
قلع بدست آورده است، نشان می دهد.  همچنين در شكل ۲ مقايسه  استاباليزرهای  با  اين محصول جديد در مقايسه 
استاباليزرهای قلع و كليسم-زينك Add-Chem  در تغيير رنگ قرمز كنگو نشان داده شده است.) كاغذ قرمز كنگو در 

تماس با گازهای هالوژن آزاد شده از  pvc و تركيبات آن در دماهای باال تغيير رنگ ميدهد(.
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شکل1- سمت چپ PVC شفاف شده با استاباليزرهای قلع و سمت راست  PVCشفاف شده با استاباليزر Ca-Zn از 
شركت Add-Chem را نشان می دهد.

شکل ۲- تاثير گرما بر  pvc شفاف شده با استاباليزرهای كلسيم – روی Add-Chem در مقايسه با استاباليزر های 
آزاد  تغيير رنگ كاغذ قرمز كنگو نشان دهنده  200نشان می دهد.)   °C از ۱٠،۲٠،۳٠ و ۳٨ دقيقه در دمای  بعد  قلع  

شدن هالوژن است.(
نتايج و آزمون ها نشان می دهد اين استاباليزر جديد می تواند جايگزين مناسبی برای استاباليزرهای قلع باشد.

   استابالیزر جدید در فرموالسیون كابل
Songwon می تواند طيف كاملی از استاباليزرهای كلسيم- روی را برای همه كاربردها از جمله كابلها با تحمل دمای 
باال و كابل های شفاف كه داری بيشترين تقاضاست، ارائه دهد. محصوالت اين شركت تركيبی از خواص خوب هوازدگی 
استاباليزرهای فرموله شود.  نيازهای خاص مشتری  به  توجه  با  و می تواند  است  پايين  آب  با جذب  پايداری حرارتی   و 
BP-90E و BP 490 برای فرموالسيون كابل با رنگدانه های روشن توسعه يافته است و پايداری را برای كامپاند در محدوده 
دمايیC ° ٩٠-۱٠٥ و C-۱٠٥° ۱۲٥ فراهم می كند. اين افزودنی ها مقادير بااليی قرمز كنگو نشان ميدهند، دارای خواص 

الكتريكی عالی هستند و جذب آب بسيار كمی دارند.
Songstab BP-39AC برای تركيبات كابل شفاف در نظر گرفته شده است، همچنين دارای پايداری حرارتی برجسته 

است. 

 استابالیزرهای
 BP 490 و BP-90E
برای فرموالسیون 
کابل با رنگدانه های 
روشن توسعه یافته 
است و پایداری 
را برای کامپاند در 
 محدوده دمایی

C ° ٩٠-١٠5 و 
١٠5-C° ١٢5 فراهم 
می کند
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برای كاربردهای داخلی، مقررات سختگيرانه تری در مورد انتشار VOC برای كاربردهای  PVC نرم شده وجود دارد. 
 Songstab BZ-900P استاباليزر جامد كلسيم- روی برای كلندر، اكستروژن و پوشش كامل( و(Songstab CZ-73P
) استاباليزر مايع باريم- روی برای پوشش كامل( خصوصيات رنگ و دمای برجسته را نشان می دهد ضمن اينكه انتشار را 

در كفپوش، كاغذ ديواری و كاربردهای ورق تزئينی كاهش می دهد.

Songstab CZ-73P  و BZ-900P عملكرد پايداری رنگ و حرارتی خوبی را با هم فراهم می آورند كه با كاهش 
انتشار برای كاربردهای كفپوش و ديوارپوش ها  همراه است. استاباليزرهای  Songstab BP-90E و BP 490 برای 

كابل های با رنگ روشن توسعه داده شدند.

  معرفی استابالیزر جایگزین با قلع

شركت Adeka  از توليد كنندگان استاباليزرهای غير فلزی، سيستم جديدی را برای جايگزينی با استاباليزرهای قلع 
ADK Stab RX-400 شفافيت  اين شركت، سری استاباليزرهای  به گفته ی  در كاربردهای سخت توسعه داده است. 
عالی، حفظ رنگ و پايداری در برابر گرما را ارائه می دهد. عالوه بر اين، روان كنندگی اين سيستم عملكردی مشابه با 
استاباليزرهای قلع دارد، بنابراين به مشتريان اين امكان را می دهد تا به راحتی اين استاباليزر را جايگزين نوع قلع كنند. 
بسياری از محصوالت  PVC برای كاربردهای طوالنی مدت مانند كفپوش، فيلم، سيم و كابل و پروفيل طبق مفاهيم سازگار 
با محيط زيست توسعه يافته اند. برای كاربردهای سيم و كابل، توليد كنندگان استاباليزرهای كلسيم- روی را نسبت به 
استاباليزرهای سرب ترجيح می دهند. شايان ذكر است كه با وجود اينكه استاباليزرهای سرب در سال ۲٠۱٥ از رده خارج 
شده اما هنوز هم در خارج از اتحاديه اروپا متداول است.  اما در سراسر جهان تمايل مداوم به استفاده از جايگزين های 
 ADK (مجموعه ای از پايداركننده های كلسيم- روی با فيلر باال Adeka ،بدون فلزات سنگين وجود دارد. برای اين منظور
Stab RUP( توسعه داده است. اين استاباليزرها دارای ثبات حرارتی عالی، خواص مكانيكی برتر را با حفظ رنگ مناسب 

ارائه می دهند.

سری استابالیزرهای 
 ADK Stab RX-400

شفافیت عالی، حفظ 
رنگ و پایداری در 
برابر گرما را ارائه 
می دهد. عالوه بر 

این، روان کنندگی 
این سیستم 

عملکردی مشابه با 
استابالیزرهای قلع 

دارد، بنابراین به 
مشتریان این امکان 

را می دهد تا به راحتی 
این استابالیزر را 

جایگزین نوع قلع کنند
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  تحوالت در آسیا
Songwon در نمايشگاه چاينا پالس گوانگژو در ماه می حضور داشت و برای ايجاد يك موقعيت پيشرو در چين ضمن ارائه 
 pvc  نيازهای خاص بازار وعده داد. همچنين همراه با عرضه های مختلف جديد برای پلی اولفين ها، قدرت خود را در افزودنی های
نيز به نمايش گذاشت. برلوخر در ماه فوريه اعالم كرد كه قدرت حضور خود را با يك توسعه چشمگير در هند تقويت می كند. اين 
شركت حدود ۳٠ ميليون دالر در شركت تابعه خود در هند صرف خواهد كرد كه  تا سال ۲٠۲۱ ظرفيت موجود را دو برابر كند. 
برلوخر در حال حاضر بزرگترين توليد كننده استاباليزر  pvc است. به گفته ی اين شركت، اين سرمايه گذاری جديد انتخاب 
 pvc  مبدل ها را بهبود بخشيده و امكان انتقال آنها به سمت سيستم های پايداركننده مبتنی بر كلسيم را برای  تمام كاربردهای

قادر می سازد.
 مدير عامل برلوخر در هند گفت كه با افزايش تقاضا برای  pvc در هند با رشد ساالنه ٧-٨% كه ناشی از رشد در بخش های 
كشاورزی و زيرساخت هاست، اين سرمايه گذاری نشان از تعهد ما به مصرف كنندگان است و از برنامه "ساخت هند " در اين 
كشور حمايت می كند. او همچنين افزود كه با ظرفيت جديد ما در سال ۲٠۱٩ به عنوان يك تامين كننده معتبر استاباليزرهای 
بدون سرب و استاباليزرهای مخلوط فلزی مايع با فضای كافی برای رشد بيشتر در اين بخش ها، باقی خواهيم ماند. اين شركت 
همچنين در حال گسترش قطب توليدی خود در كواالالمپور مالزی با ۱٠٠٠٠ تن اضافه در سال برای توليد استئارات های فلزی، 
انبار و مركز اداری جديد است. اين شركت استاباليزرهای  pvc و افزودنی ها برای پلی اولفين ها به همراه استئارات های روی و 
كلسيم را در اين محل توليد می كند. برلوخر مالزی افزودنی مورد نياز در بازارهای آسيا، كره جنوبی، ژاپن، استراليا و خاورميانه 

را نيز تامين می كند.

  افزودنی های زیستی
شركت Emery Oleochemicals  افزودنيهای پليمری سبز )GPA( با كارايی باال شامل طيف گسترده ای از روان كننده ها 
مناسب برای كاربردهای  pvc توسعه داده است. بيشتر آنها با نام تجاری Loxiol از مواد بيولوژيكی توليد می شوند. به گفته ی 
اين شركت،  روند رو به رشد جهانی برای به حداقل رساندن مصرف منابع فسيلی و كاهش ردپای كربن منجر به افزايش مداوم 
تقاضا برای محصوالت پايدار، تجديد پذير ، مبتنی بر منابع زيستی يا سبز می شود، حتی اگر اين افزودنی ها برای پليمرهای غير 
زيستی مانند  pvc  فرموله شده باشند. در اين راستا، يكی از اهداف برنامه وينيل پالس افزايش استفاده از مواد اوليه تجديد پذير 
در توليد  pvc با ايجاد يك چهارچوب بلند مدت برای توسعه پايدار صنعت است. تجارت GPA Emery جايگزين های زيستی 
را برای هيدروكربن هايی مانند پارافين و وكس ها كه به عنوان روان كننده های خارجی در  pvc عمل می كند، معرفی می كند. به 
گفته ی دكتر كريس مولر، مدير فنی بازار جهانی اين شركت، اين جايگزين ها كه از برنامه VinylPlus پشتيانی می كند، نه تنها 
عملكرد قابل مقايسه ای با افزودنی های متداول در پردازش  pvc ارائه می دهند، بلكه از مزيت های در دسترس بودن، ويژگی های 
كاربرد و همچنين پايداری بهره می برند. تمام مولكول های زيستی عملكرد قطبی در ساختارشان نشان می دهند. در ابتدا ممكن 
است واضح نباشد كه اين افزودنی ها  چگونه می توانند عملكردی مشابه با وكس ها با هيدروكربن های كامال غير قطبی نشان دهند. 
با اين حال، طراحی مناسب مولكول های افزودنی باعث می شود كه بتوانند همانند ساختارهای غير قطبی عمل كنند حتی اگر 
دارای عملكرد قطبی باشند. Emeryتقريبا ۱٨٠ سال پيش در ايالت متحده تاسيس شد اما اكنون يك سرمايه گذاری مشترک 
مالزی و تايلند است. تجارت GPA دارای يك مركز عالی فنی جهانی در آلمان است و همچنين توسط آزمايشگاه های توسعه 

محصول و كاربردها در اياالت متحده و ژاپن پشتيبانی می شود.

كامپاندهای پروفيل پنجره PVC يك بازار هدف برای افزودنی های  زيستیEmery  هستند.

یکی از اهداف برنامه 
وینیل پالس افزایش 
استفاده از مواد اولیه 
تجدید پذیر در تولید  
pvc با ایجاد یک 
چهارچوب بلند مدت 
برای توسعه پایدار 
صنعت است
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 )C-PVC( موسسه لوله های پالستيكی مستقر در ايالت متحده راهنمای فنی در مورد استفاده از پی وی سی كلرينه شده
در سيستم لوله كشی برای ساختمان های تجاری منتشر كرده است. اين  راهنمای فنی )TN-62( ويژگی ها و قابليت های 
مواد را توضيح می دهد كه هنگام طراحی سيستم های CPVC برای كاربردهای تجاری بايد در نظر گرفته شود. اين راهنمای 
فنی به كاربردهايی شامل توزيع آب سرد و گرم) لوله كشی آب قابل شرب(، مقاومت در برابر آتش و سيستم های خنك 
كننده داللت دارد. بسياری از مردم از تفاوت های قابل توجهی كه بين مواد لوله كشی  PVCو CPVC وجود دارد، آگاهی 
ندارند. CPVC پلی وينيل كلرايدی است كه در معرض يك واكنش كلريناسيون قرار می گيرد. كلر )CL2( و رزين PVC از 

طريق يك مكانيسم پايه ای راديكال آزاد واكنش می دهند ، كه به طور معمول با نور ماوراء بنفش آغاز می شود.
كلر اضافه شده به PVC  ويژگی های عملكردی با دمای باال را می دهد و مقاومت در برابر خوردگی و آتش را بهبود 

می دهد. لوله های تحت فشار CPVC  ماده ای مجزا از لوله های تحت فشار  PVC با قابليت های بيشتر است.
مباحث مورد بحث در اين راهنما شامل موارد زير است:

• 	CPVC تعريف و ويژگی های مواد

• استفاده در كاربردهايی با دمای باال	

• مقاومت در برابر مواد ضد عفونی كننده مورد استفاده در آب قابل شرب	

• مسائل مربوط به طراحی 	
 برای دريافت اين راهنمای فنی روی لينك https://plasticpipe.org/pdf/tn-62.pdf كليك كنيد.

راهنمای فنی 
)TN-62( ویژگی ها 
و قابلیت های مواد 
را توضیح می دهد 
که هنگام طراحی 

 CPVC سیستم های
برای کاربردهای تجاری 

باید در نظر گرفته 
شود

راهنمای 
 PPI فنی جدید
در مورد استفاده از
 لوله های CPVC در ساختمان های تجاری
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تـــــازه  ها

برگزاری همزمان چهار رویداد صنعت 
پالستیک در مركز نمایشگاهی اسن در آلمان

تاریخ برگزاری بیستمین كنفرانس بین 
المللی لوله های پالستیکی

 با توجه به شيوع ويروس كرونا، AMI نمايشگاه 
پالستيك،  اكستروژن  كامپاندينگ،  دنيای  بزرگ 
را  پالستيك  بازيافت  و  پليمرها  آزمون  تجهيزات 
به تاريخ ٧-٨ اكتبر ۲٠۲٠ موكول كرد. اين  چهار 
نمايشگاهی  مركز  در  و  هم  با  همزمان  نمايشگاه 
اسن در آلمان كه از لحاظ بزرگی در جايگاه ٩ م 

جهان قرار داد، برگزار می شود. اين رويداد بزرگ 
به مدت ۲ روز، با بيش از ۳٠٠غرفه دار  و حداقل 
٤٠٠٠ بازديد كننده برگزار خواهد شد. در بخش 
به  مربوط  تكنولوژی های  پالستيك  اكستروژن 
نمايش  به  لوله  و  پروفيل  ورق،  فيلم،  اكستروژن 

گذاشته می شود.

اين كنفرانس در تاريخ ۲۱-۲۳ سپتامبر ۲٠۲٠ )۲٠ تا ۲۲ شهريورماه (در هتل Okura  در مركز آمستردام كشور هلند 
برگزار می شود. برگزاركنندگان كنفرانس اعالم كردند ۱٠٠ سخنران در مورد پيشرفت های جهان در زمينه توسعه مواد، 
تحقيقات انجام شده، مطالعات موردی، روش های آزمون غير مخرب )NDT( و ساير تكنولوژی های لوله های پالستيكی و 
ارتقای صنعت پالستيك، بحث می كنند. در اين رويداد  بيش از ٤٥٠ شركت كننده از ٤٠ كشور، از تامين كنندگان مواد 
اوليه گرفته تا توليدكنندگان لوله ها، سازندگان ماشين االت و بسياری از شركتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره ای حضور 

خواهند  داشت. 

نمایشگاه بزرگ 
دنیای کامپاندینگ، 
اکستروژن پالستیک، 
تجهیزات آزمون 
پلیمرها و بازیافت 
پالستیک را به تاریخ 
٧-٨ اکتبر ٢٠٢٠ 
موکول کرد
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استفاده  باال  عمر  طول  با  محصوالت  در  بيشتر  وينيل 
می شود، به ويژه محصوالت ساختمانی مانند لوله، كابل، كف 
پوش، قاب پنجره و پروفيل های ديوار كه همه ی آنها قابل 
بازيافت هستند. وينيل مورد استفاده در بسته بندی مانند 
بطری ها ، سبد ميوه و سبزيجات، روكش قرص و سلفون ها 
حدود 6% از مصرف اين ماده در استراليا را تشكيل می دهد.  
مواد  از  محافظت  مهمی در  نقش  كاربردها  اين  در  وينيل 
غذايی در برابر آلودگی و حفظ آن برای مدت زمان طوالنی 
تر و در عين حال كمك به كاهش ضايعات غيرضروری مواد 

ارزش  با  محصوالت  انواع  از  همچنين   PVC  .دارد غذايی 
باال از مواد دارويی تا اسباب بازی ها ، تيغ و باتری محافظت 
از  بسياری  در  وينيل  بهداشتی،  مراقبت های  در  می كند. 
داخل  مايعات  كيسه های  مانند  پزشكی  مهم  كاربردهای 
وريدی و شيلنگ های اكسيژن استفاده می شود.  اگرچه يك 
ماده بسته بندی پليمری با حجم كوچك دارای كاربردهای 
خاص و ضروری با ردپای محيطی نسبتا كم در مقايسه با 

گزينه های ديگر است.
به  كمك  با  ما  مدرن  زندگی  در  وينيل  ترديد،  بدون 

 اهمیت PVC قابل بازیافت
 در بسته بندی

PVC پلیمری قابل بازیافت و تطبیق پذیر به عنوان ماده ای پرکاربرد در بسته 

بندی از مزایای قابل توجهی برخوردار است. با این حال بازیابی این ماده برای 
استفاده مجدد پایدار، چالش هایی را ایجاد می کند. سوفی مک میالن ، رئیس 
اجرایی شورای وینیل استرالیا راهکارهایی عملی ارائه می دهد. بیش از نیم 
قرن از  PVC  یا وینیل به صورت جهانی استفاده شده است تا نیازهای بسته 
 PVC  .بندی مواد غذایی و نوشیدنی در کاربردهای خاص را برآورده سازد
مناسب برای بسته بندی انواع مختلف مواد غذایی است و شفافیت عالی، 
انتقال  خواص فیزیکی بی نظیر از جمله تحمل باالی گرما، قابلیت کنترل 

رطوبت بخار و گاز و عملکرد نفوذ ناپذیری فوق العاده ارائه می دهد.

PVC مناسب برای 
بسته بندی انواع 

مختلف مواد غذایی 
است و شفافیت عالی، 

خواص فیزیکی بی 
نظیر از جمله تحمل 
باالی گرما، قابلیت 

کنترل انتقال رطوبت 
بخار و گاز و عملکرد 
نفوذ ناپذیری فوق 

العاده ارائه می دهد
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انتقال  از غذا و  تر، محافظت  ايمن  ارائه خدمات بهداشتی 
و تامين آب آشاميدنی، انقالبی ايجاد كرده است. با توجه 
توجه  بايد  به موضوع پالستيك،  رسانه ها  دادن  اهميت  به 
پايان عمر،  در  ما  اين موضوع معطوف شود كه چگونه  به 
استفاده  برای  و  اصالح می كنيم  را  بازيافت  قابل  ماده  اين 
ی مجدد مفيد از جمله انرژی آن را بازيابی می كنيم. بسته 
شوراهای  توسط  مصرف  از  پس   PVC سخت   بندی های 
محلی در سراسر استراليا جمع آوری می شود. با استفاده از 
تكنولوژی های تفكيك مادون قرمز موجود، می توان آن را 
به يك جريان تعريف شده طبقه بندی كرد. مجددا پردازش 
كرد و به عنوان ماده بازيافتی برای استفاده در محصوالت 

جديد توليد شده در استراليا مورد مصرف قرار داد.
با اين حال تقريبا بيش از ٥% از تمام مواد بسته بندی 
پالستيكی در استراليا استفاده می شود كه بسته بندی وينيل 
را  بندی خانگی  بسته  از كل ضايعات  تنها بخش كوچكی 
داراست و اغلب برای بازيافت و تفكيك غير اقتصادی است. 
ميزان بازيافت ضايعات بسته بندی  PVC در سال ۲٠۱٧-
۲٠۱٨ در استراليا ٧.۲% گزارش شده است كه در مقايسه 
با ميانگين ۲٠.6% برای تمام بسته بندی های پالستيكی 
پايين است. با اين وجود ضايعات وينيل تميز و جدا شده، از 
ارزش برخوردار بوده و جمع آوری آنها به طور فعال توسط 

صنعت مورد تشويق قرار گرفته است. 
ضايعات وينيل تميز و تفكيك شده برای بازيافت نسبتا 
آسان است و نسبت به ساير پليمرها نياز به انرژی كمتری 

در  بازيافتی  وينيل  از  استفاده  دارد.  مجدد  پردازش  برای 
محصوالت جديد و در جايگزينی با مواد بكر، ميزان انتشار 
كربن را حدود ٨٠ تا ٨٥% كاهش می دهد و باعث كاهش 

چشمگير ردپای كربن محصوالت جديد وينيل می شود.
بگيريم كه ضايعات پالستيك چگونه  نظر  در  بايد  ابتدا 
يا بسته  باز  به طور موثر در هر دو سيستم  جمع آوری و 
برای پردازش به محصوالت جديد بازيابی می شوند و به آنها 
به عنوان مواد خام اوليه ارزش داده می شود. نمونه هايی از 
بيمارستان  يا  و  بسته ممكن است هواپيمايی  رويكرد  يك 
جمع  می توان  را  پالستيكی  ضايعات  همه  كه  جايی  باشد 
آوری، تفكيك و در نهايت به عنوان جريان ضايعات پليمری 
از بسته بندی   بازيافت كرد. يك نمونه عالی  تميز و مجزا 
PVC كه جمع آوری و بازيافت می شود، كيسه های IV در 
مراقبت های بهداشتی است. طرح هايی در استراليا ) برنامه 
تايلند  افريقای جنوبی،   ، بازيافت  PVC در بيمارستان ها( 
و انگليس با موفقيت نشان می دهد كه اين ماده را می توان 
در مبدا ضايعات تفكيك و جمع آوری كرد و به محصوالت 

جديد مفيد بازيافت كرد.
رستوران های  مانند  باز  سيستم  يك  در  عكس  بر   
از  مصرف  يكبار  پالستيك های  ضايعات  كنترل  دورافتاده 
دسترس خارج می شود. PVC به عنوان ماده ای كه بسياری 
از نيازهای امروزی ما را به طور موثر بر آورده می كند بايد 
به نحوه ی اصالح و استفاده مجدد از آن در پايان عمر توجه 

جدی شود.

https://vinyl.org.au/item/174-recyclable-pvc-plays-an-important-technical-role-in-packaging

راه حل ها باید موارد زیر را شامل شود:
  PVC را در مبدا در سيستم های مصرف بسته برای دستيابی به يك جريان ضايعات تميز مانند 
برنامه بازيافت PVC بيمارستان تفكيك كنيد. اين امر مستلزم همكاری صاحبان برند، مصرف كنندگان 
و صنعت بسته بندی  PVC برای كشف امكان ايجاد طرح های جمع آوری و بازيافت و در نهايت بازار 

نهايی است.
  استفاده از تكنيك ها و فناوری های جديد برای تفكيك بهتر  PVC از جريان ضايعات در هم آميخته 

HDPE و  PET پس از برداشتن حجم باالتر از
  تحقيق، ارزيابی و پشتيبانی از تجاری سازی و اتخاذ فناوری های جديد مانند جداسازی شيميايی به 

منظور بهبود توليد جريانهای تميز و مجزا برای پردازش مجدد
  توسعه پروژه های تبديل ضايعات به انرژی برای باقی مانده های در هم آميخته

  تقاضا از طرف توليد كنندگان  برای استفاده از بازيافت وينيل در حال افزايش است و امضا كنندگان 
در محصوالت  بازيافت  از  استفاده  به  به طور عمومی متعهد   PVC  پياده سازی طوالنی مدت برنامه 
جديد هستند در حدی كه استاندارد مجاز دانسته است. از طريق همكاری بيشتر بين صنعت، توليد 
كنندگان و بخش وسيع بازيافت و ضايعات، صنعت وينيل می تواند بخشی از راه حل باشد و پسماندهای 

پالستيكی را به يك منبع پايدار در آينده تبديل كند.
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 لوله های  pvc مشتری پسند و مقرون به صرفه
به گفته ی رئيس VUS ، آلن جونز، داليل انتخاب  pvc دو چيز است: پول 
و زمان. استفاده از لوله های  پلی اتيلن در صورتی كه اجرا در مسير مستقيم 
بوده و نيازی به اتصاالت زياد و گرانقيمت برای نصب نباشد، عالی به نظر 
می رسد. درغير اين صورت استفاده از اين لوله ها پرهزينه و زمانبر در نصب 
خواهد بود. لوله های  pvc با حساسيت بيشتری توليد می شود زيرا انعطاف 
پذير است و نصب آن سريعتر است و كار با اين لوله ها در طول های كوتاه راحت 
تر است. اجرای لوله كشی  pvc به معنی كاهش هزينه در هر متر است كه 
عمدتا ناشی از نياز كمتر به هزينه ی اتصال است. بيشترين هزينه ی احتمالی 
در استفاده از HDPE زمانی است كه شما يك خم در مسير داشته باشيد زيرا 
نمی توانيد  لوله را برش دهيد و مانند  PVC با اتصال مكانيكی مهار كنيد. 
در عوض شما بايد لوله ها را در محل اتصال با دقت باال به هم جوش دهيد. 
جوش خوب و زمانی كه برای خنك شدن آن نياز است زمان بر است و اين 
به معنای هزينه برای نيروی كار بيشتر است.زمان نصب لوله ی  PVC نصف 

HDPE است.

جدول  با  محدود  فضاهای  برای  مناسب   PVC  
زمانی فشرده و پروژه های پیچیده

و  بود  كشتی  پايانه ی  و  فرودگاه  در  ساز  و  ساخت  هنگام  در  كار  اين 
پيمانكاران مجبور بودند برای اجرای برنامه های حفاری جدول زمانبندی بسيار 
با   فشرده داشته باشند. اين كار مستلزم كار شبانه روزی و سروكارداشتن 
مسافران در حال رفت و آمد بود بدين معنی كه فضای كار بسيار محدود و 
كوچك بود. بنابراين نصب يك سيستم لوله ی انعطاف پذير كه می توانست 
به سرعت و به راحتی نصب شود بسيار ضروری به نظر می رسيد. در مجموع 
٧٠٠ متر از لوله های  PVC نصب شدند از سايز ٧٥ تا ٤٠٠ ميليمتر كه شامل 
DR21/ لوله های فاضالبی تحت فشار ،SDR35 لوله های فاضالب بهداشتی

DR26  و خطوط اصلی آب C900 DR18   است كه به عنوان منبع اصلی 
انتقال آب به جزيره مورد استفاده قرار می گيرد. موقعيت مكانی اين پروژه 
چالش های منحصر به فرد ديگری را ايجاد كرده است. خاک بسيار شنی و 
نزديكی به ساحل به معنای نياز به ميزان قابل توجهی از آبگيری بود. به گفته 
ی جونز بديهی است كه ما به سيستم لوله و اتصالی نياز داشتيم كه بتواند به 

سرعت و راحتی نصب شود.

مطالعه ی موردی:
انتخاب لوله های  
PVC برای توسعه 
فرودگاه تورونتو 

در راستای ادامه ی توسعه فرودگاه بیلی بیشاپ جزیره تورونتو 
در کانادا، اداره بندر تورنتو یک تونل عابر پیاده ساخت که پایانه 
کشتی را به فرودگاه در جزیره متصل می کند تا ازدحام سفر 
دریایی را کاهش دهد. این پروژه در سال ۲014 مورد تایید قرار 
گرفت و شامل فاضالب بهداشتی تحت فشار، فاضالب ثقلی و 
همچنین خطوط اصلی شبکه ی آب در هر دو انتها تا نقطه ی 
حفر تونل بود. در این پروژه  استفاده از لوله های  PVC به جای 
پلی اتیلن ترجیح داده شد که از ابتدا توسط شهر تورنتو انتخاب 
شده بود.خدمات زیرزمینی والنتین در اونتاریو)VUS( پیمانکار 

بخش لوله و اتصاالت در این پروژه بود.

 pvc  اجرای لوله کشی
به معنی کاهش هزینه 

در هر متر است که 
عمدتا ناشی از نیاز 

کمتر به هزینه ی 
اتصال است
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هميشه از دستورالعمل توليدكننده برای نصب موفق لوله و اتصال چسبی استفاده كنيد. فهرست زير دستورالعمل های 
رايج برای نصابان است كه در زمان حركت و آزمون سامانه لوله كشی  PVC و اتصال از نوع چسبی می توانند از آن تبعيت 

كنند )زمان تك فازی و يكپارچه شدن  ممكن است متفاوت باشد ـ قبل از آزمون با توليد كننده بررسی كنيد(.

 زمان الزم برای خشک شدن جهت آزمون فشار 10% )دستور العمل رایج(
تست هيدروستاتيك )آب( محل اتصال  PVCمی تواند در %10 فشار عملياتی بزرگترين قطر لوله بر طبق زمان های 

نشان داده شده، در جدول ۱ انجام شود.
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جدول 1- زمان الزم برای خشک شدن و یکپارچگی محل اتصال جهت آزمون فشار 10%

)mm( سایز لوله)◦c(هوای گرم
)65-32(

)◦c(هوای معتدل
)10-32(

)◦c(هوای سرد
)-10 تا 10(

1 ساعت و 4۵ دقیقه1 ساعت و 1۵ دقیقه1ساعت32-12
3 ساعت1 ساعت و 4۵ دقیقه1/۵ ساعت63-40

۶ ساعت3/۵ ساعت۲ساعت و 4۵ دقیقه110-75
1۲ ساعت4 ساعت3/۵ ساعت200-160
7۲ ساعت8 ساعت۶ ساعت315-250

 زمان الزم برای خشک شدن جهت آزمون فشار 100% ) دستورالعمل رایج(
محل اتصال چسبی  PVC نبايد بيش از ۱٥ دقيقه در ۱٠٠% فشار عملياتی بزرگترين قطر لوله و فشار كاری تست شود )مقادير 

زير برای سيستم هايی با Mpa( 180 psi 1 / 24(  و يا كمتر نشان داده شده است(
جدول2- زمان الزم برای خشك شدن و يكپارچگی محل اتصال جهت آزمون فشار %۱٠٠

)mm(سایز لوله)◦c(هوای گرم
)65-32(

)◦c(هوای معتدل
)10-32(

)◦c(هوای سرد
)-10 تا 10(

7 ساعت۵ ساعت4ساعت32-12
10 ساعت8 ساعت۶ ساعت63-40

۲4 ساعت18 ساعت8 ساعت110-75
48 ساعت۲4 ساعت1۲ ساعت200-160
3 تا1۲ روز3۶ ساعت18 ساعت315-250

نکته: شرايط محل كار مانند رطوبت، ارتفاع و ديگر فاكتورها می توانند روی زمان پخت تاثير بگذارند. ليست ارائه شده 
برای زمان پخت تنها می تواند يك راهنما باشد. بهتر است قبل از آزمون از الزامات ارائه شده توسط توليدكننده چسب 

 .NIBCO. Inc برای زمان پخت، استفاده شود. منبع: داده های بروزرسانی شده از

چسب کاری در هوای گرم:
در آب و هوای گرم و يا بادهای شديد، تبخير شدن سريعتر حالل 
بايد در نظر گرفته شود، تا نصب به طور موفقيت آميزی صورت گيرد. 
پرايمر به سرعت  باعث می شود كه سطوح دارای  آب و هوای گرم 
خشك شود. برای غلبه براين مشكالت، نصابان بايد زمان آماده سازی 
تا نصب را كاهش دهند. در ادامه، فهرستی برای اطمينان از اتصال 

مناسب در دماهای باال ارائه شده است:
  تعداد نصابان را افزايش داده و تيم را طوری سازماندهی كنيد كه بدون 

نياز به استفاده از دستورالعمل های توليدكننده، سرعت عمل افزايش يابد.
  از يك شيشه موقت در اطراف محل اتصال برای دفع باد استفاده 

كنيد.
از نصب برای جلوگيری از جذب گرما، محصوالت لوله    قبل 

كشی، چسب و پرايمر را در سايه و دور از نور خورشيد نگه داريد.
  اتصال ممكن است درشب و يا صبح زود انجام گيرد، بنابراين 

نور بايد كافی باشد.
  در صورت امكان تحت شرايط كنترل شده اجزايی از سامانه را 

از پيش بسازيد.
  از يك اپليكاتور چسب كه اندازه آن حداقل نصف قطر لوله است، 

استفاده كنيد.

چسب کاری در هوای سرد:
حالل در چسب و پرايمر زمانی كه دما كمتر از ٥ درجه سانتی 
گراد است به راحتی تبخير نمی شود و چسب ممكن است غليظ شده 
و حتی به حالت ژل درآيد. با استفاده از يك قلم موی محكم و سفت  
می توان حالل های پرايمر را بهتر به سطوح لوله آغشته كرد. از آنجايی 
كه زمان طوالنی تری برای يكپارچگی و پيوستن لوله و اتصال در هوای 
سرد الزم است، برای جلوگيری از شكستن محل اتصال، اتصال تازه 
چسب كاری شده را برای اطمينان از نصب درست، در هم نگه داريد. 
در زير فهرستی از پيشنهادات برای كمك به نصب مناسب در دمای 

پايين ارائه شده است:
  قبل از استفاده، وسايل لوله كشی و چسب و پرايمر را در يك 

محل كنترل شده دمايی نگهداری كنيد.
  رطوبت را از محل اتصال دور نگه داريد.

  اجزايی از سامانه را در صورت امكان در محل های ايمن و گرم ) 
عاری از شعله( پيش ساخت كنيد.

  با استفاده از يك سپر و يا محافظ قابل حمل از محل های اتصال 
محافظت كنيد. اين سپر بايد تا زمان  تثبيت كامل محل اتصال، باقی 

بماند.
منبع : کتاب سامانه لوله کشی  pvc برای کاربردهای تجاری و صنعتی

شرایط ویژه برای چسب كاری
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 بنزن چگونه در آتش سوزی تولید شده است؟
بنزن  ثانويه هستند.  منابع  سازه ها  ساير  و  خانه ها  است. سوختن  احتراق چوب  از  آتش سوزی  در  بنزن  اصلی  منبع 
نمی تواند از احتراق  PVC در هوای آزاد توليد شود. برخی از گزارش ها حاكی از آن است كه مقدار كمی بنزن در فرايندی 
موسوم به پيروليز آزاد می شود. هنگامی كه  PVC در يك محيط كامال كنترل شده كه هوا در آن حضور ندارد گرم ميشود. 
 PVC  مدفون در حين آتش سوزی رخ نمی دهد. به همين داليل، لوله های  آب PVC  با اين حال پيروليز خطوط آب

نمی تواند منبعی برای رهايش بنزن موجود در آب آشاميدنی در اين جوامع باشد.

 بنزن از طریق خطوط سرویس آسیب دیده به آب وارد می شود
به احتمال زياد منبع بنزن در سيستم های آب شهری پس از آتش سوزی ناشی از سوختن يا ذوب شدن خطوط آب 
نيست بلكه ناشی از آلودگی های خارجی است كه از طريق خطوط سرويس آسيب ديده وارد سيستم می شوند. هنگامی كه 
يك ساختمان می سوزد، خطوط سرويس كه به شبكه ی اصلی آب متصل می شود، آسيب می بيند و شكاف هايی ايجاد 
می شود كه آلودگی ها می توانند وارد سيستم آب شوند. از آنجا كه آب در اين سيستم برای مقابله با آتش استفاده می شود، 
مكش، آلودگی را به داخل هدايت می كند. اين فرايند همانطور كه در AWWA M14 تعريف شده است، جريان برگشتی 

ناميده می شود و می تواند بدون توجه به مواد لوله اتفاق بيافتد.

 بنزن  به درون لوله های  PVCنفوذ نمی كند
 PVC  همچنين ادعا شده است كه بنزن می تواند پس از تجمع در خاک در اثر آتش سوزی از طريق ديواره ی لوله های
نفوذ كند. با اين حال مطالعات منتشر شده مانند گزارش بنياد تحقيقات آب AWWA با عنوان  تاثير هيدروكربن ها بر 

لوله های PVC نمی تواند منبع بنزن برای 
آتش سوزی های بزرگ باشد

در سال ۲017 و ۲018 آتش سوزی جنگل بخشی از سانتاروزا و پارادایس را نابود کرد. بررسی سیستم 
آب شهری سانتاروزا نشان داد که بنزن در آب های آشامیدنی شناسایی شده است. برخی گزارش های 
رسانه ای به غلط خطوط لوله ی PVC را مسئول منبع بنزن دانسته اند. این موضوع نمی تواند صحت داشته 
باشد زیرا هر دو جامعه تاکید کرده اند که منابع انتقال و توزیع آب تحت تاثیر آتش سوزی قرار نگرفته اند 

و در طول این وقایع در خدمت باقی مانده اند.

مطالعات منتشر 
شده مانند گزارش 
بنیاد تحقیقات آب 
AWWA با عنوان  
تاثیر هیدروکربن ها 
 PVC/PE بر لوله های
و لوله های واشردار 
تایید می کند که  
لوله های PVC اورینگی 
مقاومت باالیی در 
مقابل نفوذ  طیف 
گسترده ای از مواد 
شیمیایی از جمله بنزن 
دارد
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لوله های PVC/PE و لوله های واشردار تاييد می كند كه  لوله های PVC اورينگی مقاومت بااليی در مقابل نفوذ  طيف 
گسترده ای از مواد شيميايی از جمله بنزن دارد.

سانتاروزا و پارادايس تاييد كرده اند كه خط انتقال و توزيع  PVC در آتش سوزی جنگل ها نقشی نداشته است. اين 
موضوع كه گفته می شود لوله های  PVC منبع آلودگی بنزنی در اين مناطق هستند غير ممكن است. هر دو اين جوامع 

لوله های  PVC را همچنان استفاده می كنند. 
همچنين اطالعات ارائه شده در اين سند در مورد  توليد بنزن در لوله ی  PVC از طريق احتراق در فضای باز و در حين 
پيروليز و همچنين مقاومت آن در برابر نفوذ تاييد می كند كه خطوط لوله  PVC نمی تواند منبع بنزن در آب آشاميدنی 
ايالت  انتقال آب PVC توسط خدمات ملی جنگل  به دنبال آتش سوزی باشد. شواهد بيشتر نشان می دهد كه خطوط 
متحده برای زيرساخت های زيرزمينی در مناطق جنگلی سراسر كشور استفاده می شود. مناطقی كه به طور مداوم تحت 

تاثير آتش سوزی قرار می گيرند.

 PVC  در استراليا برای ارائه خدمات اساسی در اقتصاد كشور بسيار مهم است. تقريبا سه چهارم صنعت PVC صنعت
محلی درگير توليد و توزيع محصوالت برای خدمات ضروری شامل آب آشاميدنی، مديريت آب باران و فاضالب، ارتباطات، 
بازيافت پالستيك و محصوالت كليدی ساختمانی برای پروژه های مهم مانند مراقبت های بهداشتی است. ساير خدمات 
اين صنعت در اين بخش پردازش مواد شيميايی ضروری و كامپاندها، بسته بندی ويژه مواد غذايی و محصوالت حياتی 
پزشكی است كه در استراليا توليد می شود. در اين صنعت محلی به طور مستقيم بيش از ۲٥٠٠ نفر اشتغال دارند و بيش 
از ۳ ميليارد دالر به اقتصاد ملی كمك می كنند. محصوالت PVC تقريبا در هر بخش از اقتصاد سهيم هستند و بسيار مهم 

است كه اين صنعت در طول اين بيماری واگيردار Covid19 همچنان فعال باقی بماند.
با اين وجود، ايمنی و رفاه كارمندان و مشتريان اين صنعت از اهميت ويژه ای برخوردار است. اعضای شورای وينيل 
استراليا اقدامات مناسبی را برای محافظت از كارگران، پيمانكاران و مشتريان در برابر خطر ناشی از اين بيماری در محل 

كارشان انجام می دهند و همچنان ايمنی عملكرد آنها را تضمين خواهند كرد.
175-supporting-the-delivery-of-essential-services-during-covid-19-restrictions/item/au.org.vinyl//:https

حمایت صنعت PVC استرالیا از ارائه خدمات 
COVID 19 ضروری در طی محدودیت های
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راهنمای عیب یابی در فرآیند تزریق 

گردآوری و ترجمه:
سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت

شرکت پارس پولیکا

عيب يابی هنر و علمی برای رفع نقايص موجود در قطعات توليدی پس از انجام فرآيند است كه توانايی توليد قطعات 
قابل قبول توليدی را نشان می دهد. 

بيشتر نقص ها از يك منبع نشات می گيرند تغيير در فرآيند و/ يا مواد. هدف اين است كه به درستی تشخيص دهيد 
كه در واقع كدام يك باعث ايجاد نقص شده و بدانيد كه راه حل خاص چه موقع كار خواهد كرد. هنگام توليد تنظيمات 

زير را در نظر بگيريد:
  يك تصوير ذهنی از آنچه بايد اتفاق بيفتد،

   به دنبال تفاوت های آشكار باشيد،
  در يك زمان فقط يك بار تغيير انجام دهيد و

  اجازه دهيد فرآيند پس از ايجاد تغيير، تثبيت شود.
بررسی ها نشان داده حدود 6٠٪ از نقايص ناشی از ماشين آالت و تجهيزات ، ۲٠٪ از قالب و سيلندر، ۱٠٪ از مواد و 

۱٠٪ از خطاي انسانی می  باشد. 
راهنماهای عيب يابی با انواع تجهيزات، مواد و محصوالت، تنظيم می شوند )معموالً موردنياز هستند( برای انجام اقدامات 
سريع و صحيح در زمانی كه محصوالت با عملكردشان مطابقت نداشته باشند، اين الزامات موردنياز هستند. اين رويكرد 

حل مسئله با رابطه كلی طراحی و ساخت متناسب می باشد. 
باورهای اشتباه(، مهم است رابطه بين ماشين و  از بين بردن  يافتن راه حل های احتمالی )و  برای درک مشكالت و 
بايد بين شرايط ماشين و  قابليت های تجهيزات، متغيرهای پردازش پالستيك و عملكرد محصوالت را در نظر بگيريم. 
متغيرهای پردازش تمايز قايل شويم. شرايط دستگاه می تواند شامل دمای عملكردی، فشار پشت قالب، سرعت چرخش 
مارپيچ، دمای دای، و غيره  باشد. متغيرهای پردازش مانند شرايط مذاب در پالستيكاتور و قالب، سرعت جريان ذوب در 
مقابل دما و غيره، خاص تر هستند. هنگام تنظيم راهنماهای عيب يابی و همچنين بررسی هرگونه مشكل يا حتی باز كردن 
بحث در مورد موضوعی فرضی ، مهم است كه اصطالحاتی كه برای شناسايی يك مشكل مورد استفاده قرار می گيرد، قابل 

درک، واضح و صحيح تعريف شود. 
 

راه حل احتمالیعلت احتمالیمشکل

پرنشدن قطعه۱. تزريق ناقص

  افزايش اندازه شات
  افزايش سرعت پرشدن قطعه، فشار پشت، و /يا زمان تزريق

  افزايش دمای ذوب و / يا قالب
  بستن گيت، رانرها و دريچه ها 

  نرخ جريان مذاب ناكافی )استفاده از مواد با MFR باالتر(
  استفاده از گيت، رانر و دريچه های با سايز كوچكتر

۲. فرورفتگی
قطعه ناقص است يا شرينكيج  

بيش از حد در قسمت  
ضخيم تر داريم

  افزايش اندازه شات
  افزايش فشار كويته يا نگهدارنده

  دمای زياد قالب يا مذاب )اگر گيت به اهستگی سرد می شود(
  افزايش زمان نگهدارنده
  كاهش سرعت پرشدن

  محل نامناسب گيت يا طراحی

بررسی ها نشان داده 
حدود ٦٠٪ از نقایص 
ناشی از ماشین آالت 
و تجهیزات ، ٢٠٪ از 
قالب و سیلندر، ١٠٪ 
از مواد و ١٠٪ از 
خطاي انسانی می  باشد
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۳. شرينكيج
)جمع شدگی حجمی(

زمانی كه پالستيك سرد شده 
يا متبلور می شود و يا زمانی 
كه بخشی از قطعه به دليل 
سرد بودن گيت يا ناكافی 

بودن زمان خنك شدن كامل 
پر نشده است، حجم كاهش 

می يابد

  شرينكيج بيش از حد - افزايش فشار حفره و زمان نگهداری
  حفظ  cushion به اندازه كافی

  افزايش زمان نگهدارنده
  رانرها يا گيت ها خيلی كوچك است

  متغير بودن ضخامت ديواره

٤. پليسه زدن
ناكافی بودن نيروی گيره، 

وجود درز در قالب 

  كاهش پيك فشار حفره )كاهش نرخ پرشدن و /يا استفاده از 
پروفيل تزريق(

  كاهش دمای مذاب
  افزايش فشار گيره

  تميز كردن سطح قالب
  بررسی يكپارچگی قالب در ابتدای شروع فرآيند 

  تغيير محل گيت
  استفاده از پرس بزرگتر

٥. تاب برداشتن قطعه
تنش غير يكنواخت ناشی از 

شرينكيج بيش از حد

  خروج قطعه بيش از حد داغ )افزايش زمان چرخه(
  كاهش نرخ پرشدن قالب
  كاهش نقاط داغ در قالب

  تغيير محل گيت
  اطمينان از زمان خنك سازی طوالنی و آهسته برای جلوگيری از 

ايجاد تنش باقی مانده در قطعه قفل شده

6. سوختگی
هوای فشرده در قالب كه 
سبب تخريب رزين می شود

  افزايش گازگيری در قالب
  تميز كردن دريچه ها، افزايش سايز يا تعداد دريچه ها

  كاهش دمای مذاب

٧. ظاهر نامناسب
)خطوط جريان، براقيت 

پايين ،
سطح زبر، فواره زدن،
پوست پرتقالی و غيره(

  افزايش فشار حفره
  پايين بودن سرعت پرشدن و/يا زمان فشردگی 

  افزايش دمای مذاب و/يا قالب
  خنك كردن آهسته

  دمای قالب غيريكنواخت يا بسيار پايين است
   روان كننده ناكافی )روان كننده داخلی يا روی سطح دستگاه(

  روان بودن بيش از حد قالب
  كثيف بودن سطح قالب )تميز كردن و/يا پوليش زدن(

  توزيع ضعيف رنگدانه

٨. خلل و فرج
قطعه به طور كامل پرنشده 
و يا دارای شرينكيج بيش از 

حد است

  قالب به طور كامل پرنشده است )شات كوتاه(
Cushion )در حدود ۱٠% از حجم كلی شات، كه در سيلندر باقی 

می ماند( را حفظ كنيد 
  مكان نامناسب گيت

  سرعت تزريق بسيار باال است
)+0/ 64 cm( ضخامت قطعه بيش از اندازه باشد  
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٩.  همجوشی ضعيف

يكی شدن جريان مواد برای 
عبور از يك مانع يا  ادغام 

جريان های مختلف در 
قالب های  با چند ورودی، 

منجر به ضعف پيوند سطحی 
می شود. 

  افزايش پيك فشار حفره )پرشدن سريعتر(
  افزايش دمای قالب و مذاب

  افزايش زمان و فشار نگهدارنده
  تغيير محل گيت

۱٠. شكنندگی

جهت گيری بيش از حد، 
تخريب رزين، فشرده شدن 

بيش از حد، آلودگی يا 
طراحی نادرست

  افزايش سرعت پرشدن قطعه
  افزايش دمای مذاب

  افزايش دمای قالب و زمان خنك شدن
  فشردگی زياد )كاهش زمان و فشار نگهدارنده(

  تخريب شدن مواد )دمای مذاب بيش از حد يا طوالنی بودن 
زمان اقامت در سيلندر(

  آلودگی ناشی از حضور پليمرهای ديگر
  استفاده از رزين حامل ناسازگار به عنوان رنگدانه يا ديگر 

افزودنی ها
  استفاده از رنگدانه های نامناسب

  طراحی نامناسب، شعاع ناكافی در گوشه ها، شكاف ها يا رزوه ها

۱۱. سرريز شدن در نازل
دمای بيش از حد نازل يا 

مذاب
  كاهش حرارت

  پاكسازی سيلندر

۱۲. چسبيدن به قالب

فشردگی بيش از حد، 
شرينكيج بيش از حد، طراحی  

دستگاه كه سبب تماس 
فيزيكی به هسته يا حفره 

می شود

  كاهش فشار تزريق و فشردگِی باال
  شرينكيج بيش از حد – راه حل های شات كوتاه را ببينيد.

  كاهش زمان چرخه)چسپندگی به هسته(
  افزايش زمان چرخه )چسپندگی به حفره(

  بی نظمی های سطح در قالب )پوليش زدن سطح حفره(

۱۳. ذرات سياه يا تغيير 
رنگ

تخريب

  دمای بيش از حد مذاب يا زمان اقامت در سيلندر
  دريچه های نامناسب

  وجود آلودگی
)RPM( دور بيش از حد مارپيج  
  فشار پشت تزريق بيش از حد

   برش بيش از حد كه با استفاده از مارپيچ اختالط ايجاد می شود. 

۱٤. انتشار گاز در سطح 
قطعه

رگه های روی سطح ناشی از 
فرار رطوبت يا تخريب مواد 

  رطوبت بيش از حد )رزين خشك(
  كاهش دمای مذاب

۱٥. رنگ رفتگی قطعه، 
اليه اليه شدن يا ترک 

خوردگی
شكست مذاب

  تنظيم سرعت تزريق )افزايش يا كاهش(
  بهبود ژئومتری گيت

  افزايش دمای مذاب و/يا قالب
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گردآوری و ترجمه:
هادی گودرزی

مدیر کنترل کیفیت شرکت 

آبان بسپار توسعه

استفاده از كروليتورها۱)نشت ياب راديويی ديجيتال آب( در نشت يابی آب مدت طوالنی است كه روشی استاندارد در شناسايی)نقطه 
( محاسبه  t( نشت ها می باشد. نويز منتشر شده توسط نشت به طور هم زمان توسط دو ميكروفون ضبط و اختالف زمان اجرا )يابی
می شود. كاربر عمال هيچ تأثيری در نتيجه اين محاسبه ندارد. عالوه برt ، طول خط لوله )L( و سرعت صوت )v( نيز در تعيين 

فاصله نشت از دو نقطه اندازه گيری اهميت دارند. شكل ۱ رابطه بين متغيرهای مربوطه را نشان می دهد.
تعريف شده باشد در آن صورت فاصله نشت از اولين نقطه اندازه گيری به شرح زير می باشد: tاگر مقدار

)معادله ۱(
در عمل معموالً طول خط لوله با استفاده از يك چرخ متر با دقت كافی اندازه گيری می شود. در تمام كروليتورهای جديد ، شدت 
صوتی كه با آن نويز منتشر شده توسط نشت در يك لوله پخش می شود ، در جداول ذخيره می شود. كاربر مقداری را از اين جدول 
برای محاسبه بر حسب اندازه اسمی خط لوله و ماده ای كه از آن ساخته شده است انتخاب می كند. هيچ روش ساده ای در بررسی 
مقدار جدولی برای استفاده با يك نشت واقعی وجود ندارد. اگر يك خطای اندازه گيری در يك همبستگی رخ دهد ، تأثير شدت 
صوت اغلب دست كم گرفته شده يا حتی به عنوان يك دليل احتمالی در نظر گرفته نمی شود و اين يك دليل خوب برای نگاهی 

دقيق تر به تأثير واقعی شدت صوت در نتيجه اندازه گيری همبستگی می باشد.
ما با مقايسه جداول شدت صوت برای تعدادی از كروليتورهای معتبر شروع كرديم. از آنجا كه استفاده از لوله های پالستيكی در 
شبكه آبرسانی طی سالها به طور پيوسته افزايش يافته است ، ما روی دو ماده متداول متمركز شده ايم: PE و PVC. مقادير جداول 

شدت صوت به صورت نمودار ترسيم شد )به شكل ۲ و ۳ مراجعه شود(.
شكل ۲ و ۳ نشان می دهد كه شدت صوت برای لوله ها با قطر اسمی يكسان و مواد يكسان از يك توليد كننده به توليد كننده ی 
ديگر متفاوت است ) گاهی اوقات خيلی قابل توجه است(. حتی برای همان توليدكننده  مقادير در دو جدول ممكن است متفاوت 
باشد. به عنوان مثال ، سرعت صوت تعيين شده برای لوله DN100 PE بين تقريباً ۲6٠ متر بر ثانيه و ۳٨٠ متر بر ثانيه متغير 
است. برای لوله PVC با همان اندازه اسمی ، مقادير از گستره ٤۱٥ متر بر ثانيه تا ٤٥٠ متر بر ثانيه می باشد. توليد كنندگان اغلب 

مقادير موجود در جداول خود را به عنوان »مقادير تجربی« ، بدون هيچ گونه جزئيات بيشتری در مورد منبع آنها تعريف می كنند.
قدم بعدی بررسی اين كه چگونه سرعت صوت در لوله ها می تواند به طور دقيق محاسبه شود بود. معادله )۲( بر اساس مقاله 

»Einfiihrung در Die Korrelations-Messtechnik« می باشد.:

)معادله ۲(

S: ضخامت ديواره لوله                               سرعت صوت :
 E:  مدول االستيسيته برای مواد لوله                                                چگالی سيال در لوله: 
D:تراکم پذيری سيال                                 قطر لوله :K

 
از معادله )۲( می توان دريافت كه در درجه اول قطر ، ضخامت ديواره و مدول االستيسيته است كه بر سرعت صوت تأثير می گذارد. 
فرض می شود كه چگالی و تراكم پذيری سيال در خطوط لوله آب آشاميدنی در شرايط عملياتی ثابت بوده و به لوله بستگی ندارد.

correlators - 1

نشت یابی در شبکه های توزیع آب به روش همبستگی
سرعت صوت به عنوان منبع احتمالی خطا
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 محدود كردن توجه به مواد و قطر ، كه در جداول كروليتور ذخيره شده اند ، به نظر كافی نمی باشد. مشخصات دقيق تر مواد 
لوله نيز مورد نياز می باشد. وابستگی شدت صوت به D /s نشان می دهد كه رده SDR لوله بايد در محاسبه و پس از اين در مرحله 

فشار اسمی لوله در نظر گرفته شود.
M1: نقطه سنجش M2                             ۱: نقطه سنجش۲ 

L: طول خط لوله                                   d: فاصله نشت از نقطه سنجش ۱
t : اختالف زمان اجرا 

شکل1: انتشار نويز در نشت

 ) DN( به عنوان تابعی از قطر اسمی PE  شکل ۲: نمايش تصويری مقادير جدول لوله برای سرعت صوت در لوله های

) DN( به عنوان تابعی از قطر اسمی PVC شکل 3: نمايش تصويری مقادير جدول لوله برای سرعت صوت در لوله های
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PVC و PE شکل4:سرعت های صوت محاسبه شده در لوله های

شکل ۵: تعداد اندازه گيری ها برای تركيب هر ماده نسبت به قطر 

شکل ۶: تنظيم اندازه گيری سرعت صوت



٦٦

www.pvc-asso.ir

١٢4 شماره    ٩٩ خرداد    ١5 سال 

عـلـمی

شکل7: نتايج اندازه گيری سرعت صوت . دامنه فركانس انتخاب شده به رنگ خاكستری سايه زده شده است.

d110  PE80 شکل 8: پراكندگی سرعت صوت در كالسهای مختلف سرعت صوت برای

DN100  PVCu شکل 9: پراكندگی سرعت صوت در كالسهای مختلف سرعت صوت برای
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سرعت های صوت برای لوله های PVCu  با رده های فشار اسمی PN 10 ، PN 6و PN 16 با ضخامت ديواره و مدول االستيك 
مربوطه محاسبه شدند. پارامترهای خاص مواد از اينترنت از محتوای برگه های داده فنی توليدكنندگان به دست آمدند. محاسبه 
سرعت های صوت برای لوله های PE  از آنجايی كه شبكه های لوله ای در حال حاضر، انواع مختلفی از لوله های PE را شامل می شوند، 
پيچيده تر بود. مهمترين اينها عمال لوله های ساخته شده از PE100 ، PE80 و بيشتر نيز PE-X هستند كه مدول االستيسيته 
 PE اين سه ماده متفاوت می باشد و صرفا تقسيم آنها به صورت »نرم« و »سخت« در عمل كافی نمی باشد. عالوه بر اين ، لوله های

نيز در رده های مختلف فشار اسمی و پس از اين در رده های مختلف SDR استفاده می شوند.
سرعت های صوت لوله های ساخته شده از PVCu و انواع مختلف مواد PE در نمودار شكل ٤ نشان داده شده اند.

شكل ٤ نشان می دهد كه سرعت های صوت محاسبه شده، مستقل از قطر لوله می باشد. صرف نظر از اندازه اسمی ، نسبت قطر 
به ضخامت ديواره  به صورت يك رده SDR ثابت می ماند و بنابراين به اين ترتيب سرعت صوت نيز به عنوان تابعی از قطر عمل 

می كند. اين محاسبه با جداول تهيه شده برای هر كروليتور مغاير است.
برای لوله های PE80 يا PE100 ، سرعت های صوت در يك مرحله فشار اسمی بسيار مشابه هستند. سرعت صوت در لوله های 
PEX حدود ۳ برابر بيشتر است. در مقابل ، در لوله های PVC مرحله فشار اسمی عمدتا مسئول سرعت صوت می باشد. تغييرات بين 

مراحل مجزای فشار ، در حدود 25 % ±  ، بسيار مشخص است.
اختالف های معنی دار بين مقادير سرعت صوت در جداول و آنهايی كه با محاسبه حاصل می شوند ، ما را بر آن داشت تا در 
شرايط واقعی يك سری اندازه گيری ها را در شبكه های لوله كشی آب انجام دهيم. هدف از اندازه گيری ها بدست آوردن مدارک قابل 
اطمينانی بود، كه آيا برای تكيه بر مقادير جدول هنگام استفاده از كروليتور كافی است ، يا اينكه مقادير محاسبه شده تصوير درست 

تری از شرايط درون خط لوله دارند.
برای اين منظور ما يك دوره شش هفته ای از آزمون ها را با پشتيبانی از يكی از اپراتورهای شبكه آغاز كرديم. در اين مدت ، 
سرعت صوت در ۲٤۲ بخش)مقطع( اندازه گيری در شبكه آبرسانی با استفاده از نشت فرضی)ساختگی( اندازه گيری شد. طول خط 

لوله بين تقريباً ۳ متر و ۱٠٤ متر متغير بود.
شكل ٥ نمای كلی از مواد يافت شده در شبكه لوله و تعداد اندازه گيری های محاسبه شده برای هر تركيب مواد نسبت به قطر را 
در دسترس قرار می دهد. تجزيه و تحليلها متعاقباً به PVCu DN100 و PE80 d110 محدود شدند ، زيرا تعداد كافی از اندازه 

گيری ها برای تجزيه و تحليل آماری فقط برای اين تركيبات ماده نسبت به قطر به دست آمده بود )شكل 6(.
در يك سری از آزمون های اوليه معلوم شد كه محل شير هيدرانت باز در ارتباط با بخش اندازه گيری و مقدار آب تخليه شده 

تأثيری در نتيجه اندازه گيری ندارد. سن قطعات لوله نيز هيچ تاثيری در نتايج اندازه گيری نداشته است.
اندازه گيری های سرعت واقعی صوت به صورت زير محاسبه شدند: برای هر اندازه گيری با باز كردن يك شير هيدرانت خارج از 

محل اندازه گيری ، نشت فرضی ايجاد شد.

d110  PE80 شكل ۱٠: سرعت صوت به عنوان تابعی از طول محل)بخش( اندازه گيری برای
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DN100  PVCu شكل ۱۱: سرعت صوت به عنوان تابعی از طول محل)بخش( اندازه گيری برای

d110  PE80 شكل ۱۲: سرعت صوت به عنوان تابعی از فركانس برای

DN100  PVCu شكل ۱۱: سرعت صوت به عنوان تابعی از فركانس برای
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كه در آن آب نشتی به صورت منظم)خودكار( دفع شد. فقط شتاب سنج ها استفاده شدند. به دليل تأثير پيش بينی شده فشار شبكه ، 
هيدروفون ها ۲ اعمال نشدند. تمام اندازه گيری ها در بخش های يكسان لوله از يك ماده معلوم انجام شدند. بخش هايی با مواد و يا قطرهای 
متفاوت آزمون نشدند. اندازه گيری ها در طول تجزيه و تحليل برای اينكه نتيجه همبستگی واضحی حاصل شود، فيلتر شدند. فيلترها 
طوری اعمال شده بودند كه فقط سيگنال های منسجم واضح تر پردازش می شوند. از نويز مزاحم و مختل كننده ، همانطور كه در شكل ٧ 
در سمت راست و چپ منطقه انتخابی مشاهده می شود ، برای همبستگی استفاده نشده است ، زيرا به طرز چشمگيری ابهام )نامعلومی(

پيك همبستگی را افزايش می دهد. 
نتايج به كالسهای مختلف سرعت صوت تقسيم شدند. عرض هر كالس ٥٠ متر بر ثانيه بود. نتايج را می توان در شكل ٨ و ٩ مشاهده 

كرد.
سرعت های صوت برای PE80 d110 بين ۲٠٧ متر بر ثانيه و ٥٨۲ متر بر ثانيه می باشند.  سرعت های صوت بسيار كم و بسيار زياد 
بين آنها تنها حدود ۳٪ از كل اندازه گيری ها ،يك خطای اندازه گيری پيشنهادی را نشان می دهد. با احتمال ٨۱٪ ، سرعت صوت اندازه 

گيری شده بين ٤٠۱ متر بر ثانيه و ٥٠٠ متر بر ثانيه بود.
نتايج مشابهی برای DN100  PVCu به دست آورده شد. بار ديگر سرعت صوت بين ٤٠۱ متر بر ثانيه و ٥٠٠ متر بر ثانيه با احتمال 

٨۱٪ بود.
مقايسه سرعت های صوت اندازه گيری شده با مقادير جدول از روی كليه توليدكنندگان مشمول در تجزيه و تحليل و با سرعت صوت 
نظری محاسبه شده نشان می دهد كه به نظر نمی رسد يك سرعت صوت جهانی برای هر ماده و قطر كاربرد داشته باشد ، و  اين نه محاسبه 
نظری دارد، نه مقادير جدول دقيقاً شرايط واقعی شبكه لوله را نشان می دهند. عالوه بر اين ، فرض آن كه انتشار نويز لوله های PE كندتر از 
لوله های PVC می باشد، قابل اثبات نمی باشد. طول خط لوله اغلب به عنوان يك عامل تأثيرگذار احتمالی بر سرعت صوت تصور می شود. 

بنابراين نتايج اندازه گيری همچنين در برابر طول محل)بخش( اندازه گيری رسم شدند )شكل ۱٠ و ۱۱(.
شكل ۱٠ و ۱۱ نشان می دهد كه در خطوط لوله PE80 پراكندگی نتايج در بخش های اندازه گيری بسيار كوتاه )كمتر از۱٠متر( بيشتر 
از بخش های اندازه گيری طوالنی تر است. در لوله های PVCu اين تاثير تا طول بخشی حدود ۳٥ متر مشهود بود. با اين وجود ، هيچ 
ارتباط مستقيمی بين طول بخش اندازه گيری و سرعت انتشار نويز وجود نداشت. بنابراين سرعت صوت با احتمال مشابه در بخش های 

كوتاه يا بلند می تواند تغيير كند.
فرض ديگر آن است كه سرعت صوت اندازه گيری شده مستقيماً به فركانس نويز نشت بستگی دارد. از آنجا كه تمام نتايج همبستگی 
برای كاهش ابهام در پيك، فيلتر شدند ، برای هر اندازه گيری ميانگين ، فركانس فيلتر شده محاسبه شد. شكل ۱۲ و ۱۳ سرعت صوت 

را كه در برابر فركانس های متوسط   فيلتر رسم شده، نمايش می دهند.
شكل ۱۲ نشان می دهد كه  مطابق با انتظارات اكثر نويز ها در گستره فركانس پايين منسجم)منطقی( بودند و بنابراين به طور فوق العاده 
ای برای همبستگی مناسب هستند. ضمنا ، بسياری از نويز ها انسجام)پيوستگی( واضحی را در دامنه ای بين ٥٠٠ هرتز و حدود ٧٠٠ هرتز 
نشان دادند. با اين حال ، گستره ای كه فيلتر تنظيم شده است هيچ تأثير قابل توجهی در اندازه گيری سرعت صوت ندارد. مقادير اندازه 

گيری شده برای هر دو فركانس فيلتر پايين و باال ،در گستره سرعت صوتی يكسان بودند.
در مورد اندازه گيری ها در خطوط لوله PVCu ، بيشينه وضوح نويز ها در دامنه فركانس زير ۳٠٠ هرتز بود. تعدادی اندازه گيری با 

فركانس باالتر نيز سرعت صوتی را در همان گستره توليد كردند )شكل ۱۳(.
بنابراين هيچ رابطه مستقيمی بين سرعت صوت و فركانس نشت قابل اثبات نيست.

به طور خالصه می توان نتيجه گرفت كه سرعت صوت در يك لوله دارای يك مقدار ثابتی نيست كه بتوان از يك جدول گرفته يا 
محاسبه شود. در عوض ، سرعت صوت واقعی نشان می دهد كه در عمل به عوامل زيادی بستگی دارد كه كاربر نمی تواند از آن آگاه باشد. 

هيچ وابستگی به طول خط لوله يا فيلترهای انتخاب شده قابل اثبات نيست.
بنابراين اهميت اين يافته ها برای استفاده عملی از كروليتور ها در شبكه لوله چيست؟

برای پاسخ به اين سوال ، بايد منابع بالقوه خطا را در نظر بگيريم.
از معادله )۱( واضح و مبرهن است كه يك خطا در تعيين طول، سبب نصف شدن نتيجه می شود. كه در مورد سرعت صوت اينگونه 
نيست. عدم صحت احتمالی هميشه در نتيجه به عنوان حاصل  ظاهر می شود. كه مفهوم آن را در عمل می توان از محاسبه مثال زير 

مشاهده نمود:
بياييد فرض كنيم كه يك كروليتور در خط لوله PVCu DN100 با طول ۱٠٠ متر ، تاخير زمانی ۱6٠ ميلی ثانيه را محاسبه كرده 
است. سرعت صوت در اين خط لوله احتماالً بين ۳٥٠ متر بر ثانيه و ٥٠٠ متر بر ثانيه می باشد )به شكل٩ مراجعه شود(. استفاده از 

۲- وسيله ای برای دريافت موج های لرزه ای در آب می باشد.
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سرعت های بحرانی در معادله )۱( نتايج زير را به ما ارائه می دهد:

موقعيت محاسبه شده نشت برای دو سرعت بحرانی ۱۲ متر اختالف دارد. با اين وجود ، در عمل ، همبستگی بايد مكان)محل( بسيار 
دقيق نه اينكه محدوده طولی ۱۲ متر را ارائه دهد. در مثال اول ، نتيجه همبستگی متناسب با موقعيت نشت در خارج از مركز بخش)محل( 
اندازه گيری است ) بزرگ است(. اگر دو نقطه اندازه گيری به گونه ای بتواند انتخاب شود كه نشت در مركز باشد تفاوت در محاسبه 

موقعيت بايد كوچكتر شود و از اينرو  كوچك می شود.
در مثال دوم يكی از نقاط اندازه گيری برای اينكه يك طول جديد ۲٥ متری را ارائه دهد به مكانی ديگر منتقل شده است. برای 

مثال،كروليتور اكنون يك   را در ٥ ميلی ثانيه محاسبه می كند. بنابراين محاسبه موقعيت به اين صورت می باشد:

تفاوت بين نتايج در حال حاضر فقط ٠.۳ متر می باشد ، حتی اگر در اين مورد نيز سرعت واقعی صوت احتماالً بين ۳٥٠ متر بر ثانيه 
و ٥٠٠ متر بر ثانيه باشد.

محاسبات دو مثال نشان می دهد كه تعيين دقيق ، تقريباً بدون در نظر گرفتن سرعت صوت ، امكان پذير است ، به شرط اينكه در 
عمل بخش اندازه گيری را به گونه ای بتوان تنظيم كرد تا موقعيت نشت محاسبه شده بسيار نزديك به مركز بخش اندازه گيری باشد.

با اين حال ، همچنين بخش هايی از اندازه گيری وجود دارند ،كه اجازه نمی دهند ،كه نقاط اندازه گيری جابه جا شوند زيرا فقط چند 
نقطه اتصال در خط لوله وجود دارند. در چنين حالتی يكی از گزينه ها، اندازه گيری سرعت صوت واقعی می باشد . عالوه بر نويز موجود 
، اين گزينه نياز به منبع ديگری از نويز در يك موقعيت شناخته شده دارد. كه اين بايد به طور دلخواه خارج از بخش اندازه گيری واقعی 
باشد. نكته مهم اين است كه كروليتور قادر به اندازه گيری پيك دوم مطابق با «نشت فرضی« می باشد. برای اينكه اين امر امكان پذير شود 
، معموالً الزم است كه بتوان شدت نويز منبع اضافی نويز را تغيير داد. شيرهای هيدرانت يا شيرهای اصلی قابل تنظيم برای اين امر مناسب 
هستند. عالوه بر اين ، همچنين بسياری از كروليتورها گزينه اندازه گيری چند نقطه ای را ارائه می دهند. برخی از آنها از سه يا چند نقطه 
اندازه گيری واقعی استفاده می كنند، در حالی كه برخی ديگر بطور منظم يك نقطه اندازه گيری را جابجا می كنند، كه در اين صورت آنها 
نيازی به فرستنده های راديويی اضافی ندارند. مشروط بر اينكه منبع نويز هميشه داخل قسمت اندازه گيری باشد ، موقعيت نشت به طور 
مستقل از سرعت صوت محاسبه می شود. روش های رياضی در دهه ۱٩٨٠ منتشر شدند و در فناوری)تكنولوژی( اندازه گيری همبستگی 
پياده سازی شدند ، گرچه امروزه تا حدود زيادی مورد توجه قرار نمی گيرند. با اين وجود اين روش ها بسيار آسان هستند و نياز به منابع 
اضافی برای نويز و استفاده از جابجايی نقاط اندازه گيری ندارند . در اين زمينه ، عدم آگاهی صحيح درمورد شبكه لوله ، اثربخشی اندازه 
گيری سرعت صوت و همبستگی چند نقطه ای را محدود می كند. هر دو روش اگر بخش لوله ای كه اندازه گيری ها روی آن انجام شده 
يكنواخت)يكسان( باشد، فقط نتايج معنی دار را ارائه می دهند ، يعنی مواد و يا قطر تغيير نكند. با اين وجود ، اگر بخش لوله در حال اندازه 
گيری شامل يك بخش تعمير قديمی باشد ، برای مثال ، ديگر يكنواخت نباشد. اگر محل اين عدم يكنواختی)ناهمشكلی( نتواند تعيين 
شود ، می بايست موقعيت نشت محاسبه شده را با روش ديگری ، بطور ايده آل به وسيله يك تكنولوژی مكان يابی الكتروآكوستيكی۳ 
تصديق شود. آزمايش های نظری و عملی نشان داده اند كه به تنهايی تكيه بر جداول سرعت صوت در همبستگی، هميشه با پتانسيل 
قابل توجهی برای خطا همراه شده است. موضوع سرعت صحيح صوت برای يك خط لوله مشخص كاماًل فرضی است. حتی دانش دقيق 
در مورد مشخصات مواد با محاسبه ثانويه سرعت صوت در عمل كافی نيست. روشهای اجرايی ساده مانند جابجايی نقاط اندازه گيری ، 
اندازه گيری سرعت واقعی صوت يا حتی اندازه گيری چند نقطه ای ، با اين وجود ، پيشرفت های واضحی را در دقت معين ارائه می كند.

3-electroacoustic  
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 مقدمه 
در سال های اخير، كامپوزيتهای آلی-معدنی، به خصوص نانوكامپوزيت ها به دليل خواص شگفت انگيز موردتوجه قرار 
گرفته اند. پركننده های مختلف در مقياس نانو از جمله مونتموريونيت، سيليكا، كربنات كلسيم و اكسيد آلومينيوم با توجه 

به تحقيقات انجام شده موجب بهبود خواص مكانيكی از جمله چقرمگی، سفتی و خواص گرمايی می شوند. 
خواص مكانيكی نانوكامپوزيت ها به نسبت ابعادی، مساحت سطح نانو و همچنين برهمكنش بين نانو و ماتريس پليمری 
بستگی دارد. برای مثال الياف ها و سيليكات های اليه ای اثرات تقويت كنندگی خوبی را به دليل نسبت ابعادی باال بر روی 
ماتريس های پليمری نشان می دهند. اگرچه پركننده هايی با نسبت ابعادی باال نه تنها موجب بهبود چقرمگی نشده بلكه 

موجب كاهش چقرمگی نيز می گردد. 
ابعاد كم و مساحت  الياف ها رفتار می كنند. نسبت  و  از سيليكات های اليه ای  نانوذرات معدنی كروی كامال متفاوت 
ايجاد كند.  پليمر  ماتريس  و  بين پركننده ها  بين سطحی قوی  برهمكنش  نانوذرات معدنی كروی می تواند  باالی  سطح 
نانوكربنات كلسيم نانو )يكی از رايج ترين پركننده های كروی نانو است كه در تهيه نانوكامپوزيت ها مورد استفاده قرار 
می گيرد. CaCO3به شكل گچ سفيد و سنگ آهك شايد بيشترين ماده معدنی موجود و مورد استفاده در جهان باشد 
كه امروزه به عنوان افزودنی مورد استفاده قرار می گيرد. عالوه بر اين اضافه كردن نانو  CaCO3به كامپوزيت ها به طور 
قابل توجهی مقاومت ، مدول و چقرمگی را بهبود می بخشد. از آنجا كه CaCO3 می تواند در طيف گسترده ای از اندازه 
ذرات فرايند شود، محصوالت حاصل بعنوان پركننده های كم هزينه كه به منظور گسترش و ارزان تر شدن در سيستم های 
پليمری اضافه می شوند، عمل می كنند.  CaCO3با روشهای مختلفی از جمله رسوبی، آسياب خشك و مرطوب قابل توليد 
است. گريدهای  اساسی CaCO3را می توان با تغيير در اندازه ذرات، توزيع اندازه، مساحت سطح، مورفولوژی، شيمی سطح 

گردآوری و ترجمه:
آیدا کرمی

مدیر کنترل کیفیت
 شرکت آذر لوله   

گردآوری و ترجمه:
فریبا فتوحی

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
لوله گستر خادمی

در مورد محصوالت نانویی بیشتر بدانیم

از سری مقاله های تاثیر نانو مواد
PVC بر بهبود خواص پلیمر 

تاثیر میکرو و نانو کربنات کلسیم روی خصوصیات فیوژن، 
گرمایی و مکانیکی کامپوزیت پی وی سی سخت / کربنات کلسیم

 چکیده 
از یک رئومتر هایک مجهز به میکسر داخلی،  برای بررسی تأثیر میکروکربنات کلسیم 
)میکرو CaCO3( و نانوکربنات کلسیم ) نانوCaCO3 ( بر روی خصوصیات فیوژن، گرمایی 
وینیل کلرید سخت/  پلی  و  وینیل کلرید سخت/میکروکربنات کلسیم  پلی  و مکانیکی 
نانو کربنات کلسیم استفاده شد. ویژگی های فیوژن مورد بحث در این مقاله شامل زمان 
فیوژن ، دمای فیوژن ، گشتاور فیوژن و آستانه نفوذ فیوژن )FPT( می باشد. زمان فیوژن 
نانو  CaCO3یا  با افزودن میکرو   )CaCO3( / UPVC کامپوزیت های FPT ، دمای فیوژن و 
CaCO3افزایش یافت. در مقابل، گشتاور فیوژن کامپوزیتهای CaCO3( / UPVC( با افزودن 

میکرو CaCO3 یا نانو CaCO3 کاهش یافت. نتایج آنالیز گرمایی نشان داد که دمای اولین 
پی  از  کمتر   7/۵  °c کلسیم  سخت/میکروکربنات  سی  وی  پی   )Tonset( گرمایی  تخریب 
  pvc شبیه به upvc/ micro-caco3 وی سی می باشد. در حالیکه دمای انتقال شیشه ای
می باشد. اگرچه Tonset و Tg کامپوزیت upvc/ nano-caco3 توانایی افزایش به ترتیب 30 

و 4/4 % را با اختالط phr 10  نانو کربنات کلسیم را دارد.
 caco3 5-15 میکرو phr با اضافه کردن pvc/micro-caco3 تستهای مکانیکی کامپوزیت
نتایج  کلسیم  کربنات  نانو    20-5  phr کردن  اضافه  با   pvc/nano-caco3 کامپوزیت  و 

بهتری نسبت به pvc  نشان داد.
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و موارد ديگر تمايز داد. عالوه بر اين نانو CaCO3 در كامپوزيت ها به طور قابل توجهی مقاومت، مدول و چقرمگی را 
بهبود می بخشد. مطالعه كامپوزيت های  PP/nano CaCO3اثر چقرمگی nano CaCO3را بر روی PP نشان می دهد. 
اگرچه تنش تسليم PP به خاطر اثر كلوخه شدن nano CaCO3 به تدريج كاهش می يابد. در تحقيق ديگر دمای انتقال 
شيشه ای و دمای فيوژن پلی اتيلن ترفتاالت به طور قابل مالحظه ای بعد از اضافه شدن  nano CaCO3افزايش يافت. 
پلی )وينيل كلريد( )PVC( يك پليمر ترموپالستيك است كه به طور گسترده استفاده می شود. پليمريزاسيون تعليقی 
مسير اصلی برای توليد رزين های PVC در صنعت است. ذرات پودری ، كه ذرات مرحله  IIIبوده و با چشم غير مسلح 
قابل مشاهده هستند ، به عنوان دانه شناخته می شوند. دانه ها به صورت نامنظم و با قطری در حدود ۱٠٠-۱٥٠ ميكرومتر 
هستند. هر دانه از بسياری از ميكرو ذرات تشكيل شده است ، كه ذرات مرحله II هستند و قطر آنها در حدود ۱ تا ۲ 
ميكرومتر است. تجمع اين ميكروذرات تشكيل دانه های متخلخل  PVC را می دهد. ذرات مرحله I تقريباً ۱٠ تا ۳٠ نانومتر 
قطر و در حدود ٥-۱٠٪ بلورينگی دارند. برای دستيابی به خواص مكانيكی خوب ، مرزهای دانه بايد از بين بروند )الگوی 
I( ، و ميكرو ذرات بايد اصالح و فشرده شوند )الگوی II(. پس از تداخل قابل توجه، مرزهای جزئی ذرات از بين می رود و 

يك حالت مذاب پليمر )الگوی III( شكل می گيرد.
اثر CaCO3/ ليتيوم كربنات )Li2CO3( بر توليد اسيد هيدروكلريك در طول احتراق PVC مورد مطالعه قرار گرفت. 

آنها دريافتند كه CaCO3و Li2CO3 جاذب های هيدروكلرايد بسيار كارآمدی می باشند.
وو و همكارانش ، خواص مكانيكی ، مورفولوژی و رئولوژی نانوكامپوزيت های PVC / nano- CaCO3 را كه از طريق 
اختالط مذاب تهيه شده است ، مورد بررسی قرار دادند. پلی اتيلن كلرينه شده )CPE( به عنوان يك اصالح كننده حد 

واسط بين   nano- CaCO3 و PVC  معرفی شد.
CaCO3به دليل كم هزينه بودن رايج ترين پركننده مورد استفاده در PVC است. CaCO3همچنين می تواند گاز 

HCl را در طی تخريب حرارتی PVC از بين ببرد.

  بخش تجربی 
PVC / Nano- CaCO3 وPVC / Micro CaCO3  تهیه کامپوزیت های

 100 phr مواد مورد استفاده در اين مطالعه پودرهای سوسپانسيون پی وی سی ، بدون هيچ گونه نرم كننده ، شامل
ذرات رزين پی وی سی )وزن متوسط مولكولی 50،000 ؛ S60 ، شركت پالستيك تايوان( ، phr 10 از متاكريالت – 
بوتادين- استايرن )اصالح كننده ضربه ؛ phr ، )M50 1.5 از مواد كمك فرايند ، PE 1phr وكس ، 1phr استارات 

كلسيم وphr 1.5 پايداركننده حرارتی قلع آلكيل.
 ، ۳.۳ µmقطر ميانگين( CaCO3 با ميكرو ) phr 25 با غلظت های مختلف )0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 و PVC  پودر
اصالح شده توسط سطح اسيد چرب( يا nano-CaCO3 )ميانگين قطر ٤٠ نانومتر ، اصالح سطح شده با ٥ درصد وزنی 
اسيد چرب( مخلوط شدند. تمام تركيبات PVC / micro-CaCO3 و PVC / nano-CaCO3 قبل از فيوژن شدن 
 PVC / nano-CaCO3 و PVC / micro-CaCO3 ٥ دقيقه در دمای اتاق مخلوط شدند. تمام كامپوزيت های ،
در يك گشتاورسنج )PolyLab 2000( مجهز به يك سر همزن برقی و دو روتور غير قابل تعويض تهيه شدند. دمای 

پردازش ، سرعت روتور و زمان اختالط به ترتيب ℃rpm ، 170 60 و 5 دقيقه تعيين شد.
تست های انجام شده در اين مطالعه شامل DSE ،TGA و تست های مكانيكی از جمله استحكام كششی، تنش تسليم 

و ازدياد طول در شكست می باشد.

 بحث و نتیجه گیری:
تجزیه و تحلیل مشخصات فیوژن

 ۲ می دهد. شكل  نشان  را    CaCO3 افزودن  بدون  PVC سخت  تركيب  يك  دمای  و  فيوژن  نمودارهای   ۱ شكل 
منحنی های فيوژن كامپوزيت های PVC-u / 15phr micro-CaCO3 و PVC-u / 15phr nano-CaCO3  را 
نشان می دهد. سه نقطه مشخص را می توان از منحنی فيوژن در شكل ۱ مشاهده كرد كه رابطه بين گشتاور و زمان فيوژن 
را نشان می دهد. نقطه اول ، L مخفف بارگذاری نمونه است. نقطه دوم ، B ، با تعادل بين بارگيری نمونه و نيروی محركه 
جريان آزاد مواد ايجاد می شود. پس از آن ، گشتاور، شروع به افزايش می كند و نقطه سوم ، F ، توسط تراكم و شروع 
فيوژن ايجاد می شود. در نقطه F ، ماده به صورت حفره های تو خالی شده و شروع به فيوژن شدن كرده و سطح فلز را داغ 
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می كند. اگر نمونه مدت طوالنی در ميكسر فيوژن شود ، درجه حرارت كمی افزايش می يابد زيرا انرژی حرارتی توسط نمونه 
جذب می شود. افزايش دما باعث كاهش ويسكوزيته مذاب نمونه می شود. بنابراين ، با افزايش زمان مخلوط شدن ، گشتاور 
كم كم كاهش می يابد. معموالً زمان اختالط به عنوان زمان بين نقطه بارگيری L و نقطه توقف تعريف می شود. عالوه بر 
اين ، زمان اختالط بين نقطه بارگذاری L و نقطه فيوژن F به عنوان زمان فيوژن تعريف می شود. در اين مطالعه ، تغيير 

گشتاور بين نقطه B و نقطه F فيوژن به عنوان FPT نمونه PVC تعريف شده است. 

شکل1: منحنی های فيوژن و دما معمولی يك تركيب PVC سخت ، بدون افزودنی های CaCO3 ، كه در يك فشار 
سنج گشتاور هايك در دمای ℃rpm ، 170 60 و 5 دقيقه فيوژن می شود.

 PVC-u / 15 phr nano و  PVC-u / 15 phr micro CaCO3 شکل۲: منحنی های تلفيقی كامپوزيت های
CaCO3   ذوب شده در يك فشار سنج گشتاور هايك در℃rpm ، 170 60 و 5 دقيقه.



٧4

www.pvc-asso.ir

١٢4 شماره    ٩٩ خرداد    ١5 سال 

 PVC / كامپوزيت های   )FPT و  فيوژن  دمای   ، فيوژن  گشتاور   ، فيوژن  زمان  )شامل  فيوژن  جدول ۱ خصوصيات 
micro-CaCO3 و PVC / nano-CaCO3 را نشان می دهد كه در يك فشار سنج گشتاور هايك در℃170 ، 60 
 CaCO3 بدون هيچ گونه افزودنی ، CaCO3 و 5 دقيقه فيوژن می شوند. به دليل وجود اسيدهای چرب در سطح rpm
مدت زمان فيوژن كامپوزيت های PVC / micro-CaCO3 و PVC / nano-CaCO3 طوالنی تر از PVC است. 
به طور كلی ، اسيدهای چرب موجود در سطح CaCO3 مانند روان كننده خارجی عمل می كند كه می تواند مدت زمان 
 PVC 10 باشد ، مدت زمان فيوژن كامپوزيت های phr كمتر از CaCO3 را طوالنی تر كند. اگر مقدار PVC فيوژن
micro-CaCO3 / مشابه زمان فيوژن كامپوزيت های PVC / nano-CaCO3 است. همانطور كه در شكل ۳ نشان 
 PVC / nano-CaCO3 10 باشد، مدت زمان فيوژن كامپوزيت های phr بيش از CaCO3 داده شده است، اگر مقدار

به طور قابل توجهی طوالنی تر از زمان كامپوزيت های PVC / micro-CaCO3 می شود.

. PVC-u / Nano-CaCO3 و PVC-u / Micro-CaCO3 جدول 1: خصوصيات فيوژن كامپوزيت های

همانطور كه در شكل ۲ و جدول ۱ نشان داده شده است، با افزودن CaCO3 15 phr، مدت زمان فيوژن كامپوزيت 
PVC / nano-CaCO3 )1.775 دقيقه( تقريباً بيشتر از PVC / micro-CaCO3  )0.725 دقيقه(  است. عالوه 

 PVC / 3.690 دقيقه( تقريبا ٤.۳ برابر بيشتر از(   PVC / nano-CaCO3 بر اين، مدت زمان فيوژن كامپوزيت
افزودن CaCO3 20  phr است. عالوه بر اين ، مدت زمان فيوژن كامپوزيت با   micro-CaCO3 ) 0.855 دقيقه( 

 1.205(  PVC /25 micro-CaCO3 تقريبا ۳ برابر بيشتر از كامپوزيت )3.690 دقيقه( PVC /20 nano-CaCO3 
دقيقه( است. هيچ فيوژنی با افزودن nano-CaCO3 25 phr به تركيب PVC رخ نمی دهد. بديهی است كه اسيد 
چرب موجود در سطح CaCO3 در طول تركيب PVC مانند يك روان كننده خارجی عمل می كند. اگر مقدار اسيد 
چرب بيش از حد زياد باشد ، مولكول PVC را نمی توان در زمانهای تركيبی ٥ دقيقه در يك فشار سنج گشتاور هايك 
، در ℃rpm ، 170 60 و 5 دقيقه با هم مخلوط كرد. اين به اين علت است كه در يك وزن كنترل شده سطح نانو 
 PVC / ذرات بيشتر از ميكروذرات می باشد. مساحت سطح بيشتر منجر به ايجاد اسيدهای چرب بيشتری در كامپوزيت
nano CaCO3 نسبت به كامپوزيت PVC / ميكرو CaCO3 می شود. همانطور كه در جدول ۱ نشان داده شده است 
، FPT كامپوزيت های PVC / CaCO3 با  افزودن ميكرو CaCO3 يا nano-CaCO3 افزايش می يابد. در همين 
 PVC نيز باالتر از تركيب PVC / nano-CaCO3 و PVC / micro-CaCO3 های كامپوزيت های FPT ، حال
بدون هيچ گونه افزودنی CaCO3 هستند. اين نشان می دهد كه اسيدهای چرب در سطح CaCO3 هم زمان فيوژن 
 PVC / كامپوزيت FPT ، CaCO3 را افزايش می دهد. در مقادير يكسان از PVC-u / CaCO3 كامپوزيت FPT و

nano-CaCO3 باالتر از كامپوزيت PVC / micro-CaCO3 است.

عـلـمی
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 PVC / به ترتيب در زمان فيوژن كامپوزيت های nano-CaCO3 و micro-CaCO3 شکل 3. تأثير مقدار
.PVC / nano-CaCO3 و micro-CaCO3

.CaCO3 و نانو CaCO3 ميكرو TGA شکل 4. منحنی

طوالنی شدن مدت زمان فيوژن منجر به افزايش FPT می شود. افزايش زمان فيوژن نشان می دهد انرژی حرارتی بيشتری 
برای جذب ذرات PVC با هم مورد نياز است. بنابراين ، FPT با افزايش زمان فيوژن افزايش می يابد. مطابق جدول ۱ ، 
دمای فيوژن كامپوزيت های  PVC / CaCO3با افزودن ميكرو CaCO3يا نانو CaCO3افزايش می يابد. عالوه بر اين ، 
 PVC /  زمان فيوژن متناسب با دمای فيوژن است. اين پديده از اين واقعيت ناشی می شود كه برای فيوژن كامپوزيت های

عـلـمی
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CaCO3 به فيوژن PVC بدون هيچ گونه افزودنی CaCO3، به مدت زمان فيوژن بيشتری نياز است. افزايش مدت زمان 

فيوژن به اين معنی است كه انرژی حرارتی بيشتری نيازاست تا ذرات PVC را در كنار هم جمع كنند. همچنين اعتقاد بر 
اين است كه انرژی حرارتی متناسب است با دمای فيوژن. جدول ۱ همچنين نشان می دهد كه با افزودن ميكرو CaCO3يا 
نانو CaCO3، گشتاور فيوژن كاهش می يابد. اين امر به اين دليل است كه با افزودن ميكرو CaCO3 يا نانو CaCO3، دمای 
فيوژن افزايش می يابد. افزايش دمای فيوژن باعث كاهش ويسكوزيته ذوب آميزه PVC می شود. بنابراين زمانيكه دمای 
فيوژن افزايش می يابد، گشتاور فيوژن مورد نياز برای 6٠ دور در دقيقه، كاهش می يابد. به عبارت ديگر وقتی دمای فيوژن 

كاهش می يابد، گشتاور برای حفظ 6٠ دور در دقيقه افزايش می يابد.

TGA 
 CaCO3و نانوCaCO3 را نشان می دهد. دمای تخريب حرارتی ميكروCaCO3 و نانوCaCO3 ميكرو TGA شكل ٤ منحنی
در حدود ۲6٠ درجه سانتی گراد است. ميزان اسيد چرب موجود در سطح ميكرو CaCO3و نانو CaCO3به ترتيب ۱.۲ و ٤.٠ 
درصد وزنی است. محصوالت تخريب ، دی اكسيد كربن و رسوب اكسيد كلسيم ، به ترتيب در حدود ٤۳.۲ و ٨/٥٥ درصد از كل 
وزن هستند. شكل ٥ منحنی TGA آميزه PVC را بدون افزودن  CaCO3نشان می دهد. دو مرحله كاهش وزن با توجه به دو 
مرحله تخريب حرارتی در منحنی TGA مشاهده می شود. اولين مرحله كاهش وزن ، كه در محدوده ۳٠٠-۲٨٠ درجه سانتيگراد 
اتفاق می افتد ، عمدتا به دليل واكنش حذف HCl از مولكول های PVC و تشكيل يك ساختار پلی ان است. Tonset  و ΔY اولين 
دمای شروع تخريب حرارتی و اولين كاهش وزن تخريب حرارتی PVC  را به ترتيب نشان می دهند. مرحله دوم كاهش وزن 
در محدوده ٤٧٠-٤٥٠ درجه سانتی گراد رخ می دهد كه به دليل تخريب حرارتی زنجيره كربن PVC،  مواد فرار قابل اشتعال 
  Tonset را برCaCO3 توليد ميكند.[ ۳6-۳۲]  در اين مطالعه بر اولين مرحله كاهش وزن تمركز كرده ايم. شكل 6 تأثير افزودن
كامپوزيتهای / rigidPVC  micro-CaCO3 و rigidPVC / nano-CaCO3  نشان می دهد. هنگامی كه ميكرو CaCO3به 
آميزه PVC اضافه می شود ، Tonset  كامپوزيت PVC / micro-CaCO3 در حدود ٧.٥ درجه سانتيگراد كمتر از تركيب 
PVC  بدون CaCO3 است. اين به دليل اين واقعيت است كه سطح فيوژن و ميزان درهم آميختگی مولكولهای PVC توسط 
وجود ذرات CaCO3-micro مهار می شود.Tonset  كامپوزيت PVC / micro-CaCO3 با افزودن CaCO3تفاوت معناداری 
  Tonset درCaCO3 نشان نمی دهد، همانطور كه در شكل 6 نشان داده شده است. می توان نتيجه گرفت كه تأثير اندازه ذرات

كامپوزيتهای PVC / CaCO3 نسبت به افزودن CaCO3از اهميت بيشتری برخوردار است.

  .CaCO3 سخت بدون افزودن PVC آميزه TGA شکل ۵. منحنی

عـلـمی
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شکل ۶. تأثير افزودن ميكرو CaCO3و نانو CaCO3دراولين دمای تخريب گرمايی)Tonset1  ( به ترتيب 
rigid .PVC / nano-CaCO3 و rigidPVC / micro-CaCO3  كامپوزيت های

  PVC  و ماتريكس nano-CaCO3 به دليل مقياس نانو، مجموع سطح تماس بين ذرات ، CaCO3برای همان افزودن
می تواند بيش از مجموع سطح تماس بين ذرات micro-CaCO3 و ماتريس PVC باشد. بنابراين ، ماتريس PVC را 
 10 phr nano-CaCO3 را می توان با افزودن PVC/nano-CaCO3 مربوط به  Tonset می توان از گرما محافظت كرد و 
 10 phr nano-CaCO3 تا 29.7 درصد افزايش داد، همانطور كه در شكل 6 نشان داده شده است. اين نشان می دهد كه
مقدار بهينه برای افزايش پايداری حرارتی كامپوزيت PVC است. عالوه بر اين ، اين كار همچنين مرحله دوم كاهش 
وزن را به تأخير می اندازد. اگر افزودن nano-CaCO3 بيش ازphr  10 باشد ، با افزايش مقدار nano-CaCO3  در 

كامپوزيت Tonset  ،PVC / nano-CaCO3 مقدار كمی كاهش می يابد.

شکل Tg.7 پی وی سی سخت و كامپوزيت
PVC/10 phr nano-CaCO3 و PVC/10 phr micro- CaCO3 

در ضمن ، Tonset كامپوزيت  PVC/20 phr nano-CaCO3 هنوز هم در حدود ۳ درجه سانتی گراد  باالتر از تركيب 
PVC بدون افزودن CaCO3 است. بديهی است ، دو عامل در Tonset كامپوزيت rigidPVC / CaCO3 مؤثر است. 
عامل اول اندازه ذرات CaCO3است. عامل دوم افزودن مقداری CaCO3است. برای همان مقدار CaCO3، اولين عامل بر 
Tonset كامپوزيت PVC / CaCO3 به طور قابل توجهی تسلط دارد. Tonset كامپوزيت PVC / nano-CaCO3 حداقل 

۱٠ درجه سانتی گراد باالتر از كامپوزيت PVC / micro-CaCO3 است.
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DSC آنالیز  
 PVC / 10 و PVC / 10 phr micro-CaCO3 سخت و PVC كامپوزيت های DSC شكل ٧ منحنی های
phr nano-CaCO3  را نشان می دهد. شكل ٨ تأثير افزودن micro-CaCO3 و nano-CaCO3 را به ترتيب بر 

روی TG كامپوزيت های PVC / micro-CaCO3  و PVC / nano-CaCO3 نشان می دهد. همانطور كه در 
 CaCO3  به طور قابل توجهی با افزودن PVC / micro-CaCO3 كامپوزيت TG شكل ٨ نشان داده شده است
  Tg  ، افزايش می يابد. بديهی است  تنها 6.٠٪   ،PVC با   25 phr   micro-CaCO3با تركيب   Tgتغيير ميكند
CaCO3مستقل  ميكرو  افزودن  و   micro-CaCO3 ذرات  از اندازه  تقريباً   PVC / micro-CaCO3 كامپوزيت 
است. با اين حال ، از طريق تركيب تنها  phr  micro-CaCO3 5  با Tg ، PVC تا ۳.۳٪ )۲.٥6 درجه سانتيگراد( 
افزايش می يابد. كامپوزيت PVC / 10 phr  nano-CaCO3 دارای بيشترين Tg است كه ٤.۳٨٪ )۳.٤٠ درجه 
سانتی گراد( افزايش می يابد. نيروی محركه اصلی كهTg  كامپوزيت PVC / nano-CaCO3 را افزايش می دهد 
توزيع يكنواخت nano-CaCO3 در ماتريس PVC است زيرا اين عمل می تواند حركت زنجيره مولكولی PVC را 

ممنوع كند.

 rigidPVC /  كامپوزيت های Tg به ترتيب بر روی CaCO3 و نانوCaCO3 شکل 8. تأثير افزودن ميكرو
.rigidPVC / nano-CaCO3 و micro-CaCO3

 PVC/20 كامپوزيت Tg ،اندكی كاهش می يابد. با اين حال  Tg ،همچنان افزايش يابد CaCO3 اگر افزودن نانو
phr nano CaCO3   هنوز هم در حدود  C ◦٥٨ باالتر از تركيب PVC بدون افزودن  CaCO3است. 

 تجزیه و تحلیل خواص مکانیکی
rigidPVC/nano-Ca- و rigidPVC/micro-CaCO3 تتس های خواص مكانيكی بر روی كامپوزيت های

CO3 به ترتيب با مقادير متغير ميكرو phr ،CaCO3 )0-25( و نانو phr ،CaCO3 )0-20( انجام شد. نتايج آزمون 

برای خواص مكانيكی در جدول ۲ آورده شده است. خواص مكانيكی كامپوزيت rigidPVC / micro-CaCO3 با 
)20-5( phr با افزودن rigidPVC / nano-CaCO3 و كامپوزيت های  micro-CaCO3 ،)15-5( phr افزودن
nano-  CaCO3 ، هر دو بهتر از PVC تنها هستند. استحكام كششی ، استحكام در نقطه تسليم و ازدياد طول 

در پارگی كامپوزيت سختPVC/5 phr nano-CaCO3 نسبت به PVC  به ترتيب در حدود ۱٨.۲۱% و ٧٤٪ 
افزايش می يابد. با افزودن 5 يا CaCO3  ،  phr 10استحكام كششی واستحكام در نقطه تسليم برای كامپوزيت 
nano-Ca- است زيرا rigidPVC / micro-CaCO3  بسيار بهتر ازكامپوزيتrigidPVC / nano- CaCO3

CO3 بسيار كوچكتر است وآسان تر ازmicro-CaCO3 در ماتريس PVC  پراكنده ميشود .
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جدول ۲. خصوصيات مكانيكی كامپوزيت های
rigidPVC / Nano-CaCO3 و rigidPVC / Micro-CaCO3 

 phr micro-CaCO3 با   rigidPVC/micro-CaCO3 با اين حال ، ازدياد طول در پارگی كامپوزيت های
بهتراست.   )20-10(  phr nano-CaCO3 با     rigidPVC / nano-CaCO3 ازكامپوزيت های   )20-10(
ويژگی های ازدياد طول به اين دليل است كه ميكروپورهای مناسب برای جذب  تنش درهنگام آسيب ايجاد می شوند 
و اين عمل باعث افزايش دوام ماده می شود.٤ با افزايش اندازه ذرات CaCO3، اندازه ميكروپورهای ايجاد شده توسط 

نيروی شكست افزايش می يابد.

 نتیجه گیری
مشخصات خصوصيات فيوژن، گرمايی و مكانيكی كامپوزيت های  سخت PVC / CaCO3 با تغيير در افزايش 
micro-CaCO3 يا nano-CaCO3 بررسی شده است. نتايج تجزيه و تحليل خاصيت فيوژن نشان می دهد، افزايش 

مقدار micro- CaCO3  يا  nano- CaCO3به دليل وجود اسيد چرب در سطح CaCO3می تواند زمان فيوژن 
را افزايش دهد. تأثير نانو CaCO3برزمان فيوژن واضح تر از ميكرو CaCO3است. نتايج تجزيه و تحليل خاصيت 
 PVC 7.5 درجه سانتيگراد كمتر از ، rigidPVC/micro-CaCO3 كامپوزيت Tonset گرمايی نشان می دهد كه
 Tg و Tonset ، با اين حال .PVC مشابه است با rigidPVC/micro-CaCO3 كامپوزيت Tg ،است. در ضمن
كامپوزيت  rigidPVC / nano-CaCO3 می تواند از طريق مخلوط كردن با phr  micro-CaCO3 10 به ترتيب 
rigidPVC/ كامپوزيت های Tg و Tonset ،ادامه می يابدCaCO3 تا ۳٠ و ٤.٤٪ افزايش يابد. هنگامی كه افزايش نانو

nano-CaCO3  كمی كاهش می يابد.

بنابراين ، مقدار مطلوب آميزه نانو   phr  micro-CaCO3 10 است. آزمون كشش نشان می دهد كه خصوصيات 
و   )15–5  (  phr micro-CaCO3 افزودن   با    rigidPVC/micro- CaCO3 كامپوزيت های   مكانيكی 
 PVC  5– 20( هر دو بهتر از(  phr nano-CaCO3  با افزودن rigidPVC/nano-CaCO3 كامپوزيت های

بدون افزودن CaCO3هستند.
 به طور خالصه: با افزودن مقادیر متفاوت از نانوکربنات کلسیم خواص به صورت زیر افزایش می یابد.

TgTonsetمقدار بهینه
زمان 
فیوژن

دمای 
فیوژن

استحکام 
کششی

استحکام در 
نقطه تسلیم

ازدیاد طول 
در پارگی

pvc/nano-caco3

5 phr
3.3%---2%1  ◦ C18%21%74%

pvc/nano-caco3

10 phr
4.4%30%9%1.5  ◦ C7%11%137%
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