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رسمقاهل

فـرزانه خرمـیان

رس دبیر

هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم            

                                                          آب حسرت شد ودر چشم گهربار بماند

ــه  ــاده وخــود ب ــظ را پشــت ســر نه ــای حاف ــت زیب ــن بی ــا کال مصــداق ای ــای م ــن روزه ــت ای حکای
ــده  اســت! ــی ش ــی مصــداق الیتناه تنهای

کشــور انــگار تکــه گوشــتی پــاره در میدانــی تاریــک اســت کــه هرکســی دســتش میرســد تکــه ایــش 
را میکنــد و بــا خــود مــی بــرد. کســی بــه هشــتاد میلیــون چشــمی کــه مــی پاینــدش بهــا نمــی دهــد 

کــه هیــچ!  حتــی بــه آبــروی خــود نمــی اندیشــد.
ــا فریادهــای دادخواهــی اش از دولــت و وزرا  ــرای انتخــاب شــدن گــوش هــای ملتــی را ب آن یکــی ب
پــاره کــرده بــود و اکنــون مرجــع ســوء اســتفاده از روابــط و اختیــارات شــده اســت. ایــن یکــی بــرای 
منافــع عــده ای خــاص، قانــون وضــع مــی کنــد و صنعــت وســیعی را بــه خــاک ســیاه مــی نشــاند و 
همیــن چنــد هزارنفــری را کــه در ایــن صنایــع اشــتغال بــه کار دارنــد تعدیــل و بیــکار مــی کنــد کــه 
انبارهــای انباشــته برخــی بــزرگان را کــه بــا رانــت و رابطــه و بــه طمــع ســود بــاال پــر کــرده بودنــد 
تبدیــل بــه پــول کــرده و از کشــور خــارج کنــد عــده ای هــم کــه بــر ســر کرســی هــای ســلطانی بــا 

هــم رقابــت دارنــد و بــا ســاز ســلطانی تعرفــه بــاال و پاییــن مــی کننــد. 
ــد  ــرده ان ــادت ک ــر ع ــون نف ــچ میلی ــاد و پن ــه هفت ــک ب ــداد محــدودی نزدی ــط تع ــه فق ــن میان در ای
ــواع و اقســام  ــدن ان ــه دی ــد و چشمشــان ب ــد برقصن ــی زنن ــه برایشــان م ــازی ک ــا س ــر روز ب ــه ه ک
کــودکان کار و زنــان و کــودکان بــی سرپرســت و بــد سرپرســت عــادت کنــد! هــر روز شــاهد دیــدن 
مردانــی باشــیم کــه هــزاران بــار مــرگ را بــر دیــدن چهــره معصــوم کــودکان گرســنه شــان ترجیــح            

مــی دهنــد!
ــرای  ــت ب ــرده و دول ــادت ک ــران ع ــای بیک ــی ه ــدن زیبای ــه دی ــر ب ــالد کف ــا در ب ــی ه ــم برخ چش
شــادکردن بیشــتر مردمــش هــر روز راهــکار جدیــد مــی آفرینــد و چشــم هــا هــم بــه دیــدن بدبختــی 
ــان  ــی پای وفالکــت ملتمــان عــادت کــرده و اگــر روزی کمتــر از 10 گــدا و... ببینیــم شــادی مــان ب

خواهــد بــود..
در کشــوری کــه قــرار بــود فریــاد رس مظلومــان جهــان باشــد حتــی قبــح ظلــم و دزدی و دروغ هــم از 
بیــن رفتــه اســت و هــر روز بــر شــمار مظلومــان خــودش افــزوده مــی گــردد و بقیــه هــم شــکرگزارند 

کــه امــروز را گرســنه نماندنــد!

به که باید گفت که زشتی و دروغ و ناراستی هیچ نوع تبصره و اما و اگری ندارد!

شما را به خدا !  کمی خجالت از خویشتن بد نیست!
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بیســت و ششــمین جلســه دوره هشــتم هیئــت مدیــره انجمــن 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی برگــزار شــد.

ــه و  ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتصــاالت پــی وی ســی، ایــن جلســه بــا حضــور 
اعضــای هیئــت مدیــره و مدعویــن روز دوشــنبه 
31 تیــر در دفتــر ایــن تشــکل بــه بررســی مســائل 

ــت. ــت پرداخ روز صنع

* دستور این جلسه به شرح زیر بود:

ــه  ــواد اولی ــه م ــوط ب ــکالت مرب ــي مش 1-  بررس
ــد ــیمي ارون پتروش

ــان و  ــوص زم ــي در خص ــزي نهای ــه ری ۲-  برنام
ــاك ــش آب و خ ــزاري همای ــکان برگ م

ــه  ــا توجــه ب 3-  تصویــب محورهــاي همایــش ب
ــاك ــرات آب و خ نظ

4-  تصمیــم گیــري در خصــوص نحــوه اجــرا و 
ســخنرانان همایــش

۵-  بررســي لیســت مدعویــن پیشــنهادي همایــش 
آب و خــاك و انتخــاب بهتریــن شــیوه دعــوت

6-  سایر موارد

ــان:  ــود از آقای ــارت ب ــه عب ــن جلس ــر در ای ــای حاض اعض
عباســعلی متوســلیان، محمدتقــی غیاثــی، کمــال 
ــود  ــی، محم ــی، داود فارس ــور قدیم کاوه، منص
ــرازی،  ــن خ ــحرناز، محمدحس ــژن س ــرلک، بی س
ــان و  ــه خرمی ــا فرزان ــم ه ــی و    خان ــد غیاث مجی

ــت. ــق دوس ــادی ح ش

جـلسه هـیئت 
مدیره برگزار شد
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وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت از بانــک هــا خواســت تــا از انجــام اقدامــات حقوقــی علیــه واحدهــای تولیــدی مشــمول 
مــاده 20 قانــون رفــع موانــع تولیــد و جــزء بنــد »د« قانــون بودجــه ســال 1388 تــا تصمیــم هیئــت دولــت خــودداری کننــد.

درخـــواست توقــف اقدامــات قـــانونی  
عـــلیه واحـــدهای تولیــدی تا تعـــیین 
تکلیـف تـسهیالت حـساب ذخـیره ارزی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــر اســاس نمابــر ارســالی بــه دفتــر انجمــن، هشــتاد 
و یکیمــن جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه ریاســت وزیــر صنعــت 11 تیــر مــاه ســال جــاری برگــزار شــد.

بر اساس این گزارش در نمابر ارسالی با موضوع تعیین تکلیف تسهیالت حساب ذخیره ارزی آمده است:

بــه منظــور پیشــگیری از بــروز اختــالل در رونــد تولیــد و اشــتغال واحدهــای تولیــدی مشــمول مــاده 20 قانــون رفــع موانــع تولیــد و جــزء »د« بنــد »6« 
قانــون بودجــه ســال 1388، کلیــه بانــک هــای عامــل از انجــام هــر گونــه اقدامــات حقوقــی و اجرایــی علیــه ایــن واحدهــا تــا اتخــاذ تصمیــم نهایــی 
در هیئــت وزیــران خــودداری کننــد. ضمنــا بانــک هایــی کــه اقداماتــی را در ایــن زمینــه انجــام داده انــد نیــز نســبت بــه توقــف اقدامــات، خــارج 
کــردن از ســرفصل بدهــکاران غیرجــاری و رفــع محدودیــت هــای اعمــال شــده، اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد. همچنیــن در پایــان نامــه از مدیــران 
بانــک هــای عامــل درخواســت شــده تــا در خصــوص مــورد فــوق دســتور فــوری صــادر کــرده و نتیجــه را بــه دبیرخانــه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 

تولیــد منعکــس کننــد.
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دبیــرکل انجمــن کارفرمایــی صنایــع پتروشــیمی از پتانســیل فــروش اعتبــاری 
ــر داد. ــورس کاال خب ــیمیایی در ب ــوالت پتروش ــه  محص ــد از عرض 25 درص

روز گذشــته احمــد مهــدوی ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت بنــا بــر مذاکــرات 
انجــام شــده برنامه ریــزی شــده اســت کــه حداقــل 25درصــد از عرضه هــای 
محصــوالت پتروشــیمی در بــورس کاال از پتانســیل معامــالت اعتبــاری 
برخــوردار خواهــد شــد آن هــم در شــرایطی کــه ارائه ال ســی داخلــی )اعتبار 
ــت.  ــی اس ــالت الزام ــن معام ــت ای ــرای ثب ــک( ب ــد بان ــورد تایی ــنادی م اس
ــای  ــی از نیازه ــدن یک ــرآورده ش ــی ب ــه معن ــود ب ــودی خ ــه خ ــر ب ــن خب ای
تاریخــی در حــوزه معامــالت محصــوالت پتروشــیمی بــا محوریــت پلیمرهــا 
در بورس کاالســت و ایــن امــکان را ایجــاد می کنــد کــه واحدهــای تولیــدی 
ــوب  ــی در چارچ ــت  بانک ــی و ضمان ــتندات فن ــه مس ــرض ارائ ــا ف ــی ب واقع
اعتبــار اســنادی داخلــی بتواننــد محصــوالت خــود را به صــورت اعتبــاری و 
مــدت دار خریــداری کننــد. در شــرایطی کــه حجــم معامالت در بــورس کاال 
تعریــف چندانــی نــدارد کــه بــه معنــی رکــود در بــازار داخلــی و روزهــای 
ــن  ــت، ای ــیمی اس ــی پتروش ــع تکمیل ــدی در صنای ــای تولی ــخت واحده س
تصمیــم می توانــد راهگشــای بســیاری از واحدهــای تولیــدی واقعــی باشــد.

ناگفتــه پیداســت کــه یکــی از مســتندات اصلــی بــرای اســتفاده از ایــن شــیوه 
ــت  ــاب اس ــامانه بهین ی ــد در س ــهمیه خری ــودن س ــی دارا ب ــد معامالت جدی
ــوالت  ــروش محص ــاز از ف ــورد نی ــای م ــی درج آماره ــرایط فعل ــه در ش ک
ــش از  ــدگان بی ــت تولیدکنن ــر اس ــن بهت ــد، بنابرای ــق را می طلب ــامانه اف در س
ــن  ــود در ای ــروش خ ــد و ف ــی تولی ــات واقع ــه درج اطالع ــبت ب ــته نس گذش
ــل 25درصــد  ــوان شــد کــه حداق ــد. از ســوی دیگــر عن ســامانه همــت کنن
ــن پتانســیل گســترش  ــود. بنابرای ــد ب ــاری خواه ــا به صــورت اعتب از عرضه ه
ــق خواهــد شــد.  ــر از 25 درصــد هــم احتمــاال محق ــه حجم هــای باالت آن ب

البتــه ایــن تصمیــم و جوانــب آن به صــورت دقیــق و کامــل رســانه ای 
ــازار و کاهــش حجــم معامــالت  ــه شــرایط ب ــا توجــه ب نشــده اســت، ولــی ب
ــرای  ــه اج ــوان ب ــازار می ت ــن ب ــی در ای ــه مدیریت ــت بدن ــر مثب ــار نظ در کن
آن خوش بیــن بــود. البتــه واحدهــای پتروشــیمی هســتند کــه در مــورد 
بایــد  و  اتخــاذ می کننــد  را  نهایــی  فــروش تصمیــم  شــرایط عرضــه و 
ــد. ــت کنن ــا از آن حمای ــه و تقاض ــاز عرض ــط در ف ــای مرتب ــه بخش ه هم

 یک جلسه مهم
ــور  ــاون ام ــی )مع ــاد مقیم ــن فرش ــترک بی ــه مش ــا در جلس ــزارش اینپی ــه گ ب
ــع وزارت صمــت( و انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی مصــوب  صنای
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــیمی م ــواد پتروش ــد م ــهیل خری ــتای تس ــه در راس ــد ک ش
تکمیلــی، حداقــل تــا 25 درصــد از محصــوالت پتروشــیمی در بــورس کاال 
ــی  ــی کارفرمای ــن صنف ــه زودی انجم ــود. ب ــه ش ــاری فروخت ــورت اعتب به ص
پتروشــیمی و مجتمع هــای مشــمول جزئیــات اجــرای ایــن تســهیالت را 

ــرد. ــد ک ــانی  خواه اطالع رس
بــورس کاال  در  پتروشــیمی  محصــوالت  25درصــد  حداقــل  فــروش 
ــال اخــذ LC و ضمانت نامه هــای بانکــی  ــا در قب ــاری و صرف به صــورت اعتب
ــت  ــه وزارت صم ــق ب ــت متعل ــای ضمان ــه صندوق ه ــن ضمانت نام و همچنی
ــت  ــدوق ضمان ــک و صن ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان )صن

ــد.  ــد ش ــام خواه ــادرات( انج ص
ــتی  ــن دس ــع پایی ــرای صنای ــی ب ــیار خوب ــر بس ــد خب ــوع، می توان ــن موض ای
باشــد کــه اگــر بــه درســتی اجرایــی شــود تــا حــدی مشــکالت مربــوط بــه 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــدی را ح ــای تولی ــی در واحده ــود نقدینگ نب

فروش اعتباری حداقل 25 درصد از 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
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کاهش خام فروشی 
در پتروشیمی هدف 

قرار گرفت

مدیــر عامــل شــرکت گــروه 
پتروشــیمی ســرمایه گذاری 
ایرانیــان )پتــرول( گفــت: 
در حــال حاضــر ســاخت 
پــارك پتروشــیمی در ایــالم، 
ارومیــه و لــردگان بــا هــدف 
کاهــش خــام  فروشــی در 
حــوزه پتروشــیمی کشــور 
گرفتــه  قــرار  کار  دســتور 

ــت. اس

ــن  ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه نقل 
از  ایســنا، رســول اشــرف زاده، 
در  کلیــدی  برنامه هــای  از  یکــی 
ــرول را  ــگ پت ــرا در هلدین ــت اج دس
بــا ســاخت  تکمیــل زنجیــره ارزش 
منطقــه  در  پتروشــیمی  پارک هــای 
کمتــر توســعه یافتــه کشــور دانســت و 
گفــت: مهمتریــن مزیت هــای احــداث 
کشــور  در  پتروشــیمی ها  پــارک 

ــل  ــی، تکمی ــام فروش ــری از خ جلوگی
آفرینــی  اشــتغال  ارزش،  زنجیــره 
ســرمایه  حجــم  هدایــت  پایــدار، 
ــازده  ــای زودب ــه پروژه ه ــا ب گذاری ه
خصوصــی،  بخــش  مشــارکت  بــا 
متنــوع ســازی ســبد تولیــد محصــوالت 
تــاب آوری  افزایــش  و  پتروشــیمی 
ــرایط  ــژه در ش ــه وی ــی ب ــبد صادرات س
هــای  مزیــت  مهمتریــن  از  تحریــم 
پتروشیمی هاســت. پــارک  احــداث 

اقتصــادی  مطالعــات  افــزود:  وی 
ــیمی  ــارک پتروش ــتین پ ــاخت نخس س
در ارومیــه بــا هــدف تولیــد شــش 
خــوراک  از  جدیــد  محصــول 
پتروشــیمی  تولیــدی  »مالمیــن« 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــده ک ــاز ش ــه آغ ارومی
میلیــارد  تــا 253  ســرمایه گذاری 90 
خصوصــی  بخــش  توســط  تومانــی 
زمینــه احــداث شــش واحــد در قالــب 
فراهــم  پتروشــیمی مالمیــن  پــارک 

خواهــد شــد.

گزارش های خبری

مدیــر عامــل پتــرول کــه در نشســت خبــری ســخن 
می گفــت، بــا بیــان این کــه از محصــول مالمیــن می تــوان 
ــد  ــور تولی ــردی در کش ــد و کارب ــول جدی ــش از 100 محص بی
ــیمی  ــارک پتروش ــاخت دو پ ــز س ــالم نی ــت: در ای ــرد، گف ک
»بنزیــن پیرولیــز« و »پلــی پروپیلــن« در دســتور کار قــرار گرفتــه، 
ــوراک اوره  ــتفاده از خ ــا اس ــم ب ــردگان ه ــه در ل ــن آنک ضم
مطالعــات ســاخت یــک پــارک پتروشــیمی اوره رزینــی آغــاز 

ــت. ــده اس ش
اشــرف زاده بــا بیــان این کــه در جهــان از محصــول اوره 
ــرد،  ــد ک ــی تولی ــی و نهای ــول میان ــدود 300 محص ــوان ح می ت
ــران  ــه نشــان می دهــد در ای ــراز کــرد: مطالعــات انجــام گرفت اب
از  اســتفاده  بــا  محصــول   100 کــم  دســت  تولیــد  امــکان 

خــوراک اوره وجــود دارد.
پلــی  مجتمــع  یــک  ســاخت  طــرح  دربــاره  افــزود:  وی 
تجهیــزات  تاکنــون  کــه  بگویــم  بایــد  ایــالم  در  پروپیلــن 
و الیســنس ایــن طــرح بــه طــور کامــل خریــداری شــده 
در  تنــی  هــزار   150 طــرح  ایــن  می شــود  پیش بینــی  و 
مــدت زمــان کمتــر از دو ســال آمــاده بهره بــرداری شــود.

خبرهای خوب در حوزه پتروشیمی

وضعیــت  آخریــن  تشــریح  در  پتــرول  مدیرعامــل 
ــال  ــرداری در س ــاده بهره ب ــاخت و آم ــت س ــای در دس طرح ه
جــاری، گفــت: پیش بینــی می شــود امســال چهــار طــرح مهــم 
شــامل طــرح شیرین ســازی گاز و الفیــن پتروشــیمی ایــالم، 
طــرح اوره و آمونیــاک پتروشــیمی لــردگان و طــرح ســولفات 
پتاســیم پتروشــیمی ارومیــه در مــدار بهره بــرداری قــرار بگیرنــد.

هم اکنــون  کــه  مســاله  ایــن  بــه  تاکیــد  بــا  اشــرف زاده 
ــه بیــش  پیشــرفت ســاخت فــاز دوم توســعه پتروشــیمی ایــالم ب
ــد  ــرفت واح ــرد: پیش ــح ک ــت، تصری ــیده اس ــد رس از 95 درص
شیرین ســازی گاز حــدود 98 درصــد و واحــد اولفیــن 95 
ــن  ــوراک اتیل ــل خ ــن کام ــر تامی ــالوه ب ــه ع ــوده ک ــد ب درص
ــالم، ســاالنه حــدود 150 هــزار  ــن پتروشــیمی ای واحــد پلی اتیل
ــت. ــرب اس ــن غ ــط اتیل ــه خ ــق ب ــل تزری ــازاد قاب ــن م ــن اتیل ت

ــتاوردهای  ــر دس ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ــرای ای ــه وی، اج ــه گفت ب
ــه  ــت چراک ــی اس ــت محیط ــای زیس ــادی دارای مزیت ه اقتص
ــالم متوقــف شــده  ــن طــرح گازســوزی در ای ــدازی ای ــا راه ان ب
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گزارش های خبری

و از ســوختن ســاالنه بالــغ بــر 200 میلیــون 
متــان و ســایر برش هــای گازی  اتــان،  دالر 

می شــود. جلوگیــری 
لــردگان  پتروشــیمی  طــرح  اشــرف زاده، 
بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 677 هــزار تــن 
آمونیــاک و یــک میلیــون و 73 هــزار تــن اوره 
را بــه عنــوان طــرح دیگــر، آمــاده بهره بــرداری 
ــرفت  ــزود: پیش ــرد و اف ــوان ک ــال 98 عن در س
ســاخت ایــن طــرح نیــز حــدود 96 درصــد 
پیــش  مرحلــه  در  اکنــون  هــم  کــه  بــوده 
تولیــد  بــرای  برنامه ریــزی  و  انــدازی  راه 

زودهنــگام محصــول اســت.

مدیرعامــل پتــرول گفــت: طرح هــای 
ــیمی  ــن پتروش ــد اتیل ــی تولی ــون تن ــک میلی ی
درصــدی،   61 پیشــرفت  بــا  گچســاران 
ــد ســاالنه  ــا ظرفیــت تولی پتروشــیمی صــدف ب
136 هــزار تــن ESBR  یــا اســتایرن بوتادیــن 
امولســیونی بــا پیشــرفت 44 درصد، پتروشــیمی 
ــد از  ــاخت 10 درص ــرفت س ــا پیش ــت ب دهدش

دیگــر طرح هــای در دســت اجراســت.
وی ابــراز کــرد: در پتروشــیمی ارومیــه نیــز پس 
از ثبــت رکــورد جدیــد تولیــد بــا ظرفیــت 108 
ــد  درصــد در ســال گذشــته امســال طــرح تولی
ــاالنه  ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــیم ب ــولفات پتاس س
ــود  ــدازی می ش ــول راه ان ــن محص ــزار ت 40 ه
کــه هــم اکنــون پیشــرفت ســاخت ایــن طــرح 

حــدود 72 درصــد اســت.

انجــام  اقدامــات  آخریــن  تشــریح  در  او 
بــرای ســاخت پتروشــیمی دهدشــت  شــده 
هــم توضیــح داد: در حــال حاضــر توســعه 
زمیــن،  تســطیح  بــا  دهدشــت  پتروشــیمی 

ــاز  ــی آغ ــر عملیات ــاختمان های غی ــداث س اح
شــده اســت.

اشــرف زاده  بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجــام 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــا صن ــده ب ش
مالــی ایــن طــرح تولیــد پلــی اتیلــن بــا ظرفیــت 
300 هــزار تــن در ســال، اظهــار کــرد: بــا 
ــه مذاکــرات انجــام شــده پیــش بینــی  توجــه ب
ــع از  ــا یــک مــاه آینــده تزریــق مناب می شــود ت
صنــدوق توســعه ملــی انجــام شــود کــه در ایــن 
صــورت عملیــات اجرایــی واحدهــای تولیــدی 
و عملیاتــی ایــن طــرح نیمــه دوم امســال آغــاز 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه خریــد الیســنس و بســته 
در  گفــت:  طــرح،  ایــن  اصولــی  مهندســی 
صــورت گشــایش منابــع مالــی ایــن طــرح 
تولیــد پلــی اتیلــن در مســیر خــط اتیلــن دنــا در 
ــد. ــد ش ــاخته خواه ــال س ــه س ــان س ــدت زم م
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پدرام موسوی:

تبصره 2 ماده 10 
الیحه اصالح قانون 

مالیات بر ارزش 
افزوده اصالح شود 

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن 
سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
پـدرام سـلطانی نایـب رئیـس سـابق 
اتـاق بازرگانـی ایـران در نامـه ای به 
روسـای اتـاق هـای بازرگانـی ایـران 
و تهـران، خواسـتار اصـالح تبصـره ۲ 
مـاده 10 الیحـه اصالح قانـون مالیات 

بـر ارزش افـزوده شـد.

متـن ایـن نامـه خطـاب به آقایان شـافعی و 
خوانسـاری به شـرح زیر است:

فوری و مهم
بـه اسـتحضار مـی رسـاند کـه پـس از فـراز و 
نشـیب هـای زیـاد، الیحـه اصـالح و دائمـی 
کـردن قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده آماده 
ارجـاع بـه شـور دوم در صحـن مجلـس شـده 
اسـت. اگـر چـه متـن نهایـی کمـاکان دارای 

اشـکاالتی مـی باشـد، امـا مهتریـن اشـکال آن 
تبصـره 2 مـاده 10 اسـت. تـالش بیـش از دو 
سـاله کارگـروه رقابـت پذیـر نمـودن صنایـع 
تکمیلـی زنجیـره ارزش صنایـع بـزرگ، کـه 
بـه مسـئولیت اینجانـب انجـام شـد، با متـن این 

تبصـره بـی حاصـل خواهـد شـد. 
لـذا بـا توجـه بـه ضیق وقت تـا زمان طـرح این 
متـن در صحـن مجلـس، خواهشـمند اسـت با 
)جنـاب  اقتصـادی  محتـرم کمیسـیون  رئیـس 
ایـن  در  تهـران(  نماینـده  حضرتـی،  آقـای 

خصـوص مذاکـره عاجـل داشـته باشـید.
اسـترداد   :10 مـاده   2 تبصـره  موجـود  متـن 
مالیـات خریـد بـرای صـادرات مـواد خـام و 
مـواد اولیـه تولیـد کـه در فهرسـت مربـوط بـه 
مـاده )141( قانـون مالیـت هـای مسـتقیم ذکر 

شـده انـد، ممنـوع اسـت.
صنایـع  بـه  توجـه  بـدون  متـن  ایـن  توضیـح: 

مـس  فـوالد،  پاالیشـی،  پتروشـیمی،  مکمـل 
شـامل  زیـرا  اسـت  شـده  تهیـه  آلومینیـوم  و 
مـواد  تنهـا  و  شـود  نمـی  آنهـا  از  هیچکـدام 
بـر مـی  انـرژی را در  معدنـی و حامـل هـای 

گیـرد.
 :10 مـاده   2 تبصـره  بـرای  نظـر  مـورد  متـن 
اسـترداد مالیـات خریـد بـرای صـادرات مـواد 
خـام و اولیـه تولیـد »کـه در اجرای ایـن قانون 
اصـالح   )141( مـاده  تصویـب کارگـروه  بـه 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم مـی رسـد، جزئـا 

یـا کال«، ممنـوع اسـت.
نمایـد کـه در صـورت عـدم  مـی  یـادآوری 
اصـالح ایـن تبصـره کار عبثی انجام می شـود 
کـه هیـچ گشایشـی بـرای ده هـا هـزار صنعت 
صنایـع  دسـت  پاییـن  و  متوسـط  و  کوچـک 

بـزرگ بـه عمـل نمـی آورد.

ایـن تبصـره بـدون توجه به صنایع مکمل پتروشـیمی، پاالیشـی، فـوالد، مس و آلومینیوم تهیه شـده اسـت زیرا 
شـامل هیـچ کـدام از آنهـا نمی شـود و تنها مـواد معدنـی و حامل های انـرژی را در بر مـی گیرد.
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صـالحیت و اهـلیت 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری اتــاق ایــران، 
بازرگانــی،  کارت  صــدور  فرآینــد  در 
ــماره 60/90783  ــنامه ش ــاس بخش ــر اس ب
ــت،  ــر صنع ــاه 1394 وزی ــورخ 16 تیرم م
ــراز  ــاخص های اح ــارت، ش ــدن و تج مع
صالحیــت و اهلیــت حرفــه ای متقاضیــان 
ــخص  ــز مش ــی نی ــدور کارت بازرگان ص
کارت  پروســه صــدور  در  کــه  شــده 

مدنظــر قــرار می گیــرد.
ــت،  ــر صنع ــوی وزی ــی از س ــنامه ابالغ ــق بخش طب
بــرای  الزم  شــرط  اولیــن  تجــارت،  و  معــدن 
کارت  دریافــت  متقاضیــان  صالحیــت  احــراز 
ــی در  ــخاص حقوق ــه اش ــت ک ــن اس ــی ای بازرگان
ــان  ــون توم ــل 20 میلی ــود حداق ــاب جاری خ حس
ــان  ــون توم ــل 30 میلی ــی حداق ــخاص حقیق و اش
موجــودی داشــته باشــند. همچنیــن ارائــه یــک 
از روزنامــه رســمی، حکــم  اعــم  ســند معتبــر 
کارگزینــی یــا لیســت بیمــه تأمیــن اجتماعــی، 
مبنــی بــر تجربــه فعالیــت در بنگاه هــای صادراتــی، 
وارداتــی و تولیــدی به عنــوان عضــو هیــات مدیــره، 
مدیرعامــل، مدیــر بازرگانــی داخلــی – خارجــی، 
مدیــر فــروش، کارشــناس امــور بازرگانــی یــا 
دارای  شــرکت های  در  حقوقــی  امــور  مدیــر 
ــران،  ــی ته ــای بازرگان ــر در اتاق ه ــت معتب عضوی

یکــی از شــروط کافــی بــرای احــراز صالحیــت و اهلیــت متقاضــی دریافــت کار بازرگانــی اســت.
از دیگــر شــروط کافــی )و نــه الزم( بــرای دریافــت کارت بازرگانــی، ارائــه پروانــه بهره بــرداری، 
جــواز تأســیس، کارت شناســایی کارگاه و پروانــه فعالیــت صنعتــی، کشــاورزی، معدنــی، خدمــات 
فنــی مهندســی، خدمــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از مراجــع ذی ربــط اســت کــه عــالوه بــر 
ــق  ــد از حســاب بانکــی جــاری متعل ــی بای ــی کارت بازرگان ــان حقوق ــوق، متقاضی شــاخص های ف
بــه یکــی از اعضــای هیــات مدیــره یــا مدیرعامــل بــا گــردش مالــی حداقــل 200 میلیــون تومــان بــه 
مــدت یــک ســال برخــوردار باشــند ضمــن اینکــه دارا بــودن ســند مالکیــت محــل قانونــی اعــالم 
شــده به عنــوان دفتــر یــا محــل کار بــه نــام متقاضــی یــا اعضــای هیــات مدیــره شــخص حقوقــی و 

نیــز شــخص حقیقــی داوطلــب دریافــت کارت بازرگانــی الزامــی اســت. 
ــه  ــری«، »اجاره نام ــد رهگی ــه دارای ک ــند »اجاره نام ــه س ــی از س ــه یک ــراد، ارائ ــت اف ــالک مالکی م

محضــری« یــا »ســند مالکیــت بنــام متقاضــی یــا یکــی از اعضــای هیــات مدیــره« خواهــد بــود.
ــای  ــرکت در دوره ه ــز ش ــازرگان و نی ــای ب ــت در اتاق ه ــابقه عضوی ــاه س ــل 6 م ــودن حداق دارا ب
آموزشــی اتاق هــا نیــز به عنــوان یکــی از شــرایط کافــی بــرای احــراز صالحیــت و اهلیــت متقاضیــان 
کارت هــای بازرگانــی اســت. در فراینــد صــدور کارت بازرگانــی بــرای متقاضیــان جدیــد، اثبــات 
ــروش، اوراق تشــخیص  ــی ف ــر گــزارش فصل ــه مدارکــی نظی ــا ارائ عملکــرد اقتصــادی متقاضــی ب
ــات  ــای هی ــوی اعض ــی از س ــن اجتماع ــا تأمی ــی ی ــالف مالیات ــل اخت ــای ح ــی، آراء هیات ه مالیات
مدیــره یــا مدیرعامــل شــرکت یــا شــخص حقیقــی داوطلــب دریافــت کارت بازرگانــی نیــز پــس از 

تائیــد مدیریــت امــور مالــی اتــاق به عنــوان یکــی از شــرایط کافــی مدنظــر خواهــد گرفــت.
 همچنیــن دارا بــودن ســابقه خدمــت بــرای اشــخاص حقیقــی یــا مدیــران عامــل اشــخاص حقوقــی 
متقاضــی دریافــت کارت بازرگانــی کــه دارای حداقــل 3 ســال ســابقه کار در ادارات تابعــه ســازمان 
امــور مالیاتــی و گمــرک ایــران تحــت عنــوان کارشــناس بــا تائیــد مدیریــت واحــد عضویــت اتــاق 
ــرای  ــی ب ــرایط کاف ــی از ش ــوان یک ــتان به عن ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــده س و نماین

ــرد. ــرار می گی ــی مدنظــر ق اصــالح صالحیــت و اهلیــت متقاضــی کارت بازرگان

حرفه ای متقاضیان 

کارت بازرگانی 

چطور احراز 

می شود؟
کارت بازرگانــی به عنــوان شناســنامه تجــار و بازرگانــان و ابــزاری اصلــی آنهــا بــرای حضــور در عرضــه تجــارت بین الملــل صــادر می شــود. اتــاق ایــران مرجــع صــدور 
ایــن کارت هاســت و پــس از تائیــد پرونــده متقاضــی از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نســبت بــه چــاپ آن اقــدام می کنــد. طبــق قانــون در ایــن پروســه مراحلــی 
ــه انجــام برســد. اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مرجــع صــدور  هــم بــرای احــراز صالحیــت و اهلیــت حرفــه ای متقاضــی تعییــن شــده کــه بایــد ب
کارت بازرگانــی بــرای متقاضیــان حضــور در عرصــه تجــارت خارجــی اســت و پــس از انجــام مراحــل قانونــی، احــراز صحــت شــرایط و مــدارک و تائیــد نهایــی پرونــده 

متقاضیــان از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، نســبت بــه چــاپ ایــن کارت هــا و ارســال بــه آدرس محــل کار متقاضیــان اقــدام می کنــد.
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افزایـش بـازه زمانـی ثبـت 
فـروش از 2 تـا 4 مـاه در طـرح افـق

اتصــاالت                     و  لولــه  انجمــن  اعضــای  از 
پــی وی ســی، عباســعلی متوســلیان رئیس 
هیئــت مدیــره، منصــور قدیمــی عضــو 
ــژن ســحرناز عضــو  ــره، بی هیئــت مدی
ــی  ــد غیاث ــره، مجی ــت مدی ــو هیئ عض
عضــو انجمــن و فرزانــه خرمیــان دبیــر 

ــتند. ــور داش ــن حض انجم

بــر اســاس ایــن گــزارش در طــرح جدیــدی بــه 
ــام افــق کــه از ســوی وزارت صنعــت برنامــه  ن
ریــزی شــده اســت، تولیدکننــدگان صنایــع 
تکمیلــی پتروشــیمی بــا ثبــت نــام در ایــن 
ــه  ــواد اولی ــهمه م ــت س ــزان دریاف ــامانه، می س
آنهــا بــر اســاس فــروش قبلــی تعییــن مــی شــود.
میــان  جدیــدی  دغدغــه  بــه  طــرح  ایــن   

تولیدکننــدگان صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی 
تبدیــل شــده اســت؛ جدیــد بــودن طــرح، 
وجــود اجــرای مــوارد مشــابه در گذشــته، 
ایجــاد  یــاب،  بهیــن  نقــد  قابــل  عملکــرد 
ــا،  ــیمی ه ــن پتروش ــده گرفت ــی، نادی بورکراس
تعاونــی هــا و فروشــندگان در طــرح، بــازه 
ــول  ــروش، فرم ــت ف ــرای ثب ــه ب ــی 2 ماه زمان
هــای تعییــن شــده در طــرح و... از جملــه 
ــرح  ــاره ط ــدگان در ب ــای تولیدکنن ــی ه نگران

افــق اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش رهبــری رئیــس مرکــز 
ــاده  توســعه تجــارت الکترونیــک و مســئول پی
ــن  ــی ای ــه معرف ــق ب ــرح اف ــرای ط ــازی اج س
طــرح و نحــوه عملکــرد آن بــرای حاضــران در 

ایــن نشســت پرداخــت.

و  دالالن  جــذف  طــرح  ایــن  از  هــدف 
تولیدنماهایــی عنــوان شــد کــه در عرصــه 
بــا  و صرفــا  ندارنــد  نقشــی  واقعــی  تولیــد 
ــاال در  ــا قیمــت ب ــه آن را ب ــواد اولی ــت م دریاف

بــازار عرضــه مــی کننــد.
بــه گفتــه مدیــران وزارت صنعــت در ایــن 
طــرح بــازه 2 ماهــه ثبــت فــروش در نظــر 
ــزم  ــدگان مل ــه شــده اســت کــه تولیدکنن گرفت
ــه  ــواد اولی ــد از م ــف 70 درص ــن تکلی ــه تعیی ب
دریافتــی خــود هســتند تــا بــر ایــن مبنــا بتواننــد 
ــد.  ــت کنن 100 درصــد ســهمیه خــود را دریاف
همچنیــن عنــوان شــد کــه ایــن طــرح بــه تنهایی 
تمــام مشــکالت صنعــت را رفــع نخواهــد کــرد 
بلکــه قــادر بــه رفــع بخشــی از مشــکالت ایــن 

زنجیــره خواهــد بــود.

گزارش های خبری

ــت  ــه درخواس ــی ب ــازه زمان ــن ب ــه ای ــد ک ــدام کنن ــق اق ــرح اف ــود در ط ــته خ ــاه گذش ــروش 2 م ــه ف ــبت ب ــدگان نس ــا تولیدکنن ــود ت ــرار ب ــال ق قب
ــت.  ــش یاف ــاه افزای ــا 4 م ــدگان ت تولیدکنن

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، نشســت مشــترك اعضــای هیئــت مدیــره تشــکل 
هــای صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی بــا فرشــاد مقیمــی معــاون امــور صنایــع  وزارت صمــت، مهــدی صادقــی نیارکــی مدیــر 
کل دفتــر صنایــع غیــر فلــزی وزارت صنعــت، خانــم کیمایــی و تعــداد دیگــری از مدیــران وزارت صنعــت بــا موضــوع 

بررســی طــرح افــق، صبــح امــروز 9 مــرداد 1398 در اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد.
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گزارش های خبری

ــت  ــس هیئ ــلیان رئی ــعلی متوس عباس
مدیــره انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی 
وی ســی نیــز در ایــن نشســت خواســتار 
ــر  ــار نظ ــاس اظه ــر اس ــرح ب ــن ط ــالح ای اص

ذینفعــان شــد.
گذشــته،  تجــارب  اســاس  بــر  گفــت:  وی 
نــزد  هــا  طــرح  ایــن  از  خوبــی  خاطــرات 
تولیدکننــدگان وجــود نــدارد و تولیــد بــا چنین 
سیســتم هایــی در فشــار قــرار خواهــد گرفــت. 
اگــر اکنــون بــه دنبــال شــفافیت هســتیم بدانیــم 
ــن  ــرای ای ــای الزم ب ــزم ه ــد مکانی ــا فاق ــه م ک

ــتیم. ــوع هس موض
متوســلیان یکــی از مشــکالت موجــود ایــن 
طــرح را مســئله فاکتــور فــروش عنــوان کــرد.
بــه گفتــه رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی، در شــرایط فعلــی بــه 
ــه  ــد ب ــت تولی ــود، ظرفی ــکالت موج ــل مش دلی

30 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
متوســلیان همچنیــن بــا اســتقبال از شــفافیت، 
خواســتار حضــور در همــه جلســاتی شــد کــه 

بــرای طــرح افــق برگــزار مــی شــود.
توســط  فــوق  درخواســت  بــه  واکنــش  در 

ایــن  نیارکــی  صادقــی  متوســلیان، 
پذیرفــت. را  پیشــنهاد 

ــع  وزارت  ــور صنای ــاون ام ــی مع مقیم
درخواســت  بــه  پاســخ  در  نیــز  صنعــت 
افزایــش بــازه زمانــی 2 ماهــه بــرای ثبــت 
فــروش گفــت: ایــن موضــوع بــرای وزارتخانــه 
ــا 4  ــروش از 2 ت ــی ف ــازه زمان اهمیــت دارد و ب

ــد.  ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــاه در نظ م
وی ادامــه داد: مــا در مقــام حاکمیــت بایــد 
ــدگان باشــیم، اگــر هــر جــا  پشــتیبان تولیدکنن
ــی  ــدگان محدودیت ــرای تولیدکنن ــن طــرح ب ای
ایجــاد کنــد آن را متوقــف خواهیــم کــرد. 
ــا  ــدا دشــوار اســت ام موضــوع شــفافیت در ابت

ــود. ــد ب ــی خواهن ــه از آن راض ــان هم در پای
صادقــی نیارکــی همــه گفــت: ایــن ســامانه 
نظــارت بــر عرضــه هــا را در دســتور کار دارد.
انجمــن  عضــو  غیاثــی  مجیــد 
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی 
از عــدم  ایــن نشســت  وی ســی هــم در 
ــواد  ــد م ــراف مقص ــه انح ــه ب ــارت و توج نظ
ــه پتروشــیمی انتقــاد کــرد. وی گفــت: در  اولی
ــه ویــژه از مناطــق  ــه ب برخــی مــوارد مــواد اولی

آزاد روانــه بــازار آزاد مــی شــود کــه نظــارت و 
کنتــرل در ایــن مــورد را ضــروری مــی ســازد.

در بخــش دیگــری از ایــن جلســه فرزانــه 
خرمیــان دبیــر انجمــن تولیدکنندگان 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی گفــت: 
گرفتــه،  صــورت  نظرســنجی  اســاس  بــر 
بســیاری از تولیدکننــدگان مخالــف ایــن طــرح 

ــتند.  هس
ــرح  ــن ط ــدف از ای ــه ه ــه داد، چناچ وی ادام
ایــن  اســت  خریــد  میــزان  ســازی  شــفاف 
موضــوع در بــورس انجــام مــی شــود در بحــث 
فــروش هــم اظهارنامــه مالیاتــی و عملکــرد 

ــود.  ــی ش ــه م ارائ
ــق  ــرح اف ــه ط ــون توج ــت: کان ــان گف خرمی
تولیدکننــدگان اســت در حالــی کــه بــرای 
ــده  ــری نش ــروش، تدبی ــتی و ف ــع باالدس صنای
ــرای مهندســی عرضــه  ــه طــور مثــال ب اســت. ب
هــا کــه توســط پتروشــیمی هــا انجــام مــی شــود 
ــظ  ــدف حف ــواره ه ــت. هم ــده اس ــری نش فک
منافــع پتروشــیمی هــا اســت. بــر ایــن اســاس در 
ــزوده نمــی  ــه شــفافیت اف ــزی ب ــن طــرح چی ای

شــود.

11 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 116



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 12116

استقبال از نوزدهمین 
نمایشگاه 
صنعت ساختمان/ 
دالیل موافقان و
مخالفان طرح افق

ــت و راه  ــر صنع ــور دو وزی ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ای
دائمــی  محــل  در   1398 مــرداد   6 شهرســازی  و 
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی آغــاز بــه کار کــرد و بــه 

ــود. ــان ب ــان مخاطب ــدت 4 روز میزب م
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصاالت 
و  داخلــی  از 950 شــرکت  بیــش  پــی وی ســی، 
خارجــی در 24 گــروه کاالیــی در مســاحتی بالــغ 
ــی  ــن المل ــگاه بی ــع در نمایش ــر مرب ــزار مت ــر 80 ه ب

ــتند. ــور داش ــران حض ــاختمان ته س

گزارش
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گزارش

محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی،  رضــا رحمانــی وزیــر 
ــات  ــاون و هی ــاق تع ــس ات ــارت، رئی ــدن و تج ــت، مع صنع
ــدگان  ــی از نماین ــع و جمع ــیون صنای ــس کمیس ــه، رئی رئیس
مجلــس شــورای اســالمی در آئییــن گشــایش نمایشــگاه 

ــتند. ــور داش حض
ــاالت   ــه و اتص ــن لول ــای انجم ــدادی از اعض ــزارش تع ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــتند، ب ــالن 11-10 و 9-8 حضورداش ــتر در دو س ــه بیش ــی ک ــی وی س پ

ــد. ــود پرداختن ــات خ ــی خدم ــوالت و معرف ــن محص ــه آخری ارائ
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گزارش

اســامی شــرکت هــای عضــو انجمــن کــه در ایــن 
نماشــگاه حاضــر بودنــد بــه تفکیــک ســالن عبــارت بودنــد 
از؛ در ســالن 8 و 9: الویــن پالســت بیســتون، گلیــن لعــل 
ــی،  ــتر خادم ــه گس ــگان، لول ــتر گلپای ــه گس ــان، لول اصفه
ــان،  ــر آبراه ــپین پلیم ــالن 11-10: داراکار، کاس و در س
ــر  ــد، پلیم ــتر ارون ــهراب گس ــپادانا، ش ــر اس ــن پلیم ناردی
جــی محــور، قــم پلیــکا، صــدوق پلیــکا، اورامــان غــرب، 
ــن پالســتیک،  ــه ســازان رزاقــی، نوی ــر، لول مهــراس کوی
ــده  ــارس زن ــوهانی، پ ــر س ــدادی، لومی ــتر ح ــپار گس بس
رود پالســت، مــدل پالســتیک، پــی وی ســی صبــا، 
ــاد،  ــر پ ــار پلیم ــت، گلس ــو پالس ــی، وین ــه ج ــا لول آویس
یــزد پولیــکا، پلیمــر گلپایــگان، پلیمــر یــاس، خســرو نیکــو 
پالســت، آذر اتصــال، تــک ســتاره گلپایــگان، صبــا لولــه 

ــس.  ــنا قوم ــالن ۲۵E: س ــان و در س زنج
همچنیــن غرفــه انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی در ســالن 10-11 میزبــان بازدیدکننــدگان 

تخصصــی بــود. 

ــرار  ــق کــه ق ــدازی طــرح اف ــا راه ان ــود ب ــان ب ــن نمایشــگاه هــم زم ای
ــن  ــص و تعیی ــه تخصی ــاب در زمین ــن ی ــامانه بهی ــن س ــت جایگزی اس
میــزان ســهمیه مــواد اولیــه پلیمــری بــرای صنایــع پاییــن دســتی شــود؛ 
ــوع  ــر موض ــالوه ب ــن ع ــای انجم ــدادی از اعض ــا تع ــه ب ــن زمین در ای
نمایشــگاه ســاختمان دربــاره طــرح افــق نیــز گفت وگوهــای کوتاهــی 

ــد. ــه مــی خوانی انجــام شــد کــه نظــرات آنهــا را در ادام
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• تولیدکننــدگان دارای دغدغــه هــای جــدی 
دربــاره طــرح افــق هســتند؛ امــا پــس از جلســه ای 
کــه در اتــاق بازرگانــی ایــران بــا حضــور آقایــان 
ــده  ــان دهن ــد، نش ــزار ش ــی برگ ــی و مقیم نیارک
ایــن بــود کــه مدیــران ذیربــط هــم نیــز دغدغــه 
هــای خــود را دارنــد. آنهــا نیــز مایــل بــه دریافت 
نظــر صنعتگــران بودنــد تــا ضمــن شــفاف ســازی 

طــرح، آســیبی بــه صنعــت وارد نشــود.
ملــی  انجمــن  از همــکاران خــود در  بنــده   •
اتصــاالت                 و  لولــه  انجمــن  و  پالســتیک 

پــی وی ســی بــرای شــفافیت در بیــان مشــکالت 
قدردانــی مــی کنــم. چنانچــه نواقــص طــرح 
نرســد،  الزم  پختگــی  بــه  و  نشــود  برطــرف 
ــه  ــد. البت ــی بین ــدی م ــای ج ــیب ه ــت آس صنع
ایــن دغدغــه هــا بــه صــورت جــدی بــه مدیــران 

مربوطــه اعــالم شــد.
همچنیــن در ایــن جســله نماینــدگان انجمــن لولــه 
ــکالت  ــان مش ــه بی ــی ب ــی وی س ــاالت پ و اتص
طــرح پرداختــه و عنــوان کردنــد کــه در صــورت 
آســیب دیــدن صنعــت ناشــی از ایــن طــرح، مــا 

از مســئوالن مربوطــه مطالبــه گــری خواهیــم 
داشــت. 

ــا  ــژه ب ــه وی ــدی ب ــالت بع ــا تعام ــم ب • امیدواری
وزرات صنعــت، بتوانیــم تاثیرگــذاری الزم را 
بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن آســیب هــا انجــام 
ــه روش درســتی اجــرا  دهیــم. ایــن طــرح اگــر ب
شــود قطعــا نتایــج آن بــرای همــه صنعــت مفیــد 
خواهــد بــود و موجــب شــفافیت در بخــش هــای 
ــد  ــا خواه ــه واحده ــواد اولی ــن م ــات و تامی مالی

شــد. 

گزارش

ــد در آن  ــزار ش ــی برگ ــی و مقیم ــان نیارک ــا آقای ــه ب ــتی ک • در نشس
ــرار  ــورد توجــه ق ــوان شــده را م مشــکالت مطــرح و آنهــا مســائل عن
دادنــد. بنــا شــد تــا در کارگروهــی کــه بــا حضــور انجمــن ملــی صنایــع 
پالســتیک ایــران برگــزار خواهــد شــد، مــوارد مــورد نظــر مرتفــع شــود 
و چنانچــه ایرادهــای موجــود برطــرف نشــود، تولیدکننــدگان متضــرر 
ــتراکی  ــاط اش ــه نق ــن ب ــه طرفی ــن جلس ــن در ای ــد. همچنی ــد ش خواهن
دســت یافتنــد و بنــا شــد تــا انتقادهــای صنعــت نســبت بــه ایــن طــرح 

اظهــار و مــورد بررســی قــرار گیــرد.
• چنــان چــه طــرح بــه صــورت همــه جانبــه اجــرا شــود نتیجــه بخــش 

خواهــد بــود، در غیــر ایــن صــورت بــا مشــکل روبــرور مــی شــویم.
ــرح  از  ــی ط ــیب شناس ــدگان و آس ــا تولیدکنن ــئوالن ب ــت مس • نشس
ــه بهتــر اجرایــی شــدن طــرح  ــد ب جملــه مــواردی اســت کــه مــی توان
ــر طــرح  ــر ب ــه مــوارد موث ــه اصطــالح عامیان ــا اگــر ب ــد؛ ام کمــک کن
ــد،  ــده باش ــر روی تولیدکنن ــز ب ــا تمرک ــود و صرف ــه ش ــده گرفت نادی

ــرو شــویم. ــا مشــکل روب ــم ب ــی کن تصــور م

عـباسعلی مـتوسلـیان
رئیس انجمن 

لو له و اتصاالت  پی وی سی

طرح افق باید 
در کل حلقه 

ارزشی 
پیاده سازی شود

بـیژن سـحرناز
مدیرعامل شرکت 

داراکار

طرح 
افق 

باید همه 
جانبه 

اجرا شود

اگر این طرح در کل حلقه ارزشی از ابتدا تا انتهای آن پیاده سازی نشود، بدون فایده است. نکته مهم این که باید صندوق های وصول 

مالیات در انتهای فروشگاه ها نصب شود که این ضامن شفافیت طرح افق خواهد بود.

و  شود  ایجاد  شفافیت  تا  هستند  مایل  تولیدکنندگان  همه   

سامانه هایی باید ایجاد تا مصرف کننده نهایی در این سامانه 

زنجیره ارزش در آن همکاری کند.
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گزارش

• بنــده در چنــد جلســه بــا موضــوع طــرح افــق 
شــرکت کــرده ام؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه طــرح 
جدیــد اســت بایــد بــه صــورت آزمایشــی 
عملیاتــی شــود و بــه آن فرصــت اجرایــی شــدن 
بدهیــم. در ایــن صــورت مشــکالت و نواقــص 
ــن  ــاور م ــه ب ــا ب ــد؛ ام طــرح خــود را نشــان ده
یکــی از مشــکالت طــرح ایــن اســت کــه بایــد 
تولیدکننــدگان، میــزان فــروش خــود را در 
ســامانه اعــالم کننــد. امــکان دارد محصــوالت 
تولیــد شــده پــس از 2 الــی 3 مــاه پــس از تولیــد 
مشــکالتی  ایــن  و  فروختــه شــود  بــازار  در 

ــد.  ایجــاد مــی کن

مـحمد رضا خـادمی
مدیرعامل شرکت
لوله گستر خادمی

طرح باید 

اجرا شود

تا مشکالت آن

مشخص شود

ایـرج وطـن دوسـت 
مدیر عامل شرکت 

الوین پالست

کامال با
طرح افق

مخالف
هستم

• بنــده بــه عنــوان یــک فعــال در صنعــت پــی وی ســی، بــه صــورت کامــل بــا ایــن طــرح مخالــف 
هســتم. ایــن طــرح یــک نــوع بازگشــت بــه گذشــته اســت و همــان شــرایط حاکــم بــر ســامانه بهیــن 
یــاب بــار دیگــر تداعــی مــی شــود و مزیــد بــر آن مشــکالتی را هــم بــه وجــود مــی آورد و آن ایــن 
کــه افــق آینــده را از تولیدکننــده مــی گیــرد و امــکان دسترســی بــه مــواد اولیــه بــرای سفارشــات 

جدیــد را محــدود مــی ســازد.

طرح افق بار دیگر جایگاه دالل را در بازار مستحکم می کند.

 با توجه به این که وزارت صنعت 
هماهنگی های الزم را دارد به باور بنده 

مشکل اساسی در خصوص این طرح وجود 
نخواهد داشت
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گزارش

• بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده، طــرح افــق بــا هــدف شــفاف ســازی 
ــد تنهــا  ــا ایــن مــی توان و حمایــت از تولیدکننــده طراحــی شــده اســت؛ ام
ــن  ــن برداشــتی از ای ــده چنی ــی کــه تولیدکنن ــر موضــوع باشــد در حال ظاه

ــدارد. طــرح ن
• متاســفانه چنیــن طــرح هایــی معمــوال بــرای بــار اول دربــاره تولیدکنندگان 
اجرایــی مــی شــود. خریــد تولیدکننــده مشــخص اســت؛ امــا متاســفانه گاهی 
ــای  ــدگان فاکتوره ــرف کنن ــگاه و مص ــان فروش ــروش، صاحب ــث ف در بح
رســمی را نمــی پذیرنــد و در عمــل بایــد تولیدکننــده ارزش افــزوده ای را 

کــه دریافــت نکــرده اســت بــه دارایــی پرداخــت کنــد. 

ــه دغدغــه تولیدکننــدگان  • از ســویی دیگــر ارســال ســریع گــزارش هــا ب
ــد  ــود دارد مانن ــاغلی وج ــوع مش ــن موض ــس ای ــر عک ــد. ب ــی کن ــه م اضاف
ــا  ــده، ام ــرف کنن ــات از مص ــت مالی ــود دریاف ــا وج ــه ب ــی ک ــور خدمات ام
ــد،  ــی کنن ــت نم ــزوده ای را پرداخ ــر ارزش اف ــات ب ــچ مالی ــا هی ــود آنه خ

ــود دارد. ــا وج ــی از آنه ــچ ردپای ــون هی چ
ــد  ــر چن ــت؛ ه ــوده اس ــوب ب ــاختمان خ ــت س ــگاه صنع ــد از نمایش • بازدی
قابــل مقایســه بــا ســال هــای گذشــته نیســت. امیدواریــم جذابیــت ایــن بــازار 
بــا حمایــت بیشــتر دولــت از تولیدکننــده و بهبــود شــرایط اقتصــادی مــردم، 

افزایــش پیــدا کنــد. 

عـلی جـنترانـی
مدیر عامل شرکت 

پی وی سی صبا

افزایش دغدغه

تولید کنندگان

با اجرای

طرح افق

• طــرح افــق جدیــد اســت؛ امــا بــر اســاس تجــارب مــا از تصمیــم 
هــای قبلــی کــه بــرای صنعــت اتخــاذ شــده اســت بــه ایــن نتیجــه 
مــی رســیم کــه هیــچ قانونــی بــرای دفــاع از تولیــد تدویــن نشــده 
ــی را در  ــز مانع ــق نی ــرح اف ــر ط ــار دیگ ــد ب ــدون تردی ــت.  ب اس

مســیر تولیدکننــدگان ایجــاد مــی کنــد. 
ــده  ــاور بن ــه ب ــت از آن منتفــع مــی شــود. ب ــا در نهایــت دول • ام
ــت  ــت و ران ــرای ران ــت دســت عــده ای را ب ــن طــرح در نهای ای

ــاز مــی گــذارد. خــواری ب
و  اســت  بــوده  خــوب  ســاختمان  نمایشــگاه  دوره  ایــن   •
ــن را  ــد. ای ــرده ان ــتقبال ک ــی اس ــه خوب ــدگان از آن ب بازدیدکنن
ــگاه  ــن نمایش ــدگان در ای ــور تولیدکنن ــزان حض ــوان از می ــی ت م
ــدگان نشــان  ــزان حضــور تولیدکنن ــن می ــه ای مشــاهده کــرد. البت
دهنــده وجــود مقــداری ضعــف در بــازار نیــز هســت؛ چــون ایــن 
میــزان حضــور نســبت بــه دوره هــای قبــل بیشــتر اســت و نشــان 
ــه امیــد کســب  ــازار کســاد شــده و تولیدکننــدگان ب مــی دهــد ب

ــد. ــگاهی روی آورده ان ــش نمایش ــه بخ ــازار ب ــهمی از ب س

کمـال پایـمرد
مدیر عامل شرکت 

پارس زنده رود پالست

هیچ قانونی 
برای دفاع

از تولید 
تدوین نشده 

است

طرح جدید افق بیش از آن که در اندیشه تولید و ارتقا باشد، موجب افزایش کاغذ بازی و دغدغه تولیدکنندگان می شود.  

 متاسفانه هر قانونی که در ایران تدوین می شود، تر و 
خشک را به صورت همزمان می سوزاند. شاید در نگاه 

نخست طرح به سود تولیدکننده باشد
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گزارش

ــدازی شــده و همیــن طــرح  ــاب راه ان ــن ی • چندیــن ســال اســت کــه بهی
ــیاری داشــته اســت کــه ایــن مشــکالت در یــک  خــود مشــکالت بس

ــود. ــدن ب ــالح ش ــال اص ــی در ح ــه زمان پروس
• اکنــون تصمیــم گرفتــه انــد تــا یــک طــرح جدیــد جایگزیــن کننــد. ایــن 
مســئله نیــز مشــکالت جدیــدی را بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد مــی کنــد؛ 
•از جملــه ایــن مشــکالت مــی تــوان در وهلــه اول بــه ســوء اســتفاده برخــی 
افــراد اشــاره کــرد چــون حداقــل تــا هنــگام رفــع مشــکالت طــرح جدیــد 
ــه یــک ســال زمــان نیــاز وجــود دارد کــه در ایــن مــدت ســوء اســتفاده  ب
کننــدگان از خــالء هــای جدیــد بهــره بــرداری خــود را انجــام مــی دهنــد. 

ــا طــرح  ــدگان خــود را ب ــی طــول مــی کشــد کــه تولیدکنن ــن مدت همچنی
افــق هماهنــگ ســازند. ایــن مــوارد کامــال بــه زیــان صنعــت خواهــد بــود.

ــت از  ــود اس ــکالت خ ــم دارای مش ــن دوره ه ــاختمان ای ــگاه س •نمایش
جملــه تغییــر تاریــخ آن موجــب ســردرگمی بــرای غرفــه گــذاران شــد کــه 
اطــالع رســانی الزم و دقیــق صــورت نگرفــت. بــا وجــود هزینــه هایــی کــه 
مــا انجــام داده ایــم بســیاری از مخاطبــان بــه دلیــل تغییــر تاریــخ و برنامــه 
ــاز  ــن نمایشــگاه ب ــی، از حضــور در ای ــدی قبل ــان بن ــر اســاس زم ــزی ب ری

ماندنــد. 

احـمد کمـانـی
مدیر عامل شرکت 

کاسپین پلیمر آبراهان

طرح جدید، 

مشکالت جدید 

به 

دنبال دارد

مجموعه تصاویر

تا کنون تولیدکننده خود را بر اساس بهین یاب تطبیق داده و بر اساس آن برنامه ریزی کرده بود؛ حاال طرح افق تا زمانی که خالء های 

قبلی را مرتفع سازد، مشکالت جدیدی برای تولیدکنندگان به وجود می آورد.
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مجموعه تصاویر
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عباسعلی متوسلیان از طرف انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی عضو کمیسیون صنایع شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ســرانجام پــس از برگــزاری چنــد جلســه رســمی از 
نهمیــن دوره اتــاق بازرگانــی ایــران، اعضــای 18 کمیســیون بزرگتریــن پارلمــان بخــش خصوصــی در تاریــخ ۲3 مــرداد 

مــاه مشــخص شــدند. 
بــر اســاس ایــن گــزارش دو نفــر از صنعــت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی؛ عباســعلی متوســلیان از طــرف انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی و 

مجیــد غیاثــی بــه عنــوان نماینــده اتــاق کــرج عضــو کمیســیون صنایــع شــدند. 
 اما کمیسیون صنایع که منتخبان صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی در آن حضور دارند چه وظایفی دارد؟

عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه صنعت
• پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید

•   مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه صنعت و تولید
•  رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکالت حوزه صنعت

در جدول زیر حضور سایر فعاالن صنعت پالستیک در کمیبسیون های مختلف اتاق بازرگانی ایران مشخص شده است. 

فـعاالن مـطرح صنعت پالسـتیک در
 کدام یک از کمیسیون های اتاق بازرگانی هستند؟

گزارش های خبری

نام کمیسیون نام تشکل یا اتاق نام و نام خانوادگی ردیف
کشاورزی رئیس انجمن ملی پالستیک بیوک آقا صحاف امین 1
کشاورزی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن سید مسعود مهدوی ۲

صنایع انجمن تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی عباسعلی متوسلیان 3
صنایع اتاق کرج مجید غیاثی 4
صنایع انجمن تولید کنندگان مستریچ و کامپاند کاظم ظهیری شادباد ۵

بازار داخلی اتاق تهران هرویک یاریجانیان 6
بازار پول و سرمایه انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف حمید صمدی 7
بازار پول و سرمایه انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران حسین طوسی 8
مسئولیت اجتماعی اتاق سمنان سعید ترکمان دهنوی 9
مسئولیت اجتماعی جامعه مدیران و متخصص صنعت کفش ایران علی لشکری 10
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دفترانجمنتولیدکنندگانپیویسی
تلفن:021-88786609-10
w w w . p v c - a s s o . i r

دفترانجمنتولیدکنندگانپیویسی
تلفن:021-88786609-10
w w w . p v c - a s s o . i r

اتصاالت
 لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  98/06/31

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپلیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•ناردینپلیمراسپادانا

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-46412710-20

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پارسپولیکا

•پلیرامبرتر

•گلپلیمررشیدی

•لولهسازانرزاقی

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56545401-3

021-55638112

021-65226406

021-55572819

021-56457889

تهران

34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

2-33652560-023•سمنانپویش

سمنان

34733539-083•الوینپالست

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•اتصاالتکاوه

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34524031

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•شیرازجمگستر

•لولهسپیدانبسپار

071-32345595-7

071-36307536-40

فارس

•آریانغربکردستان

•نیکپلیمرکردستان

087-33291041

021-66193854-7

کردستان

32723225-044•کندپالستیکارومیه

آذربایجان غربی

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

لوله
 لیست لوله هاى U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  98/06/31  

)بهترتیبفراوانیتولیدکنندگاندراستانها(

•آویسالولهجی

•پارسزندهرودپالست

•پلیمرگلپایگان

•پیویسیصبا

•تابانپولیکا

•تکستارهگلپایگان

•داراکار

•گلسارپلیمرپاد

•لولهگسترگلپایگان

•مدلپالستیک

•نگاهنگین

•نوینپالستیک

031-32359266-8

031-45488370-1

021-22695503-10

031-34504799

031-35556060

031-57248242-5

031-32333691

031-57248108

031-57248150-2

031-35565205-7

031-35598655

031-35492111-4

اصفهان

•پلیمرسمند

•یزدپلیمرگلپایگان

021-56220208

021-56457889

تهران
34704515-026•وینوپالستیک

البرز

8و37271606-051•پلیمرتوس

خراسان رضوی

32665669-081•پلیسینا

همدان

•اورامانغرب

•الوینپالست

083-38228647-8

083-34733539

کرمانشاه

46373285-086•پلیمریاس

مرکزی

9-32221747-024•صبالولهزنجان

زنجان

•آذرلوله

•ماهانپالستتبریز

041-34209142-3

041-32459054-58

آذربایجان شرقی

•پیشگامپالستاهواز

•شیلنگولولهخوزستان

061-32907700-9

061-32278965-7

خوزستان

•ایمنلوله

•پلیمرپارس

•شیرازپالستیک

•لولهسپیدانبسپار

071-38254557-8

071-38309001-3

071-37335078-80

071-36307536-40

فارس

7-66193854-021•نیکپلیمرکردستان

کردستان

•کاراپالستیکلولهیزد

•یزدپولیکا

035-35274568

035-37272549

یزد

انجمـن در راسـتای توسـعه بـازار، حفـظ و صیانـت از حقـوق تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان ایـن محصـوالت 
و  کشـور  سراسـر  از  سـاختمان  بخـش  در  مصـرف  مـورد  محصـوالت  بـازار  از  فراگیـر  بـرداری  نمونـه  بـه  اقـدام 
انجـام آزمـون هـای اسـتاندارد و تحلیـل نتایـج بـه منظـور کیفیت سـنجی ایـن محصـوالت در بـازار کـرده اسـت.

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی

نتایج مربوط به دوره چهارم نمونه برداری  .  نیمه اول سال 1398
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گزارش

انجمـن قصـد دارد پـس از بررسـی عملکرد اعضـاي کمیته علمـي ،فني و تخصصـي انجمن در همـکاري با بخش 
هـاي علمـي انجمـن و میـزان تاثیر گذاري آنـان در واحدهاي تولیـدي خود، یک نفـر را به عنـوان همکار برتر 

و پرتـالش تـر  انتخـاب و معرفی کند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، انتخـاب بـر اسـاس معیارها و شـاخص های 
تعریـف شـده توسـط انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، صورت مـی گیرد.

فراینـد انتخاب پس از بررسـی دو فـرم خوداظهاری با 40 امتیاز و شـاخص 
هـای مورد نظـر انجمن بـا 60 امتیاز صـورت می گیرد.

اولیـن دوره انتخـاب پرتـالش تریـن همـکاران انجمـن بـا شـعار » اثر تو 
بـي انتهاسـت« برگزار می شـود.

فـرد منتخـب در مجمـع عمومی انجمـن لولـه و اتصاالت پی وی سـی که 
در مهـر مـاه برگـزار می شـود، معرفی و مـورد تقدیر قـرار خواهد گرفت.

عالقمنـدان بـرای حضـور در ایـن رویـداد و دریافـت فرم خـود اظهاری 
مـی تواننـد بـا انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـا 

شـماره تلفـن 88786609 تمـاس بگیرنـد

انتخاب همکار موثر در واحد تولیدی و 
کمیته های تخصصی انجمن
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چرا نشریه الکترونیک؟
با آغاز انتشار دومین شماره از نشریه الکترونیک مجدداً به ارائه توضیحات مختصری پیرامون علل 
انتشار به شیوه الکترونیک ماهنامه انجمن می پردازیم . با شروع سال 98 و افزایش بی رویه قیمت ها و 
نوسان نرخ ارز در بازار، و به دنبال آن گران شدن تمامی صنایع وابسته به نرخ ارز از جمله ملزومات 
مورد نیاز جهت چاپ مانند دستگاه ها و ادوات چاپی از جمله کاغذ، رنگ، فیلم و زینک وارداتی 

که تابع نرخ ارز هستند، در معرض افزایش قیمت های تقریبا 100درصدی قرارگرفت. 

بنا به دالیل فوق، هزینه های چاپ نشریات سیر صعودی یافته و از سوی دیگر درآمدهای حاصل 
از تبلیغات نیز در اوضاع و احوال اقتصادی حال حاضر کشور نیز قسمت بسیار ناچیزی از هزینه ها 
رو به سختی پوشش می دهد. همچنین کمبود منابع طبیعی و کمک به حفظ میراث طبیعت از جمله 

درختان حداقل برای نسل آینده از جمله مسئولیتی است که بر عهده همه ماست.

با  داریم،  قرار  انجمن  تخصصی  و  خبری  علمی،  نشریه  انتشار  سال  چهاردهمین  در  که  اکنون 
سخت کوشی و ممارست گروه انجمن که ارتقاء سطح کیفی و کمی از اهداف همیشگی آن هاست، 
هر روز بیش از پیش شاهد تالش و همراهی و همدلی تمامی گروه های کمیته علمی و همکاران 
محترم در گروه های تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت شرکت های عضو انجمن هستیم. این روح 
جمعی هماهنگ و منظم شده قطعاً چاره ای جز ایمان و اعتقاد بیشتر به ادامه راه باقی نمی گذاشت.

پس بر آن شدیم با توجه به هزینه های باالی چاپ و جبران بخش اندکی از این هزینه ها، بخش چاپ 
فیزیکی به شمارگان ویژه نامه نمایشگاهی و یا همایش های انجمن اختصاص یابد و در دوره های 

دیگر سال به صورت الکترونیک منتشر و در اختیار عالقمندان قرار گیرد.

قطعا قالبیت های دنیای مجازی و الکترونیک بر جذابیت ادامه این مسیر خواهد افزود که از جمله 
این قابلیت ها و مزایا می توان به :

1.  کاهش هزینه های تولید و چاپ 

2.  عدم نیاز به فضای گسترده فیزیکی برای آرشیو نشریات، مجالت و کتاب ها 

3.  عدم نیاز به توزیع پستی   

4.  وجود هایپرلینک ها و استفاده از اطالعات تکمیلی

5.  قابلیت استفاده از سایر اشکال محتوایی چندرسانه ای

6.  قابلیت جست وجوی راحت و سریع

..... در ابتدای راه هستیم و کسب تجربه ای نو، و نیازمند یاری و همراهی شما سروران و همراهان 
همیشگی انجمن هستیم.
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پایدارکننده حرارتی و کمکی آلی ضد 
میکروبی جدید برای پی وی سی سخت

چـکیـده 
N-بنزویل-N(-4-مال ایمیدو(- فنیل هیدرازید )BMPH( فعال بیولوژیکی سنتز شد و ساختارش با تجزیه و تحلیل 
عناصر و ابزار طیفی مختلف تایید شد. این ماده به عنوان پایدارکننده حرارتی و کمکی برای پی وی سی سخت در 
دمای 180 درجه سانتی گراد در هوا مورد بررسی قرار گرفت. آمیزه سازی BMPH با نمونه های مرجع در نسبت 
های مختلف، مقدار پایداری حرارتی را به میزان زیادی افزایش داد و تغییر رنگ پی وی سی را بهبود بخشید. بهبود 
پایداری در پی وی سی در حضور پایدارکننده آلی توسط آزمون TGA تایید گردید. اندازه گیری های GPC به 
منظور بررسی تغییرات موجود در توده های مولکولی نمونه های تخریب شده PVC خالص و PVC در حضور 
تثبیت کننده جدید انجام شد. BMPH عملکرد ضد میکروبی خوب را نسبت به دو نوع باکتری و دو نوع قارچ 

نشان داد.

مـقدمـه
بــه طــور کلــی زمانیکــه  پلــی )وینیــل کلرایــد(، PVC، درطــی فرآینــد قالــب گیــری و کاربردهایــش در 
ــه عنــو ان یــک مــاده ناپایــدار شــناخته مــی شــود.  در PVC تحــت دی  ــاال قــرار مــی گیــرد ب معــرض دماهــای ب
هیدروکلریناســیون اتوکاتالیســتی شــدید، پیوندهــای بانــد دوگانــه تشــکیل مــی شــود. ایــن مســئله منجــر بــه تغییــر 
رنــگ نامناســب و تغییــر در خــواص فیزیکــی و شــیمیایی در پلیمــر همــراه بــا افزایــش و یــا کاهــش در متوســط وزن 
مولکولــی در نتیجــه شکســت زنجیــر یــا کراســلینک مــی گــردد. بــه طــور کلــی، دی هیدروکلراســیون حرارتــی بــا 
یکســری نقایــص ســاختاری ماننــد: کلــر آلیلــی در اثــر عــدم اشــباع داخلــی، وجــود اتــم هــای هیــدروژن نــوع ســوم 
و اتــم هــای کلــر در شــاخه هــا، گــروه هــای انتهایــی فعــال ماننــد بانــد هــای دوگانــه، گــروه هــای حــاوی اکســیژن 

یــا پراکســاید و  وجــود ســاختارهای ســربه ســر، آغــاز مــی شــود. 

بنابرایــن، پایــداری PVC در فرآینــد و اســتفاده از آن در دماهــای بــاال در مقابــل تخریــب حرارتــی بســیار ضــروری 
ــی  ــه م ــرب، ک ــای س ــک ه ــه نم ــتفاده در PVC : 1( برپای ــورد اس ــداول م ــی مت ــای حرارت ــت. پایدارکننده-ه اس
ــق  ــه تعوی ــزوری را ب ــان آور کاتالی ــرد زی ــه عملک ــوند و درنتیج ــش ش ــده وارد واکن ــا گاز HCl آزاد ش ــد ب توانن
انــدازد، 2( صابــون هــای فلــزی و اســترها یــا مرکاپتایدهــای دی الکیــل قلــع کــه مــی تواننــد کلــر ناپایــدار در زنجیــر 

اصلــی  را بــا ســایر گــروه هــای اســتری پایــدار یــا مرکپتایــد مشــتق شــده از پایدارکننــده تعویــض کننــد.

گردآوری و ترجمه

 مهندس مهسا حکانی

کارشناس گروه تحقیق و 
توسعه شرکت پالستیک کار
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علــی رغــم اینکــه انــواع هــای فــوق الذکــر، پایدارکننــده هــای صنعتــی 
ــای  ــن کامپانده ــی از ای ــزی برخ ــای فل ــتند، بقای ــدی هس ــال کارآم کام
آلی-فلــزی )ســرب، کادمیــوم یــا قلــع( ممکــن اســت مشــکالت زیســت 
محیطــی ایجــاد کننــد. کالس هــای دیگــر از پایدارکننــده هــا )بــر پایــه 
ــای  ــت ه ــه کاتالیس ــد ک ــی دهن ــکیل م ــد تش ــک کلرای ــک(، نم زین
ــیاه  ــئول س ــی و مس ــیون متوال ــدرو کلراس ــد دی هی ــرای فرآین ــوی ب ق
ــل،  ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــاص هس ــای خ ــیون ه ــی فرموالس ــدن ناگهان ش
پایدارکننــده هــای کامــال آلــی توجــه بســیاری از محققــان را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت. همچنیــن مطالعاتــی بــرروی PVC آنتــی باکتریــال 
 PVC انجــام شــده اســت. ایــن آزمایــش هــا بــا هــدف اصــالح ســطح
/PVC بــا اســتفاده از نانــوذرات مختلــف جهــت تهیــه کامپوزیــت هــای

ــفات و  ــوم فس ــور از زیرکونی ــن منظ ــه ای ــد. ب ــام ش ــال انج ــی باکتری انت
Ag/TiO2 اســتفاده شــد. همچنیــن بــه منظــور دســتیابی بــه PVC انتــی 
ــد.  ــتفاده گردی ــیانات اس ــی ایزوتیوس ــی نوکلئوفیل ــال از جایگزین باکتری
ــد  ــت ض ــا فعالی ــا ب ــون ه ــی از پیرازولودیتی ــه تازگ ــر، ب ــوی دیگ از س
میکروبــي و ضــد تومــور بــه عنــوان مــواد افزودنــی بــرای پایــدار کننــده 

ــی PVC ســخت اســتفاده شــده اســت. حرارت
ــن روی  ــا اســتخالف جایگزی ــال ایمیدهــای ب ــت شــده اســت کــه م ثاب
ــری  ــای موث ــی ه ــد افزودن ــی توانن ــک م ــای آروماتی N و هیدرازیده
بــرای بهبــود پایــداری PVC دربرابــر تخریــب حرارتــی باشــند. گرچــه، 
هیدرازیدهــای آروماتیــک بــه عنــوان جــاذب HCL عمــل مــی کننــد، 
مــال  ایمیدهــا ماننــد گیرانــداز هــای قــوی رادیــکال عمــل مــی کننــد و 
مــی تواننــد کلــر ناپایــدار در زنجیرهــای PVC را بــرای بخــش پایدارتــر 

مــال ایمیــد مبادلــه کننــد.
بنابرایــن مطالعــه پایــداری حرارتــی PVC در حضــور پایدارکننــده 
ــد  ــل هیدرازی ــدو(- فنی ــال ایمی ــد، بنزویل-N(-4-م ــک جدی اورگانی
ــد و  ــای ماالیمی ــروه ه ــای گ ــی ه ــی از ویژگ ــه ترکیب )BMPH(، ک
هیدرازیــد اســت، مــورد توجــه قــرار گرفــت. BMPH بــرای اولیــن بــار 
در ایــن مطالعــه تهیــه و ســاختارش بوســیله آنالیــز عنصــری و ابزارهــای 
طیفــی گوناگــون تاییــد شــد. همچنیــن فعالیــت ضــد میکروبــی آن مــورد 

ســنجش قــرار گرفــت.

بحث و نتیجه گیری
تهیه و شناسایی بنزویل-N(-4-مال ایمیدو(- فنیل هیدرازید 

)BMPH(
مطابــق بــا شــماره ی BMPH ،1 بــا اســتفاده از مالئیــک انیدریــد، پــارا-

امینوبنزوئیــک اســید و بنزهیدرازین ســنتز شــد.
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BMPH شکل1: طیف سنجی مادون قرمز

O; تجربــی. و)%19.09( N )%12.53( .H )%3.91( .C)%64.47(.آنالیــز عنصــری: تئــوری ، m.p= C°166-164 .%75.8 :بــازده :BMPH
.O و)%19.98( N )%12.13(  .H )%3.86(   .C)%64.04(

 830 cm¯1 شــکل 1( طیــف مربــوط بــه ماالیمیــد را در( )BMPH( فنیــل هیدرازیــد -)مــال ایمیــدو-N(-4-طیــف ســنجی مــادون قرمــز بنزویل
و دو بانــد قــوی در 1509 و cm¯1 1603 مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی آروماتیــک را نشــان داد. بــه عــالوه، یــک بانــد قــوی بــرای ارتعاشــات 
کششــی پیونــد کربونیــل هیدرازیــد و C=O پیونــد ایمیــدی ماالیمیــد بــه ترتیــب در cm¯1 1650 و1714 دیــده شــدند. همچنیــن گــروه کششــی 

-NH- در cm¯1 3239 ظاهــر شــد.

طیف  1H-NMR بنزویل-N(-4-مال ایمیدو(- فنیل هیدرازید )BMPH( )شکل 2(:

.(DMSO): δHe = 7.0 ppm. (2H, -NH-); δHd = 7.5–7.6 ppm (5H, aromatic protons); δHc = 7.9 ppm (2H, 
o-H); δHb = 8.0 ppm (2H, m-H), δHa = 8.1 ppm (2H, H-C=C-H). MS m/z: 335 (M+).

.1H-NMR spectrum of BMPH :2 شکل
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 BMPH با استفاده از PVC پایدارسازی تخریب حرارتی
نتایــج دی هیدروکلراســیون تخریــب حرارتــی PVC ســخت در حضــور 
ــکل  ــوا  در ش ــراد و در ه ــآنتی گ ــه س ــای 180 درج ــده در دم پایدارکنن
3 و جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. نتایــج PVC خالــص )بــدون 
پایدارکننــده( همچنیــن نمونــه هــای پایــدار شــده توســط DBLC و 
ــورد  ــع م ــای مرج ــده ه ــوان پایدارکنن ــه عن ــتئارات ب ــیم-زینک اس کلس
پایــداری  بــازده   BMPH نتایــج،  براســاس  گرفــت.  قــرار  مقایســه 
حرارتــی باالتــری نســبت بــه دو پایدارکننــده مرجــع از خــود نشــان داد، 
ــا میــزان پایــداری حرارتــی بیشــتر )Ts(  نشــان داده شــد. )جــدول  کــه ب
ــر از  ــر باالت ــار براب ــا چه ــه ت ــا س ــی BMPH تقریب ــداری حرارت 1(. پای

ــت. ــع اس ــای مرج ــده ه ــل از پایدارکنن ــر حاص مقادی

همــان طــور کــه قبــال اشــاره شــد مشــتقات ماالیمیــد کارامــدی پایــداری 
  PVC حرارتــی شــان را مدیــون جابــه جایــی اتــم ناپایــدار کلــر در زنجیر
ــی  ــتند. کارای ــدار هس ــبتا پای ــی نس ــده حرارت ــت کنن ــز تثبی ــک ج ــا ی ب
ــا فرآینــد تخریــب  ــه پتانســیل رادیــکال آن هــا، کــه ب پایدارکننــده هــا ب
ــاال  ــاق احتم ــن اتف ــت. ای ــط اس ــد، مرتب ــل ان ــی PVC در تداخ رادیکال
ــد  ــی در فرآین ــای رادیکال ــه ه ــن گون ــه دام انداخت ــق ب ــا از طری ــه تنه ن
تخریــب، بلکــه بــا مســدود کــردن ســایت هــای رادیــکال ایجــاد شــده در 
زنجیــره هــای پــی وی ســی اتفــاق مــی افتــد. رادیــکال هــا ابتــدا بــه بانــد 
ــته  ــی آن شکس ــد، و در پ ــی کنن ــه م ــی حمل ــن اتیلن ــه کربن-کرب دوگان

ــن،  ــد. بنابرای ــی ده ــب رخ م ــل تخری ــی مراح ــدی ط ــد ایمی ــدن بان ش
ــرای  هیدرازیدهــای آروماتیــک، پایدارکننــده هــای حرارتــی موثــری ب
ــا جــذب محصــوالت تخریــب شــده )گاز  PVC ســخت هســتند کــه ب
ــش  ــه نمای HCl( توســط گــروه هــای بازیشــان عملکــرد مفیدشــان را ب
ــات  ــه ترکیب ــه شــباهت ســاختاری BMPH ب ــا توجــه ب ــد. ب مــی گذارن
ــی  ــزم BMPH را م ــک، مکانی ــای آروماتی ــا هیدرازیده ــا ب ماالیمیده
ــه عنــوان  تــوان ایــن طــور تصــور کــرد کــه بخــش اول )مــال ایمیــد(  ب
تلــه هــای رادیــکال و بخــش دیگــر آن )بنزهیدرازیــد( بــه عنــوان جــاذب 

ــد. HCl عمــل مــی کن

 BMPH شــواهد تجربــی دیگــری بــرای کارامــدی پایدارکنندگــی
بــا بهبــود در میــزان تغییــر رنــگ در نمونــه هــای تخریــب شــده 
PVC پایدارشــده بــا BMPH در دمــای °C 180 طــی بــازه هــای 
ــر  ــا دیگ ــده ب ــدار ش ــص و پای ــه PVC خال ــبت ب ــون نس ــی گوناگ زمان
ــزان از  ــن می ــود)جدول 2(. ای ــی ش ــده م ــع دی ــای مرج ــده ه پایدارکنن
پایــداری حرارتــی بــاالی BMPH بــه خاطــر جابــه جایــی کلــر ناپایــدار 
بــا جــزو بســیار پایــدار تثبیــت کننــده اســت و منجــر بــه تشــکیل بانــد دو 

ــود.    ــی ش ــگ را دارد، م ــر رن ــئولیت تغیی ــه مس ــه ک گان

شکل3: سرعت دی هیدروکلراسیون PVC سخت )DBLC ، کلسیم-زینک استئارات، BMPH( در دمای 
C° 180، در محیط )هوا(، در حضور2% وزنی پایدارکننده های BMPH و استابالیزرهای مرجع.

جدول1: مقادیر پایداری حرارتی PVC سخت در حضور BMPH، پایدارکننده های مرجع و مخلوط پایدارکننده ها که 
در دمای C° 180، در محیط )هوا( تخریب حرارتی  شده اند. 
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.))Mw.Mn )PDتخریب شده)پراکندگی وزن مولکولی PVC نمونه های GPC جدول 3: اندازه گیری های

جدول 2: میزان تغییر رنگ از تخریب حرارتی PVC سخت در دمای C° 180 در هوا طی بازه زمانی متفاوت 
در حضور پایدارکننده های گوناگون.

ــور  ــگ PVC در حض ــر رن ــزان تغیی ــود در می ــال بهب ــالوه، احتم ــه ع ب
ــه  ــه ب ــت، ک ــتر اس ــی آن بیش ــواص دینوفیلیک ــر خ ــه خاط BMPH، ب
آن اجــازه مداخلــه بــه تشــکیل بانــد دو گانــه از طریــق واکنــش دیلــز- 
آلــدر روی زنجیــر PVC در حــال تخریــب را مــی دهــد. چندیــن 
محقــق پایــداری رنگــی خــوب در پایــدار کننــده دی بوتیــل قلــع  
مالئــات )dibutyltin maleate( را بــه همــان نــوع واکنــش افزیشــی 

ــد. ــبت داده ان نس

 GPC توضیح جرم مولکولی توسط
ــل  ــه قب ــه PVC، 30 دقیق ــر دو نمون ــرای ه ــری GPC ب ــدازی گی ان
ــده   ــور پایدارکنن ــدم حض ــور و ع ــی در حض ــب حرارت ــد از تخری و بع

ــدند. ــع آوری ش ــدول 3 جم ــج در ج ــد. نتای ــام ش BMPH انج

ــا  ــای PVC ب ــه ه ــی نمون ــرم مولکول ــم در ج ــت ک ــزان اف ــج، می نتای
ــه  ــد. ب ــی ده ــان م ــده را نش ــوان پایدارکنن ــه عن ــتفاده از BMPH ب اس
ایــن ترتیــب کــه، کاهــش در Mw نمونــه PVC خالــص از 2.4473 × 
ــا 23.85  ــی ب ــب حرارت ــه تخری ــی 30 دقیق ــه 1.8702 × 105   ط 105 ب

% کاهــش همــراه بــوده اســت، در حالــی کــه میــزان کاهــش وزن 
بــرای نمونــه پایدارشــده بــا BMPH در شــرایط یکســان  تنهــا 15.94% 
ــوب  ــی خ ــر پایدارکنندگ ــر اث ــه خاط ــد ب ــی توان ــه م ــت. ک ــوده اس ب
                PVC کامپانــد باشــد کــه موجــب کاهــش در میــزان شکســت زنجیــر

مــی شــود. تســت حاللیــت PVC تخریــب حرارتــی شــده نشــان مــی 
ــی  ــدن ط ــلینک ش ــدم کراس ــانگر ع ــکیل ژل، نش ــاب تش ــه غی ــد ک ده
فرآینــد تخریــب اســت. نتایــج حاصلــه موثــر بــودن پایدارکننــده مــورد 
بررســی را تاییــد مــی کنــد کــه هــم شکســت زنجیــر هــا را کاهــش مــی 
دهــد و هــم از کراســلینک شــدن آن هــا جلوگیــری مــی کنــد، بنابرایــن 
ــر را  ــیمیایی پلیم ــی و ش ــواص فیزیک ــر دو خ ــد ه ــی توان BMPH م

حفــظ کنــد.

آنالیز گرما وزن سنجی
پایــداری حرارتــی و رونــد تخریــب نمونــه PVC خالــص و پایدار شــده 
ــا BMPH توســط دســتگاه TG مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج  ب
 ،BMPH ــور ــد، حض ــی ده ــان م ــدول 4 نش ــده در ج ــع آوری ش جم
ــه  ــود بخشــید، ب ــادی بهب ــزان زی ــه می ــه PVC را ب دمــای ابتدایــی تجزی
طــوری کــه ایــن دمــا از 180 درجــه ســانتی گــراد بــرای نمونــه خالــص 
بــه 265 درجــه ســانتی گــراد در حضــور پایدارکننــده BMPH افزایــش 

یافــت. بــه عــالوه در تمامــی دماهــا شــاهد درصــد کاهــش وزن کمتــری 
 PVC بودیــم کــه نشــان دهنــده افزایــش و بهبــود در پایــداری حرارتــی
 PVC اســت. ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه ســرعت تخریــب  نمونــه
ــت.  ــوده اس ــص ب ــه خال ــر از نمون ــن ت ــا BMPH پایی ــده ب ــدار ش پای
ــی  ــداری حرارت ــده BMPH پای ــن واضــح اســت کــه پایدارکنن بنابرای

PVC را افزایــش داده اســت.

پایدارکننده حرارتی و کمکی ضد میکروبی آلی جدید برای پی وی سی سخت
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. BMPH خالص و در حضور پایدارکننده PVC جدول 4: داده گرما وزن سنجی

ــداری  ــازده پای ــر روی ب ــا ب ــده ه ــاط پایدارکنن ــر اخت اث
ــخت ــی  PVC س ــب حرارت تخری

ــده  ــا پایدارکنن ــده BMPH ب ــر اختــالط پایدارکنن مطالعــه و بررســی اث
ــن  ــن بی ــود . بنابرای ــه ب ــورد توج ــداری م ــزان پای ــر می ــع ب ــای مرج ه
ــتئارات  ــیم-زینک اس ــا کلس ــا DBLC ی ــد از  BMPH ب 0-100 درص
مخلــوط شــد. بــه طــور کلــی غلظــت پایدارکننــده هــای مخلــوط شــده 
ــل  ــه قاب ــد و نتایــج، متوســط ســه نمون ــی PVC ثابــت باقــی مان 2% وزن
ــج دی  ــده را نشــان مــی دهــد. نتای ــوط پایدارکنن ــرای هــر مخل ــاس ب قی
هیدروکلریناســیون تخریــب حرارتــی PVC ســخت در دمــای 180 

درجــه ســانتی گــراد در معــرض هــوا، در حضــور هــر ترکیبــی بــا 
ــر  ــن مقادی ــوند. همچنی ــی ش ــده م ــکل 4 و 5 دی ــا در ش ــده ه پایدارکنن
پایــداری حرارتــی هــر ترکیــب در جــدول 1 آورده شــده اســت. نتایــج 
وجــود اثــر هــم افزایــی حاصــل از ترکیــب BMPH بــا هــر یــک از دو 

ــد. ــی ده ــده دیگــر را نشــان م پایدارکنن

ــیم-زینک  ــده )BMPH. DBLC  و کلس ــه پایدارکنن ــر س ــه ه زمانیک
اســتئارات( بــه نســبت برابــر بــا هــم مخلــوط شــدند بــه بیشــترین میــزان 
ــر  ــیون در اث ــزان دی کلراس ــود در می ــج بهب ــیدیم. نتای ــی رس ــم افزای ه

ــد.  ــا یکدیگــر را نشــان دادن ــا ب ــده ه ــالط پایدارکنن اخت

شکل 4: سرعت دی هیدرو کلراسیون PVC سخت ) مخلوط پایدارکننده BMPH با کلسیم-زینک 
استئارات( در دمای 180 درجه سانتی گراد در معرض هوا، با حضور 2 درصد وزنی از مخلوط پایدارکننده ها.
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شکل 5: سرعت دی  هیدروکلراسیون PVC سخت ) مخلوط پایدارکننده BMPH با DBLC( در دمای 180 
درجه سانتی گراد در معرض هوا، با حضور 2 درصد وزنی از مخلوط پایدارکننده ها.

مشــخص شــده کــه پیونــد هیدرازیــد مــی توانــد بــا نمــک هــای مختلــف 
ــد.  ــش ده ــدار واکن ــس پای ــکیل کمپلک ــور تش ــه منظ ــی ب ــزات انتقال فل
ــن امــکان وجــود دارد  ــن منظــور، در مراحــل بعــدی تخریــب، ای ــه ای ب
کــه جــز هیدرازیــد پایدارکننــده BMPH بــا کلریدهــای فلــزی انباشــته 
شــده )ZnCl2 یــا PbCl2( کــه بــه عنــوان محصــوالت جانبــی شــکل 
گرفتــه از پایدارکننــده هــای مرجــع بدســت آمــده، واکنــش دهــد 
ــد  ــاد کنن ــتر را ایج ــی بیش ــدرت پایدارکنندگ ــا ق ــی ب ــس های و کمپلک
ــند.  ــود بخش ــا را بهب ــده ه ــوط پایدارکنن ــی مخل ــازده پایدارکنندگ و ب
 ،BMPH ــا ــع ب ــای مرج ــده ه ــت کنن ــردن تثبی ــوط ک ــن، مخل بنابرای
نــه تنهــا اثــر مخــرب کلریــد فلــزات را حــذف مــی کنــد بلکــه مزیــت 

ــه مــی دهــد. ــال ارائ ــق انتق ــد از طری ــده جدی ــه پایدارکنن دیگــری ب
مــدرک دیگــر  وجــود دارد کــه نشــان دهنــده اثــر هــم افزایــی حاصــل 
از مخلــوط کــردن پایــدار کننــده مــورد بررســی بــا پایــدار کننــده هــای 
مرجــع، در میــزان تغییــر رنــگ ایجــاد شــده حاصــل از تخریــب حرارتــی 
PVC ســخت در دمــای 180 درجــه ســانتی گــراد در هــوا بــه مــدت 60 
دقیقــه اســت )جــدول 5(. نتایــج بــه وضــوح نشــآن مــی دهــد کــه تمــام 
پایدارکننــده هــای مخلــوط، کاهــش تغییــر رنــگ PVC نســبت بــه هــر 
 BMPH یــک از پایدارکننــده هــای مرجــع نشــآن مــی دهــد. زمآنیکــه
و پایدارکننــده هــای مرجــع بــه نســبت مســاوی بــا هــم مخلــوط شــدند، 

کمتریــن میــزآن تغییــر رنــگ دســت بدســت امــد.

جدول 5: میزان تغییر رنگ حاصل از تخریب حرارتی PVC سخت در دمای 180 درجه سانتی گراد در 
مجاورت هوا به مدت 60 دقیقه، در حضور درصدهای وزنی متفاوتی از پایدارکننده ها.

پایدارکننده حرارتی و کمکی ضد میکروبی آلی جدید برای پی وی سی سخت
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مقاله علمی یک

فعالیــت بیولوژیکــی BMPH در برابــر باکتــری هــا و قارچ 
هــای جداســازی شــده از منشــا حیوانی

BMPH عملکــرد ضــد باکتریایــی 52% از انتــی باکتریــال مرجــع 
از   %40 حــدود   ،S. pneumonia برابــر  در  )سیپروفلوکساســین( 
ــر S. aureus، 60% از سایپروفلوکساســین  سایپروفلوکساســین در براب
در برابــر S. typhimurium و 58.8% از سایپروفلوکساســین در برابــر 
باکتــری E.coli نشــان داد )جــدول 6(. همچنیــن فعالیــت ضــد قارچــی 

BMPH در جــدول 6 دیــده مــی شــود. ایــن فعالیــت بــه ترتیــب نشــان 
ــازول( در  دهنــده 27% و 46.7% از عامــل ضــد قارچــی مرجــع )فلوکان

ــت. ــارچ A.flavus و  C.albicans اس ــوع ق ــر دو ن براب

بنابرایــن، پایدارکننــده BMPH بــه علــت وجــود گــروه هــاي -NH یــا 
-C = O در ســاختارش فعالیــت بیولوژیکــي معقولــی را از خــود نشــان 
ــت  ــر از فعالی ــال آن باالت ــي باکتری ــت انت داد و واضــح اســت کــه فعالی

ضــد قارچــی آن اســت.

جدول 6: فعالیت ضد میکروبی BMPH درمقابل تعدادی از باکتری ها و قارچ ها.

بخش تجربی

مواد
ــدون  ــه ب ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــیون( م ــاری )سوسپآنس PVC تج
 Hüls شــرکت  توســط  شــده  ارائــه   70  =K value بــا  افزودنــی، 
)فرانکفــورت، آلمــان( اســت. کمپلکــس کلســیم-زینک اســتئارات 
)Ca-Zn stearate( از شــرکت G.Siegle )اشــتوتگارت، آلمــان( 
و کربنــات ســرب )DBLC( از شــرکت ســرب ملــی )دارم شــتات، 

ــدند. ــه ش ــآن( تهی آلم

روش ها
ــدون  ــه ب ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــیون( م ــاری )سوسپآنس PVC تج
 Hüls شــرکت  توســط  شــده  ارائــه   70  =K value بــا  افزودنــی، 
)فرانکفــورت، آلمــان( اســت. کمپلکــس کلســیم-زینک اســتئارات 
)Ca-Zn stearate( از شــرکت G.Siegle )اشــتوتگارت، آلمــان( 
و کربنــات ســرب )DBLC( از شــرکت ســرب ملــی )دارم شــتات، 

ــدند. ــه ش ــآن( تهی آلم

)BMPH( فنیل هیدرازید -)مال ایمیدو-N(-4-1. تهیه بنزویل

و  اســید  پارا-آمینوبنزوئیــک  انیدرایــد،  مالئیــک  توســط   BMPH
ــول( و  ــد )1 م ــک انیدری ــد. مالئی ــنتز ش ــماتیک 1( س ــد )ش بنزهیدرازای

پارا-آمینوبنزوئیــک اســید )1 مــول( در 320 میلــی لیتــر DMF در دمــای 
اتــاق بــه مــدت 5 ســاعت تحــت فشــار نیتــروژن هــم زده شــدند تــا حــل 
-4(-N ــا ــه شــد ت ــزان زیــادی آب ریخت شــوند. محلــول حاصلــه در می

ــد،  ــازده = 97 درص ــد. ب ــوب ده ــید رس ــک اس ــی فنیل(ماالمی کربوکس
ــراد. ــانتی گ ــه س ــای ذوب = 223-225 درج دم

مخلــوط N-)4-کربوکســی فنیل(ماالمیــک اســید )0.2 مــول(، اســتیک 
آنیدرایــد )mL 100( و ســدیم اســتات )g 2.5( درمحــدوده دمایــی 55 
ــدت 2 ســاعت هــم زده شــد.مخلوط  ــه م ــا 60 درجــه ســانتی گــراد ب ت
 -N ــه ــد ک ــه ش ــاد آب ریخت ــدار زی ــا مق ــی ب ــه درون ظرف ــش ب واکن
ــر شــده  ــد کــه فیلت ــد خــام بدســت آی ــال ایمی ــل( م )4-کربوکســی فنی
ــول  ــول متان ــا محل ــد و ب ــک ش ــی شود،خش ــو داده م ــا آب شستش و ب
خالــص ســازی شــد.آب)6:1( ، بــازده =85%، نقطــه ذوب212-211 
درجــه ســانتیگراد. مخلــوط N- )4-کربوکســی فنیــل( مــال ایمیــد )0.16 
 )g 0.01(و تــرت بوتیــل کاتکــول )مــول(، تیونیــل کلرایــد)4.02 مــول
بــه مــدت 2 ســاعت رفالکــس شــد. تیونیــل کلرایدهــای واکنــش نــداده 
بخــار و از محیــط خــارج شــدند، ســپس محصــول باقــی مانــده در بنزیــن 
خالــص ســازی شــد تــا N-4-کلروکربونیــل فنیــل ماالمیــد خالــص بــه 
ــه  ــای ذوب = 166-167 درج ــد، دم ــازده = 73.3 درص ــد. ب ــت آی دس

ســانتی گــراد.

ــا  ــول ب ــول) در ml  200 اتان ــزوات )0.2 م ــل بن ــوط از اتی ــک مخل   ی
ــرار  ــالح ق ــت اص ــن)20ml( تح ــدرات هیدرازی ــی از هی ــدار اضاف مق
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پایدارکننده حرارتی و کمکی ضد میکروبی آلی جدید برای پی وی سی سخت

نتیجه گیری  : 
BMPH یــک تثبیــت کننــده کارآمــد بــرای تخریــب حرارتــی PVC ســخت نســبت بــه دیگــر تثبیــت کننــده هــای مرجــع معمــول صنعتــی ماننــد 

DBLC و ســولفات ســدیم اســت. کارایــی و بــازده پایدارکننــده بــه مقــدار مقاومــت حرارتــی طوالنــی مــدت، میــزان تغییــر رنــگ و مقــدار شکســت 

ــود در  ــات TGA بهب ــود.  مطالع ــر می-ش ــیمیایی پلیم ــی و ش ــواص فیزیک ــظ خ ــه حف ــر ب ــه منج ــتگی دارد ک ــکیل ژل بس ــدون تش ــر ب ــر زنجی کمت
ــه ازای کاهــش در میــزان وزن از دســت رفتــه در درجــه حــرارت هــای  پایــداری حرارتــی PVC توســط BMPH در نتیجــه افزایــش مقــدار IDT ب
خــاص را نشــان داد. مخلــوط BMPH بــا دو پایدارکننــده مرجــع در نســبت هــای مختلــف باعــث افزایــش چشــمگیری در میــز ان مقاومــت پایــداری 
و تغییــر رنــگ شــد.  بیشــترین اثــر هــم افزایــی در کســر وزنــی برابــری از BMPH  بــا هــر یــک از پایدارکننــده هــای مرجــع بدســت آمــد. بنابرایــن، 
امــکان اســتفاده از  BMPH بــه عنــوان پایدارکننــده حرارتــی و یــا پایــدار کننــده کمکــی بــرای PVC ســخت وجــود دارد. بــه عــالوه، پایدارکننــده 
BMPH فعالیــت بیولوژیکــی قابــل قبولــی از خــود نشــان داد و واضــح اســت کــه فعالیــت ضدمیکروبــی باالتــری نســبت بــه فعالیــت ضــد قارچــی 

دارد. بنابرایــن، مــی تــوان از BMPH بــه عنــوان یــک افزودنــی مفیــد بــرای PVC در زمینــه هــای پزشــکی و بالینــی اســتفاده کــرد.

ــدت  ــه م ــد و ب ــرم ش ــس گ ــت رفالک ــش تح ــوط واکن ــت. مخل گرف
ــاعت در  ــدت 24 س ــه م ــل ب ــوط حاص ــد و مخل ــم زده ش ــاعت ه 3 س
ــد  ــدا ش ــد  ج ــوان ذرات جام ــه عن ــد ب ــد بنزیدرآزی ــک ش ــال خن یخچ
ــول  ــن در اتان ــد. و همچنی ــک گردی ــال خش ــت خ ــده و تح ــر ش و فیلت
خالــص ســازی شــد. بــازده= 94% و نقطــه ذوب 116-117 درجــه 

ــراد. ــانتی گ س

 DMF 5.44 گــرم )0.04  مــول( محلــول بنزهیدازیــد در 100 میلــی لیتــر
بــه خوبــی مخلــوط شــد و اجــازه داده شــد تــا دمــای10- درجــه ســانتی 
گــراد بــا اســتفاده از حمــام یــخ نمکــی بــه مــدت 15 دقیقــه ســرد شــود. 
ــد   ــل ماالمی ــل فنی ــول( N-4-کلروکربونی ــرم )0.04 م ــپس 9.42 گ س
ــاعت  ــرای 1 س ــت ب ــرعت ثاب ــا س ــد و ب ــه ش ــی اضاف ــه آرام ــد ب جام
هــم زده شــد. بــا خــارج کــردن حمــام یــخ نمکــی و بــاال رفتــن دمــای 
ــه داشــت.  ــا 2 ســاعت دیگــر ادام ــالط ت ــاق، اخت ــای ات ــا دم ــش ت واکن
ــه  ــول-آب )2:1( ریخت ــا آهســتگی در مخلــوط متان مخلــوط واکنــش ب
شــد و بالفاصلــه رســوب BMPH تشــکیل گشــت. مــاده بدســت آمــده 
فیلتــر و خشــک شــد و در مخلــوط 1 بــه 1 متانــول-آب دوبــاره خالــص 

ســازی شــد.

2. تهیه نمونه های PVC پایدار شده

ــودر  ــی از مخلــوط 1 گــرم پ ــرای تخریــب حرارت ــه هــای PVC ب نمون
ــد و 0.2  ــل ش ــاون حاص ــده در ه ــی پایدارکنن ــد وزن ــا 2 درص PVC ب

ــرار گرفــت. ــرای مطالعــات مــورد اســتفاده ق ــه ب ــودر حاصل گــرم از پ

3. روش ارزیابی بازده پایداری

دی   میــزان  گیــری  انــدازه  بــا  پایدارکننــده  کارایــی  ارزیابــی 
هیدروکلراســیون بــه روش پتانســیومتری پیوســته گاز هیــدروژن کلرایــد 
در دمــای 180 درجــه  ســانتی گــراد در هــوا انجــام شــد. شــرح  کامــل 
ــر رنــگ  ــزان تغیی ــن روش در جــای دیگــری داده شــده اســت .می از ای
نمونــه هــای PVC تخریــب شــده بــه صــورت تابعــی از زمــان تخریــب 
بــه صــورت بصــری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. نتایــج بــه دســت آمــده  

ــت. ــش اس ــی از 3 آزمای ــل میانگین حاص

BMPH 4. فعالیت ضدمیکروبی

انتشــار دیســک اصــالح شــده  بــه روش  فعالیــت ضــد میکروبــی 
ــد.  ــام ش ــره انج ــگاه قاه ــرو دانش ــز میک ــز آنالی Kibry-Baur در مرک
روش انتشــار دیســک بــرای قــارچ هــای رشــته ای بــا اســتفاده از روش 
ــرای  ــان ب ــط محقق ــده توس ــی ش ــد و طراح ــتاندارد )A-M38( تایی اس
ــی  ــد قارچ ــل ض ــه عوام ــته ای ب ــای رش ــارچ ه ــیت ق ــی حساس ارزیاب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــرای مخمره ــک ب ــار دیس ــت. روش انتش ــام گرف انج
روش اســتاندارد )P-M44( تاییــد شــده توســط NCCLS  انجــام شــد. 
روش هــای مبتنــی بــر آگار ماننــد آزمــون   و انتشــار دیســک می-توانــد 
جایگزیــن  خوبــی باشــند، چراکــه ســاده تــر و ســریع تــر از روش هــای 

ــتند . ــروث هس ــر روش ب ــی ب مبتن
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گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمـن

تازه ها

ــتفاده        ــترالیا اس ــامیدنی در اس ــردن آب آش ــی ک ــد عفون ــرای ض ــی ب ــای مختلف روش ه
مــی شــود. شــرکت هــای تصفیــه آب عمدتــا از کلرامیــن هــا یــا کلــر اســتفاده مــی کننــد. 
بــا ایــن حــال، برخــی از اپراتورهــای کارخانــه هــای تصفیــه آب کوچکتــر ممکــن اســت 
کــه اســتفاده از دی اکســید کلــر را ترجیــح دهنــد. ثابــت شــده اســت کــه دی اکســید کلــر 
بــه شــکل متفاوتــی در مقایســه بــا دیگــر ضدعفونــی هــای معمــول مــورد اســتفاده، عمــل 
ــه کــردن انجــام مــی شــود.دی اکســید  ــد کــه در آن اکســیژنات بیشــتر از کلرین مــی کن
ــیمیایی  ــواد ش ــایر م ــه س ــبت ب ــن نس ــی اتیل ــد پل ــا مانن ــن ه ــی اولفی ــا پل ــاس ب ــر در تم کل
تصفیــه آب، تهاجمــی تــر رفتــار مــی کنــد. بــه ویــژه در دماهــای کاری بــاالی 20 درجــه 
ســانتیگراد، دی اکســید کلــر عمــر مفیــد لولــه هــای پلــی اتیلــن را کاهــش خواهــد داد. 

بــه همیــن دلیــل ضــد عفونــی کننــده آب دی اکســید کلــر نبایــد بــا لولــه هــای پلــی اتیلــن، 
پلــی پروپیلــن یــا پلــی بوتیلــن) بــه طــور کلــی پلــی اولفیــن هــا( مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ایــن امــر در کاربردهــای توزیــع و لولــه کشــی منــازل اهمیــت دارد. بنابرایــن پیــش بینــی 
ــر اســت.در  ــر پیچیــده ت ــی مــدت پلــی اتیلــن در حضــور دی اکســید کل عملکــرد طوالن
ــی کــه نشــان داده شــده اســت کــه  pvc توســط دی اکســید کلــر در غلظــت هــای  حال
نرمــال مــورد حملــه قــرار نمــی گیــرد، مالحظــات بایــد بــرای تاثیــر بــر روی ســایر بخــش 
هــای ســامانه نیــز ارائــه شــود.دی اکســید کلــر مشــکوک بــه داشــتن اثــرات نامطلــوب بــر 
روی تعــدادی از االســتومرها در آب بندهــای مــورد اســتفاده در لولــه هــا ماننــد اورینــگ 
ــه آب  ــای لول ــبکه ه ــر ش ــوان در سراس ــی ت ــتومرها را م ــن االس ــت. ای ــرها اس ــا و واش ه
یافــت. کاربردهــای توزیــع و لولــه کشــی منــازل همــه از مــواد االســتومری در محــل هــای 
اتصــال اســتفاده مــی کننــد و توصیــه مــی شــود کــه آنالیــزی جامــع بــرای ارزیابــی تاثیــر 

ضدعفونــی دی اکســید کلــر بــر روی کل سیســتم انجــام گیــرد.

ضدعفونی کننده 
دی اکسیدکلر برای 
آب آشامیدنی-

تاثیر بر مواد لوله و 
آب بند
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دی اکســین هــا محصــوالت جانبــی ناخواســته از فرآیندهــای صنعتــی کــه دارای 
کلــر بــوده و یــا در فرآیندهایــی کــه شــامل ســوختن کلــر مــی شــود، بــه وجــود 
مــی آینــد.دی اکســین هــا مــی تواننــد در طــول فراینــد تولید pvc تشــکیل شــوند 
  Greenpeace 1993 تبدیــل شــود. در ســال VCM میتوانــد بــه EDC  زیــرا
ــد  VCM  5-10 گــرم در هــر 100  ــن زد کــه انتشــار دی اکســین  از تولی تخمی
ــا ایــن حــال، صنایــع وینیــل اروپــا مقادیــر خیلــی کمتــری را  هــزار تــن اســت. ب
ــت  ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ــه آژان ــوط ب ــای مرب ــت . داده ه ــن زده اس تخمی
ایالــت متحــده در ســال EPA(2013( انتشــار دی اکســین در هــوا را 0/62  گــرم 
در 100 هــزار تــن تخمیــن مــی زنــد. ایــن اعــداد بــا فهرســت انتشــار مــواد ســمی  
EPA از محصــوالت  PVC ســازگار اســت کــه همچنیــن کاهــش 79% از  
ــای  ــا انته ــدا ت ــا 2012 از ابت ــال 2000 ت ــوا و آب  از س ــین در ه ــطح دی اکس س
ــد   ــد کــه  تولی ــل اشــاره مــی کن ــن را نشــان مــی دهــد. موسســه وینی ــد رزی تولی
PVC بــه طــور قابــل توجهــی در ایــن زمــان افزایــش یافتــه اســت و پیشــنهاد مــی 
کنــد کــه  تولیــد  PVC   نمــی توانــد بــه تنهایــی بــه عنــوان یــک منبــع انتشــار 
دی اکســین باشــد. از ســوی دیگــر انتشــار دی اکســین از منابــع دیگــر بــه محیــط 
زیســت  از قبیــل انتشــارهای تصادفــی ، آتــش ســوزی در محــل هــای دفــن زبالــه 
و ضایعــات خطرنــاک فرســتاده شــده بــه محــل ســوزاندن زبالــه هــا در نظــر گرفته 
نمــی شــود. بنابرایــن میــزان انتشــار کلــی بــه احتمــال زیــاد باالتــر خواهــد بــود. راه 
هــای مختلفــی بــرای تخمیــن ایــن انتشــارات در هســته بحــث قــرار دارد در مــورد 
اینکــه آیــا صنعــت  PVC از لحــاظ انتشــار دســت کــم گرفتــه شــده انــد و یــا از 
دیــدگاه صنعــت، میــزان دیوکســین انتشــار یافتــه از مــواد غیــر وینیــل دقیــق اســت 
یــا خیــر. هــرگاه منتقــدان دربــاره دیوکســین صحبــت کــرده انــد  همیشــه انگشــت 
اشــاره بــه ســمت  PVC داشــته انــد  و منابــع دیگــر انتشــار را نادیــده گرفتــه انــد. 
براســاس پیــش نویــس  EPA 2013  ســه منبــع اصلــی و بــزرگ  از دی اکســین 
ــوزاندن  ــا و س ــوت ه ــات خل ــوزی در حی ــش س ــا، آت ــگل ه ــوزی جن ــش س آت
ــع اول و اصلــی نیســت  ــه هــای پزشــکی اســت. تولیــدات  PVC جــز 5 منب زبال
 PVC  کــه ایــن مــی توانــد خبــر خوبــی بــرای وینیــل باشــد. بنابرایــن تولیــدات
ــق مطالعــات متعــددی  ــن لیســت نیســت.  در حقیقــت، محققــان طب ــاالی ای در ب
کــه انجــام داده انــد، بــه ایــن نکتــه پــی بردنــد کــه پتانســیل تشــکیل دیوکســین 
بــرای پــی وی ســی و چــوب مشــابه اســت. از لحــاظ ســمیت و قابلیــت اشــتعال، 
ــر از  ــل توجهــی کمت ــزان قاب ــه می ــدروژن آزاد شــده توســط PVC ب ــد هی کلری
آکرولئیــن و ســیانید هیــدروژن تولیــدی از چــوب، نایلــون، چــرم و پشــم اســت. 
همچنیــن ظرفیــت بــاالی کلــر در  PVC ســبب کاهــش اشــتعال و تولیــد گرمــای 
زیــاد، مــی شــود.در نتیجــه مــواد حــاوی PVC، دارای ویژگــی بســیار ارزشــمند 
ــن  ــر ای خــود خامــوش شــوندگی در صــورت آتــش ســوزی، هســتند. عــالوه ب
ــه درســتی ســوزانده شــوند، مشــکلی ایجــاد  ــای PVC ب ــه ه ــی کــه زبال هنگام
ــه هــای دفــن  نمــی کننــد. تشــکیل دیوکســین زمانــی رخ مــی دهــد کــه در زبال
شــده، آتــش ســوزی ایجــاد شــود و یــا آتــش ســوزی در واحدهــای متروکــه یــا 

خــارج از دســترس اتفــاق بیفتــد. 

نگاهی تازه به  pvc در 
ساختمان سازی سبز
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نمــودار موسســه وینیــل کــه انتشــار دی اکســین از تولیــد وینیــل کلرایــد را نشــان مــی دهــد . ایــن نمــودار 
براســاس داده هــای فهرســت انتشــار  مــواد ســمی  EPA  اســت کــه توســط تولیــد کننــدگان گــزارش 

شــده اســت و شــامل تمــام تولیــدات وینیــل یــا انتشــارهای تصادفــی نمــی شــود.

کاهــش انتشــار وینیــل کلرایــد بــا وجــود افزایــش تولیــد  PVC در گــراف بــاال نشــان داده شــده اســت. 
انتشــار  کلــی  VCM  از ســال 1987 حــدود 75% کاهــش یافتــه و  تولیــد رزیــن  PVC 76% افزایــش 

یافتــه اســت.

https://www.BuildingGreen.com
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ــن  ــش،  میانگی ــون آســایش تن ــد کــه آزم شــرکت Trelleborg ادعــا میکن
ــن  ــد را بیــش از 800 ســال تعیی ــات آب بن ــد برخــی از ترکیب طــول عمــر مفی
تنــش را در االســتومرها تســت           Elastocon کــه آســایش  مــی کنــد. 
مــی کنــد، دریافــت کــه ترکیبــات االســتومری Trelleborg درحــد آســتانه 
آســایش قابــل قبــول 50%  بــه طــور قابــل توجهــی طوالنــی تــر از محصــوالت 
ــن  ــه طــور میانگی ــد خدمــت را ب ــات عمــر مفی ــن ترکیب ــد. ای ــی مانن مشــابه م
تــا 841 ســال ثبــت مــی کننــد کــه بــه مراتــب فراتــر از چهــار سیســتم رقیــب 
 ،ISO و  ASTM بــود کــه مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. بــا اســتفاده از روش
شــرکت Elastocon یــک برنامــه آزمــون کــه شــامل انتخاب 8 سیســتم آب 
بنــد  کــه در حــال حاضــر در بــازار موجــود اســت، طراحــی کــرد. ترکیبــات 
ــرای  ــاورالک F601  ب ــوع پ ــد ن Trelleborg  مــورد آزمــون شــامل آب بن
 F165  لولــه هــای پالســتیکی آب آشــامیدنی و فاضالبــی و آب بنــد یکپارچــه

بــرای لولــه هــای بتونــی اســت.

ــرض  ــا را در مع ــد ه ــتومر در آب بن ــدگان Elastocon، االس ــون کنن آزم
ــر  ــا ب ــرات دم ــا اث ــی ســازد ت ــادر م ــا را ق ــد کــه آنه ــرار دادن ــاال ق ــای ب دماه
 ، ISO ــتورالعمل ــق دس ــد. طب ــن کنن ــد را تعیی ــش آب بن ــایش تن ــزان آس می
ــادر  ــن اســاس، آزمــون کننــدگان ق ــود. برای ــزان آســایش 50% ب ــر می حداکث
خواهنــد بــود کــه عمــر مفیــد هــر سیســتم را براســاس تعــداد ســال هایــی کــه 
طــول مــی کشــد االســتیک در آب بنــد بــه آســتانه 50% برســد، محاســبه کنند.

طول عمر 800 ساله 
آب بندهای لوله 

تازه ها
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ــی، در  ــواد غذای ــا م ــاس ب ــردی در تم ــای کارب ــه ه ــرای برنام ب
مقــررات FDA و BGA ، آنتــی اکســیدانت هــای مایــع بــر 
اســاس ویتامیــن E  توصیــه مــی شــود. ایــن آنتــی اکســیدانت هــا 
بعنــوان سیســتم هــا ی ثبــت شــده توســعه یافتــه انــد و زمینــه هــای 
کاربــردی جدیــد را در پلــی اولفیــن هــا و سیســتم هــای فــوم پلــی 
اورتــان فراهــم کــرده انــد. گفتــه شــده اســت کــه در غلظــت هــای 
کوچــک )ppm 300-100(بخصــوص بــا پلــی اولفیــن هــا بســیار 
کارامــد اســت. مســائل مربــوط بــه تغییــر رنــگ پلیمــر را مــی تــوان 
بــا اســتفاده از مــواد افزودنــی کمکــی آنتــی اکســیدان فســفیت بــه 
ــداری رنــگ مــی شــوند و  ــل رساند.فســفیت هــا باعــث پای حداق

جــز آنتــی اکســیدان هــای نــوع دوم مــی باشــند. 

ــک  ــول آروماتی ــک کرومون ــرول، ی ــا توکوف ــا آلف ــن E ی ویتامی
بــا یــک گــروه فنولــی اســت کــه  کامــال جایگزیــن شــده 
 chromane ringــی ــه کرومون ــیژن حلق ــارا اکس ــت پ درموقعی
ــی  ــازه م ــی اج ــدی مولکول ــن پیکربن ــت. ای ــده اس ــرار داده ش ق
دهــد کــه بعنــوان یــک جــاذب بســیار موثــر رادیــکال هــای آزاد 
بــه تنهایــی و یــا بــا فســفیت عمــل کنــد. همچنیــن عملکــرد بهتــر 
و از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه تــر نســبت بــه یــک نــوع 
ــی  ــری در پل ــور موث ــد بط ــی توان ــته و م ــی داش ــک معمول فنولی
اولفیــن هــا، PVC و  ترموپالســتیک هــای مهندســی ، پلــی اورتان 
هــا، االســتومر هــا و چســب هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن 
 Safe ــوان ــت متحــده بعن ــاده توســط ســازمان غــذا و دارو ایال م
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــی اکســیدان م ــوان آنت Gross شــناخته و بعن
ــای  ــه ه ــان در برنام ــر جه ــتفاده در سراس ــرای اس ــرد و ب ــی گی م

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــی م ــواد غذای ــا م تمــاس ب

ویتامین E  به عنوان 
آنتی اکسیدان ها
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تازه ها

Carbotopia فراینــدی اســت کــه بیــش از50% کربــن ضایعات پالســتیکی 
ــد.  ــی کن ــت م ــد، بازیاف ــیلی جدی ــر فس ــای غی ــتیک ه ــد پالس ــرای تولی را ب
Carbotopia مــی توانــد وینیــل را نیــز بازیافــت کنــد و گازهــای غنــی از 
ــا احیــای هیــدروژن و کربــن جــذب شــده  انــرژی را تولیدکنــد و متــان را ب
ــد.  ــنتز کن ــان، س ــی مت ــت حرارت ــتفاده از کاتالیس ــا اس ــه ب ــوراک اولی از خ
ــر  ــان در سراس ــام ذینفع ــکاری تم ــه هم ــن کار، Carbotopia ب ــرای ای ب
زنجیــره ارزش از جملــه صاحبــان ضایعــات رزیــن هــای شســته شــده وینیــل 
ــاز  ــورت  B2B، نی ــه ص ــان  ب ــرده فروش ــدگان و خ ــد کنن ــکاری تولی و هم
دارد.  بازیافــت کربــن در سراســر زنجیــره تامیــن آن موجــب صرفــه جویــی 

ــه ازای هــر تــن وینیــل مــی شــود. در2 بشــکه نفــت ب

بازیافت وینیل با 
Carbotopia و 
صرفه جویی در 
انرژی 
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 TEKNOR ترموپالســتیک هــای ولکانیــزه شــده( از شــرکت( TPV
APEX دارای پــردازش پذیــری برتــر و نیــروی آب بنــدی بیشــتر و طوالنی 
تــر اســت. آخریــن تولیــد TPV یــک ترکیــب روانــکاری شــده بــرای آب 
بنــدی و واشــر لولــه اســت کــه گفتــه مــی شــود همــان مزایــای پــردازش و 
عملکــرد الســتیک هــای ترموســت را دارد. TPV دارای اســتحکام کششــی 
ــر ایــن روانــکاری افزایــش یافتــه،  و مقاومــت سایشــی بــاال هســتند.عالوه ب
ــم  ــا را فراه ــاری از خط ــاژ ع ــد و مونت ــریعتر آب بن ــردن س ــکان وارد ک ام
ــای  ــه ه ــردن لول ــد ک ــتفاده در آب بن ــرای اس ــاص ب ــور خ ــه ط ــی کند.ب م
فاضــالب بــدون فشــار و زهکشــی طراحــی شــده اســت. امــا بــه عنــوان یــک 
ــود  ــی 16% از خ ــه بزرگ ــی ب ــب اصطکاک ــده ضری ــکاری ش ــب روان ترکی
ــتری را در دوره ای  ــدی بیش ــروی آب بن ــن  TPV نی ــد. ای ــی ده ــان م نش
از ســال  نســبت بــه الســتیک  نشــان مــی دهــد کــه توســط درجــه آســایش 
تنــش انــدازه گیــری مــی شــود و عمــر مفیــد کاری آب بنــد لولــه افزایــش 
ــه  ــه داخــل لول ــا از خــارج ب ــده ه ــع از نشــتی و نفــوذ آالین ــد و مان مــی یاب
ــاز  ــن(و ف ــی پروپیل ــی اولفین)پل ــاز پالســتیکی یــک TPV،پل مــی شــود. ف
الســتیکی آن االســتومر اتیلن_پروپیلــن میباشــد. توانایــی قالــب گیــری دو 
جزئــی) ترکیــب دو جــز الســتیک و پالســتیک( یــک مزیــت کلیــدی بــرای 

آب بنــدی لولــه اســت.

TPV روانکاری شده، 
الستیک آب بند ها را به 

چالش می کشد

تازه ها
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سیستم لوله کشی cpvc  درکاربردهای  
نمک زدایی

چـکیـده 
آب یک ماده ی کمیاب است و دسترسی به آب آشامیدنی مناسب برای جمعیت جهان ضروری است. در حالی که 
بیش از 70 درصد از سطح سیاره ما را آب تشکیل می دهد. دولت های ملی و مدیران بخش آبرسانی، مهندسین و 
مقامات اجرایی خود را به چالش می کشند تا تکنولوژی هایی را پیدا کنند که به منابع تامین آب آشامیدنی با کیفیت 
لوله کشی  این گزینه هاست. سیستم های  از  یابند. نمک زدایی آب شور یکی  اعتماد و کم هزینه دست  قابل  باال، 
ارائه آب تمیز و آب آشامیدنی در مناطق  CPVC در کاربردهای نمک زدایی یک راه حل مقرون به صرفه برای 
ساحلی صخره ای و مناطق بیابانی است. این مقاله در مورد مقاومت شیمیایی CPVC و استفاده از آن در برنامه های 

نمک زدایی، همراه با افزایش اطمینان و اعتماد، سرمایه و هزینه های جاری زندگی را کاهش می دهد.

مـقدمـه
CPVC از واکنــش رزیــن PVC بــا کلــر تولیــد میشــود، کلــر،  جایگزیــن یکــی از مولکولهــای هیــدروژن در زنجیــره 
پلیمــری میشــود و در نتیجــه یــک رزیــن یــا پلیمــر بــا محتــوای کلــر 63-70% در مقایســه بــا PVC  کــه دارای درصــد 

کلــر 57% اســت، تولیــد مــی شــود.

ــده  ــا، روان کنن ــگ ه ــا، رن ــتابالیزر ه ــد اس ــف مانن ــواد مختل ــا م ــا PVC، ب ــابه ب ــور مش ــه ط ــای CPVC ب ــن ه رزی
هــا، اصــالح کننــده هــای ضربــه و غیــره بــرای تولیــد ترکیبــات CPVC مخلــوط مــی شــوند. ســپس ایــن ترکیبــات 
ــه هــا،  ــه قطعاتــی ماننــد لول مــی تواننــد توســط تکنیــک هــای متــداول ماننــد قالــب گیــری تزریقــی و اکســتروژن، ب
اتصــاالت و دریچــه هــا تبدیــل شــوند. حجــم زیــاد کلــر در ترکیبــات CPVC بــه آنهــا ایــن اجــازه مــی دهــد تــا در 
برنامــه هــای کاربــردی لولــه کشــی، کــه نیــاز بــه عملکــرد  در دمــای باالتــر ، خــواص مکانیکــی برتــر، مقاومــت در 
برابــر خوردگــی و بازدارندگــی شــعله بهتــر اســت، مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ترکیبــات CPVC بــه طــور معمــول 
یــک نقطــه نــرم شــدگی )Vicat )VSP تــا 115 درجــه ســانتیگراد یــا باالتــر دارنــد و نســبت بــه اســیدها، بازهــا، نمــک 
هــا وخورنــده هــا بســیار مقــاوم هســتند. سیســتم هــای تهیــه شــده از ترکیبــات CPVC بــرای حمــل مایعــات خورنــده 
در دمــای بــاال تــا ~ 95 درجــه ســانتیگراد اســتفاد شــود. در مــورد همــه سیســتم هــای لولــه کشــی پالســتیکی ، طــول 

عمــر مــورد انتظــار ،بــه دمــا و فشــار و همچنیــن غلظــت مایعــی کــه حمــل مــی شــود، بســتگی دارد.

گردآوری و ترجمه

 مهندس آمنه سیفی پور
مدیر کنترل کیفیت شرکت 

نگاه نگین

مقاله علمی دو
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کاربردهای  سیستم لوله کشی cpvc  درکاربردهای  نمک زدایی

نمک زدایی
اســاس فرآیندهــای نمــک زدایــی  اســتفاده از غشــاهای نیمــه تــراوا بــرای نمــک زدایــی است.اســتفاده از تکنولــوژی اســمز معکــوس )RO( باعــث 
مــی شــود کــه کــه 95 تــا 99 درصــد از نمــک هــای محلــول و مــواد معدنــی موجــود در آب شــور حــذف شــود کــه منجــر بــه تولیــد آب آشــامیدنی 

ســالم و بــدون نمــک مــی شود.)شــکل 3(

قبــل از ورود بــه غشــاهای اســمز معکــوس، آب شــور بــه جهــت کشــتن باکتــری هــا بوســیله افــزودن اکســید کننــده زیســت کــش هــا ماننــد کلــر 
تحــت عمــل تصفیــه قــرار میگیــرد .در ادامــه بیوســولفیت جهــت غیــر فعــال کــردن کلــر کــه مــی توانــد غشــاهای کامپوزیتــی نــازک را تخریــب 
کنــد، اضافــه مــی شــود.مهار کننــده هــای آلودگــی بیولوژیکــی همچنیــن مــی تواننــد بــه منظــور جلوگیــری از تشــکیل لجــن یــا لجــن تشــکیل شــده  
توســط باکتــری هــای کشــته شــده اضافــه شــوند. عــالوه بــر ایــن، تنظیــم pH، ســختی و قلیایــی بــا افــزودن اســید )بــه عنــوان مثــال ســولفوریک تــا 
44%، اســید هیدروکلریــک تــا 30%( و مهــار کننــده هــای مقیاســی ممکــن اســت بــه آب شــور اضافــه شــود تــا مقیــاس ســازی بــه حداقــل برســد 

)شــکل 4در صفحــه بعــدی(
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مقاله علمی دو

لوله های فلزی تخریب دیواره داخلی و خارجی در اثر 
خوردگی نشان میدهد.

بعــد از فرآینــد نمــک زدایــی، عملیــات پســادرمان هــم بــرای آب مــورد 
ــد  ــواد شــیمیایی مانن ــاز اســت. م ــورد نی ــاز مصــرف و هــم فاضــالب م نی
اســید هیدروکلریــک )تــا 30%(، هیدروکســید ســدیم و ســولفوریک 
ــی  ــتفاده م ــان اس ــد از درم ــل و بع ــه قب ــر دو مرحل ــا 45% در ه ــید ت اس
ــه وســیله  ــرای مصــارف انســانی اغلــب ب ــی کــردن آب ب شــود. ضدعفون
ــه عنــوان مــواد  کلــر زدن یــا کلرامیــن )کلــر و آمونیــاک(، کــه هــر دو ب
ضدعفونــی موثــر "باقــی مانــده" بــرای هــر گونــه آلودگــی آب زیرزمینــی 

اســت، انجــام مــی شــود. 
ــن  ــد، بنابرای ــده باش ــت خوردن ــن اس ــز ممک ــده  نی ــی ش ــک زدای آب نم
بــرای تنظیــم PH  بیــن  6/8 تــا8/1 و بــرای ضــد عفونــی و کنتــرل 
ــک  ــد نم ــود. فرآین ــی ش ــه م ــود اضاف ــا س ــک ی ــه آن آه ــی  ب خوردگ
ــه عنــوان  زدایــی باعــث مــی شــود حــدود 50 درصــد از آب خوراکــی ب
آب محصــول برداشــت شــود و 50 درصــد باقــی مانــده )حــاوی نمکهــای 

غلیــظ و بــه همیــن دلیــل بــه طــور بالقــوه بــرای سیســتم هــای لولــه کشــی 
ــی شــود. ــده م ــع بازگردان ــه منب ــده هســت ( ب خورن

لوله کشی CPVC در نمک زدایی
ــیمیایی  ــواد ش ــدادی از م ــت ، تع ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــه م ــه ک همانگون
درنمــک زدایــی آب شــور اســتفاده مــی شــود؛ CPVC مقاومــت عالــی 
ــه  ــاالی 95 درجــه ســانتیگراد را نســبت ب ــر خوردگــی در دمــای ب در براب
ایــن مــواد شــیمیایی نشــان مــی دهــد، و بــه همیــن دلیــل ایــن مــواد لولــه 
ــواد  ــی م ــالف برخ ــر خ ــت. ب ــردی اس ــن کارب ــب در چنی ــی مناس انتخاب
ــود، CPVC  در  ــی ش ــتفاده م ــتیکی اس ــای پالس ــه ه ــه در لول ــر ک دیگ

ــت شــده اســت. ــه شــده ثاب ــر و آب کلرین ــه کل مقاومــت ب

)شکل 5(-مواد شیمیایی مورد استفاده در نمک زدایی

بعد از سالها لوله های cpvc آثاری از تخریب و 
خوردگی  نشان نمی دهد.

نکاتی در کارخانجات آبی
  pH خوردگی شیمیایی ناشی از اسید ها و بازهای قوی استفاده شده در خنثی سازی *

* خوردگی میکروبی ناشی از مسیل های لجن و رشد بیولوژیکی در آب
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کاربردهای  سیستم لوله کشی cpvc  درکاربردهای  نمک زدایی

در مقایســه بــا فــوالد، ایــن لولــه هــا هیــچ گونــه حفاظتــی در برابــر خوردگــی الزم نــدارد و صرفــه جویــی قابــل توجهــی نیــز مــی توانــد نــه تنهــا در 
وزن، بلکــه در هزینــه هــای نصــب نیــز انجــام شــود. )شــکل 6 و 7(

)شکل 6(-مقایسه وزنی در هر 100 متر لوله

)شکل 7(-هزینه های نصب

نتیجه گیری  : 
CPVC مزایــای متعــددی را بــرای فرآینــد شــیرین کنندگــی ارائــه مــی دهــد و بــه ســرعت در حــال رشــد در کارخانجــات شــیرین ســازی اســت. 

سیســتم هــای لولــه کشــی CPVC مــورد اســتفاده در چنیــن کارخانــه هایــی  بایــد توانایــی مقاومــت در برابــر مــواد شــیمیایی متعــدد داشــته باشــد. 
مقاومــت در برابــر خوردگــی آب دریــا داشــته باشــند و در عیــن حــال یــک راه حــل مقــرون بــه صرفــه و پایــدار ارائــه دهنــد.

خــوراک هــای شــیمیایی  بــرای فرآیندهــای اســمز معکــوس شــامل اســیدها و بــاز هــای قــوی، نمــک هــا و عوامــل کاهنــده کــه بــرای مبادلــه یونــی 
یــا در عملیــات تنظیــم PH و ســختی اســتفاده میشــود، اســت. از آنجــا کــه CPVC مســتعد حملــه از طــرف ســطوح بــاالی کلریــد نیســت، نیــاز بــه 
پــاک کنندگــی بــا اســید هماننــد لولــه هــای فلــزی نــدارد. نیــاز بــه حفاظــت بــا هزینــه بــاال در برابــر خوردگــی  نــدارد. توانایــی باالیــی در مقاومــت 
در برابــر اوزون و دمــای  بــاال و اشــعه مــاورا بنفــش دارد و مقاومــت بســیار خوبــی در برابــر رشــد میکروبــی نشــان مــی دهــد و همچنیــن راه حلــی 
مقــرون بــه صرفــه بــرای ارائــه آب آشــامیدنی بــه مناطــق ســاحلی بــا کمبــود آب اســت و بــه آســانی بــرای خطــوط تخلیــه آب تــازه اســتفاده مــی 

شــود .

CPVC در کارخانــه هــای شــیرین ســازی در سراســر جهــان نصــب شــده اســت. از مکزیــک تــا هنــد، سیســتم هــای CPVC بــه تامیــن آب آشــامیدنی 

جمعیــت در حــال افزایــش کمــک مــی کنــد.
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گردآوری و ترجمه

 مهندس شادی حقدوست
دفـتر انـجمن

خواندنی و کاربردی

تست های بلند مدت لوله های pvc در هلند

معمــوالً قبــل از اینکــه لولــه هــا در داخــل زمیــن دفــن شــوند، بــرای اطمینــان از  کارایــی عملکــرد در طــول عمــر 
ــای قدیمــی صــورت  ــه ه ــه لول ــر روی نمون ــروژه ای ب ــراً پ ــن حــال، اخی ــا ای ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ، م
 Kiwa   ــدی ــی هلن ــه تحقیقات ــط موسس ــه توس ــروژه ای ک ــت آورد. پ ــا را بدس ــد آنه ــر مفی ــول عم ــا ط ــه ت گرفت
Technology  اداره مــی شــود، آزمایشــی بــر روی یــک خــط لولــه 500 متــری و دارای 49 محــل اتصــال، لولــه 
هــای گاز و آب تحــت شــرایط مختلــف انجــام شــده اســت. مدیــر شــرکت کیــوا، در کنفرانــس زیرســاخت هــای 
لولــه هــای پالســتیکی کــه اخیــراً در شــهر لنــدن برگــزار شــد، گفــت؛ منافــع شــرکت هــا در ایــن اســت کــه بداننــد 
چگونــه مــی تواننــد مــدت زمــان طــول عمــر مفیــد لولــه هــای دفنــی خــود را افزایــش دهنــد. کیــوا 9 حفــاری را بــر 
روی لولــه آب ســایز mm 110 کــه در فشــار bar 3/5-10 مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود، انجــام داد، همچنیــن 
همیــن تعــداد حفــاری را بــر روی لولــه ای مشــابه در فشــار bar 0/09-1 و بیشــتر از 9 حفــاری را بــر روی لولــه گاز 
mm 32 در فشــار bar 0/8-1 انجــام داد. در هــر حفــاری، m 10-30 لولــه اســتخراج مــی شــود. ســپس نمونــه هــا 
ــد. نتایــج  در طیــف وســیعی از تســت هــای فیزیکــی شــامل فشــار هیدرواســتاتیکی مــورد ســنجش قــرار مــی گیرن
نشــان دادنــد کــه کیفیــت لولــه هــای PVC باقــی مانــده پــس از50-30 ســال مصــرف طبــق اســتانداردهای مدنظــر 
هنــوز هــم در ســطح باالیــی قــرار دارد. او گفــت؛ تفــاوت هایــی بیــن لولــه هــای جدیــد و قدیــم وجــود دارد کــه ایــن 
تفــاوت هــا شــامل تغییــر در دمــای انتقــال شــکنندگی بــه چقرمگــی مــی باشــد. دلیــل ایــن امــر بســیار ســاده اســت؛ در 

طــول زمــان، تولیدکننــدگان PVC محصــوالت بهتــری تولیــد کــرده انــد و ایــن امــر ادامــه خواهــد یافــت. 
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خواندنی و کاربردی

pvc راحتی نصب در لوله های 

ــر ایــن وزن ســبک و  ــه جویــی در زمــان نصــب اســت. عــالوه ب ــه و اتصــاالت  PVC راحتــی نصــب و صرف یکــی از ویژگــی هــای لول
راحتــی سیســتم اتصــاالت و عــدم نیــاز بــه حافظــت از خوردگــی و مــواد عایــق بنــدی، یــک مزیــت رقابتــی بــرای پــی وی ســی نســبت بــه 
ســایر مــواد مــی باشــد. اجــرای اتصــال پــوش فیــت خیلــی ســریع اســت. روش اتصــال جوشــی لولــه هــای پلــی اتیلنــی بایــد طبــق اســتاندارد 
ملــی ایــران بــه شــماره 18648 انجــام شــود. بــه نــدرت پیــش مــی آیــد کــه نصابــان بــه طــور دقیــق از ایــن اســتاندارد در جوشــکاری  تبعیــت 
کننــد و خنــک کاری بــه درســتی انجــام نمــی شــود. جــوش خــوب، زمــان بــر اســت. زمــان تخمیــن زده شــده بــرای روش هــای مختلــف 

اتصــال در جــدول نشــان داده شــده اســت.
جدول - زمان تخمین زده شده برای اتصال محصوالت لوله
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گفتــه مــی شــود کــه لولــه هــای  pvc در دماهــای کاری 
ــل فشــار کاری  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــری دارن ــاال اســتحکام کمت ب
مجــاز بــرای لولــه هــای  pvc تحــت فشــار در دماهــای بــاالی 
ــد. از ســوی دیگــر،  ــی یاب 20 درجــه ســانتی گــراد کاهــش م
ــد،  ــای کاری کاهــش مــی یاب ــی کــه دم اســتحکام  pvc زمان
بیشــتر مــی شــود. از ایــن رو توانایــی مقاومــت در برابــر فشــار 
داخلــی در دماهــای کمتــر ازC ° 20 بیشــتر اســت. توجــه 
داشــته باشــید کــه فشــار اســمی )PN( براســاس کارکــرد در 
دمــای C° 20 اســت. در دماهــای بــاالی 20 درجــه اســتحکام 
کاهــش مــی یابــد و  در دماهــای پاییــن تــر  اســتحکام افزایــش 

مــی یابــد.
 در حــال حاضــر در اســترالیا افزایــش فشــار کاری بــرای      لوله 
ــر C° 20 انجــام نمــی شــود.  ــای زی ــای تحــت فشــار در دم ه
بــرای مثــال یــک لولــه  pvc بــا PN12 دارای حداکثــر فشــار 
ــر از  ــن ت ــای پایی ــای C° 20 و در دم کاری Mpa 1.2 در دم
ایــن مقــدار اســت. حتــی اگــر در دماهــای پاییــن تــر اســتحکام 
ــن  ــای پایی ــه در دماه ــه ضرب ــت ب ــد.کاهش مقاوم ــتر باش بیش
ــه در محــل  ــی اســت کــه ضرب ــرای نصــب های ــی ب تنهــا نگران
ــون  ــه  pvc مدف ــک لول ــد. ی ــی افت ــاق م ــی اتف ــرویس ده س
ــه  ــی ک ــا زمان ــود و  تنه ــی ش ــت م ــول محافظ ــرایط معم در ش
حفــاری هــا در مجــاورت خــط لولــه انجــام میشــود، در معــرض 
ــای  ــر از دم ــرف نظ ــرد. ص ــی گی ــرار م ــه ق ــه ضرب ــیب ب آس
ــگر  ــط کاوش ــر توس ــون اگ ــه  pvc  مدف ــک لول ــرد، ی کارک
ــه قــرار بگیــرد، ممکــن اســت کــه  و یــا کــج بیــل تحــت ضرب
آســیب ببینــد. هــر گونــه کاهــش چقرمگــی در دماهــای پاییــن 
تــر از C° 20 نمــی توانــد پیامدهــای بزرگــی داشــته باشــد. در 
مقابــل، در نصــب هــای رو زمینــی ممکــن اســت کــه لولــه هــا 
ــه  ــوط ب ــین آالت مرب ــزات و ماش ــتی و تجهی ــای دس ــا ابزاره ب
بلنــد کــردن و جابــه جایــی ماننــد اتومبیــل، کامیــون و لیفتراک 

لوله های  pvc در دمای کاری پایین

ــرای  ــن احتمــال بیشــتری ب ــد. بنابرای ــرار گیرن در معــرض آســیب ق
ــل در  ــن دلی ــه همی ــود دارد.ب ــی وج ــای روزمین ــه ه ــه لول ــه ب ضرب
نصــب هــای روزمینــی لولــه هــا بایــد در مــکان هایــی قــرار گیرنــد 
کــه ضربــات ناشــی از تجهیــزات و ماشــین آالت حداقــل باشــد یــا 
نصــب بــا حفاظــت مکانیکــی ماننــد موانــع فلــزی انجــام شــود. ایــن 
بــه ویــژه بــرای لولــه هایــی اســت کــه دمــای کاری پایینــی دارنــد و 
بنابرایــن بــه ضربــه حساســترند.تاثیر دمــای پاییــن بــر چقرمگــی لولــه 
هــای pvc مانــع از اســتفاده موفــق لولــه هــای  pvc در بســیاری از 
ــوری آب و ســایر مایعــات دیگــر در  ــا ســیال هــای عب کاربردهــا ب
 °Cدر دماهــای pvc  ــه هــای دمــای زیــر C° 20 نشــده اســت .لول
10-  بــرای محلــول هــای گلیکــول و آب در کاربردهــای پــردازش 
ــده  ــتفاده ش ــت اس ــا موفقی ــترالیا ب ــی در اس ــواد غذای ــیدنی و م نوش
اســت. بــرای لولــه هــای  pvc  حــاوی آب حداقــل دمــای ســرویس 
کاری تــا رســیدن بــه C° 0 مجــاز اعــالم شــده اســت. هنــگام نصــب 
لولــه هــای  pvc در دماهــای باالتــر از دمــای کارکــرد، مالحظاتــی 

بایــد بــرای انقبــاض حرارتــی در نظــر گرفتــه شــود. 
ضریــب انبســاط حرارتــی pvc 7 x 10 5- °C -1 اســت.بنابراین، 
ــود،  ــرد ش ــا C° 0 س ــر از C° 20  ت ــری  pvc،اگ ــه 6 مت ــک لول ی
AS/ حــدود 8.4 میلیمتــر منقبــض خواهــد شــد. در اســتاندارد

NZ2032 اســترالیا، چگونگــی نصــب لولــه هــای  PVC بــا در نظــر 
ــای نصــب  ــاوت از دم ــی متف ــاض در دماهای ــن انبســاط و انقب گرفت
ارائــه شــده اســت.  کمتریــن میــزان طــول آزاد لولــه کــه الزم اســت 
ــر  ــودار زی ــود، در نم ــه ش ــر گرفت ــاط در نظ ــاض و انبس ــت انقب جه
ارائــه شــده اســت.به عنــوان مثــال بــرای لولــه بــا قطــر خارجــی 63 
میلیمتــر و میــزان انبســاط10 میلــی متــر، طــول آزاد a برابــر بــا 850 

میلیمتــر اســت.

نمودار1- میزان طول آزاد الزم برای انبساط و انقباض
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pvc  تاثیر عوامل جوی بر لوله و اتصاالت

پلــی وینیــل کلرایــد شــبیه بســیاری از مــواد دیگــر، تحــت تاثیــر 
آب و هــوا قــرار مــی گیــرد. هوازدگــی نــه تنهــا در مــورد 
پالســتیک هــا، بلکــه در مــورد ســایر مــواد ماننــد چــوب و فلــزات 
وجــود دارد و اقدامــات پیشــگیرانه بــرای محافظــت در برابــر 
ــا ایــن حــال، چــوب  فرســایش و هوازدگــی انجــام مــی شــود. ب
ــگ و  ــد رن ــی مانن ــا پوشــش های ــزی معمــوال ب و محصــوالت فل
روغــن هــا محافظــت مــی شــوند، عوامــل محافظــت کننــده بــرای  
pvc مــی توانــد در خــود مــواد گنجانــده شــود و در مــورد لولــه 
هــای  pvc محافظــت بــا افــزودن phr1.5 از رنگدانــه هــای     
 pvc phr 100رزیــن   )TiO2( در هــر  تیتانیــوم  اکســید  دی 

ــد. بدســت مــی آی

pvc  هوازدگی
زمانــی کــه  pvc محافظــت نشــده در معــرض نورخورشــید 
قــرار مــی گیــرد، اشــعه ماورابنفــش منجــر بــه ایجــاد یــک 
ســری از واکنــش هــای پیچیــده مــی شــود کــه باعــث تخریــب 
ــا تشــکیل ترکیبــات بســیار رنگــی  پلیمــر   مــی شــود. تخریــب ب
همــراه اســت. در واقــع، تغییــر رنــگ  pvc محافظــت نشــده بــه 
ــی  ــتفاده م ــش اس ــعه ماورابنف ــی اش ــری کم ــدازه گی ــوان ان عن
 pvc  ــای ــه ه ــه در لول ــی ک ــل محافظت ــن عام ــج تری ــود. رای ش
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــوم اس ــید تیتانی ــود،  دی اکس ــتفاده  میش اس
ــد و از  ــی کن ــذب م ــد را ج ــل دی ــش قاب ــای ماورابنف ــعه ه اش
مولکــول هــای  pvc محافظــت مــی کند.بــرای لولــه و اتصــاالت 
ــل  ــوم روتای ــرم پوشــیده از دی اکســید تیتانی ــک ف در اســترالیا ی
بــرای حفاظــت بهینــه اســتفاده مــی شــود و بــه حداقــل رســاندن 
گچــی شــدن و رســیدن بــه پراکندگــی خــوب کمــک مــی کنــد.

مطالعات قرار گیری در معرض هوازدگی

تعــداد زیــادی از مطالعــات در مــورد حفاظــت از  pvc در برابــر 
اثــرات هوازدگــی انجــام شــده اســت. دو مــورد مهــم  از ســوی 
uni bell  در ایالــت متحــده و CSIRO در اســترالیا انجــام شــد. 
هــر دو مطالعــه شــامل قــرار گرفتــن  نمونــه هــای لولــه در شــرایط 
شــدید هوازدگــی اســت. بــرای مثــال مطالعــه CSIRO بــر روی 
نمونــه هایــی کــه در Broken Hill در معــرض هوازدگــی قــرار 
داده شــدند، انجــام شــد. در حالــی کــه در امریــکا، نمونــه هــا در 
ــه در  ــور ک ــرار گرفتند.همانط ــرض ق ــف در مع ــکان مختل 12 م
 pvc  ــای ــه ه ــتفاده از لول ــا اس ــترالیا ب ــه CSIRO در اس مطالع
 TiO2 تولیــد شــده در اســترالیا انجــام شــد، اســاس بــر الزامــات
اســت کــه در اســتانداردهای اســترالیا/ نیوزیلنــد بــرای لولــه هــای 
ــات  ــت. مطالع ــده اس ــخص ش ــار مش ــدون فش ــار و ب ــت فش تح
ــرای  ــوم ب ــید تیتانی ــه  phr 1.5از دی اکس ــت ک ــان داده اس نش
حفاظــت از لولــه هــای  pvc مناســب اســت و هیــچ مزیــت 
ــه لولــه و  ــا اضافــه کــردن غلظــت هــای بیشــتر ب قابــل توجهــی ب
اتصــاالت بــه دســت نمــی آیــد.  اگــر چــه دی اکســید تیتانیــوم 
ــه محصــوالت تزئینــی افــزوده مــی  ــه دالیــل زیبایــی ب اضافــی ب

شــود.

pvc  اطالعات فنی
 pvc  نشــان داد کــه قــرار گیــری لولــه هــای unibell مطالعــات 
بــه مــدت 2 ســال در شــرایط مختلــف آب و هوایــی خصوصیات 
دهــد.  نمــی  تغییــر  را  مــدول  و  اســتحکام کششــی  بالــک، 
CSIRO همچنیــن نشــان داد کــه تنــش تســلیم بعــد از دو ســال 
 TiO2 قرارگیــری در معــرض هوازدگــی صــرف نظــر از غلظــت
 CSIRO ــه گــزارش ــا توجــه ب ــد. آنچــه کــه ب ــر نمــی کن تغیی
ــی  ــک دوره زمان ــود. در ی ــه ب ــطح لول ــت س ــرد، براقی ــر ک تغیی
حــدود 12 مــاه ، کاهشــی تصاعــدی در براقیــت ســطح  صــورت 
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ــت.  ــورت نگرف ــری ص ــر دیگ ــچ تغیی ــس از آن هی ــت و پ گرف
درحالــی کــه مقاومــت بــه ضربــه نوارهــای در معــرض، در 
مطالعــه CSIRO کــه بــه مــدت 2 ســال در معــرض هوازدگــی 

ــه هــای تولیــدی بــود. ــا لول ــد، مشــابه ب بودن

لوله های  pvc در سرویس دهی

لولــه و اتصــاالت قدیمــی تــر SWV و  لولــه و اتصــاالت جدیــد 
ــری  ــرار گی ــا ق ــی کــه در آنه ــر DWV، اغلــب در کاربردهای ت
در معــرض نــور خورشــید مــداوم اســت، بــدون هیــچ گونــه اثــر 
جانبــی در طــول عمــر مفیــد، نصــب مــی شــدند. اغلــب لولــه و 
اتصــاالت تحــت فشــار PVC زیرزمیــن نصــب  مــی شــوند، امــا 
ــه  ــی و کارخان ــا در کاربردهــای صنعت ــل اســتفاده از آنه ــه دلی ب
هــای تصفیــه آب،  اســتفاده از آنهــا روی کار و در معرض اشــعه 
ــده  ــه ش ــه توصی ــی ک ــت. در حال ــول نیس ــر معم ــش غی ماورابنف
اســت کــه در صنعــت لولــه هــای پالســتیکی بــرای محافظــت از 
لولــه هــای تحــت فشــار  PVC از رنــگ آمیــزی بــا رنــگ هــای 
ــه عــوارض  ــچ گون ــدون هی ــب ب ــه آب اســتفاده شــود و اغل پای
ــش  ــود ، پوش ــی ش ــال م ــگ اعم ــه رن ــی ک ــت. جای ــی اس جانب
ــدارد  ــه درســتی حفــظ نمــی شود.شــواهدی وجــود ن احتمــاال ب
کــه نشــان دهــد طــول عمــر لولــه هــای تحــت فشــار  PVC از 

رنــگ آمیــزی ســود مــی بــرد.

نتیجه
• مطالعــات تاییــد مــی کنــد کــه دی اکســید تیتانیــوم محافظــت 
عالــی بــرای لولــه هــای  PVC در برابــر اشــعه UV  ایجــاد      

مــی کنــد.

ــن   ــر  phr 100رزی ــه phr 1.5در ه ــوب رنگدان ــت مطل • غلظ
ــت. pvc اس

ــت در  ــرای حفاظ ــوم ب ــید تیتانی ــت phr 1.5  از دی اکس • غلظ
ــع  ــرای حداقــل دو ســال کافــی اســت و در واق ــارش ب ــن انب حی
انتظــار مــی رود کــه در برابــر نــور خورشــید در بســیاری از 

ــود. ــم ش ــت فراه ــه محافظ ــر لول ــول عم ــرای ط ــا ب کاربرده

نکتــه: لولــه و اتصاالتــی کــه در معــرض دمــای بــاال قــرار 
ــای  ــده ه ــتفاده از پایدارکنن ــا اس ــد ب ــد، بای ــی گیرن م
حرارتــی مناســب در برابــر تخریــب حرارتــی محافظــت 

شــوند.

لولــه هــای غیــر ســفید  کــه بــرای دوره هــای طوالنــی در 
معــرض اشــعه ماورابنفــش قــرار مــی گیرنــد، ممکــن اســت کــه 
نشــانه هایــی از محــو شــدن رنــگ و یــا گچــی شــدن رو ســطح 

در معــرض قــرار گرفتــه نشــان دهنــد امــا ایــن فقــط یــک اثــر 
ســطحی اســت. اســتحکام هــوپ و ســفتی لولــه هــای  pvc بــا 
گچــی شــدن و محــو شــدن رنــگ در ســطح تغییــر نمــی کنــد.

ــتفاده در  ــورد اس ــزرگ م ــای ب ــا قطره ــژه ب اتصــاالت pvc وی
ــدون فشــار ممکــن اســت دارای  کاربردهــای تحــت فشــار و ب
دی اکســید تیتانیــوم کمتــر از phr  1.5باشــند. ایــن محصــوالت 
بایــد بــا عبــارت نیــاز بــه حفاظــت بــرای کاربردهــای بیــرون  و 

در معــرض نــور مســتقیم، نشــانه گــذاری شــود.

پیشنهادات:

AS/ ســاخته شــده طبــق اســتاندارد pvc  1- لولــه و اتصــاالت
NZS و حــاوی حداقــل  phr 1.5 دی اکســید تیتانیــوم مجــاز 
ــل  ــه مــدت حداق ــرون ب ــارش و نگهــداری در فضــای بی ــه انب ب

دو ســال اســت.

ــق  ــده طب ــاخته ش ــار س ــت فش ــاالت  pvc تح ــه و اتص 2- لول
اســتاندارد AS/NZS  و حــاوی حداقــل  phr 1.5 دی اکســید 
ــگ  ــه رن ــر اینک ــدارد مگ ــزی ن ــگ آمی ــه رن ــاز ب ــوم نی تیتانی

ــد. ــی باش ــل زیبای ــرای دالی ــزی ب آمی
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خواندنی و کاربردی

ــت  ــای تح ــه ه ــرای لول ــیون ب ــای فرموالس 1- راهنم
ــه ــده ضرب ــالح کنن ــدون اص ــار ب فش

 PVC  ــه هــای اصــالح نشــده ــن لول ــه هــا همچنی ــوع از لول ــن ن ای
نیــز نامیــده مــی شــوند. ســطح فیلــر را مــی تــوان تــا phr 4 افزایــش 
داد، درصورتــی کــه پایدارســازی بــا قلــع یــا ســرب انجــام نشــود.

۲-راهنمــای فرموالســیون بــرای لولــه هــای تحــت فشــار 
بــا اصــالح کننــده ضربــه

3-راهنمــای فرموالســیون بــرای لولــه هــای opvc تحت 
ر فشا

Pvc(k=65-68) phr100

فیلر phr 2 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

 یا
استابالیز مرکاپتید اوکتیل قلع یا متیل قلع

phr 3 2 تا

phr 3 2 تا

phr 2/5 1/8 تا

phr 0/5 0/3 تا

کلسیم استئارات phr 1 0/4 تا

پارافین وکس phr 1 0/6 تا

پلی اتیلن واکس phr 0/6 0 تا

پلی اتیلن واکس اکسید شده phr 0/2 0/1 تا

Pvc(k=65-68) phr100

فیلر phr 4 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 4 2/5 تا

phr 4 3 تا

phr 3/2 2تا

)CPE اصالح کننده ضربه )آکریالت یا phr 8 4 تا

Pvc(k=65-68) phr100

فیلر phr 4 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/5 2/5 تا

phr 3/5 2/5 تا

phr 2/5 1/8 تا

راهنمای فرموالسیون برای لوله ها در کاربردهای مختلف
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4-راهنمای فرموالسیون برای لوله های فاضالبی

ــته  ــای هس ــه ه ــرای لول ــیون ب ــای فرموالس ۵- راهنم
ــی فوم

فرموالسیون برای هسته فومی 

Pvc(k=65-68) phr100

فیلر phr 30 10 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

 یا
استابالیز مرکاپتید اوکتیل قلع یا متیل قلع

phr 2/8 1/8 تا

phr 3/5 2 تا

phr 3 2 تا

phr 0/5 0/3 تا

کلسیم استئارات phr 1 0/4 تا

پارافین وکس phr 1 0/6 تا

پلی اتیلن واکس phr 0/6 0 تا

پلی اتیلن واکس اکسید شده phr 0/2 0/1 تا

Pvc(k=57-60) phr100

اصالح کننده جریان )آکریالت( phr 3 1 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/7 2/7 تا

phr 5 3/5 تا

phr 2/8 2 تا

فیلر phr 20 5 تا

عامل دمنده phr 0/6 0/2 تا

Pvc(k=65-68) phr100

فیلر phr 20 5 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/7 2/7 تا

phr 5 3/5 تا

phr 3/5 2/5 تا

خواندنی و کاربردی

6- راهنمای فرموالسیون برای لوله های زهکشی

 فرموالســیون  بــرای الیــه داخلــی و خارجــی لولــه هــای 
ــته فومی هس

Pvc(k=65-68) phr100

اصالح کننده جریان)آکریالت( phr 2 0 تا

فیلر phr 15 5 تا

)CPE اصالح کننده ضربه )آکریالت یا phr 5 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/5 2/5 تا

phr 3/2 2/2 تا

phr 3 2 تا
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خواندنی و کاربردی

7-فرموالسیون برای لوله های برقی

8-راهنمای فرموالسیون برای لوله های ناودانی

9-راهنمای فرموالسیون برای اتصاالت

Pvc(k=65-68) phr100

اصالح کننده جریان)آکریالت( phr 2 0 تا

فیلر phr 10 0 تا

)CPE اصالح کننده ضربه )آکریالت یا phr 8 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/5 2/5 تا

phr 3/5 2/5 تا

phr 3 2 تا

Pvc(k=65-68) phr100

)CPE اصالح کننده ضربه )آکریالت یا phr 15 5 تا

فیلر phr 5 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک

برپایه استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک
برپایه استابالیزر سرب

phr 3/7 2/7 تا

phr 4/2 2/7 تا

phr 5 4 تا

Pvc(k=57-59) phr100

فیلر phr 2 0 تا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک برپایه
استابالیزر اورگانیک

یا
 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک برپایه

استابالیزر کلسیم- زینک
یا

 استابالیزر- روان کننده به صورت وان پک برپایه
استابالیزر سرب

 یا
استابالیز مرکاپتید اوکتیل قلع یا متیل قلع

phr 5/5 4/5 تا

phr 5/5 4/5 تا

phr 5 4 تا

phr 1/5 1 تا

کلسیم استئارات phr 0/5 0/3 تا

اصالح کننده جریان)آکریالت( phr 1 0/5 تا

ایزوبوتیل استئارات phr 1 0/8 تا

Loxiol G 13)روان کننده داخلی(  phr 0/5 0/3 تا

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

سطوح پرکنندگی پایین است.بار حجمی میکسر را تا رسیدن به حد مطلوب افزایش دهید  عدم شکل گیری 
 جریان گردابی

 مناسب در میکسر
 گرم

سطوح پرکنندگی پایین است.بار حجمی میکسر را تا رسیدن به حد مطلوب افزایش دهید  زمان میکس
 در میکسر گرم
طوالنی است

ترتیب اشتباه افزودن مواد اولیه، ترتیب خوراک میکسر را تغییر دهید   پوشش های ضخیم
 بر دیواره داخلی

میکسر گرم
حداکثر دما در میکسر گرم خیلی باالست، دما را کاهش دهید  تخریب حرارتی

مخلوط خشک

• حداکثر دما در میکسر گرم خیلی باالست، دما را کاهش دهید
• سرعت چرخشی پره های میکسر گرم باالست، سرعت را کاهش دهید

• سطوح پرکنندگی باالست، تا رسیدن به سطح مطلوب کاهش دهید

 کلوخه شدن در
مخلوط خشک

 • حداکثر دما در میکسر گرم پایین است، دما را افزایش دهید 
• خنک شدن سریع مخلوط خشک ، افزایش دمای آب خنک کننده یا کاهش سرعت جریان آب  خنک کننده

• سطوح پرکنندگی بسیار باالست، سطح پرکنندگی را تا رسیدن به سطح بهینه کاهش دهید  

 مخلوط خشک 
 به صورت آزاد

جریان ندارد

خنک شدن سریع مخلوط خشک راهکار: افزایش دمای آب خنک کننده یا کاهش سرعت جریان آب خنک کننده  تراکم)جمع
 شدگی( در میکسر

خنک کننده
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خواندنی و کاربردی

راهنمای عیب یابی اکستروژن

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

سطوح پرکنندگی پایین است.بار حجمی میکسر را تا رسیدن به حد مطلوب افزایش دهید  عدم شکل گیری 
 جریان گردابی

 مناسب در میکسر
 گرم

سطوح پرکنندگی پایین است.بار حجمی میکسر را تا رسیدن به حد مطلوب افزایش دهید  زمان میکس
 در میکسر گرم
طوالنی است

ترتیب اشتباه افزودن مواد اولیه، ترتیب خوراک میکسر را تغییر دهید   پوشش های ضخیم
 بر دیواره داخلی

میکسر گرم
حداکثر دما در میکسر گرم خیلی باالست، دما را کاهش دهید  تخریب حرارتی

مخلوط خشک

• حداکثر دما در میکسر گرم خیلی باالست، دما را کاهش دهید
• سرعت چرخشی پره های میکسر گرم باالست، سرعت را کاهش دهید

• سطوح پرکنندگی باالست، تا رسیدن به سطح مطلوب کاهش دهید

 کلوخه شدن در
مخلوط خشک

 • حداکثر دما در میکسر گرم پایین است، دما را افزایش دهید 
• خنک شدن سریع مخلوط خشک ، افزایش دمای آب خنک کننده یا کاهش سرعت جریان آب  خنک کننده

• سطوح پرکنندگی بسیار باالست، سطح پرکنندگی را تا رسیدن به سطح بهینه کاهش دهید  

 مخلوط خشک 
 به صورت آزاد

جریان ندارد

خنک شدن سریع مخلوط خشک راهکار: افزایش دمای آب خنک کننده یا کاهش سرعت جریان آب خنک کننده  تراکم)جمع
 شدگی( در میکسر

خنک کننده
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خواندنی و کاربردی

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

• ایجاد پوشش به علت جمع شدگی 
• آب خنک کننده خیلی سرد است دمای آب خنک کننده را افزایش دهید یا سرعت جریان آب خنک کننده را 

کاهش دهید

 پوشش در دیواره
 های داخلی میکسر

خنک کننده

• به علت ایجاد پوشش در دیواره های میکسر ناشی از جمع شدگی   
• آب خنک کننده خیلی سرد است. دمای آب خنک کننده را افزایش دهید یا سرعت جریان آب خنک کننده را 

کاهش دهید

 زمان میکس در
 میکسر خنک کننده
خیلی طوالنی است

• مخلوط خشک به احتمال زیاد حاوی رطوبت یا سایر مواد فرار است. فرایند میکس و مواد خام را بررسی کنید و 
مخلوط خشک را از لحاظ ترکیبات فرار بررسی کنید، مطمئن شوید که انتقال هوا خشک است.

• ژلینگی، بیش از حد در ناحیه تهویه پیشرفت کرده است و ترکیبات فرار نمی توانند به طور کامل خارج شود، دمای 
پایین تر قبل از ناحیه گازگیری، با اضافه کردن روان کننده خارجی فیوژن را به تاخیر بیاندازید.

• ناحیه گازگیری مسدود شده است، مواد فرار نمی توانند خارج شود. اطمینان حاصل کنید که دریچه های گازگیری 
تمیز است و پمپ ها کار می کند.

• دمای بیش از حد منجر به  انتشار گاز از اجزای استابالیزر می شود. زون های حرارتی را چک کنید و روان کنندگی 
مخلوط را تنظیم کنید.

• دمای توده ی جرمی باالست. دما را کاهش دهید، با اصالح مارپیچ ها و یا تنظیم روانکاری مخلوط خشک، 
اصطکاک را کاهش دهید.

• انبارش مواد خام را از لحاظ رطوبت بررسی کنید.
شرایط میکس را بررسی کنید.

 حباب یا تخلخل در
نمونه اکسترود شده

پلیت اوت )رسوب افزودنی ها( و سوختن، سر و قالب اکسترودر را تمیز کنید رگه های قهوه ای

بخش خوراک خیلی گرم است.قیف خوراک و فیدر را سرد کنید. دمای بخش خوراک اکسترودر را کاهش دهید.  خوراک دهی
 اکسترودر به درستی

انجام نمی شود

 از دست دادن فشار در قالب، نمونه اکسترود شده کالیبر را دیر پر می کند. فشار را در دای افزایش دهید یا فرموالسیون
مخلوط خشک را تغییر دهید برای مثال با افزودن اصالح کننده جریان

عالئم فرورفتگی

• تنش حرارتی برای محصول اکسترود شده باالست. تنظیمات دما را تصحیح کنید. صفحه شکن با سوراخ های بزرگتر 
استفاده کنید.

• بارگیری اکسترودر باالست. بارگیری مارپیچ ها را کاهش دهید و از صفحه شکن با سوراخ های بزرگ استفاده کنید.
تشکیل پلیت اوت در سرو قالب، هر دو را تمیز کنید.

• تخریب رنگدانه ها، از رنگدانه هایی استفاده کنید که از لحاظ حرارتی بسیار پایدار هستند

تغییر رنگ

توزیع نامناسب رنگدانه ها، بهبود فرایند میکس و استفاده از رنگدانه هایی با قابلیت پخش باال  رگه های رنگی تا
سیاه
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خواندنی و کاربردی

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

• پلیت اوت در قالب
• گرم کننده قالب کار نمی کند، گرم کننده قالب را بررسی کنید

•کافی نبودن گاز گیری، ناحیه گازگیری را تمیز کنید، دماهای سیلندر را بهینه کنید، کامپاند و فرایند 
اختالط همچنین فرمول مخلوط خشک را بهبود دهید.

نوسان جریان

• مخلوط خشک دارای بار استاتیک است
• فرسایش مارپیچ یا سیلندر

• نوسان در دانسیته بالک یا سرعت تغذیه مخلوط خشک
• سطح پرکردن مارپیچ خیلی پایین است

• مکش مارپیچ مطلوب نیست
• دمای ناحیه مکش مارپیچ خیلی باالست

• پل زدن در قیف خوراک

 سرعت خیلی پایین خروجی

• دمای توده ی جرمی خیلی زود فرا رسیده است. سطوح ژلینگی را در ناحیه گازگیری بررسی کنید.ژلینگی 
را با افزودن روان کننده خارجی به تاخیر بیاندازید) مانند وکس های پارافین( یا دمای سیلندر را کاهش 

دهید.
• دمای مارپیچ خیلی باالست

• جریان بهینه نیست. صفحه شکن موثر برای دستیابی به جریان برگشتی افزایش یافته نصب شود.
• قابلیت میکس در ناحیه سنجش مارپیچ خیلی پایین است.

سطوح موجدار داخلی

• اگر براقیت با زمان کاهش یابد، تشکیل پلیت اوت می تواند یکی از دالیل باشد
• درجه پالستیکی شدن پایین است که می تواند با راهکارهای زیر بهبود یابد:

  ◀ افزایش دمای اکستروژن
  ◀ کاهش استابالیزر وان پک یا روان کننده خارجی

  ◀ افزایش دمای قالب
 • استفاده از مواد معدنی بیش از حد درشت) به عنوان مثال گچ(، استفاده از مواد با کیفیت ریزتر و 

گریدهایی با پراکندگی بهبود یافته 
• رطوبت باال در مخلوط خشک 

• رطوبت باال در انتقال هوا

 براقیت پایین

مارپیچ خیلی پر باشد) به علت دانسیته باالی مخلوط خشک(
ژلینگی بهینه نیست و مواد هنوز به صورت پودر است، دما را در زون ها افزایش دهید.

فشار توده ی جرمی خیلی باالست.
مارپیچ و سیلندر نشانه هایی از فرسودگی و سایش دارد.

دماهای پایین تر خروجی زون و مارپیچ ها
افزایش دما بعد از ناحیه گازگیری

 خزش مواد به سمت ناحیه
گازگیری
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خواندنی و کاربردی

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

پالستیکی شدن به دلیل وکس پلی اتیلن اکسید شده بیش از حد پیشرفت کرده است. وکس پلی اتیلن اکسید 
شده را کاهش دهید.

پالستیکی شدن به علت اصالح کننده جریان زیاد، پیشرفت کرده است. اصالح کننده جریان را کاهش 
دهید.

پالستیکی شدن به علت دمای باال خیلی پیشرفت کرده است، دما را کاهش دهید.
پالستیکی شدن به علت جریان باالی مواد خیلی پیشرفت کرده است. جریان مواد را کاهش دهید.

به علت فقدان فشار، مواد بسیار کم اکسترود می شود.خروجی را افزایش دهید
 دماهای متغیر برای 4 نقطه گرمایشی. زون های حرارتی را باهم هماهنگ کنید.

 سطوح خارجی موجدار

پالستیکی شدن خیلی به تاخیر می افتد، کلسیم استئارات را افزایش دهید.بارگیری مارپیچ یا دما را در زون 
ها افزایش دهید.

پودر در ناحیه گازگیری

• پالستیکی شدن کم یا ناکافی باشد. پیشنهادات را در عنوان مربوط به براقیت ببینید.
• تخلخل در محصول اکسترود شده، دالیل را در عنوان تخلخل و حباب ببینید.

• دمای توده خیلی باال و یا خیلی پایین باشد ) یک دمای فرایند ایده آل وجود دارد. اگر دمای توده خیلی 
باال باشد، اصالح کننده ها می تواند تجزیه شود. اگر دمای توده خیلی پایین باشد، اصالح کننده  موثر نیست.

• اصالح کننده ضربه به اندازه کافی اضافه نشده است
• از گچ دانه درشت و یا فیلر به میزان باال استفاده شود
• گچ به درستی در مخلوط خشک توزیع نشده باشد.

خصوصیات مکانیکی پایین

ژلینگی کافی نیست
خواص جریان تغییر کرده است

فرسودگی و سایش قالب
فرسایش کالیبراتور

اختالف دمای باال و پایین توده 

شرینکیج خیلی باالست

انبارش 24 ساعت بعد از میکس برای برخی ترکیبات خشک مشاهده نمی شود
مقیاس ها، میکسر و پارامترهای میکس را بررسی کنید

تنوع در کیفیت مواد خام
نوسان در سطوح پر شدن

نوسان در دانسیته بالک مخلوط خشک

نوسان در کل فرایند

نوسان ذوب، دمای مذاب را در سر و قالب اکسترودر کاهش دهید، طراحی مارپیچ را بهبود دهید. تغییر در ضخامت دیواره
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خواندنی و کاربردی

علت های ممکن و راه های پیشنهادی شرح مشکل

• مخلوط خشک دارای ناخالصی و آلودگی است
• تشکیل رسوب در ناحیه گازگیری )و به درون مذاب کشیده می شود(

• ماده در ناحیه گازگیری به درستی ژلی نشده است، دستیابی به ژلینگی زود هنگام با تغییر روان کننده ها، یا 
افزایش دمای زون ها قبل از گازگیری 

• سایش سیلندر یا مارپیچ
• آنالیز REM-EDX از لکه ها، می تواند علت را نشان دهد

• کیفیت بچ های مواد خام مورد استفاده را بررسی کنید
• قالب را برای هرگونه نشان سوختگی  یا رسوب بر روی سطوح فلزی چک کنید

 لکه ها یا نقطه های سیاه روی
سطح محصول اکسترود شده

• بخش نوسان جریان را ببینید
• افزایش روان کننده خارجی

• از اصالح کننده های جریان  pvc  با جرم مولکولی پایین استفاده کنید

اثر چسپش- لغزش

• احتماال ناشی از  پلیت اوت در قالب
• رسوب در میکسر یا لوله های انتقال تشکیل شده است

• توزیع و پراکندگی ناکافی در میکسر
• تشکیل رسوب در منطقه گازگیری

• پراکندگی ضعیف  افزودنی ها به علت فرایند میکس کمتر از حد مطلوب
• برخی از مواد خام حاوی مقادیر بیشتری از ذرات ذوب نشده با اندازه ی بزرگتر از 50 میکرومتر هستند.

آنالیز REM-EDX از لکه ها می تواند در شناسایی علت کمک کند
• رسوب در قالب

• آیا مایعات در فرایند میکس استفاده می شود؟ چگونه تزریق می شود؟پراکندگی ناکافی می تواند منجر به 
تجمع شود.

 لکه در محصول اکسترود شده/
پروفیل

• تمام دالیل مندرج در عنوان فرسایش قالب در اصل اعمال می شود.
• کیفیت آب خنک با توجه به سختی آب مناسب نیست

• آب خنک اسیدی است، مقدار ph  را چک کنید
• آب خنک حاوی مواد خارجی است

سایش واحد کالیبراتور

• استفاده از مواد خام ساینده
• میزان فیلر و گچ خیلی باالست

• میزان تیتانیوم دی اکسید خیلی باالست
• گچ بیش از حد درشت است

• ماده ای که قالب با آن ساخته شده  برای این کاربرد مناسب نیست
• قالب به درستی سرویس نشده است

• خوردگی ناشی از پلیت اوت و سوختگی

سایش قالب
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The first Europe-
an standard for 
PVC-O pressure 
pipes and fit-
tings has been 
published

After a four-year development, the European Com-
mittee for standardization (CEN) has published the 
first European Standard for PVC-O pipes and fit-

tings: EN 17176 "Plastics piping systems for water supply 
and for buried and above ground drainage, sewerage and 
irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vi-
nyl chloride) (PVC-O)".

The standard EN 17176 constitutes a new benchmark at Eu-
ropean level on PVC-O and allows specifications for PVC-O 
piping systems intended for water supply use, pressurised 
(up to 25 bar) drainage, sewerage, treated waste water and 
irrigation systems, either underground or overground. This 
standard applies to drinking water piping systems under 
pressure, up to and including 45°C, as well as to pressurised 
waste water and irrigation systems.

The EN 17176 consists of five-part standard including the 
requirements for the raw material, PVC-O pipes and fittings 
and their testing to fit for the designed purpose of the system:

• EN 17176-1: General (material characteristics of the standard, definitions, and characteristics of the materials, etc.)

• EN17176-2: Pipes (characteristics of the pipes)

• EN 17176-3: Fittings, (characteristics of the PVC-O fittings)

• EN 17176-5: Fitness for purpose of the system, including its components

• prEN 17176-7: Guide to Conformity Assessment (still under preparation)
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The Milan-based consultancy Althesys has conducted a Total Cost of Ownership 
(TCO) analysis comparing unplasticised PVC (PVC-U) to other non-plastic mate-
rials for water and sewer pipelines lines. The analysis considered the costs to 
purchase pipes, install, operate and maintain and dismantle the pipeline. PVC-U 
pipes show significant economic advantages over ductile iron and glass fibre 
polyester (GRP) in water lines and concrete or clay in the sewer lines.

Pipes are key elements in the development of water and sewer networks. Due 
to fierce competition between pipe materials, price/performance ratios are un-
der pressure to reach increasingly optimised levels. Up-to-date cost calculations 
are critical to help the owners of water and sewer networks to make informed 
decisions on material selection.

A first study by Althesys, including TCO calculations, was commissioned by the 
European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) in 2010. It demonstrated the 
significant cost savings that network owners could make over the entire lifes-
pan of water/sewer networks by choosing unplasticised PVC (PVC-U) pipes in-
stead of the main functional alternatives. The cost advantages of using PVC-U 
pipes was illustrated using two European countries whose water infrastruc-
tures are developed to very different levels: Italy and Germany.

The European water industry has been investing in its networks for many 
years, but the need for expansion and renovation is still very prevalent. An up-
date to the study was completed by Althesys in 2018, taking into account new 
developments in regulatory policies, technologies and market trends. The new 
study shows significant economic advantages for PVC-U over ductile iron and 
GRP in water lines and concrete or clay in the sewer lines. Main savings are 
realised on the installation costs.

PVC pipes have the lowest total cost of ownership, new study shows

PVC-U-Pipe-Competitiveness-A-Total-Cost-of-Ownership-Approach
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All PVC 
pipes 
to carry 
warning 
sign on 
presence 
of lead

NEW DELHI: Acting on a National Green Tribunal 
(NGT) order, the environment ministry has asked all 
polyvinyl chloride (PVC) pipes manufacturers to car-
ry a ‘warning’ sign on such pipes that “it contains lead 
which is harmful to health”. 

Besides, the ministry has also drawn up a programme 
for phasing out of lead as stabilizer in PVC pipes with-
in six months. The move will allow manufacturers to 
market only lead free pipes in future. 

“Though lead-free PVC pipes are available in the mar-
ket, the old stocks will come to the market only with 
the ‘warning’ sign. Manufacturers have been asked to 
comply with the ministry’s order by April 30”, said an 
official. 

An official circular to this effect was sent to all stake-
holders, including the All India Plastics Manufacturers’ 
Association, last month. 

The NGT had on January 24, hearing a plea of the NGO 
Jan Sahyog Manch, directed the ministry to issue a 
general direction to all manufacturers of PVC pipes to 
market the pipes only with the ‘warning’ sign. Earlier, 
the Tribunal had in May last year directed the ministry 
to lay down standards for using lead in PVC pipes in 
consultation with the Bureau of Indian Standards (BIS). 

Referring to discussion over the NGO’s plea, particular-

ly on the potential adverse health effects due to pres-
ence of lead in water flowing through PVC pipes, the 
tribunal had then felt it necessary that “the entire mat-
ter of usage of lead as stabiliser in PVC pipes and its 
desired standards needs to be examined expeditiously 
on scientific grounds” by the ministry. 

Responding to a parliamentary question on steps tak-
en to monitor and curb usage of lead, the ministry had 
in February told the Lok Sabha that BIS, which has the 
mandate to prescribe standards for quality of prod-
ucts, has prescribed standards, including use of lead, 
for unplasticised PVC pipes for potable water supplies; 
chlorinated PVC pipes for potable hot and cold water 
distribution supplies; positive list of constituents of 
PVC and its co-polymers in contact with foodstuffs, 
pharmaceuticals a .. 

The ministry has, however, not carried out any study, 
so far, with regard to ill-effects of lead from PVC pipes 
in drinking water. 



05Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 116

NEWS

Durability is key for underground piping systems, as it is 
costly to install and replace pipes buried in the ground. TEP-
PFA and PVC4Pipes have identified the need for explaining 
the difference between the design point at 20 degree/50 years 
and the expected life time of PVC-U and PVC-Hi pressure pipe 
systems. Research, extrapolation studies and studies of dug-
up pipes in service for years show minimal degradation and 
extrapolative tests performed on these test samples confirm 
an expected service life in excess of 100 years.

Vincent Stone, PVC4Pipes Project Manager, adds: “There is 
ample evidence that underground PVC-U and PVC-Hi pres-
sure pipes for water and natural gas supply are fit for service 
for 100 years or more. Utility companies depend on high du-
rability and the new position paper clearly demonstrates that 
PVC piping systems deliver."

Besides being highly durable, PVC pipes are a safe choice 
for transportation of drinking water, cost-efficient through 
their entire life cycle, sustainable and can be recycled multi-
ple times without losing their technical properties.

Ample evidence 
for 100-year 
service life for 
PVC pipes

Joint position paper by TEPPFA and PVC4Pipes demon-
strates a 100-year service life for PVC-U and PVC-Hi 
pressure pipe systems buried in the ground for water 

and natural gas supply.
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Great advantages of PVC sewage pipes, new 
market study concludes

Plastic pipes increasingly replace pipelines made of 
aluminum, concrete, cast iron, copper or steel: Due to 
their low weight and resistance against corrosion and 

chemicals, the volume of the plastic pipes market grows al-
most everywhere. The importance of the individual appli-
cation areas varies significantly in regard to the different 
pipe types and materials. The most important PVC pipe ap-
plications are sewage disposal, potable water supply, and 
cable protection. The total production of PVC pipes man-
ufacturers to increase by, on average, 3.7% per year until 
2025.

PVC sewage pipes offer great advantages

The material PVC offers significant advantages for the production of sewage pipes: PVC is much lighter than con-
crete or metal. Thus, PVC drainage pipes can often be installed without heavy equipment. Transportation of the 
pipes to the construction site and cutting them to various sizes is much easier with PVC pipes as well. The individual 
pipe parts can be much longer due to the weight and the stability of the material, which is why fewer fittings are re-
quired. This reduces the time required for connecting the parts enormously. Cost of the respective civil engineering 
project can be reduced accordingly. Another advantage is the variable shape of PVC pipes: Non-circular pipes, for 
example, are suitable for relining old drainage pipelines which often have non-circular shapes.
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Study says pipe 
failures cause for 
concern: Break rates 
for almost half of 
U.S. water mains up 
more than 40% in six 
years

Utah State University’s (USU) Buried Structures Lab-
oratory has published a second comprehensive study 
on break rates of the most commonly used water pipe 
materials titled, “Water Main Break Rates In the USA 
and Canada: A Comprehensive Study.” The Buried 
Structures Laboratory has a large scale testing facil-
ity for pipes and underground structures. USU is also 
home to the Utah Water Research Laboratory (UWRL), 
which has been a world leader in environmental re-
search and water policy for over 50 years. UWRL is the 
oldest university-based water research facility in the 
U.S.

Dr. Steven Folkman, co-author of Buried Pipe Design and author of a 2012 USU water main break report, has com-
pleted a new pipe materials survey in which over 300 utilities responded, representing approximately 200,000 miles 
of installed water mains. The 2018 study was able to get respondents from 48 states in the U.S. and 7 out of 10 prov-
inces in Canada, representing a 49% increase in survey responses and 45% more miles of pipe compared to the 2012 
study, increasing its statistical validity. Utilities that provided data serve a population of over 52 million people, rep-
resenting 14.5% of the total population of the U.S. and Canada. The survey recorded 23,803 pipe failures that needed 
repairs which is a significant basis for break data. This is one of the largest surveys conducted on water main breaks 
and the results give an accurate representation of water pipe condition and operation in North America. The report 
can assist in revising pipe service life assumptions used in the past.
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Water main break rates are an important calculation 

to assess pipe performance and durability, and are the 

most critical metric used in water infrastructure asset 

management as well as pipe repair and replacement 

decision-making. “This report provides greater insight 

into the drivers of the aging water infrastructure crisis 

and offers data which utilities can use to benchmark 

pipe material performance. It will be a valuable asset 

management planning tool for water utilities,” says Dr. 

Folkman.

Overall, break rates have increased 27% in the past 

six years. Utilities should be concerned that break rates 

for cast iron (CI) and asbestos cement (AC) pipes, which 

together represent almost half of the installed water 

mains in North America, have increased 46% and 43%, 

respectively, since 2012. Together, CI and AC pipes are 

mostly responsible for the spike in pipe failures. CI 

and AC pipes are no longer manufactured and are now 

reaching the end of their expected lives.

The study also discusses how water main failure rates 

for CI and AC pipes could increase exponentially over 

time. “One could envision a rapid increase in break 

rates in the near future for cast iron and asbestos ce-

ment pipes. Utilities across the country would need to 

rapidly accelerate their pipe replacement schedules to 

avoid potentially serious economic and social impacts. 

If a break rate doubles the economic impact is signifi-

cant: one would need to double the number of person-

nel repairing failures along with supplies and materials 

while loss of treated water increases. Societal impacts 

would be devastating if the break rates reached expo-

nential levels,” says Dr. Folkman.

A critical new finding is that smaller municipal util-

ities have twice the water main break rates as larger 

utilities. “With less revenues and resources, smaller 

municipalities will need to use the most cost-effective 

and durable pipe materials available to address pipe 

renewal and rehabilitation requirements. Larger mu-

nicipal utilities, however, are not faring much better, 

since the rate at which they are replacing the pipes that 

are now beyond their useful lives is inadequate,” says 

Folkman.

According to the survey, an average of 0.8% of in-

stalled pipe is replaced each year across the coun-

try. This equates to a 125-year national pipe replace-

ment schedule. Pipe replacement rates should be 

between 1% and 1.6%, equivalent to 100-year and 

60-year replacement schedules, respectively. In gen-

eral pipe replacement rates need to increase.

A reconfirmed major finding is that polyvinyl chlo-

ride (PVC) pipe has the lowest overall break rate 

when compared to cast iron, ductile iron, concrete, 

steel and asbestos cement pipes. PVC was also the 

pipe material with the lowest break rate in USU’s 

2012 study.

Corrosion can be a major cause of water main 

breaks with 75% of all utilities reporting corrosive 

soil conditions. This study has shown that cast iron 

pipe in a high corrosion soil has over 20 times the 

break rate than one in a low corrosion environ-

ment. Similarly, ductile iron pipe in a high corrosion 

soil has over 10 times the break rate than one in a 

low corrosion soil.
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Other national benchmark findings include:

• Nationwide, one mile of installed water main serves 308 people;

• 85% of water pipes are less than 12 inches in diameter;

• The percentage of water mains over 50 years old has increased from 22% to 28% in the past six years;

• Pipe material usage varies significantly over geographic regions, suggesting pipe selection and use is based 

on historical preference versus comparative cost analysis or environmental conditions;

• Since 2012 the percentage of installed water mains which are beyond their useful lives has doubled from 

8% to 16%;

• Cast iron (CI) pipes represent the largest pipe material inventory and 82% of all CI pipes are over 50 years 

old;

• Construction-related failures were equivalent for both PVC and ductile iron pipes, pointing to the need to 

improve construction practices for underground infrastructure regarding installation, location services and 

inspection;

• Conservation benchmarks include a national drop in average supply pressure to 69 psi (from 77 psi in 2012), 

which is well below the maximum operating pressure of water mains, extending pipe life as well as reducing 

leaks and breaks;

• Average daily gallons per day per person is 137, which suggests successful water conservation efforts across 

the country;

• Estimated average water loss due to leakage is 10%, showing that pressure reduction, leak detection and 

pipe replacement have contributed to reducing water loss in water distribution systems.



10Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2019/No 116

NEWS

Improved 

Perforamance with 

Vinyl Alloys

One of the greatest attributes of vi-

nyl compounds is the versatility of the 

material. It can be formulated to meet 

many end-use attributes in a wide 

range of hardnesses and densities and 

in a rainbow of colors. It also easily ac-

cepts additive enhancements including 

flame retardants, UV stabilizers and 

antimicrobials to enhance end use per-

formance.

Additional polymers can be added to 

standard flexible compound formu-

lations to further enhance the perfor-

mance of the material.  Specifically, vi-

nyl can be alloyed with Nitrile Rubber 

(NBR), Polyurethane (PU), Ethylene Vi-

nyl Acetate (EVA) or Chlorinated Poly-

ethylene (CPE).

When compounded with any of these polymers, the resulting PVC 

alloy offers material with several advantages when compared to gen-

eral purpose vinyl, including the following:

• Lower density resulting in more parts per pound of material for 

the processor

• Less plasticizer volatility resulting in longer part life

• Improved compression set properties providing greater elastomer-

ic properties

Following are additional attributes of vinyl alloys compared to gen-

eral purpose flexible vinyl:    

• Vinyl/NBR: improved oil and flame resistance.

• Vinyl/PU: improved low temperature flexibility, elasticity and abra-

sion resistance.

• Vinyl/EVA: reduced plasticizer volatility and improved chemical 

resistance.

• Vinyl/CPE: improved compression set and low temperature flexi-

bility.
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Six European organisations from the plastics 
value chain have committed, in cooperation with 
the European Commission, to launch Circularity 
Platforms aiming to reach 50% plastics waste re-
cycling by 2040. These will drive the recycling of 
plastic products in Europe and considerably reduce 
littering volumes. Plastics Recyclers Europe (PRE), 
Petcore Europe, the European Carpet and Rug As-
sociation (ECRA), the Polyolefin Circularity Plat-
form (PCEP Europe), European Plastics Converters 
(EuPC) and VinylPlus® have adopted a framework 
of voluntary commitments to continue and expand 
existing plastics recycling activities and create ad-
ditional circularity platforms inspired by the good 
example set by VinylPlus® and Petcore Europe.

The transition towards a more circular economy 
is a herculean task that demands a strong com-
mitment and concrete actions from all involved 
parties. A real industrial transformation can only 

be accomplished through the strong engagement 
of the plastics converting industry, backed up by 
stakeholders from the entire plastics value chain. 
Divided actions will not make a significant differ-
ence. Accomplishment of ambitious sustainability 
targets also depends on the support of national au-
thorities and European legislators.

The aim of the various Circularity Platforms and 
their voluntary commitments is to develop com-
mon goals and actions for a sector as large and 
fragmented as the European plastics industry, rep-
resenting more than 60,000 companies (mainly 
SMEs). The extremely ambitious goal to reach 50% 
recycling and reuse of plastics waste as well as 
70% recycling and reuse of plastic packaging can 
only be reached through platforms involving the 
entire value chain: from raw material producers, 
designers, converters, collectors and recyclers to 
brand owners and specifiers.

Collaboration for 50% 
plastics waste 
recycling by 2040
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Forum in Prague, Czech Republic, where the industry 
shared further progress towards increasing the sus-
tainability performance of PVC.

Held on May 9th and 10th, this year’s theme ‘Accel-
erating Innovation’ examined the challenges and op-
portunities presented by new technologies in shaping 
the PVC sector’s future in the context of the circular 
economy.

The Forum attracted more than 170 participants from 
32 countries including representatives from the Eu-
ropean Commission, European Parliament, the Czech 
Ministry of Environment, the United Nations, NGOs, 

academia, specifiers, designers, recyclers and the PVC 
value chain. Presentations and panel discussions by 
top-level experts revolved around the three sustain-
ability pillars - economic, social and environmental 
- and how innovation is impacting the PVC industry 
and its journey to sustainable development.

Despite regulatory constraints, VinylPlus General 

Almost 740,000 
tonnes of PVC 
recycled 
in 2018

Manager Brigitte Dero announced that the PVC indus-
try recycled an all-time high of nearly 740,000 tonnes – 
92.4% of the VinylPlus’ 2020 target.  Recovinyl remains 
the main contributor, registering 734,568 tonnes of recy-
cled PVC. Cumulatively, almost 5 million tonnes of PVC 
have been recycled since 2000.

“VinylPlus continues to be a frontrunner for the circular 
economy,” commented Brigitte Dero. “Through our Vol-
untary Commitment, we are making continuous prog-
ress towards our sustainability goals amid the develop-
ment of EU policies impacting the plastics sector.”

The Forum was opened by the Czech Minister of Envi-
ronment, Richard Brabec, who emphasised the need for 
the sustainable management of plastics in the context of 
the circular economy. He called for an uptake of both re-
cycling and the demand for recycled products.

Welcoming delegates, VinylPlus Chairman Stefan Som-
mer said: “The reason behind VinylPlus’ success is the 
commitment of the entire value chain, involving the co-
operation of resin manufacturers, additive producers 
and PVC converters. To achieve further success, we will 
need to intensify cooperation with our partners and may 
need to identify new ones.”

VinylPlus® recycled 739,525 tonnes of PVC within its framework in 2018 – a 15.6% increase on the previous year. The results were 
presented at the 2019 edition of the VinylPlus Sustainability
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He emphasised that a “balanced and harmonised leg-
islative framework for the recycling of plastics is es-
sential to secure our contribution to the circular econ-
omy and to achieve our new recycling target of at least 
900,000 tonnes by 2025.” This would be in line with the 
European Commission’s objective of 10 million tonnes 
for the plastics industry, underlining VinylPlus’ contin-
uous engagement with regulators and institutions.

Member of European Parliament Martina Dlabajová 
explored the industry’s role in the evolution of society 
and education needs. She said: “It’s so timely to speak 
about accelerating innovation because we need to con-
sider the challenges and opportunities of the future. 
Climate change, sustainability and the environment 
are important topics dominating the political agenda.”

She added “Evolution towards sustainable develop-
ment requires a change of mindset. I often find myself 
using VinylPlus as an example of a voluntary commit-
ment to sustainable development from industry that 
works. Only through cooperation with businesses and 
industry can politicians make informed decisions.”

Following her, Fulvia Raffaelli, Head of Unit at DG 
GROW, European Commission, highlighted how the 
construction sector is adapting to digital times. “Con-
struction is often perceived as a conservative sector, but 
it’s not. It’s very innovative and digitalisation can really 
help to drive innovation in the direction of sustainabili-
ty. That’s where we need to focus; to drive digitalisation 
in this sector to achieve sustainability objectives across 
the lifecycle approach, from the design phase to the use 
and recycling at the end of life.”

Outlining the Sustainable Development Impact Indica-
tors for Social and For-Profit Business, Ilcheong Yi, Se-
nior Research Coordinator from the United Nations Re-
search Institute for Social Development (UNRISD) said: 
“The underpinning value of the combined social, eco-
nomic and environmental pillars is vital; sustainable 
development is about more than durability. VinylPlus 
is a good case of a holistic approach to these underpin-
ning values.”

Jenny Walther-Thoss, Policy Officer of Sustainable Bio-
mass and Sustainable Certification at World Wide Fund 

(WWF), delivered a presentation on Environmental 
Standards and Certifications through an NGO lens. She 
stressed that products need to fit a more holistic ap-
proach to the circular economy through more efficient 
production methods and a focus on the longevity of the 
product. When discussing certification systems, she 
placed the emphasis on the need to deliver impact and 
value, however recognised that finding that balance is 
a difficult issue to solve.

In an award ceremony, a further four profile man-
ufacturers – Deceuninck, Finstral, Salamander In-
dustrie Produkte and Internorm – were awarded the 
VinylPlus® Product Label. To date, eight profile man-
ufacturers have been awarded the Product Label for 
43 profile systems manufactured in 13 European sites 
across 11 countries. Based on sustainability criteria, 
including responsible sourcing and additives, the Vin-
ylPlus® Product Label is open to all PVC building and 
construction products.

Dr. Jo Dewulf, Professor of bioscience engineering at 
Ghent University (Belgium) and new Chairman of the 
VinylPlus Monitoring Committee, delivered a keynote 
on Sustainability as a Key Driver for Innovations in the 
Plastics Industry and reflected on the impact of innova-
tion for the future of the PVC industry.

Closing the forum, Arab Hoballah, Team Leader at 
EU-SWITCH-Asia Sustainable Consumption and Pro-
duction Facility (SCP) and Ex-Chief SCP for the United 
Nations Environment Programme (UNEP) emphasised 
how ‘eco-innovation’ could help to address the sustain-
ability challenges faced by the PVC industry. He said: 
“This requires mainstreaming sustainability with a 
lifecycle approach throughout all business operations 
and creating novel solutions to meet market demand. 
We cannot live without plastic, so let us talk about the 
‘good’ ones properly.”

Reflecting on the Forum, Brigitte Dero concluded: “For 
almost 20 years, VinylPlus has led the way towards a 
circular economy by improving the sustainability per-
formance of PVC. By forging ever-greater collabora-
tions and partnerships in pursuit of our sustainability 
goals, we will take our industry voluntary commitment 
to ever greater heights.”
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VinylPlus secures PVC’s place at heart of the Circu-
lar Economy Since 2000, VinylPlus, the voluntary com-
mitment to sustainable development of the European 
PVC industry, has been a pioneer in the Circular Econ-
omy. It has backed the European Commission’s pledg-
ing call to increase recycling of plastics by committing 
to recycle at least 900,000 tonnes of PVC per year into 
new products by 2025, a significant contribution to the 
overall 10 million tonnes objective set by the Commis-
sion for the plastic industry. Looking further ahead, Vi-
nylPlus has also committed to recycling a minimum of 
1 million tonnes per year by 2030. “For nearly 20 years, 
VinylPlus has led the way to a circular economy by im-
proving the sustainability performance of PVC. Because 
our programme brings together the entire value chain 
- PVC manufacturers, additives producers, converters 
and recyclers- we responded immediately to the Com-

VinylPlus® commits to recycle 
900,000 tonnes of PVC a year 
by 2025 

mission’s call for voluntary pledges from the plastics 
industry. We welcome this initiative, which highlights 
the foresight shown by VinylPlus in establishing its 
first voluntary commitment,” says Brigitte Dero, Vin-
ylPlus’ General Manager. Thanks to VinylPlus’ unique 
role in engaging an entire value chain, the voluntary 
commitment has succeeded in recycling more than 4 
million tonnes of PVC since 2000. PVC is made from 
salt and oil or natural gas and is one of the most widely 
used plastics in the world with a wide range of appli-
cations such as window frames, pipes, flooring, cables, 
packaging, sport equipment, furniture and medical 
devices. Ensuring targets are met is of paramount 
importance to VinylPlus’ success. Recycled volumes 
are verified by an independent auditor and presented 
to the VinylPlus Monitoring Committee, composed of 
representatives of the European Commission, Europe-
an Parliament, consumer organisations, trade unions, 
academia and industry.
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Polyvinyl chloride (PVC) is used in pipes. (Source: Marion Fichter/imageBROKER/Shutterstock)

In addition, China’s import demand has remained dull due to a sluggish economy, despite trade talks resuming 
between China and the US after the recent G20 summit in Japan.

Uncertainty was also generated following changes in anti-dumping duties (ADDs) and import duties for PVC in 
India, a major importer in the region.

In the week ended 12 July, average prices of PVC were flat from the previous week at $885/tonne CFR (cost and 
freight) China and $870/tonne CFR SE (southeast) Asia, according to ICIS data.

SINGAPORE (ICIS)--Trade in Asia’s polyvinyl chloride (PVC) market is expected to remain subdued 
in the near term as the rainy season in Vietnam and Thailand continues to weigh on demand.

Asia PVC trade 
remains subdued 
amid weak 
demand
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India’s government recently removed ADDs imposed on most countries in June, but postponed making a decision to 
remove those that apply on imports from Thailand, China and the US until 12 August.

Thai cargoes are therefore still subjected to ADDs of $48.21/tonne, on top of the 5% import duty that apply to south-
east Asian cargoes flowing into India.

PVC cargoes from Japan enjoy the lowest import duty of 1.3% in India under a bilateral free trade agreement.

For all other countries, customs duties levied on PVC imports were raised on 6 July to 10% from 7.5% previously.

PVC cargoes from southeast Asia, particularly Indonesia, may therefore see a competitive edge in India.

But supply from Indonesia to the south Asian market is expected to remain limited in the near term, as Indonesian 
producers focus on domestic fulfilments, as well as exports to neighbouring countries such as Vietnam and Malay-
sia, said market sources.

The onset of the monsoon season in India has also weighed on demand.

Players were holding off discussions for August cargoes, preferring to monitor the market situation.

In the week ended 12 July, average prices of PVC were flat from the previous week at $875/tonne CFR India.
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