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لیسـت نــام هــای تجـاری

مـورد   U - P V C لوله    های

تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 

 P V C اتصاالت  و  لوله    
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تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 

 P V C اتصاالت  و  لوله    

)1400 /04 )تاریـخ اعتبار: 31/

لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 

در بخش فاضالب ساختمان )به ترتیب حروف الفبا(

لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 
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نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

استان محل تولیدردیف
نام تجاری

شماره تماس

آذرلولهآذربایجان شرقی1
041-34209142-3

ماهان پالست
041-32459054-58 آذربایجان غربی2

کند پالست
044-32723225

اصفهان3

آویسا لوله جی
031-32359266-8

اینگل اتصاالت
031-45838024-27

پارس زنده رود پالست
031-45488370-1

پارسانا پلیمر
031-46412859

پلیمر گلپایگان
021-22695503-10

پی وی سی صبا
031-35720000

پلیکا پلیمر اصفهان
031-42290609

تابان پولیکا
031-35556060

تک ستاره گلپایگان
031-57248242-5

داراکار
031-33134

گلسارپلیمرپاد
031-57248108

گلین لعل
031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان
031-57248150-2

مدل پالستیک
031-35565205-7

ناردین پلیمر
031-46412710-20

نگاه نگین
031-35598655

نوین پالستیک
031-35492111-4 البرز4

وینوپالستیک
026-34704515

تهران5

تهران اتصاالت 110
021-66819355-56

پارس پولیکا
021-56545401-3

پلی رام برتر
021-55638112

لوله سازان رزاقی
021-55572819 خراسان رضوی6

پلیمر توس
051-37271606-8 خراسان جنوبی7

مهراس کویر
056-32255026-7

پیشگام پالست اهوازخوزستان8
061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان
061-32278965-7 زنجان9

صبا لوله زنجان
024-32221747-9 فارس10

آبساران
071-38215570-4 قم11

کاسپین پلیمر
021-88014915 کردستان12

نیک پلیمر
021-66193854-6

اورامان غربکرمانشاه13
083-38228647-8

الوین پالست
083-34733539 مرکزی14

پلیمر یاس
086-46373285

یزد15
کارا لوله یزد

035-35274568
یزد پلیمر

035-37272362-5
یزد پولیکا

035-37272549

استان محل تولیدردیف
نام تجاری

شماره تماس
آذربایجان شرقی1

آذرلوله
041-34209142-3

اصفهان2

آویسا لوله جی
031-32359266-8

اینگل اتصاالت
031-45838024-27

برج پلیمر
031-35565205-7

پارس زنده رود پالست
031-45488370-1

پلیمر گلپایگان
021-22695503-10

تابان پولیکا
031-35556060

داراکار
031-33134

گلسارپلیمرپاد
031-57248108

گلین لعل
031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان
031-57248150-2

ناردین پلیمر
031-46412710-20

نگاه نگین
031-35598655

نوین پالستیک
031-35492111-4

البرز3
وینوپالستیک

026-34704515

پارس پولیکاتهران4
021-56545401-3

صنایع پلیمر سمند
021-56220208

خراسان رضوی5
پلیمر توس

051-37271606-8
خراسان جنوبی6

مهراس کویر
056-32255026-7

پیشگام پالست اهوازخوزستان7
061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان
061-32278965-7

زنجان8
صبا لوله زنجان

024-32221747-9

فارس9

ایمن لوله
071-38254557-8

آبساران
071-38215570-4

پایدار پلیمر
071-37744405

پلیمر پارس
071-38309001-3

شیراز پالستیک
071-37335078-080

لوله سپیدان بسپار
071-36307536-40

قم10
کاسپین پلیمر

021-88014915
کردستان11

رونا پلیمر
021-66193854-6

کرمانشاه12
اورامان غرب

083-38228647-8
کرمان13

کارون پلیکا رفسنجان
034-34287474

مرکزی14
پلیمر یاس

086-46373285
همدان15

پلی سینا
081-32665669

کارا لوله یزدیزد16
035-35274568

یزد پولیکا
035-37272549
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ــت  ــان را خدم ــادر گرانقدرت ــت م درگذش
حضرتعالــي و خانــواده محترمتــان تســليت 
عــرض نمــوده و آرامــش روح آن بزرگــوار 

را از خداونــد بلنــد مرتبــه خواســتاريم.

اعضاي انجمن
 توليد كنندگان لوله و اتصاالت 

PVC

جناب آقاي مهندس كمال كاوه
مدير عامل محترم شركت پليمر گلپايگان







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

www.PVC-ASSO.ir

فهـرسـت
یادداشت

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی برگزار شد

آماده باش در برابر رکود تورمی بازار پلیمر

تاب آوری سازمانی در رکود تورمی صنعت پالستیک

هشدار رکود تورمی در بازار محصوالت پتروشیمیایی

وزارت صمت سریع تر »طرح افق« را برای حذف داللی اجرا کند

فصلی جدید برای پتروشیمیایی ها  با شیوه نامه جدید رقم خورد

سهمیه مواد اولیه پرمتقاضی در بورس  تعدیل می شود

لزوم نظارت بر معامله محصوالت پتروشیمی در بورس کاال

توسعه چند وجهی در زنجیره پتروشیمی

رشد عرضه ها در بورس کاال، بازارها را متعادل مى کند

رشد عرضه محصوالت پلیمری در بورس کاال

گام رو به جلوی مجلس برای رهایی از خام فروشی

تولید ۳۵ میلیون تن محصول پتروشیمی در ۷ ماهه سال ۹۹

ممنوعیت سیستمی ثبت سفارش برای واردکنندگان بد حساب ارزی

افزایش تقاضا برای محصوالت پلیمری در آمریکای شمالی

ارزیابی تاثیر پاندمی کووید -1۹ در صنعت پالستیک

کنترل در فرایند تولید پالستیک با استفاده از  یک نرم افزار جدید

نصب واحد بازیابی گرما در کارخانه VCM بلژیک

PVC  افزایش دمای خمش گرمایی محصوالت

PVC  برای کابل های A استابالیزرهای عاری از بیس فنول

ارتقای نرم افزار شبیه سازی اکسترودر دو مارپیچ

به کارگیری تجهیزات اولتراسونیک  در کنترل قطر لوله

استفاده از PVC بازیافتی در لوله های ساندویچی  

PVC  راهنمای نصب سریع محل اتصال چسبی برای

PVC برای لوله ی )DR( نسبت ابعادی

نصب خطوط لوله ی آب آشامیدنی در زمین های آلوده

تاثیر چندین پارامتر عملیاتی  و فرسایش جوی بر روی خواص  کشسانی لوله پی وی سی

مهاجرت ترکیبات آلی  از لوله های پلیمری به آب آشامیدنی
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لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 

در بخش فاضالب ساختمان )به ترتیب حروف الفبا(

لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 

در بخش فاضالب ساختمان )به ترتیب حروف الفبا(
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نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

استان محل تولیدردیف
نام تجاری

شماره تماس

آذرلولهآذربایجان شرقی1
041-34209142-3

ماهان پالست
041-32459054-58 آذربایجان غربی2

کند پالست
044-32723225

اصفهان3

آویسا لوله جی
031-32359266-8

اینگل اتصاالت
031-45838024-27

پارس زنده رود پالست
031-45488370-1

پارسانا پلیمر
031-46412859

پلیمر گلپایگان
021-22695503-10

پی وی سی صبا
031-35720000

پلیکا پلیمر اصفهان
031-42290609

تابان پولیکا
031-35556060

تک ستاره گلپایگان
031-57248242-5

داراکار
031-33134

گلسارپلیمرپاد
031-57248108

گلین لعل
031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان
031-57248150-2

مدل پالستیک
031-35565205-7

ناردین پلیمر
031-46412710-20

نگاه نگین
031-35598655

نوین پالستیک
031-35492111-4 البرز4

وینوپالستیک
026-34704515

تهران5

تهران اتصاالت 110
021-66819355-56

پارس پولیکا
021-56545401-3

پلی رام برتر
021-55638112

لوله سازان رزاقی
021-55572819 خراسان رضوی6

پلیمر توس
051-37271606-8 خراسان جنوبی7

مهراس کویر
056-32255026-7

پیشگام پالست اهوازخوزستان8
061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان
061-32278965-7 زنجان9

صبا لوله زنجان
024-32221747-9 فارس10

آبساران
071-38215570-4 قم11

کاسپین پلیمر
021-88014915 کردستان12

نیک پلیمر
021-66193854-6

اورامان غربکرمانشاه13
083-38228647-8

الوین پالست
083-34733539 مرکزی14

پلیمر یاس
086-46373285

یزد15
کارا لوله یزد

035-35274568
یزد پلیمر

035-37272362-5
یزد پولیکا

035-37272549

استان محل تولیدردیف
نام تجاری

شماره تماس
آذربایجان شرقی1

آذرلوله
041-34209142-3

اصفهان2

آویسا لوله جی
031-32359266-8

اینگل اتصاالت
031-45838024-27

برج پلیمر
031-35565205-7

پارس زنده رود پالست
031-45488370-1

پلیمر گلپایگان
021-22695503-10

تابان پولیکا
031-35556060

داراکار
031-33134

گلسارپلیمرپاد
031-57248108

گلین لعل
031-35722510-5

لوله گستر گلپایگان
031-57248150-2

ناردین پلیمر
031-46412710-20

نگاه نگین
031-35598655

نوین پالستیک
031-35492111-4

البرز3
وینوپالستیک

026-34704515

پارس پولیکاتهران4
021-56545401-3

صنایع پلیمر سمند
021-56220208

خراسان رضوی5
پلیمر توس

051-37271606-8
خراسان جنوبی6

مهراس کویر
056-32255026-7

پیشگام پالست اهوازخوزستان7
061-32907700-9

شیلنگ و لوله خوزستان
061-32278965-7

زنجان8
صبا لوله زنجان

024-32221747-9

فارس9

ایمن لوله
071-38254557-8

آبساران
071-38215570-4

پایدار پلیمر
071-37744405

پلیمر پارس
071-38309001-3

شیراز پالستیک
071-37335078-080

لوله سپیدان بسپار
071-36307536-40

قم10
کاسپین پلیمر

021-88014915
کردستان11

رونا پلیمر
021-66193854-6

کرمانشاه12
اورامان غرب

083-38228647-8
کرمان13

کارون پلیکا رفسنجان
034-34287474

مرکزی14
پلیمر یاس

086-46373285
همدان15

پلی سینا
081-32665669

کارا لوله یزدیزد16
035-35274568

یزد پولیکا
035-37272549
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سردبیر و دبیر انجمن:فرزانهخرمیان
dab i r@pvc-asso. i r

هیئت تحریریه:
سامانعابری)مدیرروابطعمومیوسایت(

شادیحقدوست)کارشناسفنی(
فاطمهمیرزایی)اموراداری،مشترکین(

adds@pvc-asso. i r

همکاران این شماره:
 اعظم مرسلی مدیرکنترلکیفیتشرکتپلیمرپارسامین

 مصطفی موید محسنیکارشناستحقیقوتوسعهشرکتیزدپولیکا
 امیر مهیار ملک پورکارشناسآزمایشگاهشرکتیزدپولیکا
 الهه خالق پناه مدیرکنترلکیفیتشرکتپلیمرتوس

مهدی قاسمی گودرزیمدیرکنترلکیفیتشرکتوینوپالستیک

صفحه آرایی و گرافیک: امیررضاامینی

چاپ و نشر اسرا:02166783900

آدرس:تهران،میدانونک،خیابانونک،برجتجاریاداری
آئینهونک،طبقهششم،واحد606

تلفن:88786609-10
فکس:88881159

کدپستی:1991954154
i n fo@pvc-asso. i r
www.  pvc-asso. i r
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www. pvc-asso. irیادداشت

دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

شاید شما هم در این روزها خبر فروش مجموعه ایران 
شنیده  را  تومان  میلیارد  هزار  نجومی 85  قیمت  به  مال 
باشید. اگرچه این اعداد و ارقام در چند سال اخیر به یمن 
اختالس های میلیارد دالری برای مردم کاماًل عادی و گوش 
آشنا شده است اما سوالی بزرگ که اساساً 85 هزار میلیارد 
تومان چقدر است ذهن من را به خودش مشغول ساخت تا 
جایی که در این جدال گرم انتخاباتی آمریکا بین یک نامزد 
پولدار مشهور بنام ترامپ و یک نامزد سیاستمدار معروف 
به  ترامپ  شدن  شهره  علت  تا  شدم  برآن  بایدن  اسم  به 
ثروتمندی را جویا شوم و بخواهم از مستندات و ارزیابی های 

خود آمریکا ، میزان ثروت ایشان را متوجه شوم .
ظاهرا یکی از معتبر ترین موسساتی که هر ساله به برآورد 
ثروت میلیاردرها می پردازد موسسه ای به نام Forbes است. 
این موسسه در سال 2016؛ ابتدای ریاست جمهوری آقای 
هزار  معادل 92  میلیارد دالر   3/7 را  ایشان  ثروت  ترامپ ، 
میلیارد تومان برآورد کرده بود . در پایان سال 2017 ثروت 
آقای ترامپ به 3/1 میلیارد دالر معادل 77/5 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته بود و در پایان 2019 این عدد به 2/5 
میلیارد دالر یا 62/5 هزار میلیارد تومان رسید و در 2020 
این عدد به 2/1 یا 52/5 هزار میلیارد تومان کاهش یافت 
؛ به گونه ای که رتبه ثروتی آقای ترامپ طبق برآورد های 
مجله Forbes 400 حدود 77 پله نزول پیدا کرد. فارغ از 
این که پاندمی کرونا و هزینه کردهای مختلف ایشان باعث 
کاهش ثروت ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش شده 

است اما خود آقای ترامپ گفته است که ابداً از این موضوع 
ناراحت نیست چون برای کشورش هزینه شده است !

بعد از خواندن یکی دو مطلب در خصوص ثروت آقای 
ترامپ و روند نزولی آن طی 4 سال ریاست جمهوری اش 
در  مطمئناً  که  آمد  ذهنم  به  هم  دیگری   بسیار  سوالهای 

ذهن خوانندگان محترم هم ایجاد شده است .
ولی اگر دوباره برگردیم به درک مفهوم 85 هزار میلیارد 
تومان ارزش ایران مال بعنوان تنها یکی از دارایی های آقای 
علی انصاری؛ سوپر میلیاردر مالک بانک آینده ، بانک تات، 
برعکس  اتفاقاً  که  و....  ایران  فرش  بازار  ایران ،  مبل  بازار 
است  نشده  ارزش  برآورد  هم  موسسه ای  هیچ  در  آمریکا، 
و مستندات شفاف مالیات پرداختی ایشان و هزاران مشابه 
هم  باز  است  نکرده  ارائه  هم  مالیاتی  اداره  هیچ  را  دیگر 
سردرگم تر از گذشته فقط در می یابم که ارزش ایران مال 
اقسام  و  انواع  شامل  ترامپ  ثروت  کل  از  باالتر  تنهایی  به 
هتل های بین المللی،  برج ها، خیابان ها، رستوران ها و... در 

آمریکا و سراسر دنیا است.
این مطلب صرفاً یک واکاوی در ثروت ترامپ به عنوان 
400 ثروتمند اول آمریکا است و با هیچ هدف خاصی به جز 
درک مفهوم اعداد نبوده است. اگر مخاطبی دست به مقایسه 
برجسته  اشخاص  ثروت های  و  اختالس ها  ارقام  و  اعداد 
کشور با ثروت آقای ترامپ زد است و به عالمت های سوال 
با خودش  مسئولیتش  است  رسیده  دیگری  برداشتهای  یا 

است ؛ ما که از نوشتن این مطلب چنین قصدی نداشتیم!

ایــران مــال
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، در این مجمع که با حضور نماینده اتاق بازرگانی بود، 
سایر  همچنین  و  انتخاب  آینده  سال  برای  انجمن  بازرس 
دستورهای مجمع مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

بخشی از برنامه کاری مجمع به ارائه گزارش عملکرد هیئت 
مدیره اختصاص داشت. در بخشی از این گزارش آمده بود؛ 
هیئت مدیره دوره نهم پس از آغاز فعالیت خود،تعداد 14 
جلسه در 56 ساعت کاری برگزار نمود که اهم موضوعات 

مطرح شده به این شرح است: 
 بررسی مجدد ساختار کارگروه ها و کمیسیون های کاری 

انجمن 
 بررسی روند تغییر کیفیت محصوالت موجود در بازار و 

چاره اندیشی )3 مورد( 
با  برندی  چند  شرکتهای  قبال  در  انجمن  استراتژی   

کیفیت های متفاوت 
افزایش قیمت های تحمیل شده به محصوالت و  تعیین   

اتخاذ راهکار )4 مورد( 
 19( راهکار  پیشنهاد  و  عرضه  کمبود  اولیه،  مواد  بحث   

مورد (
 طرح افق و مشکالت پیرو اجرای ناقص آن )3 مورد(

 اصالح فهرست بها 
 بررسی شرایط کشور و صنعت در زمان شیوع کرونا 

 بحث گرید بندی PVC توسط وزارت صنعت و انجمن 
 PVC ملی و موضع گیری انجمن

 بررسی گزارشات کمیته عملی در خصوص کاربرد B و 
 BD

 قیمت محصوالت و تعیین درصد تخفیفات 
 اعتراض به عدم حضور انجمن در جلسات تصمیم گیری 

برای صنعت 
 PVC تشکیل سریع اتاق فکر 

 تعیین سخنگوی انجمن در مجامع و انجمن ملی 
 بررسی علل کاهش سهمیه واحدها و اتخاذ راهکار 

و  تکمیلی  صنایع  توسط   PVC گذاری  قیمت  بررسی   
اعتراض به نحوه محاسبات 

همچنین در گزارش به تعداد مکاتبات انجمن در سال 
گذشته اشاره شده بود که بیشترین تعداد این نامه نگاری ها 
به واسطه اهمیت موضوع مواد اولیه، به این مسئله اختصاص 
داشت. در این میان 20 نامه به دفتر توسعه صنایع تکمیلی 
صنعت  وزارت  به  نامه   16 اولیه،  مواد  بحث  پتروشیمی و 

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پی وی سی برگزار شد

ماه  آذر  اول   ،1398 سال  به  منتهی  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  عمومی انجمن  مجمع 
1399در دفتر انجمن برگزار شد.
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آپاراتاینستاگراموب سایتکانال ها و گروه های مجازی

آموزشیعلمیمصاحبهاطالع رسانیگزارشعلمیمصاحبهخبریعلمی

1102150110110645233481414

 همچنین تعداد 2 فیلم با موضوع های مجمع پایان سال 98 و کمک اعضای انجمن به سیل سیستان در روابط عمومی انجمن 
تهیه و تولید شده بود.

،معدن وتجارت، 10 نامه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 10 نامه نیز به بورس کاال، ارسال شده 
بود.بخش دیگری از این گزارش به فعالیت کمیته های تخصصی شامل کمیته های علمی، فنی و تخصصی،  کمیته یکسان 
سازی اجرای استاندارد ها و کمیته تدوین اختصاص داشت. برخی از اقدامات و دستاورد های کمیته علمی و کارگروه های 

مربوطه به شرح زیر است: 
 تهیه و ترجمه 14مقاله علمی 

 PVC تهیه و ترجمه 90 خبر علمی و کاربردی در رابطه با صنعت 
 مطالعه و بررسی محصوالت نانو PVC به ویژه نانو لوله و میزان تأثیر استفاده از این ذرات در مواجهه با تبلیغات نانویی 

 بارگذاری 48 محتوای علمی و عکس نوشته های آموزشی در رسانه های دیجیتال انجمن 
 برگزاری 6 جلسه کمیته تدوین استاندارد و بازنگری استاندارهای 1-11215 ، 2-13361 و 13361-3 

 تهیه و چاپ 2 کتاب با هدف ارتقای دانش مصرف کنندگان 
تولیدکنندگان و مصرف  ارتقای دانش  با هدف  پلیمری  لوله های  انتشار در خصوص ویژگی های  آماده  تهیه 1 کتاب   

کنندگان 
 انتشار حداقل 25 کلیپ آموزشی و علمی

 تهیه و انتشار حداقل 7 مطلب و مقاله علمی و کاربردی در نشریه پیام ساختمان 
همچنین انجمن در سال 1398 اقدام به انتشار 8 نسخه از ماهنامه علمی،خبری و تخصصی PVC  کرد.

در کمیسیون ارزیابی انطباق محصوالت ساختمانی در سال 98 دو مرحله نمونه برداری از بازار محصوالت PVC را 
انجام داد. 

فعالیت های روابط عمومی قسمت دیگری از گزارش مزبور بود که فعالیت های آن به شرح جدول زیر است:
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مهندس:
مجید کرباسی زاده

گزارش

این روزها صنایع باالدست در حالی از افزایش 29 درصدی 
معامالت محصوالت شیمیایی و پلیمری در هفت ماه ابتدایی 
سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 98 خبر می دهند 
که مقدار عرضه های کل فقط 2 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش یافته است، برای تحلیل این موضوع سلسله 
عوامل مختلفی را می توان عنوان کرد که بی شک قوی ترین 
عامل، افزایش نرخ ارز و تالش مصرف کنندگان داخلی برای 
توفان سهمگین  از  ماندن  امان  در  در خرید جهت  تعجیل 
تورم قیمت ها بوده و به نوعی می توان گفت مصرف کنندگان 
داخلی مواد اولیه با احتساب رشد تولید و فروش محصوالت 
نهایی؛ تالش کردند مصرف ماه های آتی خود را تامین کنند. 

این در حالی است که به علت کاهش ارزش پول ملی، 
بازارهای هدف  کنندگان  برای مصرف  ایرانی  کاالی  قیمت 
صادراتی جذاب شده و قدرت چانه زنی صادرکنندگان داخلی 
و مصرف مواد اولیه آنها افزایش یافته است. اما نکته اساسی 
بررسی مقدار مصرف آتی و ادامه این روند است که به علت 
تاب  میزان  باید دید  تورم در سال جاری  آور  رشد سرسام 
آوری صنایع پایین دست و قدرت خرید مصرف کننده نهایی 
تا کجا ادامه دارد؟ پرسشی که پاسخ آن را باید در دورنمای 
حجم تولید در صنایع تکمیلی جست وجو کرد، آن هم در 
شرایطی که حجم تولید باالی ماه های قبل، با تکانه های رکود 

تورمی روبه رو شده است.

بهرویکردعملیبرایتوسعهصنایعتکمیلیپتروشیمینیازداریم

آماده باش در برابر رکود تورمی بازار پلیمر
و  کشور  کالن  و  خرد  اقتصاد  پیشبرد  پتروشیمی در  اثرگذاری صنعت  و  نقش  بر  تاکید  امروزه  پلیمرها 
جلوگیری از خام فروشی، یک گزاره درست با چاشنی تکرار است ولی همزمان با توسعه صنایع باالدست 
و  اصولی  توجه  می شود  کشور  اقتصادی  روغنکاری چرخ های  و  واقعی  افزوده  ارزش  ایجاد  باعث  آنچه 
اقتصادی به صنایع پایین دست پتروشیمی است، به همین منظور دفتر توسعه صنایع تکمیلی در شرکت 
ملی پتروشیمی ایران در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان های نظارتی و اجرایی در قالب 
پتروشیمی وظیفه  محصوالت  تقاضای  راهبری  کمیته  مصوبات  اجرای  پتروشیمی ضمن  تخصصی  کمیته 
دارد )نه تنها در شرایط موجود بلکه همیشه( با نگاهی برد-برد و ملی با اتخاذ تصمیمات مدیریتی در 
راستای حفظ منافع بلندمدت جریان تولید در کشور، باید عالج قبل از واقعه کرده و از وقوع مشکالت و 

چالش ها پیشگیری کند. 
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 تغییر در سمت و سوی بازار

از هفته سوم آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا سمت و سوی بازار عوض شده و 
پس از هفته دوم فروردین که عمال بازار کشور تعطیل بود، 
هفته گذشته کمترین مقدار معامالت سال جاری با 36 هزار 
تن در بورس کاال برای محصوالت پتروشیمی ثبت شد. اگرچه 
در سطحی  هنوز  اما  تعدیل شده  در هفته جاری  رقم  این 
نزدیک به 44 هزار تن قرار دارد که چندان قدرتمند نیست. 
اما علت این کم اقبالی چه بوده و به طور کلی راهکارهای 
کاهش  پتروشیمی و  صنایع  در  رکود  دوران  برای  موجود 

ظرفیت تولیدی های کشور چیست؟
 شاید بررسی روند این روزهای معامالت بازار PVC و نوع 
نگاه در قیمت گذاری ها مثالی خوب برای قضاوت در مورد 
نحوه مدیریت صنعت پتروشیمی در مواجهه با چالش های کل 
PVC پس  به  وینیل کلراید موسوم  پلی  بازار  باشد.  صنعت 
از تالطم های یکسال گذشته و با کاهش هیجانات ناشی از 
افزایش نرخ ارز در آبان 99 با اقبال کمی از طرف خریداران 
رقابت های  از  اینکه  بر  عالوه  و  است  شده  مواجه  داخلی 
سنگین خرداد و تیرماه دیگر خبری نیست به رغم افزایش 
هفتگی قیمت پایه فقط 55 درصد عرضه هایPVC تا هفته 
گذشته در آبان ماه خریداری شد به طوری که در معامالت 
هفته سوم آبان در تاالر اصلی بورس کمتر از 10 درصد عرضه 
مورد معامله قرار گرفت و این یعنی تبلور رکود تورمی در بازار. 
و  شد  تعدیل  گرد  عقب  این  جاری  هفته  در  البته 
رقمی نزدیک به 4 هزار تن PVC مورد معامله قرار گرفت اما 
درخصوص نگرانی از رکود تورمی هنوز دلهره های اخیر ادامه 
دارد.  جدا از تالطمات ارزی و تاثیر آن در بازار کشور، قیمت 
جهانی این محصول همه سقف های قبلی خود را شکسته و 
بزرگ  قدرت های  تجاری  رقابت  از جمله  به دالیل مختلف 
اساسی  تعمیرات  گذاری،  تعرفه  نظام  تغییرات  و  اقتصادی 
توقف  فورموسا،  شرکت  مانند   PVC بزرگ  تولیدکنندگان 
تولید توسط تولیدکنندگان آمریکایی به علت وقوع سیل و 
توفان های سهمگین و تاثیرات پاندمی کرونا چند ماهی است 
که قیمت جهانی از میانگین 800 دالر در هر تن فراتر رفته 
شرق  و  خاورمیانه  مانند  مناطق  از  بعضی  در  اکنون  هم  و 
مدیترانه بعضا به بیش از 1200 دالر در هر تن رسیده است.  
اتفاق مهلک همزمان و در  اینکه دو  یعنی  واقعیت  این 
یک بازه زمانی کوتاه مدت بر بازار و قیمت های داخلی تاثیر 
به  گرفته  قرار  اضطراری  شرایط  در  داخلی  بازار  و  گذاشته 
 PVC طوری که مقدار ریالی یک ظرفیت )کامیون( 22 تنی
ابتدای سال، هم  در  تومان  میلیون  از 200  کاال  بورس  در 
اکنون به بیش از 650 میلیون تومان رسیده که نتیجه آن 

فشار مضاعف به مصرف کنندگان نهایی و عدم کشش قیمتی 
برای محصوالت تولید داخل با این سطح از قیمت ها است 
باالی  ارز و قیمت  افت نرخ  و کارشناسان در کنار احتمال 
جهانی عامل اصلی کم رونق شدن معامالت در بورس کاال را 
به گران بودن قیمت PVC نسبت می دهند، عاملی که حتی 

در بازار کاالی نهایی صادراتی نیز در حال رخ نمایی است.
 

۴ ابزار برای بازگشت توازن به بازار
آن  قبال کنش های  در  که  است  زنده  موجود  بازار یک 
اساس  بر  مقطعی  و  مدت  کوتاه  واکنش های  باید  بازارساز 
استراتژی بلند مدت خود داشته باشد و چه راهبردی صحیح 
تر از حمایت از جریان تولید ارزش افزوده در داخل کشور 
با  سازی ها  تصمیم  زمانی  است  قرار  اگر  پس  بود؟  خواهد 
محوریت دفتر توسعه صنایع تکمیلی به بازار ورود کرده و از 
اختیارات قانونی و مدیریتی خود استفاده کند؛ آن زمان هم 
اکنون است که با توجه به تغییرات و انتظارات جدید شاید 

نکات زیر بتواند در بازار تعادل ایجاد کند.
 برآوردها نشان می دهد که قیمت جهانی PVC در نرخ های 
پایه  براساس نرخ بازارهای خاورمیانه و شرق مدیترانه یعنی 
بازار صادراتی هدف در نشریه آیسیس تنظیم می شود. این در 
حالی است که با توجه به کمبود PVC در بازارهای صادراتی 
ایران یعنی خاورمیانه)GCC( و شرق مدیترانه قیمت این کاال 
این  اگر  و  است  تر  گران  مناطق  سایر  از  دالر  حدود 100 
شیوه قیمت گذاری صحت داشته باشد؛ قیمت گذار گویی 
با یک نگاه یکطرفه؛ ماه هاست که باالترین قیمت جهانی را 
مالک محاسبه قیمت پایه قرار داده و این یعنی )حدود 8 تا 
9 درصد( فشار مضاعف به تولیدکننده در صنایع تکمیلی و 
مصرف کننده محصول نهایی داخلی. البته در هفته جاری 
شاهد تعدیل این قیمت ها هستیم که امید است این روند 

کلی با محوریت مدیریت بازار استمرار یابد.
   برآوردها نشان می دهد در سال جاری بخش بزرگی 
)باالی 80 درصد( از عرضه PVC به صورت سلف بوده که 
ممکن است با تاخیر بعضا زیاد تحویل خریداران شده باشد 
لذا باید از فرصت موجود استفاده کرد و ضمن الزام به رعایت 
ورود  روند  تا  کند  تقویت  را  نقدی  عرضه های  عرضه،  کف 
کاالی ارزان قیمت به بازار تسریع شده که خروجی آن کاهش 
قیمت تمام شده در واحدهای فعال در صنایع تکمیلی است.

  در صورت تداوم وضع موجود در معامالت PVC )پس از 
هفته دوم آذر ماه( می توان نسبت به افرایش سقف سهمیه 

ماهیانه تجدید نظر کرد.
   فروش اعتباری به صنایع تکمیلی با توجه به سودآوری 
فعلی  شرایط  پتروشیمی در  شرکت های  قبل  ماه های  باالی 

بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

 برآوردها نشان 
می دهد که قیمت 
جهانی PVC در 
نرخ های پایه  براساس 
نرخ بازارهای خاورمیانه 
و شرق مدیترانه یعنی 
بازار صادراتی هدف در 
نشریه آیسیس تنظیم 
می شود

   فروش اعتباری به 
صنایع تکمیلی با 
توجه به سودآوری 
باالی ماه های 
قبل شرکت های 
پتروشیمی در شرایط 
فعلی بسیار جذاب و 
موثر خواهد بود.
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بـرای  مشـترک  اتفـاق  یـک  بـاال  تمامی مـوارد  در   
تمـام  قیمـت  افزایـش  آن  و  می دهـد  رخ  سـازمان ها 
از  تولیـد کمتـر  و  بهـره وری  شـده کاال، سـپس کاهـش 
ظرفیـت اسـمی و در نهایـت تعدیـل نیـروی انسـانی جهت 
کاهـش هزینه هـا اسـت.اگر بپذیریـم کـه در بـروز رکـود 
ایـن  ندارنـد و معمـوال  تورمی سـازمان ها نقـش چندانـی 
سیاسـت گذاری های  از  گرفتـه  نشـات  نامیمـون  پدیـده 
کالن اسـت، سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه خـود سـازمان 
در ایـن شـرایط چـه کار می توانـد انجـام دهد تـا بتواند با 

کمتریـن آسـیب از ایـن بحـران خارج شـود. پاسـخ به این 
سـوال در یکـی از مباحثـی اسـت کـه در سـال های اخیـر 
بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه و آن مفهـوم تـاب آوری 
سـازمانی اسـت که سـازمان ها را برای عبـور از بحران های 

داخلـی و خارجـی سـازمان آمـاده می کنـد. 
 امـروزه اصطـالح تـاب آوری در برابـر انـواع بحران های 
انسـانی و طبیعـی بـه یکـی از مفاهیم بسـیار مهـم نظری 
و کاربـردی در مدیریـت تبدیل شـده اسـت. سـازمان های 
آمادگـی،  به دلیـل  کـه  هسـتند  سـازمان هایی  تـاب آور، 

تاب آوری سازمانی
 در رکود تورمی صنعت پالستیک

افزایش قیمت مواد اولیه صنایع پالستیک و افزایش قیمت تمام شده تولیدات، تورم باال، کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان و به تبع آن کاهش تقاضا و نوسان بهای ارز احتمال بروز بحران رکود تورمی در 
صنعت پالستیک ایران را مطرح کرده و نیز برخی از صاحب نظران پا را فراتر گذاشته و اذعان دارند رکود 

تورمی شکل گرفته است.
البته در بروز شرایط رکود تورمی و همچنین برون رفت از این شرایط معموال اقدامات و راهکارها در سطح 
اقتصاد و سیاست گذاری های کالن به دست بانک مرکزی و دولت ها صورت می گیرد، ولی سازمان ها نیز باید 

خود را برای عبور از این بحران آماده کنند.

گردآوری:
دکتر 

محسن هاشمی کارشناس 
مدیریت استراتژیک
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برنامه  ریـزی و انعطاف  پذیـری باالیـی کـه درخـود ایجـاد 
کـم  هزینه هـای  بـا  را  بحران هـا  می تواننـد  می کننـد؛ 

بگذارنـد.  پشت سـر 
 رکـود تورمی رخـدادی اسـت پیچیـده کـه دو عامـل 
متضـاد اقتصـادی شـامل تـورم و رکـود بـا هـم پدیـدار 
می شـوند. ایـن پدیـده در ابتدا بعـد از شـکوفایی اقتصادی 
دهه هـای 50 تـا 60 میـالدی در آمریـکا رخ داد، زمانـی 
کـه دولتمـردان بـرای کاهـش بیـکاری اقـدام بـه باالبردن 
نـرخ تـورم کـرده و ایـن تـورم همزمـان شـد بـا افزایـش 
اوپـک  نفتـی  تحریـم  به خصـوص  و  اولیـه  مـواد  قیمـت 
کـه باعـث افزایـش سرسـام آور قیمـت مـواد اولیـه صنایع 
وابسـته بـه نفـت شـد و بـه تبـع آن افزایـش قیمـت تمام 
شـده محصـوالت را در پـی داشـت و از طرفـی کاهـش 
تقاضـای بـازار باعـث کاهـش ظرفیـت تولید صنایع شـد و 
همچنیـن فشـار نیـروی کار به منظـور افزایش دسـتمزدها 
افزایـش  بیـن  باطـل  چرخـه  یـک  تـورم  جبـران  بـرای 
تـورم و افزایـش دسـتمزدها ایجـاد کـرد ایـن معضـل در 
کنـار افزایـش قیمـت نفـت منجـر بـه بـروز پدیـده رکـود 

تورمی شـد.
درحـال  هم اکنـون  پلیمرهـا  در صنعـت  تجربـه  ایـن 
خودنمایـی اسـت آن  هـم در شـرایطی که در جهـان بهای 
نفت در مسـیر رشـد قرار گرفته و شـاید افزایش این نرخ، 
فراتـر از تحمـل اقتصـاد جهانـی باشـد. در بـازار پلیمرهـا 
نیـز اوضـاع همین گونه اسـت و شـاهد افزایش بهـای مواد 
اولیـه صنعـت پالسـتیک در جهـان هسـتیم، امـا به دلیـل 
فاکتـور اثرگـذار نـرخ ارز، شـتاب رشـد قیمت هـا در ایران 
در ماه هـای اخیـر بسـیار فراتر از رشـد قیمت هـای جهانی 
بـوده اسـت. ایـن وضعیت نمـود عینی در رشـد هزینه کل 
بنگاه هـای تولیـدی دارد و افزایـش قیمت تمام شـده را به 

اثبـات می رسـاند. 
مفهـوم تـاب آوری بـه اشـکال گوناگونـی تعریف شـده 
و حلقه هـای مفهومی متعـددی از آن شـکل گرفتـه اسـت. 
بـا این حـال، توافـق گسـترده ای روی ایـن موضـوع وجـود 
دارد کـه جوهـر یـا خصیصه ذاتـی تاب آوری عبارت اسـت 
سیسـتم  کـه  درجـه ای  یعنـی  گذشـته،  بـه  برگشـت  از 
قـادر اسـت خطـرات را جـذب کـرده و بتوانـد خـودش را 

کند.  سـازماندهی 

در  سـازمانی  تـاب آوری  راه حل هـای 
تورمی رکـود  بـا  مواجهـه 

بـروز رکـود تورمـی در صنعـت پالسـتیک را می تـوان 
اولیـه، کاهـش  افزایـش قیمـت مـواد  در عواملـی چـون 

بهـره وری، افزایش دسـتمزدها، سیاسـت گذاری های دولت 
در مـورد واردات و صـادرات و همچنیـن تغییـرات نرخ ارز 
محـدود کـرد حـال پـس از بررسـی مـوارد بـاال برخـی 
راه حل هایـی کـه مفهـوم تـاب آوری در اختیـار سـازمان ها 
می گـذارد را می تـوان در ادامـه برشـمرد.ایجاد یک زنجیره 
تامیـن تـاب آور بـرای هر سـازمانی در شـرایط عـادی یک 
نقطـه قـوت و مزیـت رقابتـی محسـوب می شـود، ولـی در 
دوران رکـود تورمی داشـتن یـک زنجیـره تامیـن تـاب آور 
اهمیـت دو چندانـی می یابـد. زنجیـره تامین تـاب آور باید 
انعطاف پذیـر بـوده و توانایـی تغییـر در شـرایط بحرانـی را 
داشـته باشـد. زنجیـره تامیـن تـاب آور بایـد کارآیـی باال و 
توانایی سـریع پاسـخگویی به تغییرات را داشـته باشد و در 
آخـر مهم تریـن عامـل تـوان همکاری بـاال در بیـن اعضای 
زنجیـره تامیـن برای خـروج از بحـران اسـت.یکی دیگر از 
عواملـی که مورد بررسـی قـرار می گیرد افزایـش بهره وری 
بـرای تـاب آور کردن سـازمان در دوران بحران اسـت. یکی 
از تبعـات رکـود تورمی کاهش بهره وری سـازمان ها اسـت، 
ولی سـازمان های تـاب آور با اسـتفاده از ابزارهـای مختلف 
بهـره وری، خـود را در حداکثـر نگـه می دارند تـا بتوانند با 
افزایـش بهـره وری حداکثـر صرفه جویـی را در هزینه هـای 
خـود ایجـاد کـرده و بـه تبـع آن بتواننـد از بحـران بـا 

کمتریـن آسـیب خارج شـوند.
تـاب آوری  مفاهیـم  در  می تـوان  کـه  دیگـری  عامـل 
یافـت ایجـاد یک سیسـتم مدیریـت مالی در شـرکت های 
تولیـدی صنعت پالسـتیک اسـت کـه می تواند بـا مدیریت 
مناسـب منابـع مالـی و جـذب منابـع مالـی ارزان قیمت و 
همچنیـن ایجـاد یـک جریان نقدینگـی پایدار در سـازمان 
منابـع  مالـی،  نسـبت های  و  مرتـب شـاخص ها  پایـش  و 
و زیرسـاخت های الزم را بـرای عبـور سـازمان از بحـران 

پیـش رو تامیـن کند.
 آخریـن عاملـی کـه بـه آن می پردازیـم منابع انسـانی 
تـاب آور شـاغل در سـازمان هسـتند که می تواننـد با درک 
درسـت از شـرایط سـازمان و محیط بیرونی و آموزش هایی 
کـه قبـال دیده انـد و تجربیـات گذشـته خـود بـا خالقیـت 
باال و در سـریع ترین زمان ممکن برای مشـکالت سـازمان 
راه حل هـای ایـده آل بیابنـد. اگر ایـن راه حل ها در مسـائل 
کاهـش هزینـه و افزایـش کارآیـی و اثربخشـی سـازمانی 
صـورت گیـرد بیشـترین اثـر را در مسـیر عبور سـازمان از 

بحران هـا دارد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مفهوم تاب آوری 
به اشکال 
گوناگونی تعریف 
شده و حلقه های 
مفهومی متعددی از آن 
شکل گرفته است

یکی از تبعات رکود 
تورمی کاهش بهره وری 
سازمان ها است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
اینکه فاصله قیمت دالر آزاد و  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، 
جذابیت  کاهش  برای  سیگنالی  خود  یافته  کاهش  هم  نیمایی 
که  است  بروز  حال  در  جدیدی  شرایط  بنابراین  است،  صادرات 
حداقل در یک سال اخیر دیده نشده و می تواند نگرانی از تضعیف 
بازار پلیمرها را برجسته کند.استمرار رشد نرخ های پایه مواد اولیه در 
بازار محصوالت پتروشیمیایی بورس کاال در کنار روند کاهش حجم 
معامالت طی هفته های اخیر به نوعی حاکی از به صدا در آمدن زنگ 
خطر بروز رکود تورمی در این صنایع به شمار می رود. روز گذشته 
قیمت های پایه محصوالت پتروشیمیایی درحالی اعالم شد که دو 
اهرم تاثیرگذار در معادله کشف نرخ همزمان باهم صعودی بودند. 
میانگین ماهانه بهای دالر برای اولین بار به کانال 25 هزار و 322 
تومان رسید که رشد 93/ 2 درصدی را نسبت به قیمت مبنای دالر 
این معادله برای هفته گذشته به ثبت رساند. باال رفتن قیمت های 
جهانی نیز مزید برعلت شد و صعود دسته جمعی محصوالت این 
بازار را سبب شد. آن هم در شرایطی که هفته های اخیر از لحاظ 
حجم معامالت هفته های چندان جذابی به شمار نمی روند و به 

نوعی سردرگمی اهالی بازار را از شرایط آینده مخابره می کنند.
 

  قیمت های پایه هفته جاری زیر ذره بین
سی و یکمین قیمت های پایه محصوالت پتروشیمیایی که در 
روز یکشنبه 11 آبان ماه یعنی دیروز اعالم شد، حکایت از صعود 
گروهی این محصوالت دارد. این بار نیز دو متغیر اثرگذار در معادله 

کشف نرخ های پایه یعنی میانگین ماهانه بهای دالر و قیمت های 
جهانی همسو باهم چهره صعودی داشتند که ثمره آن سبز پوش 
بودن قیمت های پایه اعالمی روز گذشته بود. قیمت مبنای دالر 
با 719 تومان افزایش نسبت به هفته گذشته اثر افزایشی خود 
را منعکس کرد و میانگین ماهانه آن با رشد 93/ 2 درصدی به 
میزان 25 هزار و 322 تومان به ثبت رسید. بررسی نرخ پایه اکثر 
گروه های کاالیی پتروشیمی نشان از صعود قیمتی بیش از رشد 
قیمت مبنای دالر دارد که افزایش قیمت های جهانی را به خوبی 
آشکار می کند. مواد اولیه پلیمری بورس کاال دادوستدهای هفته 
جاری را درحالی پشت سر می گذارند که بازه مثبت 2 تا مثبت 
10 درصد در رشد نرخ های پایه اعالمی آنها به چشم می خورد. بر 
صدر جدول نرخ های پایه، استایرن بوتادین رابر روشن 1502 با 
رشد بهای 24/ 10 درصدی قرار گرفته است که به نسبت 3هزار و 
469 تومان به قیمت پایه آن افزوده شده و این هفته با بهای پایه 
37 هزار و 353 تومان در بازار فیزیکی بورس کاال مورد دادوستد 
قرار می گیرد. پلیمر جذاب یعنی پلی وینیل کلراید)PVC( با وجود 
آنکه هفته گذشته بهای جهانی آن بدون تغییر ماند اما این هفته 
رشد همزمان قیمت جهانی و میانگین ماهانه بهای دالر را به خود 
دید و قیمت پایه این گروه کاالیی با رشد 46/ 5 درصدی همراه 
شد. پلی پروپیلن های نساجی و شیمیایی؛ به عنوان دو گروه کاالیی 
حاشیه ساز اخیر که مدتی است رقابت های قیمتی باالیی را در 
معامالت بورس کاال تجربه می کند نیز رشد قیمت پایه به میزان 
25/ 3 و 21/ 3 درصد را به ترتیب تجربه کردند. اینکه رویکردهای 

باوجودکاهشحجممعامالت،قیمتهایپایهباردیگرسبزپوششدند

هشدار رکود تورمی
در بازار محصوالت پتروشیمیایی

رشد قیمت ها در ماه های گذشته هم اکنون به اوج رسیده و به نظر می رسد موجودی انبارها در بازار داخلی 
و صنایع مصرف کننده هم باالست. به این ترتیب عقبگرد تقاضا و رواج ترس در خریداران از افت قیمت ها 
به معنی آن است که بازار هشدار زودهنگام رکود تورمی را مطرح کرده است، آن هم در شرایطی که اثرات 

آن چندان سریع خودنمایی نمی کند.

 باال رفتن قیمت های 
جهانی نیز مزید برعلت 

شد و صعود دسته 
جمعی محصوالت این 

بازار را سبب شد

بررسی نرخ پایه اکثر 
گروه های کاالیی 

پتروشیمی نشان از 
صعود قیمتی بیش 

از رشد قیمت مبنای 
دالر دارد که افزایش 

قیمت های جهانی را به 
خوبی آشکار می کند
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گوناگون متولیان این بازار هنوز هم نتوانسته سازوکاری صحیح 
را  گروه  این  قیمتی  رقابت های  محدودسازی  یا  حذف  برای 
ترتیب دهد گواهی قدرتمند بر بازبینی این رویکردها است تا در 
بخش هایی که امکان دارد با درنظر گرفتن راهبردهای مربوط به 
سمت عرضه در کنار پاالیش تقاضا دادوستدهای کارآمد در این 
بازار و در بستر بورس کاال به سرانجام برسد. در بین مواد اولیه 
پلیمری، پلی اتیلن سنگین دورانی و تزریقی رشد قیمتی محدود 
90/ 1 درصدی را به خود دیدند و هفته جاری با قیمت های پایه ای 
به ترتیب 21 هزار و 906 و 19 هزار و 758 تومان مورد معامله 

قرار خواهند گرفت.
 

  قیمت های بازاری پایین تر از بورس کاال
هفته  طی  پتروشیمیایی  محصوالت  بازار  دادوستدهای 
گذشته چهره متناقض قیمتی را به خود دید. به گونه ای که رشد 
بهای دالر  میانگین  افزایشی  اهرم  به دنبال دو  پایه  قیمت های 
نیمایی در کنار رشد قیمت های جهانی سبزپوش شدن قیمت های 
پایه در تاالر فیزیکی محصوالت پتروشیمی بورس کاال را سبب 
شد. اما در بازار آزاد پس از مدت ها از ابتدای سال جاری تاکنون 
رخدادی جدید به وقوع پیوست که آن هم کاهش بهای ارز آزاد 
بود که ثمره آن افت نرخ برخی از محصوالت پتروشمیایی در 
دادوستدهای بازار آزاد نسبت به بورس کاال بود. البته حتی ثبات 
نسبی قیمت ها در روزهای اخیر باز هم سیگنالی برای عدم رشد 
قیمت ها و ترس از خرید و ترغیب شدن به فروش است که این امر 
سردرگمی زیادی را به بازارتزریق کرد. از یکسو پیش بینی ناپذیری 
از سوی  و  دالر  بهای  عجیب  تکانه های  واسطه  به  داخلی  بازار 
دیگر انتظارات قیمتی در بازارهای کاالیی در اقصی نقاط جهان 
برای مشخص شدن نتیجه انتخابات کشور آمریکا و پیاده   سازی 
برنامه های کاندیدای منتخب از دیگر دالیلی بود که بر پیچیدگی 
پتروشیمی دامن  بازار محصوالت  دادوستدهای  بر  شرایط حاکم 
زده و نتیجه آن کاهش محسوس حجم معامالت پلیمری ها طی 
تخصیص سهمیه های جدید  وجود  با  اینکه  بود.  هفته گذشته 
بهین یاب در ابتدای آبان ماه، حجم خرید باالیی در داده ها به چشم 
نمی خورد گواه معتبری برای انتظار و به فکر فرو رفتن متقاضیان 
است. درحال حاضر بازیگران این بازار در انتظار ثبات نرخ های ارز 
هستند و انتظارات قیمتی منفی آنها سبب شده که سهمیه های 
خرید خود را به هفته های بعدی این ماه موکول کرده تا بهای ارز 

به پایین ترین قیمت خود برسد.

رخدادهای معامالتی هفته گذشته بورس کاال
هفته  طی  کاال  بورس  در  پلیمری  محصوالت  انواع  عرضه 
گذشته با رشد 59/ 2 درصدی به 82 هزار و 290 تن رسید که 
بیشترین میزان طی سه هفته گذشته تاکنون به شمار می رود. با 
این حال افزایش حجم عرضه ها نتوانست به عنوان محرک موثری 

در باال بردن حجم دادوستدهای هفته گذشته عمل کند و در 
رشد میزان معامالت ناکام ماند. به گونه ای که تنها 59 هزار و 
گرفت  قرار  معامله  مورد  گذشته  هفته  عرضه های  از  تن   539
که نسبت به هفته ماقبل از افت 25/ 3 درصدی حکایت دارد 
و بررسی حجم معامالت از ابتدای سال گویای این حقیقت تلخ 
است که میزان معامالت هفته گذشته کمترین میزان نسبت به 
10 هفته گذشته ارزیابی می شود که چندان خبر خوشایندی برای 
صنایع تولیدی ما مخابره نمی کند. چرا که حجم معامالت داده ای 
ارزشمند تلقی می شود که همچون آینه ای برای انعکاس رونق 
تولیدی صنایع این بخش تلقی می شود. البته اینکه بسیاری از 
بازارهای کاالیی و متقاضیان آنها در انتظار وقایع پیش رو هستند 
را نمی توان نادیده گرفت چرا که برنامه های دو کاندیدای فعلی 
ریاست جمهوری نتایج گوناگونی را بر عموم بازارهای جهان برجای 
می گذارد و بازار محصوالت پتروشیمیایی ما نیز که دیگر اهرم 
موثر کشف نرخ پایه آن بهای جهانی است از این واقعیت مستثنی 
نبوده و این روزها در هاله ای از ابهام به سر می برد. البته شوک های 
نمی توان  نیز  را  ارز در داخل کشور  بی سابقه  نوسانات  از  ناشی 
بی اثر تلقی کرد. چرا که هفته گذشته سردرگمی بسیاری را به 
بازار محصوالت پتروشیمیایی منتقل کرد و اینکه قیمت برخی 
گریدهای این محصوالت در بازار آزاد در نرخ هایی کمتر از بورس 
کاال نوسان می کند سبب شد که فعاالن بازار تصمیم خرید خود 
را به هفته های آینده که این کاهش بهای ارز آزاد در میانگین 
ماهانه بهای نیمایی ارز منعکس شود به تعویق انداخته تا بتوانند 
از این راه اقدام به پوشش ریسک قیمتی کنند. از این رو با وجود 
آنکه هفته های ابتدایی هر ماه، عموما هفته هایی با بیشترین حجم 
معامالت به شمار می رود، هفته ابتدایی آبان ماه سال جاری چنین 
امری محقق نشد و افت محسوس میزان دادوستدهای مواد اولیه 
پتروشیمیایی در کارنامه بورس کاال به ثبت رسید. البته می توان 
گفت حجم تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری بورس کاال طی 
هفته گذشته با رشد 83/ 6 درصدی به میزان 95 هزار و 934 
تن رسید که دلیل اصلی این میزان رشد تقاضا را می توان مربوط 
به شارژ شدن سهمیه های بهین یاب ابتدای ماه دانست. در نهایت 
35/ 72 درصد از میزان عرضه محصوالت طی هفته گذشته مورد 
دادوستد قرار گرفت که کمترین میزان از هفته منتهی به 24 
مردادماه تاکنون به شمار می رود. اما بازار محصوالت شیمیایی 
بورس کاال درحالی هفته گذشته را سپری کرد که در مجموع 46 
هزار و 571 تن مواد اولیه شیمیایی در بورس کاال عرضه شد که 
89/ 68 درصد از آن مورد دادوستد قرار گرفت. در برابر این میزان 
عرضه نیز تقاضایی به اندازه 44 هزار و 101 تن شکل گرفت که 
رشد برجسته 95/ 22 درصدی را به ثبت رساند. در نهایت برآیند 
این دو داده سبب شد که حجم دادوستدهای این محصوالت با 
رشد 20/ 6 درصدی همراه شود و به میزان 32 هزار و 86 تن از 

انواع مواد اولیه شیمیایی در بورس کاال مورد معامله قرار بگیرد.

حجم معامالت داده ای 
ارزشمند تلقی می شود 
که همچون آینه ای برای 
انعکاس رونق تولیدی 
صنایع این بخش تلقی 
می شود
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اتصـاالت  و  لولـه  عمومی انجمـن  روابـط  گـزارش  بـه 
پـی وی سـی بـه نقـل از فـارس، بررسـی وضعیـت صنایع 
پایین دسـتی پتروشـیمی ها نشـان می دهـد کـه یکـی از 
مشـکالت جـدی ایـن صنایع کمبود مـواد اولیه مـورد نیاز 
آنهـا اسـت. کمبود مـواد اولیه باعث شـده که بـرای خرید 
ایـن مـواد از بـورس کاال، رقابـت شـدیدی صـورت بگیـرد 
کـه نتیجـه این اتفـاق، افزایـش قابل مالحظـه  قیمت مواد 
اولیـه و در نتیجـه افزایش قیمت محصـول تولیدی خواهد 

 . بود
از طرفـی حضـور گسـترده دالالن در بازار بـورس برای 
خریـد برخـی از مـواد اولیه موردنیـاز صنایع پایین دسـتی 
نیـز باعـث تشـدید رقابـت بیـن دالالن و تولیدکننـدگان 
واقعـی شـده اسـت. یکـی از تبعـات منفی مداخلـه دالالن 
در بـازار، افزایـش قیمـت برخـی مـواد اولیـه تا سـقف 70 
الـی 80 درصـد بـاالی قیمـت فـوب صادراتـی اسـت کـه 
دود ایـن افزایـش قیمـت در نهایت به چشـم عمـوم مردم 

می رود.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، اولویـت نهایـی وزارت نفت در 
صنعـت نفـت بایـد بـه برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری در 
جهت توسـعه صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی ختم شـود، 
زیـرا ارزش افـزوده و اشـتغال زایی اصلـی در صنعـت نفـت 
در صنایـع تکمیلـی پتروشـیمی تحقق می یابـد امـا بـا این 
وجـود در ادوار مختلـف سیاسـت مشـخصی برای توسـعه 

ایـن صنعـت توسـط وزارت نفت اتخاذ نشـده اسـت.
چالش هـای  دقیق تـر  بررسـی  بـرای  راسـتا  ایـن  در 
از دالیـل  رمزگشـایی  و  پایین دسـتی  پیـش روی صنایـع 
عـدم توسـعه ایـن صنعـت بـا مرضیـه طهماسـبی رئیـس 
دفتـر توسـعه صنایـع پاییـن دسـتی پتروشـیمی به گفتگو 
نشسـتیم. ایـن مصاحبـه در دو بخـش منتشـر می شـود.

 
بی برنامگـی طوالنـی مـدت وزارت نفت 
صنایـع  توسـعه  بـرای  ریل گـذاری  در 

ارز4200تومانیپایدالالنرابهبورسکاالبازکرد

وزارت صمت سریع تر »طرح افق«
را برای حذف داللی اجرا کند

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: سال 9۷ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، در 
عرض 6 ماه ثبت شرکت های جدید 3۴ درصد افزایش یافت. این شرکت ها برای خرید و داللی مواد اولیه 

صنایع پایین دستی از بورس کاال اقدام کردند.

حضور گسترده دالالن 
در بازار بورس برای 
خرید برخی از مواد 

اولیه موردنیاز صنایع 
پایین دستی نیز باعث 

تشدید رقابت بین 
دالالن و تولیدکنندگان 

واقعی شده است
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پتروشـیمی پایین دسـتی 
بـه طـور کلـی چـه چالش هایـی در مسـیر   
توسـعه صنایع پایین دست پتروشـیمی وجود دارد؟ 
بـا تولیدکننـدگان کـه صحبـت می کنیـم دالیـل 
متفاوتـی از حضور دالالن، کم فروشـی پتروشـیمی، 
کمبـود تولید در باالدسـت پتروشـیمی و مواردی از 
ایـن دسـت را مطـرح می کننـد. نظـر شـما در این 

چیسـت؟ باره 
طهماسـبی: واقعیـت ایـن اسـت کـه برخـالف سـایر 
دنیـا صنعـت پتروشـیمی در کشـور بـه صـورت یکپارچـه 
رشـد نکـرده اسـت، زیرا مـا صنایع باالدسـتی را بر اسـاس 
خوراکـی کـه داشـتیم و بـدون توجـه بـه صنایـع پاییـن-

گازی  خـوراک  مـا  اگـر  مثـال  کردیـم.  طراحـی   دسـتی 
داشـتیم اوره و آمونیـاک تولیـد کردیـم و برنامـه ای بـرای 
پایین  دسـت ایـن محصـوالت نداشـتیم در نتیجـه در حال 
حاضـر صنایع پایین دسـتی پتروشـیمی به صـورت پراکنده 

گرفتند. شـکل 
هرچنـد کـه اولویـت اقتصادی با توسـعه صنایـع پایین 
دسـتی نزدیـک بـه محـل مصـرف اسـت امـا اگـر آنهـا در 
همـان اسـتان یا شـهر هم به صـورت پارک یا خوشـه های 
شـیمیایی در کنـار هـم قـرار می  گرفتنـد اقتصـاد بهتـری 
لجسـتیک  و  آزمایشـگاه  می  توانسـتند  زیـرا  داشـتند، 
مشـترکی داشـته باشـند. امـا بی توجهـی و بی برنامه بودن 
در حـوزه پایین دسـتی پتروشـیمی باعث شـد کـه قیمـت 

تمـام شـده ایـن صنایـع به نسـبت رقبا بیشـتر باشـد.
پایین  دسـتی  صنایـع  بـرای  دوره  ای  در  همچنیـن 
مجوزهـای بی  انـدازه و بـدون هیـچ رویکـرد خاصـی صادر 
شـد. یعنـی بـه هر کسـی کـه درخواسـت مجـوز می کرد، 
مجـوز می دادنـد، فـارغ از اینکـه مـا امـکان تامیـن مـواد 
اولیـه ایـن تعـداد کارخانه هـای پایین دسـتی را بـه وجـود 
آورده ایـم یـا نـه. در نتیجـه ایـن اقدامـات در حـال حاضر 
یکـی از مشـکالت صنایـع پایین  دسـتی فقـدان تکنولوژی 
بـه روز در ایـن کارخانه هـا اسـت. بنا بـه این مسـائل دفتر 
توسـعه صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی برای برنامه ریزی 
و توسـعه متـوازن صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی ایجاد 

. شد
 یکـی از اهـداف ایـن دفتر تشـویق بخـش خصوصی به 
توسـعه صنایـع پایین دسـتی بـود، لذا مـا اقدام بـه تدوین 
مطالعـات فنـی و اقتصـادی کردیـم تـا در صـورت مراجعه 
سـرمایه گذاران ایـن مطالعـات را در اختیار آنهـا قرار دهیم 
امـا در ادامـه دیدیـم کـه اصال به ایـن انجام ایـن مطالعات 
نیـازی نبـوده اسـت، زیرا سـرمایه  گذار بخـش خصوصی به 

خوبـی می  دانـد کـه در چـه جاهایـی بایـد سـرمایه گذاری 
. کند

در ادامـه در دوره آقـای مهنـدس محتشـمی  پور، کار 
دادیـم.  انجـام  را  پایین دسـتی  صنایـع  آسیب  شناسـی 
زیـرا واقعیـت ایـن بـود کـه ما ایـن همـه مطالعـات فنی و 
اقتصـادی بـرای ورود بخـش خصوصـی انجـام داده بودیم 
امـا نتیجـه چندانـی نگرفتیـم و صنعـت پایین دسـتی مـا 
همچنـان مشـکل عدم توسـعه داشـت. نتیجه  این آسـیب 
شناسـی ایـن بود که بخـش عمده مشـکالت صنایع  پایین 
دسـتی، تامین مواد اولیه اسـت. در این راسـتا مـا تعاونی-

 هـای توزیـع سراسـری را ایجـاد کردیم.
بـا توجـه به میزان اشـتغال زایی این صنعـت و همچنین 
صنایـع  ذات  آن،  سـرمایه  گذاری  میـزان  بـودن  پاییـن 
پایین  دسـتی این اسـت که در تمام کشـور پراکنده باشـد، 
امـا در حـال حاضر شـاهد هسـتیم که در شـهرهای بزرگ 
مثـل تهـران، قـم، اصفهـان شـیراز و مشـهد ایـن صنایـع 
متمرکـز هسـتند و بـه خوبـی در سراسـر کشـور توزیـع 
نشـده اند. البتـه شـاید یکـی از دالیـل عـدم شـکل گیری 
صنایـع پایین دسـتی در شـهرهای کوچـک ناظـر بـه ایـن 
باشـد کـه دسترسـی آنهـا بـه مـواد اولیـه کـم می شـود. 
از طرفـی شـاید هـم اطالع  رسـانی دقیقـی صـورت نمـی -

گیـرد و مثـال وزارت صمـت اسـتان نمی  دانـد چگونـه این 
شـرکت  ها را راهنمایـی کنـد که مـواد اولیه موردنیازشـان 

را از بـورس کاال خریـداری کننـد.
هم اکنـون مـا شـاهد هسـتیم ایـن صنایـع مـواد مورد 
نیازشـان را از خـارج بـورس و از دالل هـا می خرنـد، لـذا 
قیمت هـا برایشـان باالتـر در می  آیـد. بنابراین اگـر صنعتی 
در شـهر کوچـک و دور افتـاده  ای شـکل بگیـرد، بعـد از 
مدتـی حـذف می  شـود و یـا دیگـر قـدرت رقابـت نـدارد. 
علتـش هـم تهیـه مـواد اولیـه گران  تـر نسـبت بـه صنایع 

اسـت. بزرگ  شـهرهای 
پایین دسـت  صنایـع  توسـعه  عـدم  دیگـر  دلیـل 
پتروشـیمی به جـدا بـودن مدیریـت صنایـع پایین  دسـتی 
پایین دسـت  صنایـع  متولـی  دارد.  ارتبـاط  باالدسـتی  و 
بـه لحـاظ قانونـی، وزارت صنعـت اسـت و متولـی صنایـع 
باالدسـتی هـم وزارت نفـت اسـت. در حـال حاضـر مـا در 
دفتـر توسـعه صنایع پایین دسـتی بـرای تامین مـواد اولیه 
می کنیـم  سـعی  و  می کنیـم  برنامه ریـزی  واحدهـا  ایـن 
باالدسـت  و  پایین دسـت  بیـن  واسـط  حلقـه  بتوانیـم 
پتروشیمی باشـیم. بـر ایـن اسـاس مـا دسـتورالعمل  هایی 
بـرای حـل معضـالت فعلـی تهیـه کردیـم و امـروز فروش 
مـواد اولیـه در بـورس رونـد افزایشـی پیـدا کـرده اسـت. 
طبـق آمـار، در 7 ماهـه امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه 

همچنین در دوره  ای 
برای صنایع پایین-
 دستی مجوزهای 
بی  اندازه و بدون هیچ 
رویکرد خاصی صادر 
شد. یعنی به هر کسی 
که درخواست مجوز 
می کرد، مجوز می دادند

دلیل دیگر عدم 
توسعه صنایع 
پایین دست 
پتروشیمی به جدا 
بودن مدیریت 
صنایع پایین  دستی و 
باالدستی ارتباط دارد
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سـال قبـل، حـدود 30 درصـد افزایش فروش داشـتیم که 
اگـر بـه همیـن میـزان نیـز در صنایـع پایین دسـتی رشـد 

داشـته باشـیم اتفـاق بزرگـی افتـاده اسـت.

هنوز هماهنگـی کاملی بیـن وزارت نفت 
و وزارت صمـت بـرای صـدور مجوزهـا 

ندارد وجـود 
 اشـاره کردید کـه در دوره ای مجوزهای زیادی 
بـرای توسـعه صنایع پایین  دسـتی صادر شـد. لطفا 
توضیـح  دهیـد  بـه چـه دلیل ایـن مجوزهـا صادر 
شـده اسـت؟ آیا اتفـاق خاصـی در آن دوره زمانی 
افتـاد کـه بخـش خصوصـی بـه توسـعه صنایـع 

شـد؟ متمایل  پایین دسـتی 
پتروشـیمی با  مـواد  زمانـی  بـازه  آن  در  طهماسـبی: 
تخفیـف زیـاد حـدود 10 تـا 20 درصـد پایین  تـر از قیمت 
واقعـی آن بـه فـروش می رسـید. ایـن اقـدام باعـث شـد 
اتفاقـا  باشـند.  رانـت  ایـن  از  اسـتفاده  دنبـال  شـرکت  ها 
همیـن االن هـم دلیـل افزایـش 30 درصدی فـروش مواد 
اولیـه در بـورس کاال بـه تفـاوت قیمت نرخ ارز بـازار آزاد و 
ارز نیمایـی برمی گـردد. مبنـای قیمت  گذاری مـا در بورس 
کاال، ارز نیمایـی اسـت و تفـاوت نرخ ارز نیمایـی با ارز آزاد 
گاهـی بـه حـدود 7 یـا 8 هـزار تومـان در هـر کیلـو ماده 
اولیـه می رسـد، لـذا هـر کسـی دنبال سـود باشـد، سـراغ 
خریـد و فـروش و داللی مـواد اولیه از بـورس کاال می رود.

بـه  خوبـی  رانـت  وقتـی  اینکـه  دیگـر  نکتـه  یـک 
پایین دسـتی ها داده شـد خیلـی از افـراد با وسـایل دسـته 
دوم خارجـی اقـدام بـه ایجـاد کارخانـه و دریافـت مجـوز 
کردنـد. زیـرا بـا توجه به رانت داده شـده حتی اگر وسـایل 
و تجهیـزات آنهـا فاقـد تکنولـوژی روز بـود و مصـرف برق 
باالیـی هـم داشـت، بـاز هـم تولیـد کاال بـرای آنهـا سـود 
باالیـی داشـت. در نتیجه مشـکل تکنولـوژی پایین صنایع 

پایین دسـتی از اینجـا ناشـی می شـود.
کسـی  وقتـی  صمـت،  وزارت  مقـررات  اسـاس  بـر 
درخواسـت مجـوز می  کنـد، نمی  تـوان بـه این درخواسـت 
جـواب رد داد، زیـرا وزارت صمـت نمی توانـد مانـع تولیـد 
شـود. البتـه اخیـرا بـرای صـدور مجـوز نظـر دفتـر صنایع 
پایین دسـتی پتروشـیمی را هـم جویـا می شـوند ولـی بـاز 
هـم هماهنگـی کامـل وجـود نـدارد. مثـال در حـال حاضر 
یکـی از مشـکالت صنعـت پایین  دسـتی مربـوط بـه پلی -

را  خودشـان  مجـوز  شـرکت  سـه  اسـت.  استایرن سـازها 
مـواد  مـا  و  پتروشـیمی گرفتند  صنایـع  ملـی  شـرکت  از 
اولیه شـان را تامیـن می کنیـم ولـی 4 الـی 5 شـرکت هـم 
مجـوز از وزارت صمـت گرفتند و االن اسـتایرن ندارند. لذا 

یکـی از مشـکالت مـا عـدم هماهنگـی بیـن وزارت نفت و 
وزارت صمـت اسـت.

 اشـاره کردیـد کـه تعاونی هایـی بـرای توزیع 
مواد شـکل گرفتنـد. هـدف از این اقدام چـه بود؟ 
مگـر همـه تولیدکننـدگان نمی تواننـد مـواد اولیه 

خودشـان را از بـورس کاال بخرنـد؟
طهماسـبی: مـا در سـال 88 ملـزم شـدیم کـه مـواد 
اولیـه را در بـورس عرضـه کنیـم. ایـن عرضـه در بـورس، 
ضریـب محمولـه  دارد مثـاًل بیـن 10 تـا 22 تـن ضریـب 
محمولـه شـرکت  های پتروشیمی اسـت کـه کمتـر از ایـن 
مقادیـر امـکان عرضـه مواد وجـود نـدارد، زیـرا مالحظات 
HSE بـرای شـرکت های پتروشـیمی مطرح اسـت. امـا در 

صنایـع پایین دسـتی ایـن مسـئله دقیقـا برعکـس اسـت، 
یعنـی شـاید هـزاران شـرکت بـا  ظرفیـت زیـر 10 تن در 

ماه داشـته باشـیم.
 در فرآینـد فعلـی ایـن شـرکت  ها بـرای دریافـت مـواد 
اولیـه مجبـور بودنـد ضریـب محمولـه 22 تـن را بخرند و 
در انبـار ذخیـره کننـد کـه بـه لحـاظ اقتصادی بـرای این 
شـرکت  ها نمی  صرفـد و از طرفـی ممکـن اسـت سـرمایه 
در گـردش آن را هـم نداشـته باشـد. لـذا مـا شـرکت  های 
شـرکت های  کردیـم.  راه انـدازی  را  توزیعـی  تعاونی هـای 
تعاونـی توزیعـی می تواننـد مسـتقیما بـرای اعضایـی کـه 
سـهمیه بهین یـاب دارنـد، از بـورس مـواد اولیـه خریداری 
کننـد. ایـن شـرکت  های تعاونـی بـرای 10 یا 20 شـرکت 
مثـال 100 تـن مواد می خرند و بر اسـاس سـهمیه ماهیانه 

یـا سـالیانه میـان آنهـا توزیـع می  کنند. 

صمـت،  وزارت  از  مـا  جـدی  مطالبـه 
افق بـرای حذف  اجرایی کـردن طـرح 

داللـی از بـورس کاالسـت
حضـور  پایین دسـتی  صنایـع  گالیه هـای  از  یکـی 
دالالن در بـورس کاال اسـت. ایـن افـراد چگونـه وارد ایـن 
آنهـا صـورت  اقدامی بـرای حـذف  چـرا  و  شـده اند  بـازار 
نمی گیـرد؟ بـه هـر حـال وقتـی دالل وارد بـازار می شـود 
باعـث تشـدید رقابـت بـرای خریـد مـواد اولیـه و افزایـش 
قیمـت آن می شـود. در نهایـت دود افزایـش قیمـت مـواد 

اولیـه بـه چشـم مـردم مـی رود.
مـا 30 درصـد  بنـده عـرض کـردم کـه  طهماسـبی: 
نسـبت به دوره مشـابه سـال قبـل افزایش تولید داشـتیم، 
بخشـی از ایـن رشـد بـه دلیـل تحریم هـا بـود. چـرا کـه 
بخاطـر سـخت بـودن جابجایی پـول و کم بـودن ارز اجازه 
واردات ندادیـم و همـه اینهـا باعـث شـد مقـداری واردات 
کمتـر شـود. یعنی قبـال برخی مـواد اولیـه در زنجیره های 

بر اساس مقررات 
وزارت صمت، وقتی 

کسی درخواست مجوز 
می  کند، نمی  توان به 

این درخواست جواب 
رد داد

ما ۳۰ درصد نسبت 
به دوره مشابه سال 

قبل افزایش تولید 
داشتیم، بخشی از این 
رشد به دلیل تحریم ها 

بود
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مختلـف محصـوالت از خـارج وارد میشـد ولـی االن همـه 
آنهـا بایـد از داخـل تامیـن شـود کـه ایـن موضـوع باعـث 
افزایـش تقاضـا، افزایـش رقابـت و افزایـش قیمـت مـواد 

اولیه شـده اسـت.
بـه نظر مـن دلیل اصلی حضـور دالالن در بـورس کاال 
دو نرخـی بـودن نـرخ ارز اسـت. تفـاوت در نـرخ ارز آزاد و 
نیمایـی باعـث می  شـود کـه یـک تولیدکننـده بخشـی از 
مـوادی را کـه می  خـرد، مصـرف کنـد و بخشـی دیگـر را 
بـه تولیدکننـده بزرگتر بـا قیمت دالر آزاد بفروشـد. ضمن 
آنکـه نـرخ ارز هم در کشـور رونـد افزایشـی دارد و خریدار 
مطمئـن اسـت کـه اگـر مـواد اولیـه را نگـه دارد، در دو 
هفتـه آینـده حتمـا روی آن سـود خواهد داشـت. بنابراین 
دو نرخـی بـودن ارز و رونـد افزایشـی قیمـت آن، حضـور 

دالل  هـا را در بـازار بیشـتر کرده اسـت.
بـا اصـراری که از طرف دفتر ما ایجاد شـد تـازه وزارت 
صمـت اقداماتـی را بـرای از بیـن بـردن فضـای داللـی در 
بـورس کاال در دسـتور کار داده اسـت. بـرای مثـال ایـن 
وزارتخانـه میانگیـن خریـد دو سـال اخیـر هـر شـرکت را 
مشـخص کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آنهـا به هر شـرکت 
اجـازه می دهـد کـه مقـداری از ایـن مـاده اولیـه را بخرد، 
امـا مطالبـه جـدی مـا ایـن اسـت کـه طـرح افـق اجرایی 

. د شو
مبنـای طـرح افـق ایـن اسـت کـه مشـخص می کنـد 
یـک محصول پتروشـیمی اگر خریداری شـد، مابـه  ازای آن 
چـه مـاده  ای بایـد تولید شـود و تولیدکننـده بایـد فاکتور 
فـروش محصـول نهایـی را در سـامانه افـق ثبت کنـد. این 
سـازوکار مشـخص می کنـد چـه میـزان از مـوادی کـه در 
بـورس خریـداری شـده، بـه کاال تبدیـل شـده و آن کاال 
چیسـت. اگـر ایـن کار را انجـام دهـد قطعـا افـرادی کـه 
بـه نـام تولیـد در حـال سـودجویی در ایـن بـازار هسـتند 

شناسـایی خواهند شـد.  

ارز ۴200 تومانـی پـای دالالن را بـرای 
خریـد مـواد اولیـه صنایـع تکمیلـی به 

بـاز کرد بـورس کاال 
 از چـه زمانـی حضـور دالل هـا در بـورس کاال 

داشت؟ چشـمگیری  رشـد 
طهماسـبی: مـدل رفتـاری دالل  هـا ایـن گونـه اسـت 
کـه از بـازاری بـه بـازار دیگـر کـوچ می  کننـد، یـک بـار 
در بـازار ارز، یکبـار در بـازار مسـکن. هـر جـا کـه بتواننـد 
سـود کننـد وارد آنجا می  شـوند. بیشـترین حضورشـان در 
بـورس کاال مربـوط به سـال 92 بود که اعالم کـرده بودند 
محصـوالت پتروشـیمی 13درصد نسـبت به قیمـت جهانی 

تخفیـف دارد. مـا در همـان زمـان در یـک بـازه 6 ماهـه، 
شـاهد بودیـم 30درصد شـرکت  های متقاضـی جدیدا ثبت 
شـده بودنـد. در سـال 97 وقتـی ارز 4200 تومانـی مطرح 
شـد بـا افزایـش 34 درصـدی شـرکت  های جدیـد روبـرو 
شـدیم، یعنـی در بـازه زمانـی شـش یـا هفـت ماهه سـال 
97، نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل، 34 درصـد ثبـت 

شـرکت  های جدیـد، رشـد پیـدا کرد.
بنابرایـن هرجـا رانتی داده شـد دالل هـا در آنجا حضور 
پیـدا کردنـد. اگر در دو یا سـه هفته اخیر شـما بورس کاال 
را مشـاهده کرده باشـید، غیر از محصـوالت پلی پروپیلن و 
پلـی اتیلن ترفتـاالت که بـرای آنها تقاضـای واقعی زیادی 
وجـود دارد، در سـایر مـواد از جمله پی.وی.سـی که زمانی 
روی ایـن مـاده هم خیلی رقابـت بود، دیگـر رقابتی وجود 
نـدارد، زیـرا اخیـرا نـرخ ارز نیمایـی و آزاد بهـم نزدیـک 
شـده اسـت و آن رانـت دیگـر وجـود نـدارد. وگرنـه اگـر 
تولیدکننـده واقعـی خریدار این مواد باشـد کـه نمی توانند 
بـه خاطـر اینکـه مـواد قیمتشـان بـاال رفتـه اسـت، خـط 
تولیـدش را بخوابانـد بلکـه بـا هـر قیمتـی آن را می خـرد، 
همـان طـور کـه همیـن االن هـم تقاضـای پلی پروپیلـن و 

پلـی اتیلـن ترفتاالت کم نشـده اسـت.
اینکـه گفتـه می شـود اگر قیمـت ارز را در بـورس کاال 
تـک نرخـی کنیـم، قیمـت مـواد اولیـه مجـددا افزایـش 
می  یابـد درسـت نیسـت، زیـرا در حـال حاضـر هـم ایـن 
مـواد اولیـه بـا قیمـت ارز نیمایـی از بـورس کاال خریداری 
می شـوند و بـا داللی هـای صـورت گرفته با همـان نرخ ارز 
آزاد در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار می گیرنـد. اتفاقـا در 
کمیتـه تخصصـی در صنایـع پایین  دسـتی کـه بـا حضـور 
نماینـدگان اتـاق بازرگانی و اتاق تعاون تشـکیل می  شـود، 
ایـن صنایـع بیشـتر بـه دنبـال ایـن تخفیف  هـا هسـتند. 
چـون لحظـه ای سودشـان را نـگاه می  کننـد، اما رشـد 30 
درصـدی نشـان می دهـد، مسـاله در تفاوت نرخ ارز اسـت.

البتـه ایـن تفـاوت نـرخ ارز مشـکالت دیگـری را نیـز 
وجـود  بـه  نیسـتیم  مواجـه  کمبـود  بـا  کـه  مـوادی  در 
مـی آورد. بـرای مثـال تولیدکننـده ای محصولـی را بـا نرخ 
بـورس کاال خریـداری می کنـد و سـپس  از  نیمایـی  ارز 
محصولـی تولیـدی را صـادر می کنـد و بـه زنجیـره بعدی 
تحویـل نمی دهـد، زیـرا در صـورت صـادرات کاال، ارز آزاد 
بـه دسـت مـی آورد. به طـور کلـی پیشـنهاد دفتـر صنایع 
پایین دسـتی بـرای حـل مشـکل تامیـن مـواد اولیـه ایـن 
اسـت کـه اختـالف قیمـت ارز در معامـالت مـواد اولیه در 
بـورس کاال از بیـن بـرود و از طرفـی وزارت صمـت هر چه 

سـریعتر طـرح افـق را اجرایـی کنـد.

با اصراری که از طرف 
دفتر ما ایجاد شد تازه 
وزارت صمت اقداماتی 
را برای از بین بردن 
فضای داللی در بورس 
کاال در دستور کار داده 
است

اینکه گفته می شود 
اگر قیمت ارز را در 
بورس کاال تک نرخی 
کنیم، قیمت مواد اولیه 
مجددا افزایش می  یابد 
درست نیست
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 به نظر می رسد روی شیوه نامه فوالد کار کارشناسی نه 
چندان عمیقی در طول دو تا سه هفته انجام شده است. آن 
هم در شرایطی که پیش نویس طرح مجلس شورای اسالمی در 
برجسته  نه چندان  الگوی  یک  معادن،  و  کمیسیون صنایع 
نیز برای نگارش این شیوه نامه به شمار می رود. گویی دولت 
و مجلس به شیوه های مختلف از روی دست هم نوشته اند. 
باید مکمل  پتروشیمی را  بازار  آنکه دستورالعمل  دیگر  نکته 
و  آورد  به شمار  کاال  بورس  عملیاتی  سازوکارهای  و  قوانین 
این دو الگو تداخلی با یکدیگر ندارند. آن هم در شرایطی که 
اختیارات بورس کاال محفوظ و محترم شمرده شده است. با 
توجه به این دستورالعمل به نظر می رسد، مکانیزم معامالت 
محصوالت پتروشیمی اجبارا به سمت شفافیتی مضاعف حرکت 
کرده است. »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با دکتر ابوذر انصاری، 
کارشناس ستاد تنظیم بازار به بررسی شیوه نامه تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمیایی پرداخته است.  انصاری به سابقه این 
شیوه نامه اشاره کرد و گفت: دستورالعمل قبلی تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی در تاریخ اول مردادماه سال 1397 ابالغ 
شد. پس از اجرایی شدن این دستورالعمل و بررسی کارشناسی، 
تجارب به دست آمده از آن در طی سال های گذشته تجمیع 
و مورد ارزیابی قرار گرفت. ثمره این بررسی ها، دستورالعملی 
است که روز گذشته ابالغ شد و با ویرایشی جدید، همه موارد 
افزود: طی جلسات  است.  وی  لحاظ کرده  را  بررسی  مورد 
شد  برگزار  تعزیرات  نظیر  مختلف  ارگان های  با  که  مکرری 
سرفصل های حقوقی این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گرفت. 
در شیوه نامه ای که در سال 1397 ابالغ شد، مواردی بود که در 
دستورالعمل جدید وجود ندارد. از جمله آن می توان به سقف 
رقابت در معامالت محصوالت پتروشیمیایی در بستر بورس 
کاال اشاره کرد که در سال 97 در دستورالعمل وجود داشت اما 
در بازبینی انجام گرفته شده، از شیوه نامه جدید کنار گذاشته 
شد. همچنین در دستورالعمل سال 97 قرار بر این بود که برای 

فعالیت تعاونی های صنعت پتروشیمی شیوه نامه ای مجزا در نظر 
گرفته شود؛ چرا که با وجود آنکه تعاونی ها فعال بودند اما روش 
کار مشخصی برای آنها طراحی نشده بود. بررسی شیوه نامه 
تعاونی ها  فعالیت  به حوزه  تنها  نه  که  نشان می دهد  جدید 
توجه شده، بلکه شرکت های بازرگانی نیز به عنوان بازوی توزیع 
مدنظر قرار گرفتند زیرا در شیوه نامه قبلی شرکت های بازرگانی 
مجاز به خرید نبودند. اما با توجه به تقاضای واحدهای کوچک، 
شرکت های  و  شده  مرتفع  مساله  این  جدید  شیوه نامه  در 
در  پرداخت.  خواهند  فعالیت  به  تعاونی ها  کنار  در  بازرگانی 
واقع عاملیت توزیع در شرکت های بازرگانی و تعاونی های این 
صنعت، فعالیت مشابهی دارند و با تجمیع و استفاده از سهمیه 
خرید، در کنار ارائه خدمات جانبی اقدام به حمایت از خریدار 
خواهند کرد. بنابراین اصالحاتی که به تدریج طی این سال ها 
در این بازار لحاظ شده بود، به صورت مکتوب و دسته بندی 
نقش  به  انصاری  شد.   آورده  جدید  دستور العمل  در  شده 
هریک از مسووالن در این بازار اشاره کرد و گفت: همچنین 
هنگامی که شیوه نامه قبلی اصالح می شد به تعیین وظایف 
هر کدام از نهادهای متولی توجه ویژه ای شد. مسوولیت عرضه، 
تقاضا و نظارت که سه عامل اصلی در معامالت بازار محصوالت 
پتروشیمیایی به شمار می روند، تفکیک شد به طوری که شرکت 
صنایع ملی پتروشیمی به عنوان مسوول سمت عرضه، معاونت 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی 
ارائه طرح های پاالیش و واقعی سازی بخش تقاضا معرفی  و 
شدند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیز به عنوان بازوی نظارتی این بازار انتخاب شده است.  وی 
افزود: بخش خصوصی در اغلب مسیرهای بازبینی دستورالعمل 
تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی همکاری های الزم را انجام 
داد و جو کلی همکاری با کمیته پتروشیمی کامال در فضای 
دوستانه، مثبت و کارشناسی بود که در نهایت به پیشبرد این 

دستورالعمل و بازبینی موفقیت آمیز آن انجامید.

فصلی جدید برای پتروشیمیایی ها
 با شیوه نامه جدید رقم خورد

شیوه نامه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی در حالی ابالغ شد که بیش از 9 ماه بر روی این شیوه نامه کار 
کارشناسی شده و فضا برای اصالح آن وجود دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 
نقل از دنیای اقتصاد، بررسی دستورالعمل بازار محصوالت پتروشیمی نشان می دهد که این شیوه نامه درواقع به 
بازبینی دستورالعمل قبلی این بازار که در سال 9۷ ابالغ شده بود، پرداخته است. این کار به صورت کارشناسی 
و با بهره گیری از تجاربی که در طول این مدت در این بازار به دست آمده؛ عملیاتی شده و نتیجه آن به ابالغ 
دستورالعمل جدید برای تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی منتهی شده است. این در حالی است که شیوه نامه 
بازار محصوالت پتروشیمی با دستورالعمل محصوالت فوالدی قابل مقایسه نبوده چرا که روی شیوه نامه فوالد 
تنها چند روز یا حداکثر چند هفته کار شده و تنها براساس پیش نویس و پیشنهادها استارت خورده است.

خبــــــر
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اتصاالت پی وی  و  لوله  روابط عمومی انجمن  به گزارش 
سی به نقل از ایرنا، محسن صفدری،  صنایع زیادی در کشور 
وابسته به محصوالت تولیدی پتروشیمی ها هستند و صنایع 
پایین دستی فراوانی به ویژه در صنعت غذا و بسته بندی صنعتی 

مواد غذایی، با آن در ارتباطند.
به  پارسال  از  صنعت  وزارت  مسوول،  مقام  این  گفته  به 
موضوع واقعی سازی و مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی ورود 
کرده است. وی بیان داشت: سامانه بهین یاب از سال 89 با هدف 
مدیریت تامین مواد اولیه و معرفی واحدهای صنعتی به بورس 
به منظور تحویل مواد اولیه مورد نیازشان راه اندازی شده است.

دقت  از  ابتدا  در  شاید  سامانه  این  ادامه داد:  صفدری   
پروانه های  به طوری که در برخی موارد  نبود،  برخوردار  الزم 
بهره برداری به تصویب می رسید یا سهمیه هایی برای شرکت ها 
مقرر می شد که اکنون با گذشت 10 سال نیاز به مدیریت و 

تعدیل دارند.
 وی اضافه کرد:  وزارت صنعت از ابتدای سال 98 تعدیل 
سهمیه ها و مدیریت تقاضا را آغاز کرد و یکی از آخرین اقدامات 
آن، تعدیل سهمیه ماده پتروشیمی »بیوپپه« مورد استفاده از 

صنایع بسته بندی مواد غذایی بود.
 مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت:  قیمت 19 
هزار تومانی هر کیلوگرم از این ماده، با رقابت ناعادالنه ای در 
بورس به بیش از 30 هزار تومان نیز معامله می شد که یکی 
از دالیل اصلی آن تقاضای کاذب از سوی تولیدکننده نماها یا 

شرکت هایی بود که بیش از نیاز خود تقاضا داشتند.
 وی بیان داشت: با افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته، 
تمایل افراد برای تبدیل سرمایه ها به این ماده نیز افزایش یافته 
بود که یکی دیگر از دالیل آشفته بازار قیمتی آن به شمار 

می رفت.

 صفدری خاطر نشان کرد: وزارتخانه با پیش بینی سازوکاری 
به تعدیل سهمیه های مربوطه پرداخت، به طوری که سهمیه 
واحدهایی که مصرف کننده واقعی بیوپپه نبودند را به صفر 
رسانید و اکنون به دلیل کاهش رقابت، قیمت ها تعدیل شده و 

به حدود رقم عرضه در بورس رسیده است.
حاکی  واصله  گزارش های  حال  این  با  اظهارداشت:  وی 
است همچنان برخی تولیدکنندگانی که سهمیه بگیر بیوپپه 
هستند، نسبت به کاهش قیمت ها اقدام نکرده اند که مقابله با 

گران فروشی این واحدها در دستور کار است.
 این مقام مسوول وزارت صنعت بیان داشت: در ماه های 
گذشته همچنین تعدیل سهمیه های شرکت ها در زمینه پی. 
وی. سی، پلی پروپیلن شیمیایی و پلی پروپیلن نساجی نیز به 
موارد  برخی  قرار گرفت که در  کار  دالیل مشابه در دستور 
افزایش قیمت بیش از 120 درصدی داشته و اکنون به 40 تا 

50 درصد کاهش یافته است.
از  ناشی  می تواند  نیز  مشکالت  از  بخشی  افزود:  وی 
دشواری های مجتمع های پتروشیمی در تامین مواد اولیه مورد 

نیاز و تحویل محصوالت به شرکت های خریدار باشد.
 صفدری گفت: مجتمع های پتروشیمی مکلف به رعایت 
کف عرضه در بورس هستند، زیرا در غیر این صورت رقابت 
دست  به  کمتری  اولیه  مواد  و  شده  ایجاد  خریداران  بین 

مصرف کنندگان واقعی می رسد.
چنانچه  صنعت،  وزارت  اعالم  مطابق  ایرنا،  گزارش  به   
در  شده اند،  مواجه  سهمیه  کاهش  با  که  تولیدی  واحدهای 
میزان سهمیه فعلی ابهاماتی دارند با مراجعه به سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و ارائه اسناد مثبت مبنی بر 
آمار تولید و مقدار خرید از بورس در سال 98 مراتب را اعالم 

کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

سهمیه مواد اولیه 
پرمتقاضی
در بورس
 تعدیل می شود

مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعدیل سهمیه آن دسته از مواد اولیه پرمتقاضی 
مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی در بورس خبر داد که در ماه های اخیر به دلیل دخالت دالالن و »تولیدکننده 

نماها« با رشد قیمت  بی ضابطه  موجه شده بودند. 

در ماه های گذشته 
همچنین تعدیل 
سهمیه های شرکت ها 
در زمینه پی. وی. سی، 
پلی پروپیلن شیمیایی 
و پلی پروپیلن نساجی 
نیز به دالیل مشابه در 
دستور کار قرار گرفت 
که در برخی موارد 
افزایش قیمت بیش 
از 1۲۰ درصدی داشته 
و اکنون به ۴۰ تا ۵۰ 
درصد کاهش یافته 
است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعالم کرد: مجتمع های پتروشیمی همه تعهدهای خود در 
زمینه کف عرضه محصوالت مختلف پلیمری و شیمیایی را براساس برنامه ریزی های انجام شده رعایت 

کرده اند.
 تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال به بیش از 35 میلیون تن رسید که نسبت 
از  این در حالی است که بعضی  و  به ثبت رساند  را  افزایش هشت درصدی  پارسال  به مدت مشابه 
متولیان امر از کمبود مواد اولیه در بازار خبر داده اند که آمار فوق نشان دهنده تولید مستمر از سوی 
پتروشیمی هاست. در این میان نکته ای که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، لزوم نظارت و پایش تقاضای 
شرکت های عضو سامانه بهین یاب از سوی وزارت صمت است که تحقق این موضوع می تواند به کاهش 

برخی رقابت های کاذب به وجودآمده در بازار منجر شود.
درصدی   29 افزایش  مهم  مسئله  پتروشیمی،  پایین دستی  صنایع  توسعه  دفتر  اعالم  اساس  بر   
معامالت محصوالت پتروشیمی در هفت ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است. در 
این مورد نیاز به بررسی و اعالم نظر وزارت صمت است که آیا این افزایش صرف رشد تولید در صنایع 
پایین دستی شده که در این صورت بسیار مطلوب است، یا بخشی به صورت داخلی مصرف )به منظور 
باید در  بانک مرکزی  از محصوالت صادر شده است که در این زمینه نیز  کاهش واردات( و بخشی 
برگشت ارز آن نظارت کند، زیرا براساس این آمار در عمل حدود 30 درصد از ارزآوری شرکت های 

پتروشیمی کاسته شده است که خود به افزایش نرخ ارز منجر می شود.

دفترتوسعهصنایعپاییندستیپتروشیمیتأکیدکرد

لزوم نظارت بر معامله محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، کمبود مواد اولیه در بازار را با توجه به رشد 
هشت درصدی تولید مجتمع های پتروشیمی رد و بر نظارت و پایش تقاضای شرکت های عضو 
بهین یاب از سوی وزارت صمت به منظور کاهش برخی رقابت های کاذب در بازار تأکید کرد.
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 به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از دنیای اقتصاد،این سیگنال تاکنون روزهای خوبی 
را برای صنایع پتروشیمی به همراه داشته و این صنعت را به 
عنوان لیدر رشد صنعتی کشور در زنجیره صنایع باالدستی و 
پایین دستی مطرح کرده است.در آخرین گزارش ماهانه تولید 
صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی در مهرماه، گروه الستیک و 
پالستیک با 25 درصد رشد به نسبت مدت مشابه سال قبل 
بیشترین رشد صنعتی را از آن خود کرده است. این درحالی 
درصدی   24 /8 رشد  با  گروه  این  نیز  شهریورماه  که  است 
صدرنشین گروه های صنعتی این ماه بوده است. رشد 7/ 7 
درصدی صنایع پتروشیمیایی درمهرماه از دیگر ویژگی های این 

آمارهای اقتصادی است.
استمرار  که سرعت گیر  دارد  وجود  بسیاری  داده های  اما 
این رشد نرخ است و از هم اکنون می توان گفت که پتانسیل 
یادآوری مجدد تجربیات سال 94 با کاهش حجم تولید در 
زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی ایجاد شده است. هشداری 
که در ماه های گذشته چند بار مطرح شد، ولی اینک شواهد 
امر از جدی تر شدن آن حکایت دارد. رکود تورمی ساده ترین 
خروجی صنایع در زنجیره پتروشیمی است که بی توجهی به 
آن؛ حیات این صنایع را به مخاطره می افکند. شاید در این 
وضعیت و تقریبا با قطعی شدن رکود تورمی ، تقلیل این شرایط 
در صنعت پتروشیمی و پالستیک از رکود تورمی به رکود بتواند 
شرایط ساده تری را به همراه آورد و حمایت های قیمتی فضا را 
برای ایفای نقش مجدد صنایع تکمیلی فراهم سازد تا تولیدات 
خود را با قیمت تمام شده پایین تری به مصرف کننده داخلی 
و بازارهای صادراتی ارائه کند. بهترین رویکرد در شرایط رکود 
تورمی را می توان افت نرخ بیان کرد. چرا که این فرضیه وجود 

دارد که کاهش قیمت ها در بستر معامالتی بورس کاال بتواند 
به اهرمی افزایشی برای رشد حجم معامالت بدل شود که در 
صورت استمرار چنین رخدادی نیرو محرکه الزم برای رشد 
میزان تقاضا در جریان معامالتی بورس کاال فراهم می شود. 
از این رو می توان تا حد زیادی از فرو رفتن صنایع تکمیلی در 
باتالق شرایط رکود تورمی جلوگیری کرد. در شرایطی که شاهد 
تعویق تقاضا هستیم تنها ارائه قیمت هایی جذاب و بازار پسند 

است که می تواند رونق را به بازار صنایع تکمیلی بازگرداند.
 

  نیرو محرکه شاخص تولید صنعتی
گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی که 
براساس اطالعات منتشره از سوی شرکت های منتخب است، 
حکایت از آن دارد که شاخص تولید صنعتی این شرکت ها 
در مهر سال جاری با رشد نقطه ای 9/ 6 درصد همراه بوده 
است. بر مبنای این گزارش محرک اصلی رشد محسوس این 
شاخص تولید صنعتی افزایش تولید محصوالت پتروشیمیایی 
بوده است که شاخص رشد 9/ 2 درصدی تولید این محصوالت 
در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مهر به 
رشد نقطه ای 7/ 7 درصدی رسیده است. در این گزارش تقویت 
تقاضا برای محصوالت پتروشیمیایی به عنوان محرکی اثرگذار 
در رشد این صنایع درنظر گرفته شده است چرا که میزان رشد 
فروش مواد اولیه شیمیایی از ارقام تولیدی آن بسیار بیشتر 

افزایش داشته است.
 

  صنایع الستیکی و پالستیکی فاتح قله رشد 
تولید ماهانه

بررسی داده های صنایع پتروشیمیایی در ماه های اخیر نشان 

صنایعالستیکیوپالستیکیفاتحقلهرشدتولیدصنعتیکشورشدهاند

توسعه چند وجهی در زنجیره پتروشیمی
 آمارها از رشد فراتر از انتظار تولید در صنایع الستیکی و پالستیکی حکایت دارد آن هم در شرایطی که 

رشد تقاضا مهم ترین دلیل برای این رونق روزافزون برآورد شده است.

می توان تا حد 
زیادی از فرو رفتن 
صنایع تکمیلی در 
باتالق شرایط رکود 
تورمی جلوگیری کرد. 
در شرایطی که شاهد 
تعویق تقاضا هستیم 
تنها ارائه قیمت هایی 
جذاب و بازار پسند 
است که می تواند 
رونق را به بازار صنایع 
تکمیلی بازگرداند
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دهنده آن است که روند افزایشی رشد صنعت پتروشیمی در 
ماه های اخیر بسیار قابل توجه بوده و از منفی 5/ 5 درصد در 
تیرماه به محدوده صفر در مرداد رسیده است. این میزان رشد 
صنعتی در شهریور به مثبت 9/ 2 درصد رسید و در مهرماه 
جریان رشد این صنعت استمرار یافته و رقم برجسته 7/ 7 
درصد را به ثبت رسانده است. درکنار رشد تولید محصوالت 
شیمیایی، صنعت الستیک و پالستیک نیز از این قافله رشد 
تولیدی بی بهره نبودند و بیشترین میزان رشد تولید ماه های 
اخیر را از آن خود کردند. به گونه ای که صنایع الستیکی و 
پالستیک ها به عنوان مواد اولیه پلیمری و الستیکی )رابر( که 
در روزهای کنونی شیوع ویروس کرونا نقش خطیر حفاظت 
را  درصدی   25 قله  گرفتند،  برعهده  را  انسان ها  سالمت  از 

درنوردیده و تولیدات آنها در سال جاری به اوج خود رسید.
 

  رابطه معکوس تغییر در موجودی انبار و رشد 
تولید 

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که تغییر در 
موجودی انبار صنایع شیمیایی طی یک سال منتهی به مهرماه 
سال جاری با افت اندکی همراه بوده اما در سه ماهه منتهی به 
مهر موجودی انبار این محصوالت با کاهش محسوسی همراه 
شده است و به میزان 7/ 5 درصد افت را تجربه کرده است. 
در ابتدای فصل پاییز نیز این تغییرات منفی در موجودی انبار 
محصوالت شیمیایی تداوم یافت. به طوری که در بین صنایع 
رادر  توجهی  قابل  تولید  رشد  که  شیمیایی  صنایع  داخلی، 
مهرماه رقم زده است، افتی به میزانی بیش از 10 درصد را در 
موجودی انبار تجربه کرده است. این امر به این معنی است که 
افزایش فروش به میزان قابل مالحظه ای باالتر از رشد تولید بوده 
است. از این رو مهم ترین محرک رشد تولید در این صنعت، 

تقویت میزان تقاضا در نظر گرفته می شود.
 

تولیدی  دورنمای  بر  اثرگذار  داده های    
محصوالت پتروشیمیایی

  انتظار برای تسهیل شرایط صادرات با محوریت حمل و 
نقل و بازگشت ارز حاصل از صادرات تعویق احتمالی تقاضای 
احتساب  با  نهایی  محصوالت  برای  داخلی  مصرف کننده 
تجربیات سال های گذشته   کاهش بهای دالر آزاد و نیمایی به 
نسبت رکوردهای ثبت شده پیشین که پتانسیلی برای کاهش 
جذابیت صادرات است، اما چندان برجسته نیست و به توضیح 

بیشتری نیاز دارد.
 کاهش ارزش لیر ترکیه که به معنی تقویت رقابت پذیری 
تولیدات این کشور در بازارهای منطقه ای و مخصوصا عراق است. 
کاهش رقابت برای خرید در بورس کاال برای اغلب گریدهای 
تولیدی در کنار کاهش قیمت ها در بازار غیر رسمی که به معنی 

پایین آمدن نسبی قیمت تمام شده از مسیر نوسان بهای اولیه 
است. 

به  داخلی  تقاضای  افت  که  سال 94  تجربه  بازتعریف    
کاهش حجم تولید در صنایع بزرگ باالدستی منجر شد آن هم 
در شرایطی که ظرفیت تولید در صنایع بزرگ پتروشیمیایی 
در سال های اخیر افزایش جدی داشته و البته نوسان حجم 
معامالت در بورس کاال به معنی تقویت محسوس ظرفیت تولید 

در صنایع تکمیلی است.
 ورود بازار به فاز رکود تورمی که از هم اکنون شواهد آن در 

حال خودنمایی است.
  باال بودن نسبی موجودی انبارها در بازار آزاد و صنایع 
تکمیلی که سرعت گیر مهمی در برابر رشد حجم معامالت در 
بورس کاال بوده و البته در برابر کاهش نرخ مقاومت خواهد کرد. 

مگر آنکه رویکرد جدیدی در بازار تجربه شود.
   پتانسیل استمرار رشد قیمت های جهانی در شرایطی که 
هنوز ذهنیت قاطعی در خصوص رخدادهای اثرگذار اقتصادی 

در زمان شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. 
   جرقه های رشد بهای نفت خام در بازارهای جهانی که 
نشان می دهد ذهنیت رواج قرنطینه در نیمه غربی دنیا تضعیف 

شده است.
  بیم و امید از آغاز جنگ ارزی در اقصی نقاط جهان که 
سیگنال مهمی برای رشد قیمت ها در بازارهای جهانی است آن 
هم در حالی که هنوز چنین رخدادی به ثبت نرسیده، کاالهای 
برجسته ای همچون نفت و مس رکوردهای قیمتی جدید را 
ثبت کرده اند. مخابره آمارهای برجسته ای از رشد اقتصادی سه 
ماهه اخیر که به معنی بازگشت نسبی توازن به اقتصادهای 

غالبا غربی است.
بزرگ  شرکت های  طرف  از  صادرات  افزایش  پتانسیل    
باالدستی اما در شرایطی که تجربیات سال 94 نشان می دهد 
که تقاضای صادراتی به معنی ایجاد فضای جدید و قدرتمندی 
برای رشد تولید در این صنایع نخواهد بود، مگر آنکه رونق 
اقتصادی در جهان طی هفته ها و ماه های آینده بتواند رشد 
تقاضای صادراتی بزرگ تری را برای این صنایع به همراه آورد 

که چنین احتمالی را نمی توان نادیده گرفت.
   افت تقاضای سنتی بازار داخلی در روزهای سرد سال 
که داده محدودکننده مهمی در روزهای آینده خواهد بود که با 

تعویق تقاضای مصرف کننده جدی تر خواهد شد.
در  پرداخت  خواهیم  رخدادها  این  به  هم  باز  آینده  در   
شرایطی که فاکتورهای فوق آینده بازار محصوالت پلیمری را 

ترسیم خواهد کرد. 

درکنار رشد تولید 
محصوالت شیمیایی، 

صنعت الستیک و 
پالستیک نیز از این 
قافله رشد تولیدی 

بی بهره نبودند و 
بیشترین میزان رشد 

تولید ماه های اخیر را از 
آن خود کردند

باال بودن نسبی 
موجودی انبارها در 
بازار آزاد و صنایع 

تکمیلی که سرعت گیر 
مهمی در برابر رشد 

حجم معامالت در 
بورس کاال بوده و 

البته در برابر کاهش 
نرخ مقاومت خواهد 

کرد. مگر آنکه رویکرد 
جدیدی در بازار تجربه 

شود
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از تسنیم، احمد راستینه نماینده 
مردم »شهرکرد، بن و سامان« در مجلس از حضور واسطه ها در فهرست خریداران مواد اولیه انتقاد 
می کند؛ به گفته راستینه با طرح کمیسیون صنایع مجلس عرضه کاالها در بورس افزایش می یابد و 

تعادل به بازارها برمی گردد.
 راستینه با بیان اینکه حذف واسطه گران در میان خریداران مواد اولیه به اصالح قیمت ها می انجامد، 
قیمت  که  سرمایه  بازار  در  ما  غلط  سیاست های  واسطه  به  قیمت ها  افزایش  متاسفانه  داشت:  اظهار 

گذاری دستوری یکی از آنهاست، به وجود آمده است.
 این نماینده مجلس با اشاره به عدم تامین مناسب مواد اولیه کارخانجات و نفوذ دالالن به بازار 
کاالها گفت: متاسفانه عدم نظارت وزارت صمت بر سهمیه مصرف کنندگان و امکان حضور واسطه ها 

به قصه بازار کاال تبدیل شده که باید نظارت ها در این حوزه تقویت شود.
 وی تاکید کرد: عرضه مواد اولیه باید در بورس کاال انجام و کشف قیمت می شود، اما بعضا همه 
این مواد اولیه در بورس کاال عرضه نمی شود و بلکه به دست دالالن در خارج از بازار بورس کاال به 
فروش می رسند که این موضوع بیانگر عدم نظارت دقیق در بازار است. وی تصریح کرد: متاسفانه در 
حال حاضر بسیاری از مسائلی که در موضوع افزایش قیمت ها به بهانه افزایش قیمت ارز رقم خورده 
به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت در تنظیم بازار است از این رو متاسفانه بازار داللی به شدت رشد 

کرده که برای مقابله با این موضوع طرحی در کمیسیون صنایع مجلس در حال نهایی شدن است.
 این نماینده مجلس با اشاره به طرح 5 ماده ای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عرضه 
فوالد در بورس کاال گفت: پیرو این طرح تنظیم، ارائه و مصرف فوالد در بورس روند منطقی را طی 
خواهد کرد. همچنین این طرح تالش دارد نقش بازار بورس کاال را در شناسایی مصرف کننده واقعی، 

بیشتر کند که با این طرح به تعادل بازار خواهیم رسید.

رشد عرضه ها در بورس کاال، 
بازارها را متعادل می کند

در شرایطی که خریداران مواد اولیه در بورس کاالی ایران را وزارت صمت از طریق سهمیه های 
ثبت شده در سامانه بهین یاب معرفی می کند، احمد راستینه نماینده مردم »شهرکرد، بن 
و سامان« در مجلس از حضور واسطه ها در فهرست خریداران مواد اولیه انتقاد می کند.

عرضه مواد اولیه باید 
در بورس کاال انجام و 
کشف قیمت مى شود، 
اما بعضا همه این مواد 
اولیه در بورس کاال 
عرضه نمی شود و بلکه 
به دست دالالن در 
خارج از بازار بورس کاال 
به فروش می رسند 
که این موضوع بیانگر 
عدم نظارت دقیق در 
بازار است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از نیپنا، عرضه مواد اولیه پلیمری در هفته ابتدایی آذرماه 
با رشد اندکی همراه شد. به طوری که به میزان 85 هزار و 721 
تن از انواع این محصوالت در بورس کاال عرضه شد که نسبت 
به هفته پایانی آبان ماه از رشد محدود 2.88 درصدی برخوردار 
شد. این میزان از عرضه ها بیشترین مقدار طی 9 هفته گذشته 
به حساب می آید. اما با وجود رشد حجم عرضه ها و نزدیک 
شدن آن به متوسط عرضه های 6 ماهه ابتدایی سال جاری، 
حجم معامالت قابل قبول نبود. به طوری که هفته گذشته به 
میزان 46 هزار و 636 تن از مواد پلیمری مورد دادوستد قرار 

گرفت که با رشد 6.42 درصدی همراه شد. 
حجم دادوستدها در هفته ابتدایی آذرماه بیشترین میزان 
رشد  میزان  این  اما  می رود.  به شمار  هفته گذشته  دو  طی 
چندان زیاد نیست که بتوان به عنوان محرکی برای برون رفت 
از شرایط رکودی حاکم بر معامالت این بازار در نظر گرفته 
شود. حجم معامالت هفته گذشته در مقایسه با متوسط 6 
ماهه ابتدایی سال جاری که به میزان 67 هزار و 923 تن به 
ثبت رسید هنوز هم فاصله زیادی دارد که نمی توان آنرا نادیده 
بر حجم معامالت  بازار  این  تقاضا در  افت محسوس  گرفت. 
بسیار موثر بوده است. به میزان 75 هزار و 44 تن تقاضا در 

برابر عرضه های افزایشی هفته گذشته به ثبت رسید که رشد 
23 درصدی را نسبت به تقاضای هفته ماقبل نشان می دهد. 
گرچه میزان تقاضا بیشترین مقدار طی دو هفته گذشته به 
شمار می رود اما حکایت از احتیاط خریداران در سفارش های 
از میزان عرضه ها طی  نهایت 54.40 درصد  دارد. در  خرید 
هفته گذشته مورد دادوستد قرار گرفت که گرچه نسبت به 
دو هفته ماقبل از رشد محدودی برخوردار شد اما هنوز هم 
ابتدایی سال فاصله زیادی دارد. محصوالت  با متوسط نیمه 
شیمیایی در بورس کاال نیز شرایط معامالتی مطلوبی را تجربه 
نکردند. افت 19 درصدی حجم معامالت این محصوالت نیز 
میزان دادوستدها را به میزان 24 هزار و 137 تن رساند که 
رقمی بی سابقه در سال جاری به شمار می رود. هفته گذشته 
40 هزار و 933 تن از انواع محصوالت شیمیایی در بورس کاال 
عرضه شد که از رشد 6.7 درصدی حکایت دارد. در برابر این 
میزان عرضه، تقاضای 27 هزار و 483 تنی شکل گرفت. این 
میزان از تقاضا از افت 22 درصدی نسبت به هفته پایانی آبان 
ماه حکایت دارد. 59 درصد از میزان عرضه های هفته گذشته 
مورد دادوستد قرار گرفت که کمترین مقدار از هفته منتهی به 

11 اردیبهشت ماه تاکنون به شمار می رود.

رشد عرضه محصوالت پلیمری در بورس کاال

عرضه مواد اولیه پلیمری در هفته ابتدایی آذرماه با رشد همراه شد. و 85 هزار و ۷۲1 تن از انواع این محصوالت 
در بورس کاال عرضه شد که نسبت به هفته پایانی آبان ماه از رشد ۲.88 درصدی برخوردار شد.

حجم دادوستدها در 
هفته ابتدایی آذرماه 
بیشترین میزان طی 
دو هفته گذشته به 

شمار می رود. اما این 
میزان رشد چندان 

زیاد نیست که بتوان 
به عنوان محرکی 

برای برون رفت از 
شرایط رکودی حاکم بر 

معامالت این بازار در 
نظر گرفته شود
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از فارس، از زمان کشف نخستین چاه نفت در ایران حدود 
100 سال می گذرد. با توجه به آمارهای میدانی و جهانی می توان 
گفت دوره استخراج نفت در ایران تقریباً در میانه راه قرار دارد. 
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به  نام »ثروت در حال 
کشورهای  نفت  ذخایر  رسیدن  پایان  به  زمان  ملت ها«  تغییر 
مختلف را بررسی کرده  است. طبق پیش بینی این نهاد بین المللی، 
ذخایر نفتی ایران علیرغم کاهش مداوم اما تا 155 سال دیگر 
دوام می آورد، در نتیجه باید به بهترین شکل ممکن از این ثروت 

خدادادی استفاده کرد.
در 100 سال گذشته همواره عمده تولید نفت در ایران به 
زمانی  در  و  اخیر  سال های  در  و  است  شده   صادر  خام  صورت 
که تولید نفت ایران به نقطه اوج خود یعنی 4 میلیون بشکه در 
روز رسیده بود، تنها یک میلیون و هفتصد هزار بشکه آن سهم 
ظرفیت پاالیشی بود و مابقی آن به صورت خام صادر میشد. این 
ظرفیت پاالیشی نیز اختصاص به پاالیشگاه هایی دارد که به دلیل 
سود  حاشیه  کم ارزش،  محصوالت  تولید  قدیمی و  طراحی های 

پایینی دارند.
جمله  از  پیشرفته ای  کشورهای  درحالیکه  بین  این  در 
آلمان، کره جنوبی، ژاپن و ... با نفت وارداتی و تولید فرآورده های 

پایین دستی که ارزش افزوده و اشتغال بسیار بیشتری را به همراه 
دارند، زمینه ساز شکوفایی اقتصادی در کشورهای خود شده اند اما 
در ایران تفکرات وزارت نفت مبنی بر خام فروشی نفت در طول 
سالیان متمادی و عدم اعتقاد به توسعه صنایع پایین دستی نفت، 
مانع از بهره برداری درست و بهینه از منابع نفتی کشور شده است.

به  اعتقادی  نفت،  وزارت  بر  حاکم  تفکر  وقتی  نتیجه  در 
صنایع پایین دستی نداشته باشد، برای حل مشکالت این صنعت 
نیز تالشی نمی کند به طوری که هم اکنون مشکالت مختلفی 
که  است  پتروشیمی کشور شده  و  پاالیشی  گریبان گیر صنعت 
نتیجه این اتفاقات، ایجاد رکود در توسعه ظرفیت پتروپاالیشی 
به مشکل  این مشکالت می توان  از جمله  بوده  است.  ایران  در 
تامین مالی پروژه های پاالیشی، عدم مدیریت واحد پاالیشگاه ها 
و پتروشیمی ها، دستوری بودن اقتصاد پاالیشگاه ها و البته نبود 
این حوزه  آینده بینانه در  و  برنامه ریزی و سیاست گذاری جامع 

اشاره کرد.
تیرماه سال 98 قانونی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد 
که اجرای آن راه را برای توسعه ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی 
در ایران هموار کرد. قانون یاد شده به نام »قانون حمایت از صنایع 
پایین دستی نفت با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« که موسوم 
به قانون پتروپاالیشگاه ها است در مرحله اجرا تا تایید 8 طرح به 

طرحاعطایتنفسخوراکبهپتروشیمیهایزنجیرهپروپیلن

گام رو به جلوی مجلس برای رهایی از خام فروشی

پایین دستی  نیاز صنایع  پروپیلن مورد  اولیه  پتروشیمی و کمبود مواد  نامتوزان صنعت  به توسعه  با توجه 
پتروشیمی، مجلس شورای اسالمی طرح الحاقیه ای مبنی بر اعطای تنفس خوراک به پتروشیمی های خوراک 

پروپان و بوتان را در دستور کار قرار داده است.
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مجموع ظرفیت یک و نیم میلیون بشکه توسط وزارت نفت پیش 
رفته  است اما در مرحله اجرا و اعطای مجوز رسمی معطل یک 

مجوز از صندوق توسعه ملی برای شروع به کار است. 

اعطای تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه ها دوره 
بازگشت سرمایه را به یک سال کاهش می دهد

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی همچنان 
به صورت افسار گسیخته در حال رشد است. به طوریکه در یک 
سال منتهی به شهریور 99 رشد بیش از 36 درصدی را تجربه 
کرده  است و به رقم حدود 3000 هزار میلیارد تومان رسیده  است. 
در سال های اخیر روانه شدن مقطعی نقدینگی به سمت بازارهای 
ارز، طال، مسکن یا کاالیی خاص، همواره زمینه های سوداگری و 
دالل بازی را فراهم کرده که در نهایت با تاثیر در کاالهای اساسی 

و افزایش عمومی قیمت ها اکثریت جامعه را متضرر کرده  است.
به تعبیر مقام معظم رهبری، بالی نقدینگی وقتی به نعمت 
تبدیل می شود که آن را به سمت تولید هدایت کنند تا چرخ های 
زندگی مردم به حرکت دربیاید. وقتی نقدینگی به سمت تولید و 
فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی برود دیگر نباید نگران تبعات 
تورم ناشی از آن بود. این مهم نیازمند ایجاد جذابیت برای هدایت 
سرمایه های خرد به بخش های پیشران و زیربنایی اقتصاد کشور 

بوده  است. 
در  سرمایه گذاری  جذابیت  هدف  با  پتروپاالیشگاه ها  قانون 
این پروژه ها طراحی شده  است. از جمله مفاد این قانون که به 
تامین مالی و کاهش دوره بازگشت سرمایه پروژه ها کمک می کند 
»تنفس خوراک« است. تنفس خوراک نوعی تسهیالت غیرنقدی 
است که در سال اول به اندازه هزینه احداث کل پتروپاالیشگاه 
به سرمایه گذار داده می شود و سپس به صورت اقساط 8 ساله 

دریافت می شود.
سود  سرمایه گذار  که  می شود  باعث  خوراک  تنفس  اجرای 
باالیی را در مدت زمان کوتاهی )در بازه زمانی تنفس خوراک که 
یک سال است( به دست آورد. همچنین اقتصاد آزاد پتروپاالیشگاه 
واحدها  خود  توسط  تولیدی  فرآورده های  صادرات  امکان  و 
و امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی که در این قانون 
ذکر شده  از جمله عواملی هستند که کمک موثری به جذابیت 

سرمایه گذاری های خصوصی و خرد در این حوزه می کند.

به  پتروپاالیشگاه ها،  تولیدی  نصف   COTC فناوری  *در 
محصوالت شیمیایی تبدیل می شود

بررسی آمارهای موجود درباره تقاضای فرآورده های نفتی در 
دهه های آینده و روند تغییر بازار کشورها نشان می دهد که سرانه 
مصرف مواد پایین دست پتروشیمیایی روند رو به رشدی خواهد 
داشت و در عوض با جایگزینی سوخت های گازی به جای بنزین و 
توسعه خودروهای برقی تقاضا برای مصرف فرآورده های سوختی 

پاالیشگاه ها کاهش می یابد. طبق مطالعات انجام شده، تا سال 
2050 تقاضا و عرضه فرآورده های پاالیشی مجموعا 1.3 درصد 
رشد خواهد داشت، ولی تقاضای محصوالت پتروشیمی سالی 5 
درصد رشد می کند. در نتیجه آینده صنعت پاالیش نفت در دنیا 

به سمت توسعه پتروپاالیشگاه ها حرکت خواهد کرد.
در حال حاضر اغلب طرح های پاالیشی جدید در دنیا به صورت 
پتروپاالیشگاه تعریف می شوند و به جای تولید سوخت هایی از 
پتروشیمی یعنی  پایه  مواد  تولید  بر  بنزین،  و  گازمایع  جمله 
فرهاد  راستا  این  در  شده اند.  متمرکز  آروماتیک ها  و  اولفین ها 
احمدی، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و ساختمان نفت با 
اشاره به ضرورت توسعه پتروپاالیشگاه ها در کشور گفت: »فناوری 
COTC انقالب جدیدی در صنعت پتروپاالیشگاهی ایجاد می کند. 

موج سومی در صنعت پاالیشی در حال شکل گیری است که بر 
اساس فناوری های موجود نفت سفید را هم می شود به نفتا تبدیل 

کرد. گازوئیل را هم می شود به نفتا تبدیل کرد«.
آرامکو  موسسه  عربستان،  پترورابغ  »شرکت  داد:  ادامه  وی 
از  جدیدی  نسل   2025 سال  تا  ژاپن  سومیتمو  شرکت  و 
پتروپاالیشگاه ها را در سرویس قرار می دهند که با این فناوری های 
جدید می توان بعضا بیش از 30 درصد نفت خام را به نفتا تبدیل 
کرد. یعنی تولید خوراک واحدهای پتروشیمی در پتروپاالیشگاه ها 
افزایش می یابد. همچنین عربستان پتروپاالیشگاهی در شهر ینبع 
احداث کرده است که 20 میلیون تن نفت خام سبک را به 9 
میلیون تن محصوالت پتروشیمی تبدیل می کند. یعنی تقریبا 45 

درصد نفتش را به خوراک واحدهای پتروشیمی تبدیل می کند«.
تکمیل زنجیره ارزش مواد ذیل اولفین ها و آروماتیک ها موجب 
تولید مواد با ارزش و متنوعی از جمله انواع پلیمرها، چسب ها، 
می شوند.   ... و  الستیک ها  شیمیایی،  کودهای  دارویی،  مواد 
ادغام  واحدهای  که  پتروپاالیشگاه ها  احداث  رویکرد  این رو  از 
از پاالیشگاه و پتروشیمی هستند می تواند مشابه بسیاری  شده 
مواد  ارزش  زنجیره  تکمیل  زمینه  دنیا،  شیمیایی  پارک های  از 

پایین دست پتروشیمی را فراهم کند.

طرح الحاقیه مجلس برای اعطای تنفس خوراک 
به پتروشیمی های خوراک پروپان و بوتان

متاسفانه تکمیل زنجیره ارزش در ایران صرفاً در حد شعار و در 
اسناد باالدستی بیان شده  است اما در واقعیت اقدامی خاصی صورت 
نگرفته و به تولید مواد پتروشیمیایی باالدستی پتروشیمی آن هم 
به شیوه ای کاریکاتوری و نامتوازن بسنده شده  است. در صورتی که 
با تولید مواد باارزش شیمیایی پایین دستی پتروشیمی می توان هم 
از واردات این مواد در کشور جلوگیری کرد و هم ظرفیت صادرات 
این مواد به بازارهای منطقه را ایجاد کرد که ارزآوری های قابل 

توجهی نیز برای کشور به همراه دارد.
در حال حاضر یکی از معضالت اساسی در مسیر توسعه صنایع 

متاسفانه تکمیل 
زنجیره ارزش در 

ایران صرفاً در حد 
شعار و در اسناد 

باالدستی بیان شده  
است اما در واقعیت 

اقدامی خاصی صورت 
نگرفته و به تولید 
مواد پتروشیمیایی 

باالدستی 
پتروشیمی آن هم به 

شیوه ای کاریکاتوری و 
نامتوازن بسنده شده 

 است
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پایین دستی پتروشیمی؛ کمبود مواد اولیه از جمله پلی پروپیلن در 
کشور است که این موضوع سبب تشدید رقابت بنگاه های اقتصادی 
برای خرید پلی پروپیلن از بورس کاال و در نهایت افزایش قابل 
توجه قیمت این ماده اولیه شده است. طبیعتا در صورت افزایش 
قیمت مواد اولیه، در نهایت محصول تولیدی که به دست مردم 
می رسد نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و هزینه نهایی این 

افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت می شود.
پایین دستی  صنایع  توسعه  عدم  دلیل  نتیجه  در 
پتروشیمی کمبود مواد اولیه ای نظیر پلی پروپیلن است، اما چرا 
این کمبود مواد اولیه در محصوالتی ذیل زنجیره پروپیلن شکل 
گرفته است؟ به گفته کارشناسان یکی از دالیل اصلی عدم توسعه 
واحدهای  این  پایین  سود  حاشیه  کشور،  در  پروپیلن  زنجیره 

پتروشیمی در مقایسه با پتروشیمی های خوراک گازی است.
صنایع  شرکت  تولید  مدیر  زاده  سلیمان  محمدرضا 
پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به راهکار توسعه زنجیره پروپیلن 
در کشور گفت: »وزارت نفت باید مکانیسم هایی در این زمینه 
طراحی کنند تا سرمایه گذار برای ایجاد زنجیره پروپیلن تمایل پیدا 
کند. ببینید در برخی محصوالت یا زنجیره هایی که از خوراک های 
مایع به دست می آید، به علت باال بودن قیمت خوراک مایع نسبت 
سرمایه گذاری  آنها  در  سرمایه گذار  طبیعی  صورت  به  اتان،  به 

نمی کند«.
می توان  اقتصادی  مشوق های  ایجاد  صورت  در  نتیجه  در 
به توسعه زنجیره پروپیلن در کشور کمک کرد تا بدین صورت 
برطرف  پروپیلن  پلی  نظیر  موادی  به  پایین دستی  صنایع  نیاز 
شده و زمینه توسعه این صنایع که اشتغال و ارزش افزوده قابل 
مالحظه ای به همراه دارند فراهم شود. در این راستا مجلس شورای 
اسالمی در حال بررسی طرح الحاقیه قانون پتروپاالیشگاه ها است 
تا بدین طریق زمینه اعطای تنفس خوراک به واحدهای شیمیایی 
پایین دست پتروپاالیشگاه را نیز فراهم کرده و مشوق اقتصادی 

الزم برای احداث واحدهای پتروشیمی تولیدکننده پروپیلن نیز در 
نظر گرفته شود. در صورت تصویب و اجرای این طرح الحاقیه، 
زمینه جذابیت برای مشارکت بخش خصوصی را در توسعه زنجیره 

ارزش مواد پایین دستی را فراهم می شود.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به 
طرح الحاقیه این قانون گفت: »در جلسه کمیسیون انرژی پیشنهاد 
شد که ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی، عالوه بر 
پتروپاالیشگاه ها، طرح های پتروشیمی با خوراک پروپان و بوتان هم 
در این قانون تنفس خوراک گنجانده شود که این پیشنهاد بعد از 
استماع نظرات دولت،  دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و اعضای 
نهایت تصویب شد.  به رأی گذاشته شد و در  موافق و مخالف 
بر همین اساس طرح های پتروشیمی و خوراک پروپان و بوتان از 
تنفس خوراک طبق این اصالحیه در قانون برخوردار خواهند شد 

به شرط آنکه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد«.

اشتغال زایی بیش از 230 هزار نفری با احداث 
8 طرح  پتروپاالیشی

تاکنون اجرای قانون پتروپاالیشگاه ها در فاز اجرا تا تایید 8 
طرح پتروپاالیشی به ظرفیت حدود یک و نیم میلیون بشکه در 
روز پیش رفته  است. اجرای این طرح های پتروپاالیشی و ایجاد 
مهمی در  نقش  آنها  پایین دست  پتروشیمی در  تکمیلی  صنایع 

اشتغالزایی های مستقیم و غیرمستقیم دارند.
 جدول 1 میزان اشتغال زایی میانگین به  ازای هر 250 هزار 
بشکه ظرفیت پتروپاالیشی و صنایع پایین دستی را نشان می دهد. 
داده های این جدول با بررسی اشتغال زایی پروژه های پاالیشی و 
پتروشیمیایی اجرا شده در سایر کشورها و همچنین پروژه هایی 
مثل احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تهیه شده  است. همانطور 
که مشخص است طی دوره ساخت بیش از 230 هزار فرصت 
شغلی فراهم می شود و طی دوره بهره برداری نیز درصورت تکمیل 

دلیل عدم توسعه 
صنایع پایین دستی 
پتروشیمی کمبود 
مواد اولیه ای نظیر پلی 
پروپیلن است، اما چرا 
این کمبود مواد اولیه 
در محصوالتی ذیل 
زنجیره پروپیلن شکل 
گرفته است
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صنایع پایین دست پتروشیمی نیز بیش از 230 هزار فرصت شغلی 
فراهم می شود.در مجموع به نظر می رسد که وقت آن رسیده است 
تا وزارت نفت با کنار گذاشتن تفکر خام فروشی، اولویت خود را 
در توسعه صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی قرار دهد. در این 
بین با توجه به تحریم های آمریکا و عدم توانایی صادرات نفت 

و از طرفی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و عدم توانایی در 
تامین نیاز بنگاه های تولیدی به مواد اولیه ضروری است تا مجلس 
و وزارت نفت با همراهی دیگر با ایجاد مشوق های اقتصادی مثل 
و  پتروپاالیشگاه ها  توسعه  برای  الزم  بسترهای  خوراک  تنفس 

پتروشیمی های زنجیره پروپیلن را در کشور فراهم کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از ایرنا، صنعت پتروشیمی بیشترین ارزش افزوده را در 
بین سایر صنایع وابسته به نفت و گاز در جهان دارا است. این 
صنعت از آنجا که مواد خام و اولیه را به محصوالتی پر مصرف و 
البته گران تبدیل می کند، قابلیت این را دارد تا درآمد بیشتری 

را به کشور وارد کند.
 این موضوع بیش از هر زمانی در تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران خودنمایی کرد. صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع 
محصول و تعدد خریداران توانست تا حد زیادی از دام تحریم 

بگریزد و صادرات خود را ادامه دهد.
 این اقدام باعث شد تا بخشی از ارز مورد نیاز کشور از محل 
صادرات پتروشیمی تامین شود و پتروشیمی ها نیز مقام نخست 

تامین ارز در سامانه نیما را به خود اختصاص دهند.
 نکته مهمتر اما این است که صنعت پتروشیمی با وجود 
تحریم های آمریکا و شیوع کرونا نه تنها تولید خود را کاهش 
نداد بلکه رشد 8 درصدی تولید را در 7 ماهه سال جاری به 
پایان مهرماه،   تا  ابتدای سال 99  از  آنجا که  تا  ثبت رساند. 
مجتمع های پتروشیمی در مجموع 35 میلیون تن محصول 
پتروشیمی تولید کرده اند که بخشی از آن در داخل کشور به 
عوان خوراک صنایع پایین دست استفاده شده و بخشی نیز 

صادر شده است.
 این اعداد نشان می دهد، واحد های پتروشیمی با ظرفیت 
مطلوبی درحال تولید هستند وبا وجود برخی مشکالت موجود، 
روند تولید و فروش محصوالت مختلف پتروشیمی در شرایط 

تولید 3۵ میلیون تن محصول پتروشیمی
 در ۷ ماهه سال ۹۹

تولید محصوالت پتروشیمی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، با وجود تحریم  های آمریکا و شیوع کرونا، 
بیش از هشت درصد افزایش داشته و به 35 میلیون تن رسیده است.
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قابل قبولی قرار دارد و با تالش صنعتگران پتروشیمی کشورمان 
پیش بینی می شود جهش تولید در سال جاری در صنعت 
عنوان  به  پتروشیمی ایران  صنعت  شود.  پتروشیمی محقق 
یکی از صنایع مادر از مهم ترین ارکان توسعه و موتور محرک 
بخش های گوناگون اقتصاد کشور است. تکمیل زنجیره تولید، 
و  داخلی  تامین خوراک صنایع   ، در محصوالت  تنوع  ایجاد 
همچنین ارتقاء ارزش سبد محصوالت تولیدی در این صنعت 

پیشرو نیز در دستور کار قرار دارد.
با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های در حال انجام، 
شرایط و زیر ساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت 
راه  بر  افزون  مسیر  دراین  و  است  شده  پتروشیمی فراهم 
اندازی و بهره برداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام 
مجتمع های  تولید  ظرفیت  از  حداکثری  برداری  بهره  شده 

پتروشیمی موجود در دستور کار قرار دارد. 
به گزارش ایرنا، برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی در 
بود،  آغاز شده  گذشته  از  که  اساس طرح هایی  بر  سال 97 
مدون شد تا این طرح ها تا سال 1400 به بهره برداری برسند و 
ظرفیت تولید در این صنعت تا 100 میلون تن در سال افزایش 

پیدا کند.
اما از آنجا که از 27 طرح تعریف شده در جهش دوم صنعت 
پتروشیمی، 17 طرح در سال 99 به بهره برداری می رسد، این 
سال به عنوان سال طالیی صنعت پتروشیمی نام گذاری شده 
است البته با مسایل ناشی از کرونا ممکن است بهره برداری از 

برخی از طرح ها به ابتدای سال بعد منتقل شود.
 با بهره برداری از این 17 طرح،   ظرفیت صنعت پتروشیمی از 

66 میلیون تن فعلی به 90 میلیون تن در ابتدای سال آینده 
افزایش پیدا خواهد کرد. 10 طرح نیز تا پایان سال 1400 به 
بهره برداری می رسد تا در مجموع ظرفیت پتروشیمی ایران در 
پایان این سال به 100 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. 
همچنین درآمد صنعت که در حال حاضر 15 میلیارد دالر 

است در انتهای 1400 به 25 میلیارد دالر افزایش می یابد.
 از سوی دیگر، 28 طرح برای جهش سوم پیش بینی شده 
که کار اجرایی بسیاری از این طرح ها آغاز و حتی برخی تا 30 
درصد پیشرفت کار دارند.   با تحقق طرح های جهش سوم تا 
سال 1404 ظرفیت صنعت پتروشیمی از 100 میلیون تن در 
پایان سال 1400 به 133 میلیون تن در سال 1404 افزایش 
پیدا می کند و در آمد صنعت نیز از 25 میلیارد دالر بر اساس 
قیمت های پایه سال 95 به 37 میلیارد دالر در سال 1404 

افزایش می رسد.  
نوع  پلیمری و 40   در حال حاضر 333 گرید محصول 
محصول شیمیایی در صنعت پتروشیمی ایران تولید می شود. 
در جهش دوم پتروشیمی عالوه بر افزایش گریدهای پلیمری،  
اضافه  پتروشیمی ایران  سبد  به  شیمیایی  محصول  نوع   15

می شود.
 در جهش سوم نیز عدد 55 نوع محصول شیمیایی به 
68 نوع ارتقا پیدا می کند و محصوالت پلیمری نیز متنوع تر 
خواهد شد. نکته مهم آن است که افزایش ظرفیت در صنعت 
پتروشیمی در حالی محقق می شود که بیژن زنگنه وزیر نفت 
همواره از سوی منتقدان به حمایت از خام فروشی در صنعت 

نفت محکوم شده است.

را  نهادهای مسئول  در مصوبه خود،  بازار  تنظیم  ستاد 
موظف کرد از ثبت سفارش برای واردکنندگانی که تعهدات 
ایفا نکرده اند، به صورت سامانه ای جلوگیری  ارزی خود را 
پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  کنند.به 
وی سی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیم 
ستاد تنظیم بازار همچنین از تخصیص ارز به واردکنندگانی 
از  کمتر  و  شده  منقضی  آنها  ارزی  تعهد  رفع  مهلت  که 
به صورت  اند  کرده  ایفا  را  خود  ارزی  تعهدات  درصد   10
سیستمی ممانعت خواهد شد. بر این اساس ساز و کار ارائه 
دوباره خدمات به این دسته از صادرکنندگان نیز سامانه ای 
خواهد بود. همچنین به وارد کنندگانی که تا پایان سال 98 

ستادتنظیمبازارمصوبکرد؛

ممنوعیت سیستمی ثبت سفارش
برای واردکنندگان بد حساب ارزی

تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کاال و یا خرید 
ارز انجام نداده اند، ارز جدید اختصاص نمی یابد.

 در حال حاضر ۳۳۳ 
گرید محصول پلیمری 
و ۴۰ نوع محصول 
شیمیایی در صنعت 
پتروشیمی ایران تولید 
می شود
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مدیرعامل شرکت داو کمیکالز گفت: در نتیجه افزایش تقاضا 
برای محصوالت پلیمری ، مقدار بهره گیری از ظرفیت تولید را 
20 درصد افزایش دادیم. به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و 
اتصاالت پی وی سی  به نقل از  نیپنا، جیم فیترلینگ اعالم کرد 
که ظرفیت بهره گیری داوکمیکال از تولید با آغاز روند بهبود در 
حال نزیک شدن به سه ماه نخست سال جاری میالدی است 
اما این روند یکنواخت نیست. وی در مراسم اعالم درآمدهای 
سه ماه سوم سال جاری میالدی شرکت آمریکایی داوکمیکال 
از ظرفیت  بهره گیری  تقاضا، مقدار  افزایش  نتیجه  گفت: در 
تولید را 20 درصد افزایش دادیم. این شرکت در سه ماه دوم 
سال جاری میالدی یک میلیارد دالر زیان خالص داشته است 
که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 347 میلیون دالر کاهش 
نشان می دهد. در سه ماه دوم سال جاری میالدی که شامل 

اوج توقف رشد اقتصادی جهان و شوک های اقتصادی ناشی 
از ویروس همه گیری جهانی کووید-19 )کرونا(، داوکمیکال 
225 میلیون دالر زیان خالص داشت. فیترلینگ گفت: فروش 
خالص داوکمیکال در مجموع نسبت به دوره مشابه پارسال 
10 درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی آن کاهش قیمت 
جهانی انرژی است. حجم بسته بندی ها نسبت به پارسال یک 
درصد افزایش یافت که نشان دهنده انعطاف پذیری تقاضای پلی 
اتیلن، ماده اصلی بسته بندی یکبار مصرف مانند کیسه های 

مواد غذایی، شیشه شیر، بطری های شامپو و سطل هاست.
 پلی اورتان ها و مواد شیمیایی ساختمانی، با وجود احیای 
تقاضا برای پالستیک های با دوام تر قابل استفاده در تختخواب 
مبلمان، لوازم خانگی، وسایل نقلیه و ساخت و ساز، سال به 

سال کاهش نشان می دهد.

افزایش تقاضا برای محصوالت پلیمری
 در آمریکای شمالی

از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سطح 53 
هزار و 953 هکتار اجرا و به بهره برداری رسیده و در سطح 131 هزار و 99 هکتار 
در حال اجراست.به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی  به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح توسعه سامانه های نوین 
آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این خبر، افزود: مجموع سطح اجرا شده و در 
حال اجرا در سال جاری، 180 هزار و 52 هکتار در قالب 9251 پروژه بوده است. 
عباس زارع خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، دو میلیون و 95 هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی معادل 25 درصد اراضی آبی کشور به سامانه های نوین 
آبیاری تجهیز شده است. وی اظهار کرد: استان های خراسان رضوی با 8410  هکتار، 
فارس با 4626  هکتار و جنوب کرمان با 3207  هکتار بیشترین میزان سطح اجرای 

توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

توسعه ۱8۵ هزار هکتاری سامانه های نوین 
آبیاری در سال جاری
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
تسهیالت 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :

۱ ترخیص کاال خارج از سطح3 )مسیر قرمز(

2 پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص 

قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3 پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر 

رویه های ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۴ استفاده از تسهیالت ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون امور 

گمرکی
۵ استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات

6 استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از تولید

۷ استفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از صادرات

8 تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند 

الف ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )حداکثر تا 
سقف 50 درصد(

۹ استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون 

امور گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
اقتصادی  به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن  ۱0 رسیدگی 

کمیسیون های  در  نوبت  از  خارج  و  فوری  به صورت  مجاز 
پیگیری به اختالفات گمرکی

۱۱ ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱2 انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیالت پیش بینی شده 

در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
۱3 نگهداری بخشی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق 

تسهیالت پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
۱۴ استفاده از تسهیالت ماده 42 قانون امور گمرکی

 3-32 استاندارد  موضوع  تسهیالت  از  استفاده   ۱۵

کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
۱6 استفاده از تسهیالت ماده 6 قانون امور گمرکی کاالی 

متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئوالن 
مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر 

سقف یکساله
۱۷ رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین 

شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی 
۱8 پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

 به استناد مفاد تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه »دستورالعمل 
ایران  گمرک  کل  رئیس  بانکی«  ضمانت نامه  اخذ  نحوه 
 3 و   2 بندهای  موضوع  ضمانت های  پذیرش  )درخصوص 
و 6 فوق الذکر(، ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر 
یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت های مصوب شده 
به عنوان فعال اقتصادی مجاز )AEO( در هر زمان از سال 

امکان پذیر است.

در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت ها
 از معیارهای مندرج در شیوه نامه، تسهیالت اعطایی لغو خواهد شد.

گمرک جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیالت 
گوناگونی را جهت فعاالن تولیدی و تجاری به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی 
در نظر گرفته و طی شیوه نامه ای ضوابط برخورداری فعاالن مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیالت را به 

گمرکات اجرایی ابالغ کرده است.

تسهیالت ۱8گانه گمرک
برای فعاالن 
مجاز اقتصادی







ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.



سال15آذر99شماره127

34

www.pvc-asso.ir

لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)1۴۰۰ /۰۴ )تاریـخ اعتبار: 31/

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی
دربخشفاضالبساختمان)بهترتیبحروفالفبا(

ی
هان

 ج
رد

دا
تان

 اس
ی

ران
ی ای

ی س
ی و

و پ
ت ی

اال
تص

و ا
له    

لو لوله   

نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

3-34209142-041آذرلولهآذربایجانشرقی1

اصفهان2

8-32359266-031آویسالولهجی

27-45838024-031اینگلاتصاالت

7-35565205-031برجپلیمر

1-45488370-031پارسزندهرودپالست

10-22695503-021پلیمرگلپایگان

35556060-031تابانپولیکا

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان

20-46412710-031ناردینپلیمر

35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز3

تهران4
3-56545401-021پارسپولیکا

56220208-021صنایعپلیمرسمند

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی5

7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی6

خوزستان7
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز

7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان8

فارس9

8-38254557-071ایمنلوله

4-38215570-071آبساران

37744405-071پایدارپلیمر

3-38309001-071پلیمرپارس

080-37335078-071شیرازپالستیک

40-36307536-071لولهسپیدانبسپار

88014915-021کاسپینپلیمرقم10

6-66193854-021روناپلیمرکردستان11

8-38228647-083اورامانغربکرمانشاه12

34287474-034کارونپلیکارفسنجانکرمان13

46373285-086پلیمریاسمرکزی14

32665669-081پلیسیناهمدان15

یزد16
35274568-035کارالولهیزد

37272549-035یزدپولیکا

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)1۴۰۰ /۰۴ )تاریـخ اعتبار: 31/

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی
دربخشفاضالبساختمان)بهترتیبحروفالفبا(

اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

آذربایجانشرقی1
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهانپالست

32723225-044کندپالستآذربایجانغربی2

اصفهان3

8-32359266-031آویسالولهجی

27-45838024-031اینگلاتصاالت

1-45488370-031پارسزندهرودپالست

46412859-031پارساناپلیمر

10-22695503-021پلیمرگلپایگان

35720000-031پیویسیصبا

42290609-031پلیکاپلیمراصفهان

35556060-031تابانپولیکا

5-57248242-031تکستارهگلپایگان

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان

7-35565205-031مدلپالستیک

20-46412710-031ناردینپلیمر

35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز4

تهران5

56-66819355-021تهراناتصاالت110

3-56545401-021پارسپولیکا

55638112-021پلیرامبرتر

55572819-021لولهسازانرزاقی

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی6

7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی7

خوزستان8
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز

7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان9

4-38215570-071آبسارانفارس10

88014915-021کاسپینپلیمرقم11

6-66193854-021نیکپلیمرکردستان12

کرمانشاه13
8-38228647-083اورامانغرب

34733539-083الوینپالست

46373285-086پلیمریاسمرکزی14

یزد15

35274568-035کارالولهیزد

5-37272362-035یزدپلیمر

37272549-035یزدپولیکا

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ
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 ارزیابی تاثیر پاندمی کووید -1۹ در صنعت 
پالستیک

بــا  تولیــد پالســتیک  فراینــد   کنتــرل در 
استفاده از  یک نرم افزار جدید

 VCM نصب واحد بازیابی گرما در کارخانه 
بلژیک

 افزایــش دمــای خمش گرمایــی محصوالت  
PVC

 به تعویق افتادن چهار رویداد مهم
 نمایشــگاهی صنعــت پالســتیک در اســن 

آلمان

 اســتابالیزرهای عاری از بیس فنول A برای 
PVC  کابل های

 ارتقای نرم افزار شــبیه ســازی اکســترودر 
دو مارپیچ

 بررســی ایمنی ترکیبات مورد اســتفاده در 
استابالیزرها

 بــه کارگیــری تجهیــزات اولتراســونیک در 
کنترل قطر لوله

 اســتفاده از PVC بازیافتــی  در لوله هــای 
ساندویچی  

 راهنمای نصب ســریع محل اتصال چســبی 
PVC  برای

PVC برای لوله ی )DR( نسبت ابعادی 

در  آشــامیدنی  آب  لولــه ی  نصــب خطــوط   
زمین های آلوده

 تاثیر چندین پارامتر عملیاتی و فرســایش 
جوی بر روی خواص کشسانی لوله پی وی سی

 مهاجــرت ترکیبات آلــی از لوله های پلیمری 
به آب آشامیدنی



38

www.pvc-asso.ir

سال15مهر99شماره126

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

تـــــازهها

بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار 
 AMI داده است. یک بررسی جدید توسط ناشر دنیای کامپاندینگ
، تاثیر این بیماری بر صنعت پالستیک و انتظارات در بهبود شرایط 
را اندازه گیری کرده است.براساس یافته های این بررسی جهانی که 
در نیمه ی دوم ماه ژوئن توسط AMI انجام شد، نشان داده شد 
که صنعت پالستیک قطعا از تاثیر پاندمی کووید-19 مصون نبوده 
است زیرا بیش از 60درصد از مشاغل با کاهش فعالیت 10درصد 
و یا بیشتر در نیمه اول سال 2020 مواجه بوده اند. با این حال 
همچنین در این نظرسنجی سطح باالیی از خوش بینی  در بین 
فعاالن صنعت پالستیک مشاهده می شود. بیش از 60درصد پاسخ 
دهندگان  انتظار دارند تا پایان سال 2021 کسب و کارشان به 
سطوح قبل از شیوع این بیماری بازگردد. بررسی AMI نشان میدهد 
که تاثیر این بیماری بر صنعت پالستیک ناگهانی و قابل توجه بوده 
است. بیشتر پاسخ دهندگان تاثیر منفی آن را بر فعالیت های تجاری 
در نیمه اول سال با کاهش قابل توجه فعالیت حدود 20درصد و 
یا بیشتر ، تجربه کرده اند. از پاسخ ها مشخص شد که تاثیر کووید 
-19 در نقاط مختلف جهان احساس می شود. چین در سه ماه اول 
سال، آسیا به همراه اروپا و آمریکای شمالی حوالی مارس و آمریکای 
جنوبی و خاورمیانه و آفریقا سه ماهه دوم سال تحت تاثیر قرار 
گرفتند. جدای از زمان ، تاثیر بر کسب و کار در هر منطقه بسیار 
مشابه است. تاثیر بر کسب و کار برای اکثر مشاغل شرکت کننده، 
حدودا70درصد ، در نیمه اول سال منفی بود و حدود 40درصد 
شاهد کاهش فعالیت حدود 20درصد و یا بیشتر بودند.  داده ها 
نشان میدهد که تولید کنندگان رزین و مستربچ ضربات ناگهانی را 
تجربه کرده اند. شرکت های فعال در زمینه خودرو و حمل و نقل نیز 
به شدت ضربه خورده اند که طبق گزارشات 91درصد از آنها  این 
تاثیر منفی را تجربه کرده اند. بیش از 60درصد با کاهش فعالیت 
20درصد و یا بیشتر در نیمه اول سال 2019 مواجه شده اند. با این 
حال 14درصد از پاسخ دهندگان تاثیر معنی داری بر مشاغل خود 

گزارش نداده اند. کسب وکارهای مرتبط با بازار های بسته بندی 
انعطاف پذیر مواد غذایی بیشترین صعود را داشتند که 30درصد 

افزایش فعالیت تجاری در نیمه اول سال تجربه کرده اند. 

از بزرگترین چالش هایی که این پاندمی بر کسب و کار پالستیک 
در سراسر جهان داشته است، افت تقاضا بود که توسط 66درصد از 
پاسخ دهندگان مشخص شد. سایر چالش های کلیدی شامل کارکردن 
کارمندان در خانه ، اجرای اقدامات ایمنی کووید 19در محل کار ، 
مشکالت آمایشی و کمبود مواد بود. برای اقلیت بنگاه ها )20درصد( 

نیاز به پاسخگویی به تقاضاهای ناگهانی یک چالش مهم بود.

 تاثیر بر تولید
که  نیست  تعجب  جای  باال  در  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با 

ارزیابی تاثیر پاندمی کووید -۱۹ در صنعت پالستیک
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این پاندمی بر ظرفیت تولید نیز تاثیر گذاشته باشد.تقریبا نیمی از 
پاسخ دهندگان )48درصد( اظهار کردند که تولید کاهش یافته 
است، در مقابل فقط 8درصد افزایش در تولید را ثبت کرده اند. 
برنامه های سرمایه گذاری بزرگ نیز با  بیش از 40درصدکاهش 
ناگهانی و یا چشمگیر تحت تاثیر قرار گرفته اند . از نظر پاسخ 
به چالش های کووید 19، بیشترین تمرکز شناسایی و هدف قرار 
دادن فرصت های جدید بازار است.49درصد از پاسخ دهندگان این 
امر را اولویت قرار داده اند. سایر اقدامات متداول ذکر شده توسط 
پاسخ دهندگان شامل مذاکره مجدد در خصوص قراردادهای تامین 
کننده )23درصد(، کاهش قیمت فروش)22درصد(، شناسایی مواد 
و اجزای جایگزین)20درصد( و همکاری نزدیک تر با شرکت های 
آموزش  کاهش  شامل  پاسخ ها  سایر  است.  )19درصد(  محلی 
تولید)15درصد(،  خطوط  ساختن  کارآمد  کارکنان)16درصد(، 
توسعه برنامه های تعمیر و نگهداری )14درصد( و تاخیر در پرداخت 
تامین کننده)13درصد( بود. تعداد پاسخ دهندگان برای اطمینان از 

روند هر بخش بسیار اندک بود. 
این بررسی تایید می کند که بسیاری از شرکت های پالستیک، 
شرایط کسب و کار و تاثیرات این پاندمی بر تجارت را در مقیاس بی 
سابقه ای با هیچ گونه پیش زمینه ی قبلی تجربه کرده اند. با این 
حال خوش بینی در بیشتر بخش ها وجود دارد. بیش از 30درصد 
به  نسبت  سال  دوم  نیمه  در  که  داشتند  اظهار  دهندگان  پاسخ 
مشاغل خود خوش بین و یا بسیار خوش بین هستند و این میزان با 
پاسخ دهندگانی که نظر ممتنع داشتند به 70درصد افزایش یافت. 
کمتر از 30درصد نظر بدبینانه داشتند در حالی که 21درصد انتظار 
باز  از کووید 19  آنها به سطح پیش  داشتند که فعالیت تجاری 
میگردد. تمدید این بازه زمانی به سال 2021 چشم انداز روشن تری 
را نشان می دهد. به صورتی که 52درصد از پاسخ دهندگان دیدگاه 
خوش بینانه و فقط 13درصد دیدگاه بدبینانه داشتند. در حقیقت 
این نظر سنجی نشان می دهد که 64درصد از پاسخ دهندگان انتظار 
دارند که فعالیت تجاری آنها  تا پایان سال 2021 به سطح پیش 
از کووید 19 باز گردد.  در این بین افرادی نیز هستند که انتظار 
بازگشت آهسته تر به سطح فعالیت های قبل از این بیماری دارند. 
30درصد برای سال 2022 پیش بینی می کنند و 6درصد نیز انتظار 

بازگشت به شرایط اولیه بعد از سال 2022 دارند.

 

 

از لحاظ اقدامات استراتژیکی، کسب و کارهای پالستیک برنامه 
ریزی کرده است تا این صنعت را تا دو سال آینده به مرحله ی 
قبل از کووید19 بازگرداند. اکثر شرکت ها اظهار داشتند که فعالیت 
خود را در زمینه تحقیق و توسعه )88درصد( فروش و بازاریابی 
)89درصد( و توسعه محصوالت جدید )89درصد( حفظ می کنند 
و یا افزایش می دهند. بیش از 60درصد از پاسخ دهندگان اظهار 
نیز  بازارهای جدید  توسعه  برای  را  داشتند که  تالش های خود 
برنامه های 306  و  تجربه  بر  مبتنی  مقاله  این  افزایش می دهند. 
شرکت پالستیک در سراسر جهان است که توسط ناشر AMI در 
بازه زمانی 24 ژوئن تا 5 جوالی  2020 جمع آوری شده است. 
شرکت های پاسخ دهنده در هر پنج قاره از جهان قرار داشتند و کل 

زنجیره تامین صنایع پالستیک را در بر می گیرند.
از لحاظ جغرافیایی 57درصد از پاسخ دهندگان در اروپا مستقر 
بودند، 21درصد در آمریکالی شمالی و 15درصد در آسیا قرار داشتند. 
تحلیل براساس موقعیت شغلی در زنجیره ارزش صنایع پالستیک 
، 15درصد  رزین  کننده  تامین  تولید کننده، 16درصد  27درصد 
و  افزودنی  کننده  تامین  ، 12درصد  آالت  ماشین  کننده  تامین 
12درصد کامپاندر بودند. مصرف کنندگان نهایی پالستیک 3درصد 
و  بازیافت کنندگان 4درصد از پاسخ دهندگان این نظر سنجی 
را تشکیل می دادند. از نظر بازارهای اصلی پالستیک، 21درصد از 
شرکت کنندگان در نظر سنجی در بسته بندی غذایی انعطاف پذیر 
، 13درصد در بخش حمل و نقل و خودرو،12درصد در ساخت و 
ساز و 8درصد در بسته بندی سخت غذایی و 5درصد در برق و 
الکترونیک  فعالیت داشتند. بسته بندی انعطاف پذیر و سخت غیر 

غذایی حدود 7درصد از بازار را تشکیل می داد. 
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 جلوگیری از تولید ناخواسته )از طریق اتصال برنامه تولید به خطوط تولید(
 کاهش ضایعات و دوباره کاری )از طریق سیستم ردیابی عیوب کیفی(

 امکانپذیر کردن تولید محصوالت متنوع )Mix Production( بدون خطا
 قابلیت گزارش دهی آنالین از موجودی انبار، موجودی بین خطوط، آمار تولید به تفکیک خطوط و سالن، وضعیت توقف 

خطوط و…
اتوماسیون و  تزریق پالستیک،  ماشین های   ، اکسترودرها  برای  طبق گفته KraussMaffei سیستم EasyTraceمیتواند 

دستگاه های جانبی مورد استفاده قرار گیرد.
EasyTrace به عنوان یک مرکز اطالعات بین سطوح مجزای تولید عمل می کند و شفافیت بیشتری را در کل زنجیره ارزش 

برای افزایش تضمین کیفیت ایجاد می کند. EasyTrace به عنوان مترجم بین دستگاه ها از نسل ها، انواع و برند های مختلف 
عمل می کند. ایجاد داده های در دسترس برای ارزیابی توسط یک سیستم MES به ویژه در عصر صنعت 4.0 ضروری است. این 
سیستم ها باید تا حد امکان ساده باشند و با سیستم های قدرتمند  IT بیش از حد بار گذاری نشود. EasyTrace اطالعاتی را از 
سیستم های مختلف مانند خشک کن های مواد، دستگاه های پردازش، سیستم های اتوماسیون و اسکنرها بدست می آورد. ویژگی 
خاص این سیستم امکان پشتیبانی از بیشتر رابط های موجود در بازار از جمله  E63،  پروفی نت و  E77 است. این امر باعث 

می شود که ماشین آالت از تولیدکنندگان مختلف یا ماشین های قدیمی تر، در تولید دیجیتال ادغام شوند.
به عنوان مثال اگر دستگاه قالب گیری تزریقی از قبل نرم افزار آنالیز dataXplorer )یک ذخیره ساز داده از پیش تنظیم شده 
برای ثبت سنسور و کنترل داده از دستگاه قالب گیری تزریقی که در کابین کنترل آن سخت افزار و نرم افزار یکپارچه است(

از KraussMaffei را داشته باشد، ارتباط بین این دستگاه و easyTrace مستقیم است. DataXplorerحداکثر 500 سیگنال در 
ثانیه را به شکل منحنی های مداوم ذخیره می کند و مانند یک ذره بین با نگاهی عمیق فرایند قالب گیری تزریقی یا اکستروژن 

را کنترل می کند.

کنترل در فرایند تولید پالستیک با 
استفاده از  یک نرم افزار جدید

KraussMaffei سال گذشته در k۲۰19 سیستم جمع آوری داده EasyTrace را ارائه داد. این سیستم مدوالر، 

داده های مربوط به فرایند تولید پالستیک را جمع آوری کرده و به سیستم  MES موجود، برای دستیابی 
یا ذخیره داده ها انتقال می دهد. سیستم  MES، سیستم های اجرائی تولید است که با ایجاد فرآیندهای 
تولید بی عیب و نقص به ارائه زمان واقعی از تغییرات مورد نیاز و ارائه اطالعات بهنگام جهت کمک به 

مدیریت تولید می پردازد. از فواید این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تـــــازهها
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شرکت vynova واحد جدیدی را در سایت Tessenderlo )بلژیک( احداث 
کرده است که از گرمای باقیمانده برای تولید بخار استفاده می کند. این  

واحد باعث کاهش مصرف انرژی و انتشار CO2 از محل تولید می شود. 

PVC  ماده ای ضروری برای ،VCM تولید
 Tessenderlo در  را  مختلفی  مواد شیمیایی   Vynova

وینیل  مونومر  می توان  مواد  این  جمله  از  می کند  تولید 
تولید  برای  برد که یک واسط ضروری  نام   )VCM( کلراید 
PVC است.  PVC یک پلیمر چند منظوره است که عمدتا 

قرار می گیرد  استفاده  و ساز و ساختمان مورد  در ساخت 
و  لوله  پنجره، کفپوش،  پروفیل های  برای  مثال  عنوان  )به 
کابل های الکتریکی( همچنین برای تولید تجهیزات پزشکی 
تیوب های  و  تنفسی  ماسک های  و  خون  کیسه های  مانند 

پزشکی نیز بسیار حیاتی است.
تولید فرایند  پایداری  عملکرد  بیشتر  بهبود   برای 

را در دو کوره  بازیابی گرما  واحد    Vynova، VCM  یک 
کراکینگ در کارخانه VCM  در Tessenderlo احداث کرده 
است. این واحد از گرمای باقیمانده از کوره های کراکینگ 
برای تولید بخار استفاده می کند. این بخار در فرایند تولید 
می شود.  استفاده  محصوالت  بیشتر  سازی  خالص  برای 

انجام  فلمیش  دولت  مالی  حمایت  با  گذاری  سرمایه  این 
، Vynova قادر به تولید 80 هزار تن  شد. به طور ساالنه 
بخار است که قبال از طریق دیگ های بخار با گاز طبیعی 
تولید می شده است. این اقدام منجر به صرفه جویی ساالنه 
65000 مگاوات ساعت می شود که معادل با مصرف انرژی 
2850 خانوار است. عالوه براین، واحد جدید میزان انتشار 

CO2 سایت را 12000 تن در سال کاهش می دهد.

فرایند تولید پایدار
واحد  این  نصب  گفت:  بلژیک   Vynova سایت   مدیر 
در  کلی  گذاری  سرمایه  یک  از  بخشی  گرما  بازیابی 
تکنولوژی های جدید است که کارخانجات ما را پایدارتر و 
از 150  تاکنون بیش  ما  از سال 2016  کارآمدتر می کند. 
میلیون یورو در سایت Tessenderlo سرمایه گذاری کرده 
ایم. ما در حال حاضر مصرف انرژی در سایت خود را بیشتر 
و  پایدارتر  تولید  فرایند  به  منجر  این  که  ایم  داده  کاهش 

ردپای CO2  کمتر خواهد شد.

نصب واحد بازیابی گرما
در کارخانه VCM بلژیک

تـــــازهها
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AMI از به تعویق افتادن چهار نمایشگاه صنعت پالستیک که قرار بود در 7-8 اکتبر 2020)16-17 مهر( در مرکز 

نمایشگاهی اسن در آلمان برگزار شود، خبر داد. این نمایشگاه ها قرار است که 1-2 ژوئن 2021 )11-12 خرداد(برگزار 
شود. این تصمیم برای به تعویق افتادن نمایشگاه های دنیای کامپاندینگ، بازیافت پالستیک ها، اکستروژن پالستیک ها و 
تجهیزات آزمون های پلیمری به دلیل عدم قطعیت در مورد تداوم پاندمی کرونا ویروس در 4 اگوست اتخاذ شده است. ثبت 
نام در اواخر سال جاری دوباره آغاز می شود و بازدیدکنندگانی که قبال برای رویداد 2020 ثبت نام کرده بودند، به سادگی 

می توانند بلیط رایگان خود را برای نمایشگاه های 2021 تمدید کنند.

به تعویق افتادن چهار 
رویداد مهم

 نمایشگاهی صنعت 
پالستیک در اسن آلمان

به منظور تقویت دمای خمش گرمایی یا دمای نرم شدگی محصوالت  pvc، رزین های مقاوم در برابر حرارت مانند 
رزین های ABS، کوپلیمرهای متیل استایرن یا  PVC کلرینه شده معموال با کامپاند مخلوط می شوند. شکل 34 و 35 
بهبود دمای نرم شدگی با مخلوط ABS  و بهبود دمای اعواج گرمایی را با مخلوط کردن CPVC به ترتیب نشان می دهد. 
PVC با مقاومت دمایی بهبود یافته برای لوله های PVC سخت شامل لوله های آبرسانی برای انتقال آب داغ و یا مجراهای 

محافظت از کابل و داشبرد اتومبیل استفاده می شود. از طرف دیگر محصوالت  PVC نرم با مقاومت دمایی اصالح شده برای 
پوشش های کابل مقاوم به گرما با مخلوط نرم کننده ها استفاده می شود.

PVC  افزایش دمای خمش گرمایی محصوالت

شکل 3۴- تاثیر رزین های مقاوم به حرارت ABS  در 
PVC  افزایش دمای نرمی ویکات محصوالت

 شکل 35-تاثیر پی وی سی کلرینه شده) CPVC( در 
مخلوط  PVCدر افزایش دمای اعواج گرمایی

منبع: برگرفته از هندبوک موسسه وینیل ژاپن
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کابل های  PVC اغلب در شرایط چالش برانگیز مورد استفاده 
قرار می گیرند. برای مثال در مهندسی خودرو اغلب این کابل ها 
زیر  نصب های  در  که  درحالی  باال هستند  دمای  معرض  در 
زمینی تحت تنش های گسترده ای قرار می گیرند. این تنش ها 
فرسودگی )aging( کابل ها را تسریع می کند فرایندی که منجر 
به شکنندگی، ترک خوردگی و حتی خرابی مواد عایق می شود.

بنابراین اگر هادی در معرض خطر باشد، احتمال اتصالی و آتش 
سوزی وجود خواهد داشت. این فرسودگی یا پیری یک فرایند 
اکسیداتیو است به عنوان بخشی از اقدامات پایدارسازی، آنتی 
 A اکسیدان ها وظیفه کنترل فرایند پیری را دارند.بیس فنول
)BPA( یک ماده شیمیایی آلی است که برای تولید پلیمرها 
از جمله پلی کربنات و رزین های اپوکسی استفاده می شود، 
همچنین می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار موثر در 
رزین  PVC به عنوان پایدارکننده کمکی در نرم کننده ها و یا 
به عنوان بخشی از فرموالسیون استابالیزر  PVC مورد استفاده 
 PVC  قرار گیرد. این ماده باعث افزایش پایداری حرارتی کامپاند
برای پردازش کابل ها می شود و باعث افزایش پایداری شیمیایی 
محصول کابل نهایی در طول عمر آن خواهد شد. استفاده از  
BPAدر افزودنی های پالستیک در اتحادیه اروپا محدود شده 

است. طبق قانون  REACH اروپا،  BPAدر دسته مواد با نگرانی 
باال )SVHC( طبقه بندی شده است. این ماده برای تولید مثل 
سمی است و با مختل کردن غدد درون ریز می تواند سالمت 
انسان را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت آژانس مواد شیمیایی 
اروپا طبق بیانه ای اعالم کرد که  استفاده صنعتی و تخصصی 
از  BPA به عنوان آنتی اکسیدان در پردازش پلی وینیل کلراید 

  PVC  و همچنین استفاده در کاالی ساخته شده از )PVC (
مجاز نیست.

 

برلوخر به عنوان یکی از تولید کنندگان پیشرو استابالیزرهای 
کلسیم- زینک برای کابل ها ، استابالیزرهای جایگزین عاری  از  
کابل  است. صنعت  داده  ارائه   PVC  کابل بازار  برای  BPAرا 

اتحادیه اروپا سرانجام به استفاده از راهکارهای بدون بیس فنول 
A روی آورد. تولیدکنندگان کابل که قصد صادرات محصوالت 
خود را به کشورهای اتحادیه اروپا دارند باید تضمین کنند که 
استفاده در فرموالسیون  استابالیزهای کلسیم -زینک مورد 

عاری از BPA است.
قانون کنترل مواد شیمیایی ترکیه )Turkish REACH( در 

اصل از قوانین REACH اتحادیه اروپا تبعیت می کند.
به  اروپا  اتحادیه  در  اخیر  شده  تنظیم  تحوالت  براساس 
عنوان  به  ترکیه  در   A فنول  بیس  از  استفاده  زیاد  احتمال 
افزودنی در کابل ها نیز محدود خواهد شد. بازار کابل ترکیه باید 
تا پایان سال 2023 فرموالسیون کامپاندهای  PVC خود را به 
نسخه عاری از  BPA تغییر دهند. برلوخر این استابالیزرها را 
با عملکردی مشابه با فرموالسیون های حاوی BPA برای طیف 
گسترده ای از کاربردها برای تولیدکنندگان کابل  PVC در 

ترکیه ارائه می دهد.

 A استابالیزرهای عاری از بیس فنول
PVC  برای کابل های
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 طبق تحقیقات موسسه وینیل ژاپن، ترکیبات مورد استفاده در استابالیزرهای  PVCایمن هستند.  LD50عبارت است 
از مقدار معینی از یک سم که اگر روی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط 50 درصد 
PVC هستند  استابالیزرهای عمده   که  استئارات ها   )LD50( دوز کشنده داده های  باال  بین می برد.در جدول  از  را  آنان 
نشان داده شده است. به طور کلی در ژاپن، ترکیبات شیمیایی با  LD50  کمتر از mg300 به عنوان ماده سمی شناخته 
می شوند. به عبارتی دیگرهرچه مقدارLD50  بزرگتر باشد سمیت ماده کمتر است.  ترکیباتی که غلظت سمیت آنها  بین 
 PVC  برای ترکیباتی که در استابالیزرهای LD50  باشد به عنوان مواد معمولی اظهار می شوند. مقادیر  mg  30030 تا
 LD50 است و در دسته مواد معمولی از نظر سمیت طبقه بندی می شوند.  در جدول  mg 300 استفاده می شوند بیش از

بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان برای تعیین درجه سمیت بیان شده است.

بررسی ایمنی ترکیبات مورد استفاده در استابالیزرها

نرم  نسخه  آخرین   )SCC(کامپیوتر علوم  متخصصین 
اکسترودرهای  برای  را   Ludovic v7.0 سازی  شبیه  افزار 
پیشرفت های  اند.  کرده  اندازی  راه  همسوگرد  دومارپیچ 

نسخه جدید شامل:
 طراحی محیط بهتر برای راحتی کاربران 

 قابلیت طراحی اکسترودر
 و مسائل مربوط به مواد است.

است،  قدرت  پر  افزار  نرم  یک   Ludovic که  آنجایی  از 
این امکان را به کاربران می دهد تا به سرعت ماشین آالت 
و مارپیچ را طراحی کنند. این رابط باید قابل درک تر شود. 
برای رسیدن به این هدف، پیشرفت های مختلفی طراحی 

شده است:
این  موارد شامل رابط رفرش شده و صفحه فرمان جدید 

برای قابلیت خوانایی بیشتر می باشد.
افزار مدل   یک رابط کاربر پسند تنها نگرانی یک نرم 
باشد  کامل  ای  اندازه  به  باید  افزار  نرم  این  نیست.  سازی 
که بتواند تمام مسائلی که توسط صنعت مدیریت می شود، 
پوشش دهد. به همین دلیل است که این مدل از نرم افزار 

ارتقا یافته است. 
ادغام   ،  Ludovic v7.0 در  دیگر  اضافی  موارد  سایر 
المان های اختالط دندانه دار جدید)TME(، بانک اطالعاتی 
استاندارد گسترش یافته از شبیه سازی و اضافه کردن نتایج 

سرعت در سر مارپیچ است.

ارتقای نرم افزار شبیه سازی اکسترودر دو مارپیچ

تـــــازهها
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تهیه کننده:
مصطفی موید محسنی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه 

شرکت یزد پولیکا

 

تصویر 1 : شماتیک استفاده از تجهیزات محاسبه و کنترل ضخامت، قطر و دوپهنی در فرآیند اکستروژن

از ویژگی های این تکنولوژی، سرعت باال در انجام محاسبات، انجام اتوماتیک اقدام اصالحی و کنترل پارامترها در خط 
تولید، ذخیره، نمایش و ارسال اطالعات و گزارش دهی اطالعات محصول تولیدی به واحد های کنترلی مربوطه است و در 

نهایت باعث می شود بتوان کیفیت قابل قبول و پایداری محصول تولیدی را به راحتی تضمین نمود.
این تجهیزات از چند بخش در قسمت های بررسی، کنترل و ردیابی تشکیل شده اند:

به این صورت که اسکنر ها اطالعات را به پردازنده مرکزی ارسال کرده و با استفاده از تجهیزات مربوطه، قطر و ضخامت 
را کنترل می کنند و در نهایت گزارش دهی به صورت نسخه چاپی و در صورت نیاز از طریق اینترنت در اختیار واحد های 

مربوطه قرار می گیرد.
اسکنر های موجود در خط تولید به صورت گسترده و لحظه ای قطر لوله ها را زیر نظر دارند و با استفاده از 2 پارامتر 

اکسترودر )سرعت خط و میزان وکیوم( حتی تغییرات جزئی را کنترل می کنند.
این تجهیزات بسته به جنس محصول تولیدی میتواند تا 5 الیه ضخامت و با دقت 0/01 میلیمتر قطر را محاسبه و 

کنترل کند.
شیوه کار تجهیزات اولتراسونیک به این صورت است که امواج را به محصول ارسال کرده و با استفاده از سرعت صوت 

به کارگیری تجهیزات اولتراسونیک
 در کنترل قطر لوله

و  اولتراسونیک فعال است  با فناوری  تولید تجهیزات  از 3۰ سال است که در  ZUMBACH بیش  کمپانی 
به فروش رسانده  را در کشورهای مختلف  لیزری خود  از محصوالت  از 8۰ هزار دستگاه  تا کنون بیش 
است. از تجهیزات لیزری و اولتراسونیک برند ZUMBACH  می توان در صنایع پزشکی، بهداشتی، خودرو، 

گرمایشی، الستیک و پالستیک، به منظور کنترل و اندازه گیری قطر و ضخامت استفاده نمود.
از جمله تجهیزات پیشرفته و به روزی که در نظارت، محاسبه و کنترل قطر و ضخامت مورد استفاده قرار 
می گیرد و توسط شرکت ZUMBACH تولید و عرضه شده است، می توان به ۲ مدل اشاره نمود: دستگاه 
ODAC که با استفاده از تکنولوژی لیزری قطر و دوپهنی را اندازه گیری می کند و دستگاه UMAC که با 

استفاده از امواج اولتراسونیک قطر و ضخامت را اندازه گیری و کنترل می کند که میتوان بر حسب نیاز از 
هر دوی این تجهیزات استفاده نمود.
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در قطعه از اختالف زمانی در پاسخ از سطح داخلی و خارجی محصول، قطر و ضخامت را اندازه گیری می کنند. )تصویر 2(

تصویر ۲: شیوه و فرمول محاسبه ضخامت

با  الگوریتم هوشمندی پیروی می کند )ZUMBACH SmartWall  ( که  از  محاسبات Ultrasonic برای بررسی قطر 
استفاده از تمامی سیگنال های دریافتی، امکان خطا از اپراتور را می گیرد و از محاسن آن می توان به این موارد اشاره کرد:

 بهینه سازی تمام اتوماتیک سیگنال، جهت تضمین محاسبات قطر به روش اولتراسونیک
 پردازش صحیح سیگنال های موج اکو و کاهش اثر بر روی دقت پردازش ناشی از شکل اکو ها.

 انالیز مداوم و کنترل سیگنال های در حال پردازش
 دریافت تمام اتوماتیک سیگنال برای باالترین دقت و توان تکرارپذیری

 انجام محاسبات بر اساس ضریب سرعت صوت در متریال )جنس( های متفاوت.

 آنالیز خطوط و موج های اکو جهت دستیابی به تقارن و موقعیت صحیح آنها.
دسترس  در  میلیمتر   180 تا  متر  میلی   0/2 قطر  با  محصوالت  کنترل  برای  مختلف  انواع  در  تجهیزات  این   
مدل های میلیمتر،   180 تا   10 قطر های  گیری  اندازه  برای  الستیکی،  و  پالستیکی  لوله های  صنعت  در  که   است، 

 UMAC Z100-4K & 6K . UMAC Z180در دسترس می باشد.
 

www.zumbach.com منبع: وب سایت شرکت

تـــــازهها
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تهیه کننده:
امیر مهیار ملک پور

کارشناس آزمایشگاه شرکت یزد پولیکا

  مقدمه:
اولین بار لوله های ساندویچی در دهه 1980 در اروپا 
با هدف ارتقا فرآیندپذیری ضایعات PVC به عنوان مواد 
بازیافت، توسط Alphacan توسعه داده شدند. همچنین 
و  مزایای دیگری چون وزن کمتر  توانست  فرآیند  این 
ایجاد  لوله های تک الیه  با  تر در مقایسه  پایین  قیمت 
سال  در  ساندویچی  لوله های  ساخت  آوری  فن  نماید. 
به استرالیا معرفی   Key Plastic 1996 توسط شرکت 
نام  با  را  ساندویچی  لوله های  اولین   شرکت  این  شد. 
Bipex و تحت کاربری لوله های ونت سیستم فاضالب و 

زهکشی آب باران وارد بازار کرد. برگ برنده این شرکت، 
قیمت پایین تر در مقایسه با سایر رقبا بود. الیه ساندویچ 

می تواند بنا به درخواست یا کاربرد، بصورت جامد یا فوم 
باشد. این که در فرآیند لوله ای از مواد بازیافت استفاده 
گردد یا نه به عواملی چون دسترسی و کیفیت بازیافت 
به  بالفاصله شروع  دارد. شرکت  بستگی  استفاده  مورد 
را  لوله  وزن  تا  کرد  فوم  از جنس  ساندویچ  الیه  تولید 
بازیافتی  مناسب  منابع  دنبال  و همچنین  آورده  پایین 

U-PVC بود تا در الیه فوم استفاده گردد.

لوله های U-PVC ساندویچی به سرعت توانستند از 
جایگاه مناسبی در صنعت آب استرالیا برخوردار شوند 
و به ویژه سهم باالئی از  لوله های ونت سیستم فاضالب 
لوله های  حاضر  حال  در  دادند.  اختصاص  خود  به  را 
U-PVC ساندویچی در سایزهای 100 الی 300 میلی 

نایجلجونز-نوامبر2019کنفرانسOZPIPEاسترالیا

استفاده از PVC بازیافتی
 در لوله های ساندویچی  

  چکیده:
بیش از دو دهه است که در استرالیا از لوله های U-PVC ساندویچی در موارد مختلفی از جمله، لوله های ونت سیستم 
فاضالب ساختمان، زهکشی آب باران و مجاری سیم کشی برق استفاده می گردد. این ماده از جنبه های گوناگون 
زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با لوله های تک الیه PVC، برتری دارد. استفاده مجدد از ضایعات 
PVC در لوله های ساندویچی، توانسته ساالنه هزاران تن از ضایعات استرالیا را کاهش دهد که به طور خاص مهم 

ترین برتری این نوع محصوالت می باشد. الیه ساندویچ عموما بصورت فوم بوده که به علت مصرف مواد اولیه کمتر، 
وزن پایین تر لوله و همچنین مصرف انرژی کمتر، باعث برتری بیشتر این نوع محصوالت می شود. در این مطلب، 
در مورد مسائلی که هنگام استفاده از مواد بازیافت در لوله های ساندویچی ممکن است پیش بیاید بحث می کنیم .
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خواندنیکاربردی

متر تولید می شوند. 

کیفیت مواد بازیافتی:
مواد بازیافتی قابل استفاده در لوله های ساندویچی، 
از سه منبع استاندارد، در دسترس می باشند: ضایعات 
صنعتی  ضایعات   ،)Internal Rework( کارخانه  درون 
Post-( شهری  ضایعات  و   )Post-Industrial(

Consumer(. از آنجایی که کیفیت مواد بازیافتی مورد 

لذا  بود،  خواهد  متفاوت  آن،  منبع  به  بسته  استفاده، 
کاربرد نهائی مواد بازیافتی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باشد. به عنوان مثال، در لوله ای که برای تولید آن 
از مواد بازیافتی استفاده می شود، کیفیت مواد بازیافتی 

مصرفی تاثیر گذار خواهد بود.
اولین قدم در استفاده از PVC بازیافتی آن است که 
کافی  اندازه  به  مجدد  پذیری  فرآیند  منظور  به  ذرات، 
ریز و خرد شوند. هرچه فرآیند بازیافت بهتر انجام شود 

اندازه ذرات نیز ریزتر می شود.
 500 از  کمتر  اندازه  با  ذرات  آل  ایده  حالت  در 
برای فرآیند مناسب هستند، هرچند که در  میکرومتر 
عمل دستیابی به این اندازه، به دلیل مصرف باالی انرژی 
امکان پذیر نیست. تولیدکنندگان عموما ذرات با اندازه 
کمتر از 1 میلیمتر را جهت فرآیند استفاده می نمایند. 
اگر فرموالسیون و کیفیت مواد بازیافتی مشخص باشد 
)به عنوان مثال: مواد بازیافتی از خود کارخانه می باشد(، 
نیازی به میکرونیزه کردن ذرات نیست و  میتوان ذرات 
لوله  تولید  فرآیند  در  را  میلیمتر  از 10  اندازه کمتر  با 
استفاده نمود.هر زمان که ممکن باشد، تولیدکنندگان، 
تا بتوانند  الیه داخلی را به شکل فوم تولید می نمایند 
بازیافتی  مواد  از  بیاورندو  پایین  را  اولیه  مواد  مصرف 
یک  اینجا  در  خارجی  آلودگی های  نمایند.  استفاده 
فوم  فرآیند  می توانند  زیرا  می آیند  حساب  به  مشکل 
در  حباب  ایجاد  باعث  و  کرده  اختالل  دچار  را  شدن 
سطح لوله شوند و همچنین اگر میزان این آلودگی زیاد 
با  لوله های  دیواره  پارگی در  باعث  بعضا  باشد می تواند 
نیز  را  میکرونیزه  ذرات  منظور،  بدین  پایین شود.  قطر 
آلودگی های  از  تا  می دهند  عبور  فیلتر  صفحه  یک  از 

احتمالی همراه با ذرات، پاک شوند.

فرموالسیون:
ساندویچی،  لوله های  کنندگان  تولید  معموالً 

 PVC بازیافتی و نوع PVC اطالعاتی در مورد تاریخچه
آن دارند. آنچه در فرموالسیون، حائز اهمیت است: وزن 
مولکولی PVC و نوع پایدارکننده حرارتی است که در 
اگر  است.   شده  استفاده  بازیافتی   PVC فرموالسیون 
مواد بازیافتی U-PVC از فرمول مناسبی برخوردار بوده 
باشند، می توانند قبل از آنکه پایداری حرارتی خود را از 
دست بدهند، تا چندین مرتبه در فرآیند تولید استفاده 

گردند.
قبیل:  از    U-PVC محصوالت  بیشتر  که  ازآنجایی   
طوالنی  مصارف  در  دیوار  روکش  و  پنجره  و  در  لوله، 
باالی 100 سال  استفاده می شوند، طول عمری  مدت 
شناختی  هیچ  که  بازیافتی  ترکیبات  همچنین  دارند. 
به  می توان  را  ندارد  وجود  آنها  منشا  یا  فرمول  روی 
PVC خام در  با  نمود و همراه  تبدیل  ریز  بسیار  ذرات 
فرموالسیون محصوالتی چون لوله های زهکشی استفاده 

نمود.
بر  استرالیا  در   2010 سال  از  قبل  تا  که  لوله هایی 
این  در  نیز  اند  شده  تولید  سرب  استابالیزر های  پایه 
فرآیند بدون مشکل قابل بازیافت هستند چون این مواد 
بین   و  می شوند   استفاده  لوله  میانی  الیه  در  بازیافتی 
الیه هایی قرار می گیرند که عاری از پایدارکننده سرب 
هستند و مهاجرتی به سطح از سمت افزودنی های آنها 

اتفاق نمی افتد.
در صورت امکان، تولیدکنندگان تمایل دارند تا 100 
این  اما  استفاده کنند  تولید  بازیافت در  مواد  از  درصد 
کیفیت  بازیافت،  مواد  به  دسترسی  به  بستگی  موضوع 
دارد.  می شود،  تولید  که  ای  لوله  نوع  همچنین  و  آنها 
مواد  کردن  فوم  جهت  به  امکان  درصورت  همچنین 
نیز  ترکیب  در  کننده  فوم  افزودنی های  از  بازیافتی 
لوله های  از  استفاده  مزایای  از  یکی  می شود.  استفاده 
ساندویچی ، این است که رنگ مواد بازیافت در محصول 
می توان  خاصی  تنظیمات  بدون  و  نداشته  تاثیر  نهایی 
رنگ مورد نظر طبق استاندارد تولید لوله را ایجاد نمود. 
ونت  لوله های  عنوان  به  که  ساندویچی  لوله های 
سیستم فاضالب مورد استفاده قرار می گیرند، به عنوان 
با کیفیت ترین لوله ها در این نوع فرآیند تولید می شوند 
کیفیت  با  بازیافتی  مواد  از  آنها  تولید  در  باید  البته  و 
تولید  در  لوله،  کیفیت  از  اطمینان  برای  کرد.  استفاده 
حساسیت  دلیل  به  فاضالب  سیستم  ونت  لوله های 
می شود  استفاده  میکرو  ذرات  با  بازیافت هایی  از  باالتر 
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و در لوله های زهکشی آب باران که از اهمیت کمتری 
برخوردار است می توان از ذرات با اندازه بزرگتر استفاده 

نمود.
مورد  بازیافت  موارد  اغلب  که  است  توجه  جالب 
دانستن  با  که  است،  کارخانه  داخلی  آسیاب  استفاده، 
فرموالسیون و کیفیت، می توان از آنها در تولید لوله های 

تحت فشار نیز استفاده نمود.
بیشتری  ضخامت  از  عموماً   PVC برقی  لوله های 
نسبت به لوله های ونت سیستم فاضالب و زهکشی آب 
باران برخوردار هستند و میتوان در الیه فوم آنها از100 

درصد مواد بازیافت استفاده نمود. 
 25-20 می تواند  ساندویچی  لوله های  در  فوم  الیه 
درصد وزن لوله را کاهش دهد و از طرفی به دلیل صرفه 
اقتصادی، تولید کننده های لوله سعی می نمایند تا جایی 
که امکان دارد، از این روش برای تولید لوله ها استفاده 

نمایند.
 

 فواید:
در  مختلف  جهات  از  مزایایی  ساندویچی  لوله های 
مقایسه با لوله های تک الیه دارند که شامل موارد ذیل 

می باشد: 
الف( کارایی:

آن  در  محصول  به  مربوط  استاندارد های  تمام   
رعایت شده

لوله های  با   هیچگونه کاهش خواصی در مقایسه 
تک الیه معمول ندارد کما اینکه در برخی موارد استفاده 

از بازیافت باعث بهبود خواص نیز می شود

 کاهش وزن با استفاده از الیه فوم
ب( اقتصادی:

 اجتناب از هزینه های دفع مواد زاید و نگه داری 
مواد

استفاده  از فوم   کاهش قیمت در محصوالتی که 
شود

 کاهش هزینه های حمل و نقل، جابجایی و نصب 
با کاهش وزن

 پیشگیری از عوارض دفن ضایعات پلیمری
ج( زیست محیطی:

 تبدیل مواد قابل بازیافت به محصول به جای دفن 
آنها

در  خصوص  به  محیط  در  کربن  اثرات  کاهش   
حالت استفاده از فوم

 انرژی کمتر در مقایسه با محصوالت جایگزین
د( اجتماعی:

 کاهش خطرات برای تولید کننده یا نصاب با توجه 
به وزن کمتر

 کاهش قیمت لوله و سهولت در استفاده
  خالصه:

صنایع  برای  هم  زیادی،  فواید  ساندویچی  لوله های 
منجر  زیرا  دارند  جامعه  برای  هم  و  پالستیک  تولید 
می شوند.  بازیافتی  مواد  از  باالیی  حجم  از  استفاده  به 
ساندویچی  لوله های  خوب  خیلی  عملکرد  به  توجه  با 
فوم دار در لوله های ونت سیستم فاضالب ساختمان و 
زهکشی آب باران، از این فن آوری، به وفور در استرالیا 

جهت تولید لوله های مورد نیاز استفاده می گردد.

  منابع:
 National Waste Policy Case Study: Australian Government Department of Sustainability, Environment,

Water Population and Communities. Available at https://www.environment.gov.au/system/files/

 48bd-85b9-f02d8ef70fbe/files/pipa.doc-pages/9014ac31-f832

/01/PIPA Technical NoteTN019. Available athttps://www.pipa.com.au/wp-content/uploads/2019

TN019.pdf

Coextruded Pipe: An ideal product for recycled PVC pipes andfittings.Ir R.L.J. Pots and Dr.P. Benjamin.

Plastic Pipes9 Conference, Edinburgh, 1995

 Coextrusion of PVC Foam-Core PipesJ. Dobrowsky, Vienna/AustriaKunstoffe 88 (1998), 5, pp. 678

–682

LCA of Australian Pipe by Nigel Howard. Vailable at http://www.thinkpipesthinkpvc.com.au/

pdf.09-03-images/pdfs/lca_of_australian_pipe_30
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روش انجام کار

۱ آماده سازی لوله 

به صورت عمود  لوله  بررسی کنید که   ، اتصال  از  قبل 
بریده شده است و تمام پلیسه ها از لبه ی داخلی و خارج 
برداشته شده اند. لبه ی تیز را از داخل و خارج لوله با ابزار 
جدا کننده حذف کنید . پخ بزرگی ایجاد نکنید که محل 
تجمع چسب حالل شود. همه گرد و غبار، پلیسه و رطوبت 

را از روی سطح لوله و مادگی2  لوله پاک کنید.

2 عالمت گذاری روی لوله 

چه  لوله  که  کنیم  مشخص  بتوانیم  که  است  ضروری 
با یک  را  لوله  زمانی بطور کامل داخل مادگی است. روی 
ماژیک به اندازه عمق داخلی مادگی، عالمت گذاری کنید. 

3 تثبیت محل اتصال

نری را در مادگی تثبیت کنید، تراز بودن لوله را با اتصال 
تراز مناسب چک کنید، هرگونه  برای  را  لوله  بررسی کنید. 
تنظیماتی برای فیت شدن مناسب لوله باید در زمان اتصال 

انجام پذیرد و پس از اتصال، تنظیمات امکان پذیر نمی باشد.

۴ آماده سازی مایع پرایمر

غبار  و  گرد  و  روغن  از  شده،  خشک  مادگی  و  لوله 
با  طبیعی(   کرک)الیاف  بدون  ای  پارچه  با  را  شده  پاک 
از اهمیت ویژه ای  مایع پرایمر آغشته کنید. مایع پرایمر، 
برخوردار است، زیرا سطح پی وی سی را برانگیخته ، و آن 

را برای تاثیر بیشتر چسب حالل نرم می کند. 

راهنمای نصب سریع
PVC  محل اتصال چسبی برای
نکته : همیشه از چسب حالل مناسب بر حسب کاربرد استفاده کنید.

 این دستور العمل برگرفته از دستورالعمل روش اتصال در کشور استرالیا است که انواع چسب ها بر حسب 
رنگ و کاربرد تفکیک شده اند. شایان یادآوری است که این نوع تفکیک عمال در ایران وجود ندارد. آنچه باید 

مورد توجه قرار گیرد، روش کار و نحوه صحیح اتصال دهی است که در همه جای دنیا یکسان است.
نوع P ) سبز( : برای کاربردهای تحت فشار از جمله تأسیسات آب آشامیدنی1 )شرب( است که به جهت 

گسترش استحکام برشی باال با اتصاالت طراحی شده است.
نوع N ) آبی ( : برای کاربردهای بدون فشار با اتصاالت است که در آن استحکام حداکثری مورد نیاز نیست. 
نوع G ) سفید ( : برای کاربردهای تحت فشار یا بدون فشار است که برای پرکردن شکاف در اتصاالت دارای 

لقی طراحی شده است. 
مایع پرایمر) قرمز( : برای استفاده در اتصال با چسب حالل های نوع  P ، N و G مناسب است. 

1- Portable water                 2- socket

خواندنیکاربردی

تهیه کننده:
اعظم مرسلی

مدیر کنترل کیفیت
 شرکت پلیمر پارس امین
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 . کنید  استفاده  اتیلن  پلی  محافظ  دستکش های  از 
طور  به  اتصال،  فرایند  در  حالل،  چسب  و  پرایمر  مایعات 

همزمان استفاده می شوند. 

۵ انتخاب قلم مو

قلم مو باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا طی حداکثر 30 
ثانیه چسب حالل را به محل اتصال بمالد. تقریباً یک سوم 
قطر لوله، اندازه خوبی برای آغشته کردن قلم مو می باشد و 
سرازیر شدن چسب حالل توصیه نمی شود زیرا هرگز نباید 
اضافی چسب حالل به ظرف برگردانده شود. برای لوله های 
با قطر بزرگ ، ممکن است الزم باشد از یک ظرف بزرگتر 
دهنه باز و یک قلم موی بزرگتر، برای یک اتصال در یک 

زمان استفاده شود. 

سایز قلم موی توصیه شدهسایز قطر لوله  ) میلیمتر (

استفاده از قلم موی تامین کننده50 ، 40 ، 32 ، 25 ، 20 ، 15

65 ، 8025

100 ، 12538

15050

20063

225 ، 25075

300 ، 375100

6 اعمال چسب حالل 

ابتدا با استفاده از یک قلم موی مناسب ، یک الیه ی 
نازک از چسب حالل را روی سطح داخلی مادگی بمالید. 
حالل های روی لوله نسبت به داخل مادگی سریعتر تبخیر 
تا  آورد  عمل  به  بیشتری  دقت  باید  بنابراین  می شوند، 
اضافی، در قسمت  اطمینان حاصل شود که چسب حالل 
تحتانی مادگی تجمع نیابد. ) زیرا محل های تجمع چسب 

حالل، بهPVC  حمله کرده و لوله را تضعیف می کند( . 
سپس یک الیه چسب حالل ضخیم تر، تا خط عالمت 
گذاری شده روی لوله بزنید. اطمینان حاصل کنید که تمام 
سطح از چسب حالل پوشانده شده است . یک ناحیه خشک 
و عاری از چسب، حتی اگر سطوح اتصال روی هم مونتاژ 
ناحیه  . یک  نمی کند  ایجاد  را  پیوند مناسبی  باشند،  شده 
اتصال  یک  به  دستیابی  است  ممکن  نشده،  کاری  چسب 

کامل را دشوار کند. 

خواندنیکاربردی
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۷ وارد کردن لوله

به همدیگر  فوراً  را  لوله و مادگی  با یک حرکت واحد، 
زیرا  نشوید  متوقف  اتصال،  راه  ی  نیمه  در  کنید.  متصل 
آغاز  از  پس  تقریباً  و  شد  خواهد  شروع  فوراً  پیوند،  عمل 
پیوند، عمل فرو بردن بیشتر لوله غیر ممکن می شود. این 
توزیع  به  اتصال(،  داخل  به  لوله  زدن  جا  عملیات)یکباره 
گرفتن  قرار  حین  در  تا  کرد  خواهد  کمک  حالل  چسب 
در داخل مادگی به اندازه  1/4 دور پیچانده شود ، اما در 
جاهایی که این عملیات ممکن نباشد، توجه ویژه ای باید 

برای توزیع یکنواخت چسب انجام شود. 

8 فشار دادن لوله تا محل مناسب  

لوله درون مادگی بسیار ضروری است.  پایانی نفوذ   باید به طور کامل در عمق مادگی قرار گیرد . 10درصد   لوله 
برای اتصاالت بزرگتر به نیروی مکانیکی نیاز خواهد بود ) از قبل آماده باشید(. استفاده از وینچ )جرثقیل دستی( یا اهرم، 

قالب های پلی استری برای محکم نگه داشتن لوله بسیار مفید هستند.

۱۱ آسیب نرساندن به اتصال 

پس از بر قرار کردن اتصال، به مدت 5 دقیقه آن را تکان ندهید یا حداقل یک ساعت آن را محکم بگیرید. حداقل یک 
ساعت پس از برقرار کردن آخرین اتصال ، لوله را با آب پر نکنید. تا زمانی که به طور کامل اتصاالت نصب نشده اند، به 

خط لوله)سیستم لوله کشی(، فشار وارد نکنید. 

۱2 ایجاد اتصال 

فرآیند اتصال3 ، تابعی از دما ، رطوبت و زمان است . وقتی رطوبت کم و دما باال باشد، فرآیند اتصال سریعتر صورت 
می گیرد. هر چه دما بیشتر، فرایند اتصال سریعتر صورت می گیرد. به عنوان مثال، در دمای C°16 و باالتر، 24 ساعت باید 

زمان داده شود و در دمای°C 0 ، 48 ساعت زمان مورد نیاز است . 
 

۹ نگه داشتن اتصال 

و  حرکت  برابر  در  را  اتصال  محل  ثانیه   30 حداقل 
برگشت لوله نگه دارید . ایجاد اختالل در این مرحله به طور 

جدی به استحکام اتصال آسیب می رساند. 

۱0 پاک کردن چسب حالل اضافی 

را  حالل  اضافی  چسب   ، ای  حرفه  اتصال  یک  برای 
بالفاصله از بیرون اتصال با یک پارچه تمیز پاک کنید. 

 3- Cure process
 به معنای فرآیند خشک شدن سطح لوله توسط چسب حالل و همچنین سطح داخلی مادگی می باشد که در یک زمان مناسب رخ می دهد 

خواندنیکاربردی
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مالحظات ایمنی
 از تهویه کافی اطمینان حاصل کنید . تهویه ی مطبوع ممکن است برای پروژه های داخل ساختمان ها و گودال و 

منهول های4 محدود مورد نیاز باشد .
 چسب حالل و مایعات پرایمر بسیار قابل اشتعال هستند . آنها را در جای خنک و دور از گرما، شعله و جرقه نگه 

داری کنید .
  ظروف را هنگام عدم استفاده به صورت مهرو موم و محکم نگه دارید. 

 رقیق کننده ها یا حالل ها را به چسب حالل و مایعات پرایمر اضافه نکنید . 
 از چسب حالل قدیمی که ژله مانند و منقضی شده، استفاده نکنید. 

 از قلم مو های آلوده یا کثیف و کهنه استفاده نکنید . 
 هنگامی که چسب حالل به کار می برید از دستکش های محافظ استفاده کنید . اگر چسب حالل با پوست در معرض 
تماس قرار گرفته باشد ، باید سریعاً با آب و صابون شسته شود . هنگامی که چسب حالل روی چشم تماس پیدا کرد ، 
حداقل 15 دقیقه با آب خنک تمیز، چشم را بشویید . اگر چسب حالل یا آغازگر بلعیده شده است، شخص را وادار به 
استفراغ نکنید. دستورالعمل های ایمنی و کمک های اولیه روی محفظه ی چسب  باید دنبال شود. دستها را بعد از استفاده 

کاماًل بشویید.   

مالحظات خاص 
 اگر دوام و پایداری در نحوه فرآیند اتصال مد نظر باشد، کیفیت و روش های صحیح برای انجام اتصال با چسب 
حالل ها، ضروری است. انجام اتصال با چسب حالل ها،  فقط باید در شرایط خشک باالتر ازc °5 ، توسط پرسنل آموزش 

دیده مناسب انجام شود. 
 اتصال با چسب حالل فرآیندی همانند جوشکاری است نه مانند فرایند چسب کاری. مایع آغازگر و چسب های حالل 
با نرم کردن سطوح لوله و مادگی کار می کنند ، بنابراین هنگامی که آنها با  هم به کار برده میشوند دو سطح PVC به هم 

جوش میخورند. 
 مهم است که لوله به اندازه مناسبی، داخل مادگی فرو رفته باشد. هنگامی که اتصال خشک شد، جابه جایی محل 

اتصال جایز نیست. 
  محدوده ی تماس واقعی بین نری و مادگی ممکن است فقط چند میلی متر باشد. انتهای لوله باید کامال عمود 
برش خورده باشد تا اتصال خوبی ایجاد شود. قبل از اقدام ، مطمئن شوید که نری و مادگی  شکسته و آسیب ندیده باشد.

4-  Manhole
دریچه آدم رو )دریچه بازدید(

خواندنیکاربردی
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از نظر ریاضی، این مفاهیم ساده هستند:
DR = SDR ،۱ برای اهداف عملی

DR = SDR 2= قطر خارجی  اسمی لوله )OD( تقسیم بر 
)t( حداقل ضخامت دیواره اسمی لوله

DR = SDR = OD/t

نسبت ابعادی استاندارد چیست؟
SDR ها یک سری اعداد ترجیحی هستند که با اعداد رنارد 

شناخته می شوند. این سری ها یک تصاعد هندسی است که هر
SDR تقریبا 25درصد  باالتر از رده ی قبل از خود است. برای 

آغاز شده و شامل13/6، 17،  از 11  لوله های SDR ، PVC ها 
41.33،26،21است. سایر نسبت ها ) مانند 14،18،25 یا 35( 
که در استانداردهای لوله وجود دارد، نسبت ابعادی استاندارد 

نیستند، بلکه صرفا نسبت ابعادی )DR( هستند.

دلیل استفاده از نسبت ابعادی
استفاده از DR ها منجر به استانداردسازی ابعاد محصول 
می شود و ویژگی های مکانیکی سازگار و مستقل از اندازه ی 
لوله را ارائه می دهد. در یک DR یا SDR مشخص ، در قطرهای 
متفاوت ، میزان فشار قابل تحمل و همچنین سفتی حلقوی 

لوله ها یکسان است.

فشار  برای  PVC طراحی شده  لوله های   DR  
داخلی

استحکام  با  محصولی  فشار،  تحت   PVC لوله های   برای 
هیدروستاتیک خاص در یک DR  مشخص دارای رده فشاری 

یکسان بدون در نظر گرفتن قطر در استانداردهای بین المللی 
می باشد. 

مزیت این سیستم برای طراحان این است که افزایش یا 
تغییر در ظرفیت فشار آن نمی شود. در  باعث  کاهش سایز 
 ،2 جدول  طبق   13361-2 شماره  به  ایران  ملی  استاندارد 
این مفهوم کمی متفاوت است. برای مثال SDR26 با رده ی 
فشاری  PN8 فقط برای سایزهای OD≤90در یک دسته قرار 
می گیرند درصورتی که برای سایزهای OD≥110 رده فشاری 
در این  SDR  مشخص برابر  با  PN 10 خواهد بود که این 
تفاوت به ضریب طراحی متفاوت و وابسته به آن تنش محیطی 
 OD≥110   با سایز های   OD≤90 متفاوت در سایزهای

مرتبط است. 

بارهای  برای  PVC طراحی شده  لوله ی   DR
خارجی

ثابت می ماند سفتی  بارهای خارجی، خاصیتی که  برای 
حلقه ای لوله )PS( است . 

برای مثال SDR 26  : ASTM D3034 لوله ی فاضالبی 
دارای PS  ثابت psi 115 بدون نظر گرفتن  قطر لوله است.  
یا در استاندارد 9118 برای لوله های فاضالب شهری جدول 
SDR41 -4 دارای SN 4 برای قطرهای مختلف لوله است. 
مجددا مزیت در اینجا ثبات در ظرفیت طراحی بدون در نظر 

گرفتن قطر است.

DR و PVC  سایر مالحظات برای لوله های
با DR باالتر دارای دیواره نازک تری   PVC  لوله های  
هستند. این بدان معنی است که با افزایش DR، لوله تحمل 

فشار  و سفتی کمتری خواهد داشت.
  هر چه DR  کمتر باشد ، ضخامت لوله بیشتر و درنتیجه 

قطر داخلی لوله کاهش می یابد.
  طبق تعریف، DR فقط برای لوله های با دیواره ی سخت 

کاربرد دارد و هیچ ارتباطی با محصوالت پروفیل ندارد.
  و نکته ی آخر اینکه DR و SDR یکسان هستند.

PVC برای لوله ی )DR( نسبت ابعادی
 نسبت ابعادی یک مفهوم مهم برای لوله ی  PVC است اما اغلب درک درستی از آن وجود ندارد. برخی از سردرگمی ها 
به دلیل استفاده از هم نسبت ابعادی )DR( و نسبت ابعادی استاندارد ) SDR( در استانداردهای محصول به وجود 
می آید. واژه DR درسال 19۷5 در استاندارد AWWA C9۰۰ برای لوله های سایز کوچک ارائه شده و مورد استفاده قرار 
گرفت . AWWA براساس فشار مورد نظر لوله ، ضخامت را تعریف نمود. از آنجایی که مقادیر OD/t که این استاندارد 

بدست آورد، با مقادیر عدد رنالد تطابق نداشت ، AWWA عدد SDR را حذف نمود و DR را جایگزین کرد.

خواندنیکاربردی
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آشامیدنی  آب  حامل  پالستیکی  لوله های  هنگامی که 
آلی  ترکیبات  برخی  می شوند  نصب  آلوده  زمین های  در 
از  می توانند  پایین  مولکولی  وزن  با  هیدروکربن های  مانند 
دیواره لوله نفوذ کرده و طعم و بو را به آب منتقل کنند. با 
این حال آلودگی های خاک در حدی که منجر به مسائلی 
نادر  بو و مزه شود بسیار  قرار گرفتن  تاثیر  همچون تحت 
است. در مورد خطوط لوله نصب شده به غیر از کاربردهای 
آب آشامیدنی هیچ گونه نگرانی بابت طعم و بوی آب وجود 
بود. در  نخواهد  پذیری مشکلی جدی  نفوذ  بنابراین  ندارد 
این شرایط باید از توصیه تولید کننده لوله پیروی کرد که 
مشخص شود آیا آالینده های خاک ممکن است روی لوله 
اثر بگذارد یا خیر. اوال اینکه تاثیرات شرایط خاک  باید روی 
سیستم های لوله کشی مدفون در انواع مختلف لحاظ شود. 
دوما عمال تمام ویژگی های یک خاک که منجر به خوردگی 
بر سیستم  می شود  بتنی  و  فلزی  لوله های  و خراب شدن 
لوله های پالستیکی تاثیر نمی گذارد. برای مثال خاک هایی 
با PH  پایین و سولفات اسیدی، شرایط آب شور و سطح 
باالی آب زیرزمینی، خاک های بی هوازی و حتی خاک های 
سیستم  برای  کننده  نگران  مواردی  است  ممکن  رس 
در  هیدروکربن ها  با  آلودگی  باشد.  فلزی  و  بتنی  لوله های 
سطحی که بتواند در لوله های پالستیکی نگرانی ایجاد کند 
این  رها شدن سیستماتیک طوالنی مدت  از  ناشی  عموما 
ترکیبات در دوره ای است که کنترل های زیست محیطی 
اخیر وجود نداشته است.در مورد لوله های غیر قابل نفوذ، 
اتصال در نظر گرفته شود  برای محل های  باید  مالحظاتی 
اندازه غیر قابل نفوذ  که آیا محل های اتصال نیز به همان 
هستند یا خیر. به خصوص در انگلیس کار قابل توجهی در 
آلوده  خاک های  در  شرب  قابل  آب  لوله های  نصب  زمینه 

پیشنهاد می کند که   PIPA رو  این  از  است،  صورت گرفته 
مناسب ترین مرجع، اطالعاتی است که توسط صنعت آب 
انگلستان تولید شده است. این مرجع، راهنمایی در مورد 
میزان آستانه قابل قبول برای آالینده ها در طیف وسیعی از 
ترکیبات در خاکهایی که خطوط لوله انتقال آب آشامیدنی 
است  الزم  نکته  این  ذکر  می دهد.  ارائه  اند  شده  نصب 
قابل  میزان  به   PB یا    PE به  نسبت   PVC لوله های   که 
توجهی نفوذ پذیری کمتری دارد به طوری که 82 درصد 
از رخدادهای نفوذ در لوله های  PE  و PB اتفاق می افتد. 
اما   PIPA رویکرد محافظه کارانه ای اتخاذ کرده و توصیه 
می کند که همین آستانه در مورد لوله ی  PVC نیز اعمال 
آمریکا  آب  انجمن  تحقیقاتی  بنیاد   2007 سال  در  شود. 
)AWWARF( یک پروژه تحقیقاتی تفصیلی با عنوان تاثیر 
هیدروکربن ها بر لوله های PE/PVC و واشر های لوله منتشر 
کرد )ONG  و همکارانش(. در این گزارش آمده است که  
لوله های  PVC به مدت بیش از 2 سال در  معرض گازولین 
بنابراین بدون در نظر  بودند و  از آب  بنزین اشباع شده  و 
گرفتن سطح آلودگی می توان از لوله های  pvc در خاک های 

آلوده به بنزین استفاده کرد.
برای این موضوع دو مرجع اصلی وجود دارد:

زمین های  در  که  آبرسانی  لوله های  مواد  انتخاب   ۱
آلوده  نصب می شوند. این مرجع به صورت رایگان از وب 

سایت www.wras.co.uk قابل دسترس است.
2 بنیاد گزارش تحقیقات آب FR0448: راهنمای قرار 
دادن خطوط لوله آب آشامیدنی در زمین های آلوده . این 
http:// در  آب  تحقیقات  بنیاد  از  هزینه  پرداخت  با  مرجع 

www.fwr.org در دسترس است.

نصب خطوط لوله ی 
آب آشامیدنی
 در زمین های آلوده

این راهنما به طور خاص در مورد نصب سیستم های لوله کشی پالستیکی که آب قابل شرب را  انتقال می دهند، اعمال می شود.

خواندنیکاربردی
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عـلـمــی

گردآوری و ترجمه:
الهه خالق پناه
مدیر کنترل کیفیت
 شرکت پلیمر توس

۱
مقدمه

از اوایل قرن بیستم ، پلی )وینیل کلرید( )PVC( به عنوان یک ترکیب صنعتی خام برای کاربردهای خارجی به طور 
گسترده مورد استفاده قرار گرفت.این کاربردها شامل سیستم لوله کشی برای اهداف مختلف است. ساختار لوله های 
پی وی سی به گونه ایست که دارای ویژگی های عملیاتی و مقاومت دربرابر هوازدگی خوب است که در بسیاری از محیط ها 
مورد نیاز است.  این ویژگی ها شامل حفظ رنگ ، حفظ خواص فیزیکی و ثبات ابعادی آن می شود. برای تأیید عملکرد 
طوالنی مدت استفاده از لوله های PVC ، درک مناسب از مکانیسم های تخریب PVC و تأثیر نور خورشید ضروری می باشد. 
شرایط آب و هوایی ،نور خورشید ، تغییر دما ، باران و برف همه بر عملکرد طوالنی لوله های PVC تأثیر می گذارد.در این 
 PVC سفید به زرد تبدیل می شود و ترکیبات رنگی آن محو می شوند. چقرمگی و انعطاف پذیری PVC ، مدت طوالنی
ممکن است با قرار گرفتن در معرض فضای بیرونی تحت تاثیر قرار گیرند. اشعه ماورابنفش نور خورشید جذب شده توسط 

ساختار شیمیایی برای شکستن بیشتر پیوندهای شیمیایی در پلیمر کافی می باشد.
بسیاری از مقاالت علمی و تجاری اظهار داشته اند که لوله های PVC یکی از مهمترین مواد اولیه در صنعت لوله و لوله 

کشی می باشد.پی وی سی با انبوهی از خواص، ماده ای غالب در لوله های فاضالب شهری و آبرسانی است.
این خصوصیات عبارتند از: مقاومت در برابر خوردگی / دوام ، استحکام ، کیفیت آب ، جریان عالی و نسبت استحکام 

به وزن باال 

تاثیر چندین پارامتر عملیاتی
 و فرسایش جوی بر روی خواص

 کشسانی لوله پی وی سی

برای لوله های آبرسانی و فاضالبی، پی وی سی یکی از بهترین مواد محسوب می شود. پی وی سی به دلیل 
خاصیت فیزیکی، شیمیایی و صنعتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از نظر تجاری نیز در مقام 
اول قرار دارد. بسیاری دیگر از مواد  اولیه سنتی؛ به عنوان مثال، آهن ، بتون ، پلی اتیلن و خاک رس 

پخته )VC( در جایگاه دوم قرار دارند .
این مطالعه به منظور بررسی خواص کششی دو نوع ماده اولیه PVC )با نام خاکستری و سفید( برای تولید 
لوله های آب با اجرای شرایط آزمایش مختلف انجام شده است.نمونه های آزمون کشش با بریدن لوله ها 
برای آزمون  نمونه های صاف استاندارد  به  آنها  با گرم کردن   ، از آن  بشکل حلقه آماده می شوند.  پس 
کشش تبدیل می شوند. در این مقاله تأثیر میزان سرعت کرنش) سرعت باز شوندگی دستگاه کشش( 
انتخابی  آزمایشی  بررسی می شود. دمای   PVC لوله  بر خواص کششی  بنفش  ماوراء  اشعه  تابش  و  ، دما 
)C°۲8و C° 5۰   وC° ۷۰( ، سرعت انتخابی باز شدن دستگاه  )5 ، 5۰ و 1۰۰ میلی متر در دقیقه( و زمان 

مواجهه با اشعه ماوراء بنفش )168 ، ۴۰8 ، ۷۴۴ و 1۰8۰ ساعت( است.
نتیجه نشان می دهد که لوله های PVC خاکستری دارای  استحکام کششی بیشتری نسبت به لوله های 
به طور  و  میزان کرنش  با  به طور مستقیم  االستیسیته  و مدول  استحکام کششی  PVC سفید هستند. 

معکوس روی دمای هر دو نمونه تاثیر دارد.
اگرچه ، شکست کرنش)ازدیاد طول در شکست( با دما افزایش و با سرعت کرنش کاهش می یابد. رفتار 
اشعه ماوراء بنفش تأثیر مهمی بر تنش در نقطه تسلیم و مدول االستیسیته ندارد. این نشانگر پایداری 

طوالنی مدت PVC است.
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 PVC .در سال 2002 ، بازار جهانی لوله با توجه به رتبه بندی مواد لوله ها، تقاضا برای مواد اولیه لوله را صادر کرد
همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است 39٪ از بازار را به خود اختصاص داده است.

 

شکل 1 ، بازار جهانی لوله ۲۰۰۲/ رتبه بندی مواد
در مورد مواد لوله ، تنش کششی مواد پارامتری است که مقاومت لوله در برابر آب و هوا را نشان می دهد. مطالعات در 

مورد خواص کششی مواد پلیمری بطور گسترده ای صورت گرفته است.
وانگ و همکارانش ، خواص کششی فایبرگالس اکسترود شده و تقویت شده با ورق کامپوزیت پلی آمید-6 در دماهای 
)21.5 درجه سانتیگراد ، 50 درجه سانتیگراد ، 75 درجه سانتیگراد ، 100 درجه سانتیگراد( و سرعت کرنش متفاوت 
کششی  استحکام  و  االستیسیته  مدول  که  شد  مشخص  کردند.  مطالعه  دقیقه(  بر   5  ، دقیقه  ،0.5بر  دقیقه  بر   0.05(
کامپوزیت با سرعت کرنش افزایش یافته و با دما کاهش می یابد. Chuh-Yung Chen و  Shi - Kai Cheng خواص مکانیکی 

و اثر سرعت کرنش روی  مخلوط  PMMA  وEVA/PMMA مورد سنجش قرار داد.
هنگامی که مخلوط EVA/PMMA در دمای اتاق و سرعت کرنش بیش از چهار دهه مورد بررسی قرار میگیرد، یک انتقال 
آشکار رخ میدهد.  )از 4-10×1.6تاs -1 0.16( از طرف دیگر ، PMMA خالص در کل دامنه سرعت کرنش شکننده باقی 

می ماند.
محمدیان-گزاز و همکارانش ، شرایط اختالط و پردازش ، مانند درجه حرارت ورق و سرعت کرنش بر روی خواص 
کشش گرم و خواص رئولوژیکی مخلوط های سه گانه PP / HDPE / EPDM بررسی کردند.آنها دریافتند که مدول االستیک 

، بار تسلیم و مدول تسلیم در مقایسه با PP اصلی) مخلوط نشده( کاهش می یابد.
J. Fiedler و همکاران ، تخریب پلی کلروپرن را با آزمون کشش در معرض اشعه  uv در 350 نانومتر در مدت زمان های 

مختلف مورد بررسی قرار دادند. 
نتیجه نشان داد که با افزایش مدت زمان اشعه ماورا بنفش استحکام کششی نمونه پلی کلروپرن کاهش می یابد.

لوله های پی وی سی در شرایط مختلف مثل  سرعت  این مقاله بررسی خواص کششی دو ماده مختلف در   هدف 
کرنش)سرعت باز شدن دستگاه کشش( ، دما و اشعه ماورا بنفش است.

2
بخش آزمایشگاهی

نمونه هایی که برای تست کشش مورد استفاده قرار میگیرد از لوله های اکسترود شده 4 اینچی مطابق فرموالسیون 
جدول 1 تهیه می شوند.) نوع سفید و خاکستری(.
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 70 حرارت  در  دقیقه   30 از  بعد   ، است(  شده  داده  نشان   2 در شکل  که  )همانطور  می شوند  جدا  لوله  از  حلقه ها 
استاندارد با  مطابق  می شوند.  صاف  فلزی  ی  صفحه  دو  وبین  بریده  سپس   می گیرند  قرار  آون  در  گراد  سانتی   درجه 

ASTM D638-03  نمونه ها توسط دستگاه فرز، ماشین کاری می شوند. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است ، 
ابعاد نمونه مطابق استاندارد ASTM D638-03 است.

 

شکل۲. حلقه جدا شده از لوله پی وی سی

شکل 3. ابعاد و هندسه نمونه کشش مورد استفاده در این مطالعه
آزمایشات روی نمونه ها در هر یک از این دماها انجام شده است: 28 درجه سانتیگراد ، 50 درجه سانتیگراد و 70 درجه 
سانتیگراد و با سرعت باز شوندگی دستگاه کشش 5 ، 50 و 100 میلی متر در دقیقه. دستگاه Instron1195 برای انجام 
آزمون کشش با محفظه ای برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد. در شکلa -4 و b دستگاه Instron1195 و محیط 
محفظه آن نشان داده شده است.همچنین آزمایشات روی نمونه های در معرض اشعه ماورا بنفش برای سه دوره مختلف 
)168 ، 408 ، 744 و 1080 ساعت( با سرعت باز شدن 5 میلی متر در دقیقه صورت گرفت . همچنین نمونه های کشش  
در معرض منبع  uv 16 وات )MOL1- .Kj 380( و طول موج 375 - 380  نانومتر قرار گرفت. آزمون های سطح ، تغییرات 

عـلـمــی
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رنگ و کشش به عنوان تابعی از زمان مورد بررسی قرار گرفتند.
پس از تست  استحکام کششی و دما و سرعت کرنش از دوربین برای بررسی شکستگی سطح استفاده کردند.همچنین 

این دوربین برای مشاهده تأثیراشعه ماورا بنفش بر روی الیه سطحی مواد لوله PVC مورد استفاده قرار میگیرد.
  

شکل ۴. دستگاه تست جهانی Instron 1195 مجهز به محفظه محیطی.

 3
نتایج و بحث

3-1. تاثیرات سرعت کرنش و دما
تاثیرات دما روی خاصیت کششی هر دو پروفیل با پخت نمونه ها در سه سطح دمایی )28 درجه سانتی گراد ، 
50 درجه سانتیگراد و 70 درجه سانتی گراد( حاصل می شود. C° 28و C° 50   سطح دمایی انتخابی تابستان در جهان 
است. دمای C° 70 دمای پخت  برای سرعت بخشیدن به عملیات حرارتی  و پیرش طبق تعریف Struik انتخاب شده است.

Struik  زمان مورد نیاز برای رسیدن به تعادل ترمودینامیکی در دمای پخت Ta را با فرمول زیر توصیف می کند.

 

که در آن K ثابت و Tg دمای انتقال شیشه ای است.
به دنبال محاسبات Struik ، پیک گرمازایی را می توان طی یک ساعت پخت در دمای  70 درجه سانتیگراد به دست 

آورد. از این مقدار می توان برای تعیین زمان مورد نیاز برای مشاهده پیک گرمازایی استفاده کرد.
 

این محاسبات نامنظم نشان می دهد که طول عمر فیزیکی طوالنی، برای محصوالت پی وی سی نمی توان انتظار داشت 
مگر اینکه محصوالت در دمای نزدیک به tg استفاده شوند و یا تاثیرات UV نیز در نظر گرفته شود.

نمونه های آنیل شده با استفاده از سرعت مختلف باز شدن دستگاه )5 ، 50 و 100 میلی متر در دقیقه( آزمایش شدند.
شکل c(- )a( 5( تغییرات آزمایشگاهی تنش کرنش  برای پروفیل خاکستری با استفاده از سه سرعت ذکر شده را نشان 

عـلـمــی
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می دهد. نتایج آزمایش پروفیل سفید در شکل 6 نشان داده شده است. شکل 6 منحنی تنش کرنش را نشان می دهد که با 
همان سرعت کرنش و همان روش پروفیل خاکستری به ترتیب با سرعت  5 ، 50 و mm/min 100   مورد بررسی قرار 
گرفته است. سه ناحیه مهم در شکل 5 و 6 به وضوح مشخص است : ناحیه االستیک، تنش در نقطه تسلیم  و تغییر شکل. 

با توجه به مشاهدات تجربی ، این منحنی ها را می توان به دلیل ویژگی های زیر مورد بحث قرار داد:
3-1-1 ناحیه  االستیک

باز شدن  با سرعت  به دما و مستقیما متناسب  ناحیه مشاهده می شود که مدول االستیسیته بطور معکوس  این  در 
بیشتر  مانند  و  تغییر می کنند  تدریج  به  آرامی و  به  دیگر  فاز  به  فاز  از یک  پی وی سی  پروفیل  مواد  دستگاه می باشد. 
پالستیک ها همان خصوصیات  انعطاف پذیری را نشان می دهند. انعطاف پذیری زیاد در زنجیره PVC نقش مهمی را در 

تست کشش و  انتقال فاز دارد.

شکل 5.مشخصات منحنی تنش-کرنش پروفیل 
خاکستری )a( با سرعت 5 با سرعت 5 میلی متر در دقیقه 
، )b( 5۰ میلی متر در دقیقه و )c( 1۰۰ میلی متر در دقیقه.

 )a( شکل 6.مشخصات منحنی تنش-کرنش پروفیل سفید
 1۰۰) c( 5۰ میلی متر در دقیقه )b( ، با میلی متر در دقیقه

میلی متر در دقیقه

عـلـمــی



61

www.pvc-asso.ir

سال15مهر99شماره126

هنگامی که سرعت باز شدن افزایش می یابد ، نمونه به دلیل کاهش چقرمگی مواد و زمان ناکافی برای تغییر شکل به 
سرعت شکسته می شود. در نتیجه ، مدول االستیک افزایش می یابد.

مدول االستیک که از ناحیه االستیک هر منحنی محاسبه می شود،در محدوده بسیار کوتاه )به عنوان مثال از 40 - 49 
GPa برای پروفیل خاکستری و GPa 53 - 37 برای پروفیل سفید( به دلیل سرعت باز شدن دستگاه ،متفاوت است ، 

همانطور که در شکل a( 7( و )b(نشان داده شده است . زمانیکه دمای پخت تا 70 درجه سانتیگراد افزایش می یابد، مدول 
االستیک برای پروفیل خاکستری به GPa 27.7 و برای پروفیل سفید به GPa 22.7 کاهش می یابد. شکل 7 همچنین 

نشان می دهد که هر دو پروفیل تفاوت زیادی در مدول االستیک ندارند.
 .

شکل ۷. مدول االستیک در مقابل سرعت باز شدن )a( برای پروفیل خاکستری و )b( برای پروفیل سفید.
3-1-۲ تنش تسلیم

 استحکام تسلیم یکی دیگر از پارامترهای مهم مهندسی است. این پارامتر نشان می دهد که تنش چه زمانی از تغییر 
شکل پالستیک ایجاد می شود.  تنش تسلیم کششی با سرعت باز شدن افزایش و با  دما کاهش می یابد. با افزایش دما در 
تمام سرعت های باز شدن، کاهش می یابد.دلیل این رفتار این است که  نیروی بین مولکول های PVC ضعیفتر می شوند 
، بنابراین باعث افزایش تحرک مولکولی و تغییر شکل پالستیک می شود. تنش در نقطه تسلیم حاصل در شکل a( 8( و 
)b( تعیین و ترسیم شده است. سرعت باز شدن 5 میلی متر در دقیقه و 50 میلی متر در دقیقه نشان می دهد که حداکثر 

تنش در نقطه تسلیم در حدود دمای پخت 28 درجه سانتیگراد حاصل می شود.
از مقایسه بین شکلهای a( 8( و )b( ، مشاهده می شود که استحکام تسلیم پروفیل خاکستری دارای مدول االستیک 
باالتری نسبت به پروفیل سفید است و این به درصد پرکننده CaCO3 و افزودنی کربن سیاه برمیگردد. نسبت ماده پر 
کننده و افزودنی برای پروفیل خاکستری PVC: CaCO3: C( 0.0025 :0.5 :1( است ، در حالیکه برای پروفیل سفید 1: 
0.3: 0.0045 می باشد. این بدان معنی است که پرکننده و مواد افزودنی سختی PVC را بهبود می بخشند. در آب و هوای 
نرمال، دمای تابستان )C°28 تاC°50( تفاوت 0.2 پرکننده وg 200 افزودنی اضافه بین دوپرفیل باعث بهبود تنش در نقطه 
تسلیم از  GPa 24تا تقریبا   GPa 40در دمای متوسطC° 28 و کاهش GPa 32 تاGpa 23 در سایر نقاط جهان با دمای 

تابستان باالتر از 50 درجه سانتی گراد می شود. 
 .

            شکل 8. تنش در نقطه تسلیم ناشی از دما )a( برای پروفیل خاکستری و )b( برای پروفیل سفید.

عـلـمــی
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PVC 3-۲ تأثیر تابش اشعه ماورا بنفش بر خصوصیات کششی پروفیل های
روز های تابستانی طوالنی حاوی دوز باالیی از اشعه UV می باشد که بشدت روی کاربرد های pvc  در فضای بیرون تاثیر 
می گذارد. نور خورشید با اشعه UV  با طول موج nm 380-375   همراه است. خصوصیات مکانیکی PVC پس از مدت 
طوالنی قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش متفاوت خواهد بود. تاثیرات اشعه UV روی خصوصیات کششی نمونه ها 

برای دوره های زمانی )168-408-720-1080 ساعت( که در بخش قبلی بحث شد در این بخش نیز ارائه می شود.
پروفیل ها در معرض اشعه ماوراء بنفش 16 وات )KJmol–1 380( و طول موجnm 380-375  هستند. در شکل 9 و 

10 منحنی تنش-کرنش برای پروفیل های خاکستری و سفید به ترتیب نشان داده شده است.

 3-۲-1 مدول االستیک
نتایج مدول االستیک با تنش در نقطه تسلیم از شکل 9 و 10 حاصل می شود. تغییرات در مدول االستیک و تنش در 
نقطه تسلیم در شکل 11 نشان داده شده است. دیده می شود که تفاوت مدول االستیک برای دو پروفیل بدلیل تاثیرات 
اشعه UV می باشد.اولین دوره در معرض اشعه UV  قرار گرفتن پروفیل ها از موثرترین دوره ها می باشد. مدول االستیک 
پروفیل سفید در ظرف 7 روز اول ازMpa  39 تا حدودMpa  46 بهبود پیدا می کند، سپس درMpa  43 ثابت می شود.  در 
حالی که ، خاکستری)E(   در همان مدت زمان به طور چشمگیری از Mpa 82 به Mpa 48 کاهش می یابد ، سپس در 
حدود Mpa 52 در نوسان است و پایدار نیست. خاکستری)E(  برای این مورد منحصربفرد و تغییراتی که در شکل  11  

)a(مشاهده می شود طبق معادله زیر بدست می آید. 
                                           

اشعه UV باعث افزایش اتصال بین زنجیره های پروفیل سفید می شود که در نتیجه باعث افزایش استحکام مواد و مدول 
االستیک خواهد شد.از طرف دیگر ، االستیسیته پروفیل خاکستری بدلیل تاثیر اشعه UV کاهش می یابد و باعث شکست 
اتصال و کاهش استحکام در مدت زمان کوتاه می شود. متقابال اتصال عرضی کاهش می یابد و این بمنظور افزایش کشش 

است.
3.۲.۲ تنش در نقطه تسلیم 

شکل b( 11( نشان می دهد هنگامی که هر دو پروفیل در معرض اشعه UV قرار میگیرند  تنش در نقطه تسلیم آنها 
بصورت خطی کاهش می یابد. بدلیل ایجاد پیوند عرضی ناشی از اشعه UV ، این ماده تغییر شکل پالستیک را امکان پذیر 
میکند و در نتیجه تنش در نقطه تسلیم افزایش می یابد. ترک های زیادی در نمونه هایی که در معرض اشعه UV برای 
مدت زمان طوالنی قرار میگیرند ایجاد می شود که باعث تضعیف پیوند ها می شود بنابراین مواد نیاز به تنش کمتری برای 

کشش دارند.
نرخ کاهش تنش در نقطه ی تسلیم هر دو پروفیل هنگامی که در معرض اشعه قرار میگیرند مشابه یکدیگر نیستند.

پروفیل خاکستری نرخ کمتری از 0.027 را نشان می دهد به این معناست که تنش در نقطه تسلیم هر 36 روز )864 

شکل 9. نمودار تنش-کرنش برای پروفیل خاکستری در 
UV زمانهای مختلف تابش اشعه

شکل 1۰. نمودار تنش-کرنش برای پروفیل سفید در 
UV  زمانهای مختلف تابش اشعه
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ساعت( Mpa 1 کاهش می یابد. از طرف دیگر پروفیل سفید هر 21 روز )504 ساعت( Mpa 1 کاهش می یابد. باید اظهار 
داشت که زمان در معرض اشعه قرار گرفتن یک زمان ساختگی می باشد و واقعی نیست.بنابراین باید با استفاده از معادله 

زیر به زمان واقعی تبدیل شود:
 

a=12 )اواسط روز( ، x0 طلوع خورشید و  x1غروب خورشید  و  σ انحراف از 12 ناشی از زمان در سال است.
Watt 384  =روزانه UV قدرت مصنوعی اشعه

محاسبه ها نشان می دهد که قدرت واقعی اشعه ماورا بنفش )توان ماورا بنفش روزانه( تقریباً یک چهارم تا یک سوم 
توان مصنوعی است.

در این حالت تنش در نقطه تسلیم )پروفیل خاکستری( هر 110 – 150روز ، 1 مگاپاسکال و برای پروفیل سفید 1 
مگاپاسکال هر 65 - 85 روز نسبت به زمان واقعی کاهش می یابد.

می توان اظهار داشت که شکست با افزایش مدت زمان قرار گرفتن در مقابل اشعه UV کاهش می یابد، که دلیل آن 
اتصال عرضی و ترک ها می باشد که مواد مستقیما بعد از نقطه تسلیم شکسته می شوند و در نتیجه ازدیاد طول آنها کاهش 

می یابد.
  .TiO2 قرار میگیرد. که دلیل آن فقدان کربن سیاه و مقدار کم UV پروفیل سفید بیشتر از خاکستری تحت تاثیر اشعه

در آن می باشد.                                                                                                      

شکل11. اثر اشعه UV روی )a(  مدول االستیک )b( روی تنش در نقطه تسلیم
3.3. میکروسکوپ نوری

مطابق شکل 12، تغییرات در رنگ اصلی نمونه های آزمایشی پروفیل خاکستری قابل مشاهده است. Pvc با آزاد کردن 
هیدروژن کلرید HCL و جایگزین کردن پیوند های کواالنسی با پیوندهای دوگانه مزدوج که رنگ زرد مایل به قهوه ای پیدا 

می کند و شروع به سوختن می کند. 
احتماالً  این  می دهد.  نشان  را  است  شده  ظاهر  مورفولوژی سطح  در  که  کوچکی  ویژگی های  میکروسکوپی  تصاویر 
می تواند دلیل مناسبی برای اتصال عرضی به دلیل تاثیرات اشعه UV پس از 45 روز باشد.  همانطور که قبال گفته شد 45 
روز کامل در معرض اشعه UV قرار گرفتن معادل تقریبا 180-140 روز واقعی تابستان می باشد. مناطق تاریک و روشن نیز 
در شکل قابل مشاهده است. این مناطق نشان دهنده این است که زبری سطح در حال باال رفتن است. طول نوارهای تیره 
در بعضی از نقاط حدود 500 میکرو متر افزایش یافته است. نوارهای با این مقدار ضعیف ترین نقاط را نشان می دهند و 
احتمال ایجاد ترک در این نقاط بسیار زیاد است. تراکم نوار های سیاه موجود در ناحیه بعد از قرار گرفتن در معرض اشعه 

UV افزایش پیدا میکند.

اثرات عمیق اشعه UV و تفاوت  با وجود تمام تفاوتهای بین دو تصویر به وضوح تفاوت رنگ سطح ، زبری سطح و 
خصوصیات مکانیکی پروفیل خاکستری نشان داده شده است.
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شکل1۲. تاثیر اشعه UV روی سطح روی سطح لوله خاکستری a(( بعد از ۷ روز )b( بعد از ۴5 روز )بزرگنمایی 5۰۰(

شکل a( 13( و )b( تصاویر میکروسکوپی پروفیل سفید پس از 7 و 45 روز قرار گرفتن در معرض اشعه UV را نشان 
می دهد. رنگ پروفیل از سفید به سفید کرمی طی 7 روز تغییر می کند که معادل زمان واقعی 21-30 روز تابستان می باشد. 

.)450 g(.این رنگ جدید بدلیل وجود دی اکسید تیتانیوم بعنوان افزودنی می باشد
دی اکسید تیتانیوم به صورت گسترده در صنعت پالستیک و سایر کاربرد ها بدلیل مقاومت در برابر اشعه UV به عنوان 

جاذب عمل می کند ، که بطور کارامد انرژی اشعه UV را به گرما تبدیل می کند.
دی اکسید تیتانیوم تقریبا در کاربرد خارجی pvc بعنوان مسدود کننده فیزیکی بدلیل ضریب شکست باال آن ، قابلیت 
جذب باالی اشعه UV  و مقاومت آن در برابرتغییر رنگ استفاده می شود. این محافظ UV باعث تحریک شیمیایی کمتری 
نسبت به سایر مواد جاذب UV  می شود. به دلیل جذب انرژی اشعه ماورا بنفش ، امکان ایجاد رادیکال در دی اکسید 
تیتانیوم وجود دارد. این رادیکال ها ممکن است پیوندهای شیمیایی PVC و مواد افزودنی آن را تغییر دهد که باعث آسیب 
دیدن پروفیل PVC می شوند .حجم و درصد این تخریب با درصد دی اکسید تیتانیوم در کل ساختار  pvc مرتبط است اما  

این نواحی ضعیف ترین نقاطی خواهند بود که باعث  ترک و نقص در خواص مکانیکی پروفیل سفید می شوند.
تاثیرات  بدلیل  ای  قهوه  تقریبا  رنگ  که  می دهد،  تغییر  تر  تیره  به  را  پروفیل سفید  رنگ   UV نور  روز،   از 45  بعد 

رادیکال های آزاد دی اکسید تیتانیوم روی پرکننده CaCO3  می باشد.

شکل 13. تاثیرات اشعه UV روی سطح لوله سفید )a(بعد از ۷ روز)b( بعد از ۴5 روز

 ۴
نتیجه

نتایج زیر از این مقاله بدست آمده است:
۱ مدول االستیک برای پروفیل خاکستری بطور چشمگیری طی 7 روز در معرض اشعه UV کاهش می یابد که 
تغییرات دائمی در ساختار پروفیل به همراه تاثیرات منفی روی خواص مکانیکی آن را نشان می دهد. با این حال ، کاهش 
مدول االستیک و مقاومت عملکرد ممکن است نشان دهنده سختی کم و انعطاف پذیری باال باشد. این احتماالً در برخی 

از برنامه های کاربردی در فضای باز ، در کشورهای گرم قابل قبول تر است. از طرف دیگر ، پروفیل سفید پایدارتر است.
2 ازدیاد طول در نقطه شکست با افزایش دما در تمامی سرعت های باز شدن افزایش می یابدکه بیشترین افزایش در 

70 درجه سانتیگراد به دلیل شکل پذیری )چکش خواری(مواد است.
3 آزمون طیف سنجی نشان می دهد که تغییرات زیادی در مورفولوژی سطح و رنگ خاکستری پروفیل وجود دارد 

که  ازدیاد طول در نقطه شکست با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض اشعه UV کاهش می یابد.
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۱
مقدمه:

لوله های پلیمری با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارند نظیر: پایداری و دوام باال، مقاومت خوب در برابر 
آب  برای  قدیمی)سنتی(  فلزی  لوله های  جایگزین  ای  گسترده  بطور   ... و  آسان  نصب  پایین،  قیمت  خوردگی، 
 ، )PE(آشامیدنی شده اند. در طول این توسعه و تغییر، انواع مختلفی از لوله های پالستیکی ساخته شده از پلی اتیلن
پلی وینیل کلرید)PVC( و پلی پروپیلن)PP( عمدتا در شبکه های توزیع آب آشامیدنی در سراسر جهان مورد استفاده 
قرار گرفته اند. مطابق با ارزیابی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا )EPA( ، در طول بیست سال آینده، بین 20 
تا 22 میلیون دالر برای تعمیر و جایگزینی زیرسخت های سیستم آب آشامیدنی امریکا هزینه خواهد شد، درحالیکه 
در امریکای شمالی، PE و PVC دو نوع ماده پلیمری محبوب می باشند. در دهمین دوره از برنامه پنج ساله ملی چین، 

گردآوری و ترجمه:
مهدی قاسمی گودرزی

مدیر کنترل کیفیت
 شرکت وینوپالستیک

مهاجرت ترکیبات آلی
 از لوله های پلیمری به آب آشامیدنی

چکیده:
در این مقاله لوله های پلی وینیل کلرید صلب)UPVC( ، لوله های پلی پروپیلن- تصادفی)PP-R( و لوله های 
پلی اتیلن)PE( به منظور بررسی میزان مهاجرت کل ترکیبات کربن آلی)TOC( به درون آب آشامیدنی 
با هدف بررسی میزان  مورد آزمون قرار گرفتند. تحقیق و بررسی در اقامت های مختلف طوالنی مدت 
کیفیت  تغییرات  میزان  و همچنین  زمان  در طول  مختلف  لوله های   )TOC(آلی کربن  ترکیبات  مهاجرت 
آب مثل از بین رفتن کلرین انجام شده است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که در تمامی لوله ها، میزان 
آزاد سازی TOC با گذشت زمان بطور چشمگیری افزایش می یابد. در میان انواع لوله های مورد بررسی، 
لوله های PE بیشترین میزان غلظت TOC را دارد. در این تحقیق همچنین مشخص شد که میزان مصرف 

کلرین از روند مقادیر TOC پیروی میکند.
کلمات کلیدی: لوله های پلیمری، آب آشامیدنی، مهاجرت، TOC، زمان اقامت، کلرین
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پیشنهاد شد تا از لوله های پالستیکی با قطر اسمی )DN( زیر 400 میلیمتر در شبکه های آب آشامیدنی شهری استفاده 
شود و حدود 80 درصد از کل لوله های مورد مصرف در سیستم توزیع ّآب در سال 2015 را به خود اختصاص دادند. 
بنابراین استفاده از لوله های پلیمری برای انتقال آب آشامیدنی از تصفیه خانه ها به شیرهای آب مصرف کننده رو به 

افزایش است.
اگرچه یکی از نگرانی های اصلی در خصوص استفاده از لوله های پلیمری مهاجرت غیر قابل پیش بینی و نا خواسته 
ترکیبات مواد پالستیکی به درون آب است. این امر)مشکل( شاید مربوط به حضور گسترده مونومرها، آنتی اکسیدانت ها، 
کاتالیست ها، رنگدانه ها، حالل ها، پرکننده ها، روان کننده ها و غیره باشد که در فرایند تولید لوله ها به آنها افزوده میشوند. 
با وجود خواص مکانیکی و فیزیکی بسیار عالی )فوق العاده( لوله ها، اما احتمال باالیی از مهاجرت ترکیبات آلی و معدنی نا 
خواسته موجود در لوله های پلیمری به درون ّآب آشامیدنی و آلوده کردن آن وجود دارد. مهاجرت آلودگی ها از لوله های 
پلیمری میتواند به دو صورت مستقیم)نفوذ مواد شیمیایی از لوله به درون آب( یا غیر مستقیم)تجزیه محصوالت افزودنی 
که در ساختار لوله مورد استفاده قرار گرفته و یا در اثر واکنش با ترکیبات آب بوجود آیند( باشد. در حال حاضر مقاالت 
زیادی وجود دارد که به بررسی میزان مهاجرت آالینده ها از لوله های PVC.PE وPP به درون آب آشامیدنی پرداخته اند. 
تحقیقات زیادی انجام شده و نشان میدهد که استابیالیزرهای فلزی)سرب، باریم، کلسیم و غیره( ، مونومرهای وینیل 
کلراید، نرم کننده ها، آنتی اکسیدانت ها و روان کننده هایی که در هنگام فرایند تولید مصرف میشوند، اصلی ترین عوامل 
از مواد نشتی لوله های PVC به درون ّآب آشامیدنی می باشند. با توجه به اینکه در ساخت لوله های PE از استابیالیزرهای 
فلزی کمتری استفاده میشود ، آلودگی های شناسایی شده مربوط به لوله های PE معموال ترکیبات آلی بویژه ترکیبات 
 PVC که اصوال از آنتی اکسیدانت ها، محصوالت تخریب شده، و حالل ها بوده، میباشند. در مقایسه با لوله های )VOC(فرار
، به دلیل محدود بودن داده ها و کمبود طراحی آزمایش در بخش آزمایشگاه هیچگونه توافق نظری در خصوص مشترک 
بودن آلودگی های لوله های PE با لوله PVC وجود ندارد. مطالعات اندکی در ارتباط با میزان مهاجرت آلودگی از لوله های 
PP به درون آب آشامیدنی وجود دارد. Loschner و همکارانش در سال 2011 کشف کردند که عمده ترین موادی که 

از لوله های PP نشت میکنند، 4،2-دی ترت بوتیل فنل و 5،3-دی ترت بوتیل-4دی هیدروکسی بنزل آلدهید بوده که 
 Hametner ،ناشی از تجزیه آنتی اکسیدانت های اضافه شده در فرایند تولید این نوع لوله ها است، می باشند. عالوه بر این
در سال 1999 اثر مهاجرت آنتی اکسیدانت های فنلی که معموال به عنوان پایدار کننده به لوله های PP اضافه میشود، 

را بر روی کیفیت آب آشامیدنی مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
مهاجرت آالینده ها)آلودگی ها( از پلیمر معموال به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شده است. روش غیر 
مستقیم شامل بررسی و مشاهده غلظت TOC ، PH ، مقدار مواد گندزدا ، خصوصیات بو و مزه ترکیبات آلی و معدنی 
موجود در آب می باشد. بنابراین، شاخص های مختلفی تحت روش های مستقیم و غیر مستقیم در اینجا ذکر می شود.

 TOC ،  شاخص های مستقیم اورگانوتین،فتاالت ها،آنتی اکسیدانت های فنلی، مونومرها و شاخص های غیر مستقیم نظیر
PH ، کلرین، شدت بو و کدری میباشند. شاخص های مستقیم و غیر مستقیم بطور قابل توجهی در تحقیقات متعددی 

میزان مهاجرت ترکیبات آلی تحت عنوان غلظت TOC مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.)بوچلی ویتسچل 2012، 
لوشنر2011، اسکجوراک2003(

Qu و همکارانش در سال 2012، آزمون های مهاجرت TOC بر روی آب مقطر )تقطیر شده( ، آب راکد و محلول 

مغزی را بر روی سه نمونه از لوله های HDPE انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی نمونه ها مهاجرت 
TOC ، با افزایش دما در مدت زمان انجام آزمون افزایش می یابد.Loschner و همکارانش به این نتیجه رسیدند که روش 

مستقیم با کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی-گازی)GS-MS( نمیتوانند کلیه مواد نشت کرده به درون آب را شناسایی 
کنند و TOC به عنوان شاخص غیر مستقیم می تواند تا حدودی خطا ایجاد کند و تمام ترکیبات آلی مهاجرت کرده به 

آب را نشان دهد.
 CPVC برای لوله های TOC در سال 2007، میزان نشت ترکیبات آلی را با اندازه گیری مقدار Dietrich و Heim

و HDPE را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که در هردو لوله CPVC و HDPE مقدار TOC افزایش می یابد و 
، 0.14میکروگرم   TOC ، مقدار   HDPE لوله های  با  باقیمانده های گندزدا کاهش می یابد. نمونه های آب در تماس  در 
 0.08( CPVC برای لوله های TOC در سانتی متر مربع سطح لوله می باشد که این مقدار به مراتب در مقایسه با مقدار
میکروگرم در سانتی متر مربع( بیشتر میباشد. در حالی که  در لوله های HDPE ، مقدار بیشتری مواد گندزدا در مقایسه 
با لوله های CPVC مصرف میکند که خود بوی قابل مالحظه ای خواهد داشت. مصرف مواد ضد عفونی کننده و گندزدا 
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میتواند به واکنش اکسیداسیون ضد عفونی کننده ها با مواد آلی پلیمرها مرتبط باشد.تحقیق SKjevrak و همکارانش در 
سال 2003 که مقدار TOC را اندازه گیری کردند نشان داد مقدار ماده نشت شده زیر حد تشخیص  mg/L 0.04بود.

Bucheli  و همکارانش در سال 2012 مقادیر TOC پلیمرهای مختلف را که در تماس با آب آشامیدنی بودند بررسی 

کردند و ارزیابی این پلیمرها بر اساس الزامات مورد نیاز برای TOC با توجه به آزمون های مهاجرت آلمان انجام شد.بطور 
خالصه، TOC نشاندهنده اطالعات کلی از میزان مهاجرت کل ترکیبات آلی از پلیمرها به آب و تحت تاثیر شرایط محیط 
میباشد.)یا به آسانی از شرایط محیط تاثیر می پذیرد( و به طور قابل توجهی با مشکالت کیفیتی آب مانند بو و مصرف 

گندزدا ها مرتبط است و بعنوان پارامتر کنترل کننده خوبی در قاعده و مقررات ّآب استفاده میشود.
در شبکه های توزیع آب، در بخش های مختلف لوله وضعیت جریان متفاوت میباشد.معموال سرعت جریان در لوله های 
اصلی بیشتر از لوله هایی است که در خطوط سرویس دهی میباشند. بنابراین، زمان اقامت های گوناگونی در بخش های 
مختلف لوله وجود دارد و منجر به وضعیت گوناگون جریان می شود.آب در برخی از بخش های لوله ها با سرعت جریان 
باال ممکن است به سرعت تجدید یا تعویض شود.در مقابل زمان اقامت طوالنی ممکن است در بخش های مسدود شده 
از سیستم یا خطوط سرویس دهی در جاهایی که سرعت کند یا خانه های ترک شده به مدت طوالنی وجود دارد ، ایجاد 
شود.بنابراین باید توجه کرد که زمان اقامت طوالنی به ویژه در غلظت های پایین کلر باقیمانده میتواند منجر به ایجاد 
مشکالت کیفیتی بر آب در سیستم های توزیع شود.مقاالتی در گذشته نیز به بررسی اثر زمان راکد بودن بر مهاجرت 
برخی عناصر از لوله های آب پرداخته اند. اگر چه مقاالت کمی در خصوص تاثیر مدت زمان اقامت بر روی کیفیت آب 

) میزان مهاجرت آلودگی از لوله های پلیمری به آب( در حالت های راکد و ایستا در سیستم توزیع واقعی وجود دارد.
اما هدف از این مطالعه 1( بررسی ویژگی خای مهاجرت TOC از لوله های پلیمری در زمان اقامت طوالنی و 2( بررسی 

ارتباط بین مهاجرت TOC و مصرف کلرین میباشد.

  2
مواد و روش ها:

1-۲( لوله های پلیمری استفاده شده در این پروژه :
سه نوع از رایج ترین مواد )لوله( پلیمری UPVC.PE و PP-R در این تحقیق انتخاب شدند که همگی دارای 
با  دیواره*قطر خارجی(  ، 3*63 (ضخامت   UPVC لوله  میباشند.ابعاد  در چین  آشامیدنی  با آب  تماس  تاییده جهت 
با حجم آب )V( مورد  لوله مورد آزمایش که در تماس  از   )SA( می باشد.نسبت مساحت سطحی mm57قطر داخلی
 آزمایش قرار گرفته تحت عنوان SA/V بیان میشود که واحد آن cm/1 است.نسبت مساحت سطح به حجم برای لوله

  0.7462 cm-1 53.6 و mm آزمایش شده دارای ابعاد 4.7*63 با قطر داخلی PE 0.7017 میباشد. لوله cm-1 ، UPVC 
می باشد. دو برند لوله های پلی پروپیلن رندوم )PP-R( با قطر داخلی mm 51.4  و mm 45.8 مورد آزمون قرار گرفت 
که نسبت مساحت سطح به حجم آنها )SA/V( به ترتیب برابر با cm-1 0.7782 و cm-1 0.8733 است. تمامی لوله قبل 

از بررسی آزمون مهاجرت استفاده نشده بودند.
۲-۲( آزمون مهاجرت برای لوله های پلیمری :

در سراسر جهان به منظور ارزیابی و بررسی اثر نشت لوله ها بر روی کیفیت آب آشامیدنی نظیر بو و مزه ، غلظت 
TOC و پتانسیل رشد میکروبی از روش های مستقیم و غیر مستقیم استفاده می شود. متداول ترین روش آزمون شامل 

تست ارگانولپتیک، غلظت TOC و تشخیص آلودگی های معین میباشد. در چین روش مهاجرت برای ارزیابی آلودگی 
لوله ها در استاندارد ملی چین GB/T 17219-1998 استانداردی برای ارزیابی مطمئن مواد محافظ و تجهیزات در 
سیستم آب آشامیدنی ، توضیح داده شده است. بر اساس روش های مختلف ، اکثر آزمون ها تحت شرایط خاصی انجام 
شده اند: 1-آزمون غوطه وری استاتیک2-لوله در شرایط پایا 3-جریان متناوب یا پیوسته آب در لوله. عالوه بر این ، 
شرایط آزمون ممکن است در طول مدتی که در معرض آب قرار گرفته ، کیفیت آب اولیه )نظیر PH ، سطح مواد آلی و 
سطح مواد ضد عفونی)گندزدا( متفاوت میباشد. با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در شرایط یکسان صورت نگرفته 
، بنابراین مقایسه بین داده های مقاالت مختلف مشکل است. قابل توجه است که بیشتر مقاالت منتشر شده ، داده های 
مهاجرت از لوله های پلیمری را در شرایط استاتیک گزارش میکنند. با این وجود ، مطالعه در مورد مهاجرت در شرایط 
جریان دینامیکی ، کم و پیچیده میباشد. از این جهت در این تحقیق از روش استاتیک استفاده شده و اثر دینامیک 

بودن سیال مورد بررسی قرار نمی گیرد.
بر اساس استاندارد اتحادیه اروپاEN12873-1(2003)  در مورد آزمون های مهاجرت ، نمونه در سه بازه زمانی 
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) یا بیشتر( تحت شرایط خاص دما و زمان مشخص با آب در تماس است.مقدار TOC ، بو و مزه آب مورد آنالیز قرار 
می گیرد. با این وجود ، استاندارد ملی چینGB/T 17219(1998)  ، آزمون مهاجرت در مدت زمان 24 ساعت و 
دمای 5±25 درجه سانتیگراد صورت می گیرد و آنالیز چندگانه بر روی آب که شامل فلزات ، مزه و بو برخی ترکیبات 
مشخص و شاخص های انتخابی است ، صورت گرفته است. استاندارد قبلی، از چندین دوره زمانی کوتاه برای بررسی غیر 
مستقیم میزان مهاجرت استفاده شده است ،در حالی که در استاندارد بعدی)دومی( قادر بود تا به دو روش مستقیم و 

غیر مستقیم تاثیر مهاجرت آلودگی ها به درون آب را بررسی کند.
بر اساس دو استاندارد ، روش پیوسته مهاجرت با زمان های اقامت مختلف در این تحقیق گسترش یافت تا میزان 
روند )رفتار( تجمعی مهاجرت TOC را از لوله های مختلف پلیمری با زمان ، مشخص نماید و اثر مهاجرت آلودگی بر 

کیفیت آب نیز بررسی میگردد.
در این تحقیق ، سه نوع لوله پالستیکی تحت شرایط پیوسته مهاجرت به شرح ذیل مورد آزمایش قرار گرفتند.

ابتدا لوله های مورد آزمون به سه قسمت با طول های مساوی)30 سانتی متر( به عنوان نمونه های مورد آزمون برای 
هرنوع لوله پلیمری تقسیم شدند.

قبل از آزمون مهاجرت ، نمونه لوله ها بر اساس استاندارد ملی چین GB/T17219-1998 آماده شدند: ابتدا لوله ها 
با آب شیر شسته شدند ، سپس لوله ها را با آب شیر پر شده و به طور مداوم به مدت 30 دقیقه آب را با فشار داخل آن 

ریخته شده و سه مرتبه با آب دیونیزه شده تمیز شدند.
آب مورد استفاده در این مطالعه از آب دیونیزه شده بوده و از معرف های شیمیایی خالص مثل )سدیم هیدروژن 
کربنات ، کلسیم کلرید بی آب و سدیم هیپوکلریت(استفاده شد تا با آب آشامیدنی شبیه سازی شود .آب آشامیدنی 
مورد بررسی حاوی 2mg/L کلرین و mg/L 100سختی کلسیم ، PH =7.8-8 و غلظت TOC کمتر از mg/L 0.2می باشد 
.TOC اضافی افزوده نشد. اندازه گیری کیفیت آب بر اساس استاندارد GB/T17219-1998 میباشد. بالفاصله بعد از 
آماده سازی ، قطعات لوله)نمونه لوله ها( برای آزمون کامال با آب پر شده و به وسیله درپوش هایی از جنس تفلون هردو 

انتهای آنها را آببند کرده و در حالت استاتیک برای آزمون مهاجرت پیوسته قرار گرفتند.
پبوسته  مهاجرت  روش  از  مطالعه  این  در   GB/T17219-1998 و   EN12873-1(2003) استاندارد  بر خالف 
در مدت زمان اقامت طوالنی استفاده شده و آزمون های مهاجرت در 5 بازه زمانی طوالنی مدت ادامه می یابد.برای هر 
نوع لوله، 5 آزمون مهاجرت پیوسته به صورت مجزا در زمان های 24 ، 48 ، 72 ، 144 ، 240 ساعت و تحت شرایط 
استاتیک)راکد( 25±5 درجه سانتیگراد طراحی شده است. پس از هر بار بازه زمانی)تحت شرایط خاص آزمون( آب 
حاوی آلودگی )شیرابه ها( به منظور بررسی و آنالیز TOC ،کل کلرین باقیمانده و PH جمع آوری شد.عالوه بر این ، تست 
کنترل منفی هم که در این راستا ، آب مورد آزمون را درون ظرف شیشه ای mL 1000که با استفاده از درپوش تفلونی 
بسته میشوند ریخته و در شرایط مشابه)شامل زمان،دما و حالت استاتیک( لوله ها قرار میگیرند.آزمون مهاجرت مداوم 

)پیوسته( برای هریک از پلیمرها ، سه بار تکرار میگردند.

: TOC 3-۲( آزمون های
TOC بعنوان کربن آلی غیر قابل تصفیه )NPOC( با استفاده از آنالیز کننده کربن کل )TOC-Vwp( اندازه گیری شده 

است.آب به درون ظروف کوچک عاری از TOC منتقل شده و با استفاده از عامل اسیدی )اسید فسفریک( ، کربن معدنی 
)غیر آلی( در آب به دی اکسید کربن تبدیل شده و توسط هوای عاری از CO2 تخلیه میشود. برای هر نمونه اندازه 
 TOC تزریق میگردد سپس ، غلظت TOC 10به آنالیز کننده mL سه مرتبه مقداری حدود ، TOC-Vwp گیری شده در
بر حسب واحد mg/L در آنالیز کننده TOC مبتنی بر اکسیداسیون شیمیایی مواد آلی با استفاده از محلول پرسولفات 
سدیم تعیین میشود.در نهایت مقدار غلظت TOC هر نمونه از میانگین هر سه نمونه گزارش میشود. برای آماده کردن 
منحنی کالیبراسیون ، فسفات پتاسیم )محصول شرکت Tainjin چین( در آب بسیار خالص Milli-Q حل شده تا محلول 

با غلظت کربن بین mg/L 10-0.1بدست آید. حد تشخیص این روش حدود mg/L 0.005میباشد.
در این آزمایش ، تمام غلظت TOC برای پلیمر های مختلف که در بخش ها و مباحث بعدی آمده است با کم کردن 
مقادیر کنترل منفی TOC از مقادیر اندازه گیری شده آب های مورد نظر )migration water( از لوله های پلیمری بدست 

آمده است.
بر اساس غلظت TOC بدست آمده از کلیه آزمون های مهاجرت پیوسته و SA/V لوله های مورد آزمون بدست آمده 
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است، سرعت مهاجرت TOC بر اساس معادله زیر در استانداردEN12873-1(2003)  بدست می آید:
m= ct-1 (SA/V)-1                              (1)

 که در آن m ، نرخ مهاجرت TOC محاسبه شده است که واحد آن µg/(d.cm2)   میباشد. C غلظت TOC در آب 
)migration water( بوده و بر حسب mg/L است.SA/V مساحت سطح به حجم آب است که واحد آن cm-1 میباشد 

و t زمان مهاجرت برحسب روز میباشد.

۴-۲( آزمون های کلرین:
 برای  آزمون های کلرین،  کل کلرین با سیستم آنالیزگر کلریمتر )HACHR Pocket colorimeter TM2( اندازه 
گیری شده است. از قرص های پودری مناسب مبتنی بر روش N,n)DPD دی اتیل-p-فنیل دی آمین( استفاده شده 
است. غلظت کل کلرین در محدوده پایین (mg/L 2.0-0.02)کلر یا در محدوده باال (mg/L 0.8-0.1)کلر مشخص 
شد.قابل ذکر است که آزمون های کل کلرین قبل و بعد از اینکه آب درون لوله مورد آزمون قرار گرفت انجام گردیده 
است. مصرف کلرین در mg/L با کم کردن مقادیر کنترل منفی بدست آمده است.البته سرعت مصرف کلرین بر حسب 

mg/L.d بوسیله تقسیم کردن مقادیر مصرف کلرین بر مدت زمان مهاجرت در روز بدست می آید.
بحث و نتیجه گیری:

 PP و UPVC  ، PE از لوله های TOC 1-3( تعیین مهاجرت
خصوصیات مهاجرت TOC بدست آمده از لوله های مختلف در شکل 1 نشان داده شده است.

 

شکلa :1) غلظت  TOC (mg/L) ، (b سرعت مهاجرتTOC ( µgTOC/(d.cm2) )  با استفاده از روش آزمون مهاجرت پیوسته

لوله های UPVC ستون های مشکی، لوله های PE ستون های خاکستری و لوله های PPR ستون های خاکستری هاشوردار 
است. Errore bar در شکل 1 انحراف استاندارد برای هر سه نمونه را نشان می دهد.

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، غلظت TOC با افزایش زمان اقامت بطور چشمگیری در تمامی لوله ها 
افزایش می یابد و نشان میدهد که در حالت های راکد طوالنی مدت، مقادیر مهاجرت آلی به سرعت تجمع می یابد که 

این امر منجر به کاهش کیفیت آب می گردد.
برای لوله PE غلظت TOC به سرعت از mg/L 0.19به mg/L 0.34در مدت زمان 48 ساعت، افزایش یافته است. 
این وضعیت ممکن است به دلیل وجود ترکیبات باقیمانده آلی در سطح لوله باشد.غلظت TOC در آب به طور اندکی از 
زمان 48 به 72 ساعت افزایش می یابد. دومین مرحله افزایش از TOC بعد از 72 ساعت رخ داد.بعد از گذشت 10 روز 
 TOC در آب به طور اندکی از زمان 48 به 72 ساعت افزایش می یابد.دومین مرحله افزایش از TOC راکد بودن ، غلظت
بعد از 72 ساعت رخ داد.بعد از گذشت 10 روز راکد بودن، غلظت TOC در آب  برای لوله PE حدود mg/L 0.7بود. بر 
خالف لوله PE ، آب در تماس با لوله PPR ، غلظت TOC افزایش تدریجی را نشان می دهد. بعد از گذشت 240 ساعت 
، غلظت TOC برای لوله PPR حدود  mg/L 0.2بود. برای لوله UPVC ، مقدار TOC در آب مقدار کمی بوده اما با افزایش 
زمان راکد بودن آب ، افزایش ثابتی را نشان میدهد.بعد از گذشت 48 ساعت ، غلظت TOC برای لوله UPVC در حدود  
mg/L0.01 می باشد. بطور کلی ، لوله PE بیشترین میزان آزادسازی TOC را در طول مدت آزمون مهاجرت از خود 
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نشان داد ، مقادیر آن 2 تا 21 مرتبه بیشتر از لوله های دیگر است..عالوه بر آن مهاجرت TOC از لوله های PE با گذشت 
زمان با سرعت بیشتری نسبت به سایر لوله ها رشد میکند که در ادامه با بررسی سرعت مهاجرت TOC این مورد بیشتر 

توضیح داده خواهد شد.
در نمودار شکل b( 1( به وضوح نشان داده شده است که نرخ مهاجرت TOC از پلیمرهای مختلف ، متفاوت است. نرخ 
مهاجرت TOC لوله های PE پس از گذشت 72 ساعت به سرعت به حدود mg /d.cm2 0.1کاهش می یابد. برای لوله های 
PPR ، نرخ مهاجرت TOC با گذشت زمان اقامت ، از مقدار اولیه mg /d.cm2 0.09به  mg /d.cm2 0.03کاهش می یابد. 

عالوه بر آن نرخ مهاجرت TOC در لوله های UPVC با دامنه نوسان بسیار کوچک در زمان های اقامت مختلف در محدوده 
کوچک  mg /d.cm2  0.01-0.03باقی می ماند.بطور کلی ، کاهش قابل توجه نرخ مهاجرت TOC در مدت زمان راکد 
برای لوله های PE و PPR بیانگر این امر است که شدت مهاجرت مواد آلی از پلیمرها با گذشت زمان تا برقراری تعادل 

بین پلیمر و آب کاهش می یابد.
به طور خالصه افزایش زمان اقامت آب در تماس با لوله ها باعث افزایش مهاجرت ترکیبات آلی از پلیمرها خواهد 
شد.در ادامه نشان داده خواهد شد که مهاجرت بیشتر مواد آلی در لوله های مختلف سبب مصرف مقدار بیشتری کلرین 

در آب میشود. میزان غلظت TOC و همچنین سرعت مهاجرت TOC با گذشت زمان به صورت زیر است:
PE>PR>UPVC

این شرایط میتواند به دلیل استفاده از افزودنی های شیمیایی مختلف در ساخت لوله ها باشد. بطور کلی در تولید 
استفاده   UPVC لوله های  با  مقایسه  در  بیشتری  اکسیدانت های  آنتی  نظیر  آلی  افزودنی های  از   PPR و    PE لوله های 

می شود.
مهاجرت ترکیبات آلی مانند TOC از لوله های پلیمری به درون آب در تحقیقات گذشته نشان داده شده است. غلظت 

TOC در لوله های PE ، PB و PVC  نرم با گذشت زمان کاهش می یابد.

میزان TOC مهاجرت کرده از لوله های HDPE و CPVC تغییر نکرد و تحت تاثیر حضور ماده ضد عفونی کننده)گند 
زدا( قرار نگرفت.

۲-3( میزان کلرین باقیمانده با زمان:
کل کلرین قبل و بعد از آزمون مهاجرت اندازه گیری شده ، بر اساس غلظت کل کلرین اندازه گیری شده ، میزان 
مصرف و نرخ )سرعت( مصرف کلرین محاسبه شد.در طول زمان این تحقیق ، غلظت کل کلرین از تمامی کنترل های 
منفی در طراحی اولیه برای آب تازه mg/L 2نگه داشته شده است.که بیانگر این واقعیت است که در مدت حداقل 10 
روز راکد بودن ، کلرین در آب آزمون مصرف نشده و غلظت TOC بسیار پایین و غلظت های یون نیز کم می باشد.بنابراین 
تغییرات قابل مشاهده غلظت کل کلرین قبل و بعد از آزمون مهاجرت از هر نوع لوله می تواند به واکنش شیمیایی بین 
کلرین و آلودگی های نشت کرده از لوله های پلیمری به درون آب آشامیدنی مرتبط باشد. داده های مصرف کلرین در 

طول آزمون های مهاجرت مداوم ، بصورت کامل در شکل 2 نشان داده شده است.
به وضوح در شکل a( 2( نشان داده شده است که مصرف کلرین در تمامی لوله های پلیمری بطور قابل توجهی با 
گذشت زمان راکد بودن ، افزایش می یابد.قابل توجه است که بیشترین مقدار مصرف کلرین برای آب هایی است که در 
تماس با لوله های PE می باشند، است.بعد از گذشت 10 روز ، مصرف کلرین کل در لوله های PE حدود mg/L 1.9است 
که بسیار نزدیک به مقدار اولیه mg/L(2 (برای آب های تازه ای که مورد آزمون قرار گرفته اند، میباشد.این نشان میدهد 
که در مدت زمان راکد بودن طوالنی مصرف کلرین میتواند افزایش یافته و کلرین باقی مانده در آب لوله کشی کافی 

نبوده و باعث بروز مشکالت میکروبی در آب آشامیدنی میگردد.
به طور کلی، مقدار مصرف کلرین مشاهده شده از لوله های UPVC، PPR تقریبا 1 تا 3 برابر کمتر از PE می باشد. 
همچنین آبی که در تماس با لوله های PPR بوده در مقایسه با لوله UPVC مقدار کلرین بیشتری مصرف کرده است. 
 mg/L 0.36و mg/L به ترتیب PPR و UPVC بعد از گذشت 10 روز ، غلظت کل کلرین باقی مانده در آب از لوله های

0.55می باشد.
در مقایسه با لوله های PE نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط مشابه با زمان های طوالنی اقامت ، ریسک بوجود 
آمدن مشکالت جدی کیفی برای لوله های PPR و UPVC بسیار کمتر است.در مقابل، نرخ مصرف کلرین در لوله های 
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مختلف روند کاهشی دارد که این امر به خوبی در شکل b(2( نشان داده شده است.که ممکن است به دو دلیل باشد:
1-افزایش مصرف کلرین با گذشت زمان ، کلرین باقی مانده در آب با زمان کاهش می یابد و بنابراین سرعت واکنش 

بین کلرین و آلودگی های نشت کرده به آب کاهش می یابد.
2-تاثیر مهاجرت TOC از پلیمرها با وجود روند افزایشی غلظت TOC  با زمان ، نرخ مهاجرت TOC کاهش یافته و 

بنابراین مقدار کمتری کلرین توسط مواد آلی به ازای زمان مصرف خواهد شد.
بطور کلی ، مقدار مصرف کلرین و نرخ مصرف کلرین بررسی شده در این تحقیق نشان داد که ترتیب این موارد در 

لوله های مورد آزمون به صورت زیر میباشد:
PE>PPR>UPVC ، که مطابق با مقادیر TOC )مصرف و نرخ مهاجرت( است که در شکل 1 نشان داده شده است. 

این نشان میدهد که مصرف مواد ضد عفونی کننده)گندزدا( میتواند به واکنش بین مهاجرت مواد آلی از پلیمرها مرتبط 
باشد:

 شکل a( )۲( مصرف کلرین mg/L و )b( نرخ  مهاجرت کلرین mg/L.d در طول زمان آزمون مهاجرت پیوسته

 ۴
نتیجه گیری:

آزمون های مهاجرت پیوسته در این تحقیق به طور غیر مستقیم ویژگی های مهاجرت TOC از سه نوع لوله های 
رایج تحت شرایط اقامت طوالنی مدت را بررسی کرده است و همچنین رابطه بالقوه میان مهاجرت مواد آلی و 

کیفیت آب مانند میزان مصرف کلرین را نشان داده است.
نتایج نشان داد که با افزایش زمان اقامت آبی که در تماس با لوله ها میباشد ، میزان مهاجرت مواد آلی از پلیمرها  
 TOC از لوله های مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق، مقدار کل مهاجرت TOC افزایش  یافته و میزان آزادسازی
 TOC داده های مصرف کلرین در این تحقیق از روند مقادیر مهاجرت . PE>PPR>UPVC :به آب به صورت زیر می باشد

پیروی میکنند، که امکان رسیدن به درک عمیق تر از فرایند مهاجرت را فراهم می نماید.
میزان مصرف گند زدا را میتوان احتماال به برهم کنش شیمیایی با مواد آلی مهاجرت کرده از پلیمری از طریق تولید 
فراورده های گندزدا نسبت داد ، اما در این تحقیق ، مورد بررسی قرار نگرفت. بطور کلی در شرایط طوالنی راکد ماندن 
و یا اقامت های طوالنی مدت ، کیفیت آب آشامیدنی با افزایش میزان مهاجرت مواد آلی و مصرف بسیار کم کلرین به 

سرعت افت میکند.
بطور کلی، این تحقیق بررسی ارزشمندی از مهاجرت مواد آلی مانند TOC از پلیمرهای مختلف را نشان میدهد ، 
ممکن است با آگاه کردن صنایع در جهت تغییر فرایند تولید و با به حداقل رساندن مصرف افزودنی های آلی ، نهایتا 
منجر به ارتقای کیفیت لوله های پلیمری در تماس با آب آشامیدنی گردد. تحقیقات بیشتری باید به منظور بررسی شکل 
گیری محصوالت جانبی مواد گندزدا مربوط به مهاجرت مواد آلی ، برای مطالعه سایر فاکتورهای بالقوه نظیر کیفیت 
آب آشامیدنی ، حالت جریان پویا و شرایط محیطی موثر بر فرایند مهاجرت و مکانیسم های احتمالی نشت مواد آلی 

انجام شود.
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