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فهـرسـت
یادداشت

اختصاص PVC-S60 به تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

S60 درخواست انجمن برای امکان خرید گرید

S60 درخواست انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای عرضه گرید

کالف سردرگم بازار پتروشیمیایی ها

دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی منتشر شد

فراکسیون پی وی سی در آستانه شکل گیری

پیش فروش محصوالت پتروشیمی به خریداران خارجی تا سه ماه آینده

استقبال شرکت های خارجی از نمایشگاه مجازی ایران پالست

تحقق بیش از ۹۵ درصد برنامه تولید پتروشیمی بندرامام

شمشیر دولبه افت وخیز در بازار پتروشیمیایی ها

انتشار فهرست لوله و اتصاالت پی وی سی مورد تایید انجمن در نشریه پیام ساختمان 

+ یک مطلب علمی

شفاف سازی در بازار محصوالت پتروشیمی با واقعی سازی سهمیه های صنایع پایین دست

صدور الکترونیکی مفاصاحساب ماده ۳۸ تامین اجتماعی

آبیاری نوین در ۷۱۳ هکتار اراضی نهبندان در دست اجرا است

۵۷ هزار هکتار از اراضی لرستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

بیش از ۹۰۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی میاندوآب  به آبیاری نوین مجهز شد

افزایش ۷۵۰ درصدی اجرای سامانه های آبیاری نوین در اردبیل

 EDC  با یک شرکت فناوری شیمیایی برای ساخت کارخانه  Braskem همکاری پتروشیمی

استابالیزرهای  UV برای پروفیل های  PVC رنگی تیره 

تکنولوژی افزایش مقاومت به خوردگی و سایش تجهیزات اکستروژن

پیشرفت در تجهیزات پایین دستی

از بین بردن چشم ماهی در تولید پی وی سی سوسپانسیون

بازار پالستیک های ساختمانی تا سال  2۰2۳ به ۱۰۵.۷ میلیارد دالر خواهد رسید

Ceresana بازار جهانی استابالیزرها را تحلیل می کند

لوله های  PVC تحت فشار اصالح شده

واردات  PVCبه بالروس در نیمه نخست سال جاری ۹/۳% افزایش داشته است

آزمون عملکردمحل اتصال لوله  PVC در برابر نفوذ ریشه 

راهنماي نصب سريع اتصاالت PVC-U تحت فشار

فواره زدن مواد )Jetting(عيب قالب تزريق پالستيك

اثر مواد تشکیل دهنده لوله های آبرسانی بر کیفیت آب آشامیدنی 

از ضایعات  با استفاده  لوله  بررسی خستگی و خواص مکانیکی پلی)وینیل کلراید( گرید 

بازیافت شده
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

حکایت این روز ها و شاید سالهای زندگی ماست! هر روز یکی می آید ، زیبا می شود ، دیده می شود و سپس به ناگاه 
می رود! رفتنی که انگار هرگز نبوده است و حسرتی که تا همیشه می ماند! 

حکایت این سالهای ما حکایت تلخی است ! هر غمی که می آید آنقدر بزرگ است که غم های قبلی خود را خاطره 
می کند و ما در میانه ی این همه غم، نمیدانیم از چه، هنوز زنده ایم و به خمیدگی کمرهایمان، زیر بار اینهمه غصه، 

بیشتر عادت می کنیم. 
از صنعتگر گرفته است.  این ملت، مجال پرداختن به صنعت را هم  بر سر  مدتهاست که دردهای گران ویران شده 
صنعتگری که در دیار کفر، بر سر دست می برندش و در صدر می نشانندش، در ایران اما، باید ماهها در انتظار جواب مسئولی 

باشد که وجودش به واسطه صنعت معنا یافته است! 
داد بر ملتی که صنعتگرش بله قربان گوی دولتش باشد و به نگاه گوشه چشمی از آنان خرسند! 

انگار ما در این نقطه کور از دنیا، تنها مانده ایم و برای آنچه نداریم فریاد افتخار بر می آوریم! 
شادی و زندگی واژگانی بس غریب اند و اندوه و حسرت دوستانی همیشه همراه که به تقدس و تکریم بدل شده اند! 

نسل ما، نسل زنده های بی زندگی است که هر روز را در جستجوی بحران و تورم و اختالس و  تاراج سرمایه های 
نسل های آینده کشور، از خواب بر می خیزد و به سوگ حداقل دلخوشی های روز قبلش می نشیند. 

این نسل خفه، که دیگر خفه کن نمیخواهد؛ این نسل در پستوهای تاریک بی پنجره بدنیا آمد، برای زنده ماندن به 
زیرزمین ها رفت، برای تحصیل چوب ها خورد ، برای کار بازخواست ها شد و برای ازدواج شرم ها کرد!
 این نسل همیشه تنهای بی یاور ،  حسرتها دارد از کمترین دلخوشی های هر موجود زنده ای! 

انگار غم های این نسل را پایانی نیست! 
و آخر 

بس که اوضاع جهان درهم و ناموزون دید
قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت  

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

نسـل مـا، 
نسل زنده های بی زندگی است
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موضوع  به  نشست  این  دستورجلسه  بندهای  از  یکی 
PVC-S60 اختصاص داشت؛ که پس از بررسی و بحث بر سر 
این موضوع تصمیم گرفته شد تا  درصد مشخصی  از تولید این 
گرید به تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی اختصاص 

داده شود.
الزم به ذکر است انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی تا 
به   PVC-S60 اختصاص  برای  زیادی  پیگیری های  کنون 
تولیدکنندگان این صنف انجام داده است. در همین ارتباط 
در مورخ 26 اسفند 1398، انجمن در نامه ای به دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی درخواست کرده 
بود تا 4 هزار تن باقیمانده از گرید PVC-S60 را که مورد نیاز 

صنعت اتصاالت است، به صورت اختصاصی عرضه کند.
همچنین انجمن پس از برگزاری چند نشست، در روز 13 
مهر 1399 بار دیگر خطاب به دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی درخواست کرد تا امکان بهره مندی مجدد از گرید 
 UPVC برای واحدهای تولیدی صنعت لوله و اتصاالت S60

مهیا شود.
اما پیگیری ها به همین جا ختم نشد و انجمن در 27 دی 
99، خطاب به خانم مرضیه طهماسبی با اشاره به مصوبه کمیته 
تنظیم بازار پتروشیمی در خصوص تولید و توزیع PVC-S60 و 
اعالم چندین باره این تشکل مبنی بر نیاز مبرم این صنعت به 
گرید S60، نوشت: با توجه به کیفیت نامنسب S57 تولیدی 
پتروشیمی آبادان که شاهد آن، معامله کمتر از 2 درصد این 
گرید در هفته گذشته بورس است و لطمه های ناشی از این 
وارد  کشور  زیرساخت های  به  مستقیما  که  کیفی  چالش 
می شود، خواهشمند است نسبت به بازگشت امکان خرید این 
گرید از PVC به صنعت لوله و اتصاالت همکاری های الزم را 

مبذول فرمائید.
در نهایت این پیگیریها به ثمر نشست و کمیته راهبری 
مدیریت تقاضای محصوالت پتروشیمی تصمیم گرفت تا 35 
درصد از گرید S60 به تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی 

سی اختصاص یابد.

با پیگری های انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی

اختصاص PVC-S60 به تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی

عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن از اختصاص گرید S60 به تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پی وی سی خبر داد.به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، جلسه کمیته راهبری 
مدیریت تقاضای محصوالت پتروشیمی )8 بهمن 99( در ساختمان شهید اللهی وزارت صتعت، معدن و 

تجارت برگزار شد.

 انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی تا کنون 

پیگیری های زیادی برای 
 PVC-S60 اختصاص

به تولیدکنندگان این 
صنف انجام داده است
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با توجه به کیفیت نامناسب S57 تولیدی پتروشیمی آبادان 
که شاهد آن، معامله کمتر از 2 درصد این گرید در هفته گذشته 
بورس است و لطمه های ناشی از این چالش کیفی که مستقیما 
به زیرساخت های کشور وارد می شود، خواهشمند است نسبت به 
بازگشت امکان خرید این گرید از PVC به صنعت لوله و اتصاالت 
همکاری های الزم را مبذول فرمائید. همچنین انجمن در بخش 
که  گریدبندی هایی  در  است:  کرده  اظهار  خود  نامه  از  دیگری 
انجمن ملی با توصیه وزارت صنعت و علیرغم مغایرت این روش 
با تجارب 50 ساله صنعت ما، طی چندین ماه کار و صرف وقت 
 S60 به PVC بسیار انجام داده است، نیاز صنف لوله و اتصاالت
کامال محرز و ثبت شده است؛ لذا انتظار می رود همچون سال های 
گذشته مسیر خرید گریدهای S57, S65 و S60 برای این صنعت 
باز باشد و تحمیل محدودیت خرید گریدهای ضروری به صنعتی با 
این قدمت و پیشینه در کشور، باعث ایجاد تالطم و آشوب بیشتر 
در بازار این مواد نگردد. الزم به ذکر است که انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی تا کنون مکاتبات بسیاری برای امکان بهره مندی 
مجدد از گرید S60 با مراجع ذیصالح انجام داده است و همزمان 
جلسه هایی زیادی برای این موضوع برگزار کرده است.در این میان 
می توان به نامه انجمن به دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت 

ملی پتروشیمی در 13 مهر ماه سال جاری اشاره کرد.
در این نامه اظهار شده بود: 

از سبد مواد   S60 با قطع سهمیه و حذف گرید متأسفانه 

اولیه مورد نیاز این صنعت )در سامانه بهین یاب(، حق انتخاب 
از تولیدکنندگان، در جهت احیاء کیفیت و حفظ ظرفیت های 
ناپذیری به زنجیره تولید  تولید، سلب شده و زیان های جبران 
این صنعت وارد آمده است. همچنین انجمن در نامه ای دیگر به 
آقای صفدری مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت، بر همین 
درخواست پای فشرده بود. سرانجام در مهر ماه سال جاری دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در پاسخ به پیگیری های 
انجمن، خواستار رسیدگی به این موضوع شد. دفتر توسعه صنایع 
پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به درخواست انجمن 
 ،S60 لوله و اتصاالت پی وی سی مبنی بر تخصیص سهمیه گرید
نامه ای خطاب به دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و انجمن ملی پلیمر ارسال کرد.در این نامه با اشاره به 
مصوبات اخیر کمیته تخصصی پتروشیمی به بندهای 4 و 7 آناشاره 
شده است. همچنین در پایان نامه آمده بود: خواهشمند است 
دستور مقتضی و عاجل جهت رفع نیاز مصرف کنندگان واقعی و 
جلوگیری از واسطه گری در بازار مواد اولیه صادر و گزارش نتایج 

اقدامات در جلسه بعدی کمیته تخصصی پتروشیمی ارائه گردد.
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی تا کنون برای امکان بهره 
 S60 مندی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی از گرید
تالش های زیادی انجام داده است که از دیگر این تالش ها می توان 
به نامه انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به انجمن ملی صنایع 

پلیمر ایران در تاریخ 22 شهریور 1399 اشاره کرد.

درخواست انجمن
S60 برای امکان خرید گرید

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی طی نامه ای به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی خواستار 
بازگشت امکان خرید گرید S60 برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، انجمن در نامه خود با اشاره به مصوبه کمیته 
تنظیم بازار پتروشیمی در خصوص تولید و توزیع PVC-S60 و اعالم چندین باره این تشکل مبنی بر نیاز 

مبرم این صنعت به گرید S60، نوشته است:

 انتظار می رود همچون 
سال های گذشته 
مسیر خرید گریدهای 
S57, S65 و S60 برای 
این صنعت باز باشد
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی قبال نامه ای خطاب به به 
دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ایران 
منتشر کرد که بر اساس آن انجمن خواستار بازگشت امکان 
خرید گرید S60 برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی 

سی شده بود.
تا پیش از ارسال این نامه، در بند 4 چهل و سومین جلسه 
کمیته تخصصی پتروشیمی مورخ 15  شهریور 1399 عنوان 
بود: مقرر گردید در خصوص مصوبه کمیته تخصصی  شده 
گرید  تفکیک  به  بندی  اصالح سهمیه  پتروشیمی با موضوع 
نواقص  نمودن  برطرف  جهت  بازرگانی  اتاق   ،PVC مصرفی 
اجرا در تفکیک گرید S60 و تخصیص سهمیه سایر مصرف 

کنندگان اقدام و نتیجه را به کمیته ارایه نماید. 
همچنین در تاریخ 22 شهریور 1399، انجمن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به انجمن ملی 
صنایع پلیمر به موضوع بررسی گریدهای مختلف پی وی سی 
پرداخت که این مسئله در تاریخ 15 شهریور در کارگروه کمیته 

پی وی سی مورد بررسی قرار گرفت.
انجمن در نامه خود آورده بود: نظر به ظرفیت هر گریدی 
از PVC بر اساس میانگین خرید آن گرید مشخص از بورس 
در سال های 97 و 98 یا فاکتورهای فروش ثبت شده در این 

خصوص محاسبه و اعمال شود.
 انجمن پی وی سی در این نامه خواستار امکان بهره مندی 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی از گرید S60 شده 

بود.
 اکنون انجمن صنایع پلیمر ایران نامه ای خطاب به دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ایران ارسال 

کرده که به شرح زیر است:
پیرو بند 1 صورتجلسه پنجاه و دومین کمیته   احتراماً 

تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی مورخ 99/10/20 مبنی بر
آغاز تولید و معامالت گرید PVC-S60 ، خواهشمند است 
در اسرع وقت نسبت به این رویکرد صحیح اقدامات الزم را 
میباشید همچنان  . همانطور که مستحضر  فرمایید  مبذول 
فقط شرکت های ورق سازی سهمیه خرید این ماده پلیمری 
را از بورس کاال دارند و لیست اصالحی ارسالی از این انجمن 
به شماره 99/1334/م و تاریخ 99/10/07 ، با توجه به عدم 
تشکیل کمیته تقاضای محصوالت پتروشیمی، توسط وزارت 

صمت در سامانه بهین یاب اجرایی نشده است.
 این درحالی است که تشکل های مصرف کننده این گرید 
تولیدی  فرآیندهای  و  بوده  کاال  این  پیگیری عرضه  مجدانه 
آن ها نیز آماده جذب و استفاده از این مواد اولیه است. گرید 
بندی این گروه کالیی مدت هاست که در انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایران به اتمام رسیده و انتظار تولید و عرضه گسترده 
این کاال و دسترسی خرید برای مصرف کنندگان واقعی، یک 
خواست منطقی و یک حق غیرقابل کتمان صنایع تکمیلی 

پتروشیمی در کشور است.
پیشاپیش از همکاری سرکارعالی سپاسگزاری مینماید .

درخواست انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 
S60 برای عرضه گرید

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نامه ای خطاب به رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی 
پتروشیمی ایران نوشته است: تشکل های مصرف کننده این گرید مجدانه پیگیر عرضه این کاال بوده و 

فرایندهای تولیدی آنها نیز آماده جذب این مواد اولیه است.

تشکل های مصرف 
کننده اين گريد 

مجدانه پیگیر عرضه 
اين کاال بوده و 

فرآيندهای تولیدی 
آن ها نیز آماده جذب 

و استفاده از اين مواد 
اولیه است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از دنیای اقتصاد، افت حجم معامالت پلیمر به 
کانال 28 هزار تنی عددی است که حتی در روزهای ابتدای 
تولیدی کشور  از مشاغل و بخش  سال جاری که بسیاری 
بود.  نشده  تجربه  می برند،  سر  به  تعطیل  نیمه  شرایط  در 
این امر به وضوح نشان دهنده فرو رفتن این بازار در رکود 
تقاضا است که برای خارج شدن از آن نیازمند راهکارهایی 

تدریجی و بلندمدت است. 
محصوالت  بازار  تورمی در  رکود  بحث  که  چرا 
اهالی  سوی  از  که  است  زیادی  مدت  برای  پتروشیمیایی 
فن و کارشناسان این حوزه گوشزد می شود و این موضوع 
در آمار و ارقام ثبت شده در دادوستدهای بورس کاال که 
بستری رسمی و قانونی برای محصوالت این صنعت به شمار 
اما وقایع هفته گذشته بهت و  می رود، ترسیم شده است. 
حیرت بسیاری را به همراه داشت. چرا که تنها 28 هزار و 
782 تن از مواد اولیه پلیمری در بورس کاال مورد دادوستد 

قرار گرفت که این میزان حجم معامالت از سال 96 تاکنون 
بی سابقه بوده است و چنین سقوطی در این بازار غیرمترقبه 

تلقی می شود. 
 

  خودنمایی مثلث کاهشی در بازار
مدت زیادی است که بازار پتروشیمیایی و وقایع آن به 
تبدیل شده است که عدم قطعیت های  پازلی حل نشدنی 
افزایش می یابد. آن هم در شرایطی که  از پیش  آن بیش 
معادله فعلی قیمت پایه در این بازار با متغیر بازار داخلی 
تحت تاثیر قرار گرفته و برای یک هفته از تکانه های بازار 
جهانی به عنوان دیگر متغیر موثر بر این بازار، در امان مانده 
است. این در حالی است سیگنال های متناقضی از بازارهای 

جهانی مخابره می شود. 
جهانی  بازارهای  در  برنت  نفت  بشکه  هر  بهای  صعود 
به عنوان  نفتا  افزایشی  رکوردهای  ثبت  آن  دنبال  به  و 
انتظار  پتروشیمی،  شرکت های  مایع  خوراک  اصلی ترین 

حجم معامالت هفتگی پلیمرها به کف 4 ساله رسید

کالف سردرگم بازار پتروشیمیایی ها

رکوردی عجیب با سقوط آزاد حجم معامالت محصوالت پلیمری در معامالت هفته گذشته بورس کاال به ثبت 
رسید. نوسان های پی درپی بازار داخلی که منشأ آن افت و خیزهای اخیر بهای ارز است، درحالی دادوستدهای 
این بازار را تحت تاثیر قرار داد که دیگر اهرم اثرگذار بر تعیین قیمت های پایه محصوالت پتروشیمیایی یعنی 

قیمت های جهانی به حاشیه رفت.
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برای تاثیر نرخ های افزایشی بر قیمت تمام شده محصوالت 
جهت گیری  اما  می کند.  متبادر  ذهن ها  در  را  صنایع  این 
بازارهای جهانی برای محصوالت پتروشیمیایی رنگ و رویی 
متفاوت دارد. به طوری که به نظر می رسد با توجه به آنکه 
هنوز اثرگذاری جریان افزایشی بازارهای جهانی نفت خام 
و بهای نفتا بر بهای تمام شده محصوالت این صنعت کامال 
منعکس نشده است و به زودی با دو هفته تعطیالت سال 
افزایش  انتظار  نمی توان  شد،  خواهد  مواجه  چینی  نوی 

قیمت های جهانی را چندان قدرتمند ارزیابی کرد. 
نقاط جهان  اقصی  در  نفت  بازار  آنکه  با وجود  که  چرا 
وقفه  نمی توان  اما  شده،  همراه  قیمت  رشد  جرقه های  با 
گرفت.  نادیده  را  پتروشیمیایی  صنایع  بر  آن  تاثیرگذاری 
بنابراین با قوت نمی توان انتظار رشد بهای جهانی را اعالم 
قیمت های  کاهش  انتظار  و  دالر  نرخ  افت  بنابراین  کرد. 
معامالت طی  بر سقوط حجم  اثرگذار  دو سیگنال  جهانی 
یکشنبه  روز  تعطیلی  البته  به شمار می رود.  هفته گذشته 
به عنوان  که  گرفت  نادیده  نمی توان  نیز  را  گذشته  هفته 
تعریف  قابل  بازار  این  داده های  بر  کاهشی  سیگنال  دیگر 
است. در مجموع می توان بیان کرد  دادوستدهای محصوالت 
پتروشیمیایی در بورس کاال از دو جنبه داخلی و خارجی 
برای  را  پیچیده تری  شرایط  که  می گیرد   قرار  تاثیر  تحت 
این صنعت استراتژیک کشور و به ویژه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی ترسیم می کند. چرا که با رشد بهای تمام شده 
محصوالت پتروشیمی آن هم در شرایطی که نرخ های فعلی 
نیز در قله های تاریخی خود نوسان می کنند، به معنی آن 
به  و  بوده  جدی  بازار  این  تورمی در  رکود  بحث  که  است 

شدت نیازمند درمان است. 
 این روزها حجم تقاضا و به دنبال آن میزان دادوستدهای 
این بازار به شدت به سیگنال های مخابره شده از بازار ارز 
با  و  آزاد حساس شده است  بازار  بهای دالر در  ویژه  به  و 
کوچک ترین تغییر در بهای ارز، واکنشی به نسبت شدید از 
خود نشان می دهد. گواه این ادعا نیز وقایع معامالتی هفته 
گذشته است که با افت بهای ارز در ابتدای هفته گذشته، 
منعکس  بازار  اهالی  بین  در  به سرعت  را  کاهشی  ذهنیت 
کرد. اما با تغییر فاز آن در روزهای پایانی معامالت در بورس 
کاال، باز هم پیش بینی ها را بی اثر کرد. اینکه در هفته جاری 
رخدادهای این بازار از چه الگویی تبعیت می کند و به چه 
سمت و سویی خواهد رفت چندان مشخص نبوده، زیرا با 

پیچیدگی های زیادی همراه شده است. 
اما نکته ای که وجود دارد این است که میانگین ماهانه 
نرخ  کاهش  از  اثرپذیری  با  جاری  هفته  در  دالر  بهای 
اما  شود  کاهشی  حدی  تا  گذشته،  هفته  ابتدای  در  دالر 
سایر  جهت گیری  و  جهانی  قیمت های  سرنوشت  همچنان 

متغیرهای موثر چندان قابل پیش بینی نخواهد بود. بررسی 
پلیمری در مدت مشابه سال گذشته،  تقاضای محصوالت 
نشان دهنده آن است که افت سنتی تقاضا در این بازار از 
تداوم  ماه  بهمن  اواخر  تا  و  می شود  پدیدار  ماه  دی  اواخر 
نشان دهنده  بازار  این  معامالتی  تجربه  نوعی  به  و  می یابد 
تغییر فاز تقاضا از اواخر بهمن ماه است. بنابراین این انتظار 
تقاضا  حجم  افت  این  از  بخش  که  داشت  می توان  نیز  را 
مربوط به دوره رکود سنتی بازار است که می تواند با گذر 

زمان نسبت به بازگشت آن خوش بین بود.

پلیمرهای ناخوش احوال بورس کاال
محصوالت  انواع  از  تن   660 و  هزار   83 گذشته  هفته 
پلیمری در بورس کاال عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل 
از رشد 5/ 3  درصدی حکایت دارد. میزان عرضه ها مدت 
را  بازار  این  تحریک  برای  چندانی  توان  که  است  زیادی 
ندارد و بررسی داده های اثرگذار در این بازار به وضوح نشان 
می دهد که تقاضا با تاثیر از عواملی برون زا میل چندانی به 

افزایش ندارد.
 این بی میلی تقاضا به میزانی کاهش یافته است که رقم 
بی سابقه تقاضای 33 هزار و 348 تنی برای هفته گذشته 
به ثبت رسید که افت 49 درصدی نسبت به هفته ماقبل 
دارد. به طوری که حتی در هفته منتهی به 23 آبان ماه که 
برای اولین بار در سال جاری بازار محصوالت پلیمری افت 
شدیدی را تجربه کرد و حجم معامالت به کانال 35 هزار 
تنی سقوط کرد، میزان تقاضا در کانال 50 هزار تنی آرام 
گرفت. اما هفته گذشته به کمترین رقم از تیرماه سال 97 

تاکنون رسیده است. 
فاصله حجم تقاضا با متوسط 6ماهه ابتدایی سال جاری 
به قدری زیاد شده که از مرز افت 60 درصدی عبور کرده 
از  را ترسیم می کند. داده دیگر  است و شرایط پیچیده ای 
این  معامالت هفته گذشته که رقمی بسیار غیرمتعارف در 
اولیه  مواد  عرضه های  معامله  میزان  به  مربوط  است  بازار 
است زیرا نشان می دهد تنها 34 درصد از میزان عرضه های 
از 4 سال  هفته گذشته مورد معامله قرار گرفته است که 
گذشته تاکنون بی سابقه بوده است. وضعیت رکودی در بازار 

محصوالت شیمیایی بورس کاال نیز وجود داشت. 
به طوری که هفته گذشته از میزان 39 هزار و 850 تن 
مواد اولیه شیمیایی، 24 هزار و 128 تن آن مورد دادوستد 
قرار گرفت و حجم معامالت نسبت به هفته ماقبل از افت 
4 / 25 درصدی حکایت داشت. بخش زیادی از این کاهش، 
مربوط به افت حجم تقاضا برای محصوالت شیمیایی است 
به  درصدی   17 کاهش  با  گذشته  هفته  معامالت  در  که 

29هزار و 387 تن رسیده است.

حجم تقاضا و به 
دنبال آن میزان 

دادوستدهای این 
بازار به شدت به 

سیگنال های مخابره 
شده از بازار ارز و به 

ویژه بهای دالر در بازار 
آزاد حساس شده 

است
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توسـعه  از سـوی دفتـر  ایـن دسـتورالعمل کـه  متـن 
پاییـن دسـتی اعـالم شـد، بدیـن شـرح اسـت: صنایـع 

دسـتورالعمل  شـده(  )بازنگـری  جدیـد  »نسـخه 
تنظیـم بـازار محصـوالت پتروشـیمی طی ابالغیـه شـماره 
60/233901 مـورخ 1399/10/1 و پس از طرح و بررسـی 
در یکصـد و سـومین جلسـه کارگـروه تنظیـم بـازار ) نامـه 
شـماره 60/151974 مـورخ 1399/6/19 ( در قالب 9ماده 
و منضـم به » شـیوه نامه فعالیت عامـالن توزیع محصوالت 
پتروشـیمی » در تاریـخ 1399/10/1 جهت اجرا ابالغ شـد.

محورهـای راهبردی دسـتورالعمل مذکور شـامل موارد 
زیر اسـت:

دراسنادباالدسـتی  منـدرج  اهـداف  بـه  دسـتیابی   1

کشـور ) بـا تاکیـد بـر قانـون ششـم توسـعه و سیاسـتهای 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی(

محصـوالت  بـازار  تنظیـم  راه  نقشـه  تدویـن   2

شـیمی و پتر
ارزش  زنجیـره  حلقه هـای  یکپارچـه  مدیریـت   3

پتروشـیمی محصـوالت 
4 تخصیـص بهینـه منابـع، رفـع انحصـار و مقابلـه بـا 

سـاختار غیـر رقابتـی در بازار
محصـوالت  بـازار  در  ثبـات  ایجـاد  بـه  کمـک   5

پتروشـیمی ، حمایـت و تقویـت تولیـد در صنایـع تکمیلـی 
پتروشـیمی زنجیـره 

6 مدیریـت عرضه وتقاضـای محصوالت پتروشـیمی و 

اتـکا به مکانیسـم بازار در بسـتر شـفاف بورسـهای کاالیی
7 ایجـاد شـفافیت در معامـالت و نظـارت بـر عرضه و 

تقاضـای محصـوالت پتروشـیمی در بورس کاال
اهـم مـوارد بازنگری شـده در نسـخه جدید، نسـبت به 
ویرایـش قبلی )به شـماره 60/112586 مـورخ 97/5/1( به 

شـرح زیر است :

دستورالعمل جدید تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی منتشر شد

همزمان با بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی، شیوه نامه فعالیت عامالن توزیع محصوالت 
پتروشیمی نیز ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی با 
هدف تدوین نقشه راه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی، مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش، کمک به ایجاد ثبات 

در بازار محصوالت پتروشیمی و رفع انحصار و مقابله با ساختار غیر رقابتی در بازار، بازنگری و ابالغ شد.



سال 15   بهمن 99   شماره 128

11

www.pvc-asso.ir گزارش

 در ترکیـب اعضـای کمیتـه تخصـی پتروشـیمی، دو 
تشـکل اتـاق بازرگانـی ، صنایع ، معادن و کشـاورزی و اتاق 
تعـاون ایـران کـه مشـترکا یـک حـق رای داشـتند ، دارای 
حق رای مسـتقل شـده و تعـداد اعضـای دارای حق رای از 

7 بـه 8 عضـو افزایـش یافت .
 در فرمـول تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشـیمی، 
میانگیـن ماهانـه نـرخ ارز در سـامانه نیمـا بانـک مرکـزی 

ایـران، مبنـای محاسـبات قیمـت پایه قـرار گرفت.
محصـوالت  توزیـع  عامـالن  فعالیـت  نامـه  شـیوه   
توزیـع  عامـالن  فعالیـت  سـاماندهی  جهـت  پتروشـیمی، 
و جلوگیـری از تخلفـات احتمالـی، مـورد تصویـب کمیتـه 
دسـتورالعمل  بـه  و  گرفتـه  پتروشـیمی قرار  تخصصـی 

پیوسـت شـد .
پتروشـیمی مکلف  تاسیسـات  و  مجتمع هـا  کلیـه   

شـدند عـالوه بـر ثبت اطالعـات تولیـد ، صـادرات و برنامه 
تعمیـرات اساسـی خـود در سـامانه الکترونیکـی پایـش و 
ملـی  شـرکت  پتروشـیمی در  محصـوالت  رسـانی  اطـالع 
صنایـع پتروشـیمی، آمارهـای فـروش داخلـی ، موجـودی 
قابـل فـروش ، اطالعـات بارگیـری وحواله های انبـار خودرا 

در سـامانه فـوق ثبـت کننـد.
تقاضـای  و  بـر عرضـه  نظـارت  بهبـود  راسـتای   در 
محصـوالت پتروشیمی توسـط سـازمانهای نظارتـی و رفـع 
بـازار  در حـوزه  تخلفـات  مـورد  در  اشـکاالت  و  ابهامـات 
محصـوالت پتروشـیمی، مـاده جداگانه¬ای با ایـن موضوع 
) مـاده 8 شـامل 4بنـد و 20 تبصره ( به دسـتورالعمل فوق 

شـد.« افزوده 
منبع: نیپنا

به  گفت:  سی  وی  پی  فراکسیون  تشکیل  قدیمی درباره 
دلیل این که صنایع زیادی وجود دارند که از پی وی سی در 
محصوالت خود استفاده می کنند؛ اما فاقد نماینده در هیئت 
مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هستند، قرار شد برای 
بهره گیری از نظرات آنها، طرح تشکیل کمیسیون پی وی سی 

بررسی شود. 
حال  در  روز  به  روز  سی  وی  پی  داد:صنعت  ادامه  وی 
گسترش بوده و هر صنعت دارای مشکالت و مسائل خاص 
خود است که شاید این صنایع در یک یا دو مورد از مسائل 
خود اشتراک داشته باشند؛ چون همه این صنایع در هیئت 
مدیره انجمن ملی نماینده ندارند شاید مسائل آنها بازگو نشود؛ 

از این رو با تشکیل این کمیسیون امکان طرح مشکالت فراهم 
می شود.

بنا  داد:  توضیح  فراکسیون  این  اعضای  قدیمی درباره 
شده بررسی های الزم درباره ساختار، عضویت و وظایف این 
فراکسیون در کمیسون تشکل ها صورت گیرد و سپس طرح 
ملی  انجمن  مدیره  هیئت  به  تصویب  ای جهت  آماده شده 

صنایع پلیمر ایران ارائه شود.
این فراکسیون با برگزاری جلسات دوره ای، ضمن بررسی 
برای  را  موانع  از  رفت  برون  راهکارهای  مشکالت،  و  مسائل 
هماهنگی بیشتر به انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ارائه خواهد 

داد.

فراکسیون پی وی سی
 در آستانه شکل گیری

عضویت  با  سی  وی  پی  فراکسیون  تا  شده  بنا 
نمایندگان تشکل های مرتبط با صنعت پی وی سی 
در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تشکیل شود.به 
گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، منصور قدیمی عضو هیئت مدیره انجمن ملی 
صنایع پلیمر ایران در این باره توضیح داد: بر اساس 
مدیره،  هیئت  نشست  در  گرفته  صورت  مباحث 
قرار شد تا درباره نحوه تشکیل این فراکسیون با 

کمیسیون تشکل ها بررسی های الزم انجام شود.

صنعت پی وی سی 
روز به روز در حال 

گسترش بوده و هر 
صنعت دارای مشکالت 

و مسائل خاص خود 
است که شاید این 
صنایع در یک یا دو 
مورد از مسائل خود 

اشتراک داشته باشند
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صنایـع  صـادرات  خوشـبختانه  داد:  ادامـه  وی 
پتروشـیمی در سـال جاری بـا ارزآوری بسـیار خوبی همراه 
بـود و بـه اقتصـاد ملـی کشـور در شـرایط کنونـی کمـک 
شـایانی کرد.دکتـر مهـدوی با تاکیـد بر اینکه بایـد به همه 
مدیـران، کارکنـان و کارگـران صنعـت پتروشیمی خسـته 
نباشـید و آفریـن گفـت، افـزود: در ایـن شـراط تحریـم ما 
بسـیاری از محصـوالت پتروشـیمی را بـرای سـه مـاه آینده 
ایـن در  و  بـه خریـداران خارجـی پیش فـروش کرده ایـم 

تاریـخ کشـور ثبـت خواهـد شـد.
صنعـت  کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  دبیـرکل 

پتروشـیمی طرح های  حـوزه  در  امسـال  پتروشـیمی گفت: 
بسـیاری افتتاح  شـد که شـاهکار آن پاالیشـگاه گاز بیدبلند 
خلیج فـارس بـود کـه بـا تامیـن خـوراک پتروشـیمی ها، به 
افزایـش ظرفیـت تولیـد کمـک قابـل توجهی خواهـد کرد.

دکتـر مهـدوی با اشـاره به اینکـه تمام پتروشـیمی های 
انجمـن  عضـو  دولتـی  چـه  و  خصوصـی  چـه  کشـور 
هسـتند، تاکیـد کـرد: انجمـن صنفـی کارفرکایـی صنعـت 
پتروشـیمی برای حـل مشـکالت و موانـع پتروشـیمی ها در 
هـر سـه قـوه مجریـه، مقننـه و قضاییـه، پیگیـری و تالش 

می کنـد تـا بـه تسـهیل فعالیـت آن هـا کمـک کنـد.

پیش فروش محصوالت پتروشیمی
 به خریداران خارجی تا سه ماه آینده

دبیـرکل انجمـن صنفـی کارفرمایـی صنعـت پتروشـیمی گفت: باوجـود تحریم هـا بسـیاری از محصـوالت 
پتروشـیمی برای سـه مـاه آینـده بـه خریـداران خارجـی پیش فـروش شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن لولـه و اتصـاالت پی وی سـی به نقـل ازانجمـن صنفـی کارفرمایی صنعت 
پتروشـیمی، دکتـر احمـد مهدوی، دبیـرکل انجمن صنفـی کارفرمایـی صنعت پتروشـیمی در حاشـیه بازدید 
از بیسـت وپنجمین نمایشـگاه بین المللـی صنعـت نفـت، گاز، پاالیـش و پتروشـیمی گفت: تحریم هـا نـه 
تنهـا مانـع فعالیـت صنعـت پتروشیمی کشـور نشـده بلکه با تـالش فعـاالن این حـوزه تولیـدات محصوالت 

پتروشـیمی افزایش قابـل توجهی داشـته اسـت.
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مشارکت  گذاری  سرمایه  فرصت های  معرفی   
کنندگان ایران پالست در نمایشگاه مجازی

هر چند در ادوار گذشته هم بخش نمایشگاه مجازی در سایت 
ایران پالست وجود داشته است، ولی این پلتفرم در سال جاری 
با امکانات و ظرفیت های کامال منطبق بر استانداردهای برگزاری 
نمایشگاه به صورت آنالین  به روزرسانی شده و در اختیار غرفه 
داران و بازدیدکنندگان قرار گرفته است. در واقع زمینه معرفی 
شرکت ها، بارگذاری فایل ها، فضای اختصاصی گفت و گو با مدیران 
شرکت ها و مسووالن غرفه ها با گرافیکی زیبا و دسترسی آسان از 

ویژگی های نمایشگاه مجازی در دوره اخیر است.
 یکی دیگر از امتیازات متفاوت این نمایشگاه آنالین نسبت به 
نمایشگاه های مشابه مجازی، امکان برقراری تماس از طریق ارسال 
پیام، گفتگوی صوتی و تصویری و همچنین امکان برقراری جلسات 
آنالین با حضور چندین نفر است. برگزاری جلسات و همایش های 
معرفی محصوالت و خدمات و ارائه آخرین تکنولوژی ها و دست 

آوردهای شرکت ها به صورت آنالین هم در این بستر مهیاست.
 یک نکته مهم دیگر درخصوص این نمایشگاه مجازی، امکان 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های حاضر و همچنین 

نخستین تجربه ایران پالست در برگزاری همزمان نمایشگاه مجازی

استقبال شرکت های خارجی
 از نمایشگاه مجازی ایران پالست

همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، نخستین نمایشگاه مجازی در تاریخ 
نمایشگاهی ایران پالست به مدت دو هفته برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از ستاد خبری ایران پالست؛ نمایشگاه مجازی 
یا بهتر است بگوییم نمایشگاه آنالین، بهره برداری از یک بستر دیجیتالی و اینترنتی، برای معرفی ماشین آالت، 
مواد اولیه، محصوالت، خدمات و ظرفیت های شرکت های مختلف است. این بستر فرصت خوبی برای جبران 
محدودیت هایی است که شرایط ویژه همه گیری کرونا در دنیا و البته در ایران، از جمله سفرهای بین جاده ای 
برای حضور در نمایشگاه ایران پالست و مذاکرات رو در روی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه 

چهاردهم ایران پالست ایجاد کرده است.

گزارش



سال 15   بهمن 99   شماره 128

14

www.pvc-asso.ir

معرفی فرصت های شغلی است که می تواند برای بازدیدکنندگان 
جذابیت ویژه و جدیدی در فرایند برگزاری نمایشگاه تلقی شود.

 از آنجا که هدف از برگزاری نمایشگاه آنالین، ایجاد ظرفیت های 
بیشتر برای شرکت های حاضر در نمایشگاه فیزیکی بوده، دراین 
نمایشگاه فقط شرکت هایی که در نمایشگاه فیزیکی ثبت نام کرده 
اند، امکان حضور و ثبت نام دارند. البته برای شرکت های خارجی 
که به هر دلیل حضور در نمایشگاه برای آنها میسر نشده، امکان 

مشارکت در نمایشگاه مجازی فراهم شده است.
ویژه همه گیری  به شرایط  توجه  با  بینی می شود  پیش    
اشاره شد، محدودیت های حضور  به آن  آنچه  بر  کرونا و عالوه 
بازدیدکنندگان که صرفا از طریق داشتن دعوتنامه می توانند در 
محل نمایشگاه حضور پیدا کنند، نمایشگاه آنالین با ظرفیت های 

ویژه خود بسیار مورد اقبال قرار بگیرد.
 

نمایشگاه مجازی ایران پالست از 19 بهمن آغاز 
و به مدت دو هفته ادامه دارد

خصوصا اینکه اینکه نمایشگاه مجازی 24 ساعته اساسا بر روی 

تمامی ابزارهای اتصال به اینترنت در قالب دسکتاپ و گوشی های 
تلفن همراه به سادگی و از هر نقطه ای از جهان، قابل دسترسی 
البته  کنند.  بازدید  نمایشگاه  از  می توانند  مندان  عالقه  و  است 
بدیهی است که به جهت تفاوت های زمانی و جغرافیایی، ساعات 
امکان پاسخگویی آنالین شرکت ها بسته به سیاست های مربوطه 

تعریف و به مخاطبان اطالع رسانی خواهد شد.
 نمایشگاه مجازی ایران پالست به منظور بهره برداری بهتر 
شرکت ها و بازدید کنندگان داخلی و خارجی همزمان با نمایشگاه 
ایران پالست از 19 بهمن ماه آغاز به کار می کند و به مدت 15 

روز ادامه خواهد داشت.
 امید است که تمامی شرکت های حاضر در نمایشگاه به منظور 
استفاده بهینه از این بستر برای توسعه کسب و کار خود به ویژه در 

زمینه صادرات برنامه ریزی کنند.
  نمایشگاه مجازی ایران پالست به دو زبان فارسی و انگلیسی 
مشارکت  رنگ  کم  خالء حضور  تا  شده  کوشش  و  است  فعال 

کنندگان خارجی نمایشگاه از این طریق جبران شود.

تولید  و  فنی  مدیریت  چهار  دارای  پتروشیمی بندرامام 
فرآورش 1، فرآورش 2، بسپاران و کیمیا است که وظیفه 
تولید انواع محصوالت در سه زنجیره آروماتیک، پلی الفینی، 
کلر و پی وی سی را به عهده دارند، این در حالی  است که این 
شرکت از ابتدای امسال تا پایان آذرماه موفق به تولید بیش 
از 3.5 میلیون تن محصوالت در این سه زنجیره تولیدی شده 
است. شایان ذکر است با وجود اینکه پتروشیمی بندرامام و 

تحریم های  اولیه  فهرست  در  آن  زیرمجموعه  شرکت  پنج 
با همت و تالش کارکنان  اما  ظالمانه آمریکا قرار گرفتند، 
برنامه  از  صیانت  و  تولید  در  اهتمام  ضمن  توانست  خود 
و مواد  کاتالیست ها  تولید، در بخش داخلی سازی قطعات، 
شیمیایی نقش بی بدیلی را ایفا کند و قطعات و مواد بسیار 
زیادی  پتروشیمی کاربرد  به ویژه در صنعت  را که  حساسی 

داشتند بومی سازی کند.

تحقق بیش از 95 درصد 
برنامه تولید پتروشیمی بندرامام

 ۳.۵ از  بیش  امسال  ماه   9 در  پتروشیمی بندرامام 
میلیون تن انواع محصول شیمیایی و پتروشیمیایی را 
تولید کرد و موفق شد بیش از 9۵ درصد برنامه تولید 
خود را محقق کند.به گزارش روابط عمومی انجمن لوله 
و اتصاالت پی وی سی به نقل از  پتروشیمی بندرامام، 
این شرکت اهداف و برنامه های خود را منطبق با شعار 
اقدام های  این شعار  تحقق  به منظور  و  تدوین  سال 
مؤثر و حائز اهمیتی را برای رفع موانع تولید اجرایی 

کرد تا تولید حداکثری انجام شود.

گزارش

این شرکت از ابتدای 
امسال تا پایان آذرماه 
موفق به تولید بیش 
از ۳.۵ میلیون تن 
محصوالت در این سه 
زنجیره تولیدی شده 
است
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این مطلب گواه این ادعاست که بی ثباتی در این بازار کامال 
از  ارقام منتشر شده  و  آمار  بررسی  آشکارا موج می زند؛ چراکه 
مسیر  در  شدید  افت وخیزهای  از  حکایت  دادوستدها  جریان 
معامالت محصوالت پتروشیمیایی دارد که با محوریت تکانه های 
هفته  است.  تاثیرگذار  دادوستدها  میزان  بر  تقاضا  شدید حجم 

گذشته دو سیگنال اصلی در بازار خودنمایی کرد. 
مهم ترین عامل محرکی که سبب ثبت رشدی شتابان برای 
دادوستدهای محصوالت پلیمری شده مربوط به همسان سازی 
بهای نیمایی ارز با نرخ های هفتگی در معادله کشف نرخ پایه است. 
هفته گذشته نهاد متولی در اقدامی موثر، قیمت مبنای دالر در 
تعیین نرخ پایه محصوالت پتروشیمیایی را از میانگین ماهانه به 
میانگین هفتگی تغییر داد تا بتواند نوسان های کاهشی بهای ارز 
در بازار آزاد را با وقفه زمانی کوتاه تر بر نرخ پایه محصوالت این 

بازار منعکس کند.

  تقاضای پلیمرها با رشد 151 درصدی
هفته گذشته در بازار محصوالت پلیمری 87 هزار و 350 تن 
از انواع محصوالت پلیمری عرضه شد که حکایت از رشد 4/ 4 

درصدی دارد. در برابر این میزان عرضه، تقاضایی به میزان 83 
هزار و 932 تن شکل گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل رشد 

151 درصدی را به دنبال داشت. 
این میزان افزایش در حجم تقاضا، می تواند نیروی الزم برای 
اصلی  اما مساله  رود.  به شمار  اثرگذار  داده  این  از رکود  خروج 
بحث حفظ و تداوم افزایش حجم تقاضا است که چندی است 
تجربه ثابت کرده نمی توان به افزایش های کوتاه مدت آن دل خوش 
کرد؛ زیرا دوام زیادی ندارد و با نوسانی اندک در بازارهای موازی 

واکنشی شدید در تقاضا بروز می کند.
افزایش حجم تقاضا و به دنبال آن رشد میزان معامالت طی 
هفته گذشته به خوبی نشان از استقبال معامله گران این بازار از این 
رویکرد مدیریتی دارد؛ چراکه توانسته با ابزارهای در دست، اقدام 
به کنترل صحیح بازار کند. آن هم در شرایطی که رکود تقاضا طی 
هفته پایانی دی ماه بازار را تحت فشار جدی قرار داده بود. به نوعی 
که سقوط حجم معامالت را به ارقامی که از سال 96 تاکنون تجربه 
نشده بود، رقم زد. بنابراین میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز طی 
هفته گذشته سکان بازار را به دست گرفت و توانست فعاالن بازار 
را که پیش از این انگیزه چندانی برای خرید نداشتند را به میدان 

رشد بیش از 100 درصدی در حجم معامالت هفتگی
 بازار پلیمری رقم خورد

شمشیر دولبه افت وخیز در بازار پتروشیمیایی ها
جهت گیری های اثرگذار بر بازار محصوالت پتروشیمیایی هنوز راهی باثبات در پیش نگرفته است. به طوری 
که پس از افتی بسیار عجیب و بی سابقه طی هفته پایانی دی ماه، معامالت در هفته ابتدایی بهمن ماه رشدی 
محسوس را تجربه کرد.به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، پس از آنکه حجم دادوستد 
مواد اولیه پلیمری در بستر بورس کاال به کانال ۲8هزار تنی سقوط کرد، مجددا مسیر افزایشی را آن هم طی 
بازه زمانی یک هفته ای در پیش گرفت و به کانال 6۲ هزار تنی رسید. این میزان حجم معامالت نسبت به هفته 

ماقبل، حکایت از رشد ۱۱۵ درصدی دارد که رشدی بسیار جذاب و برجسته به شمار می رود.

گزارش

مهم ترین عامل 
محرکی که سبب 

ثبت رشدی شتابان 
برای دادوستدهای 

محصوالت پلیمری شده 
مربوط به همسان سازی 

بهای نیمایی ارز با 
نرخ های هفتگی در 

معادله کشف نرخ پایه 
است
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معامالت بورس کاال دعوت کند. البته نمی توان بحث تخصیص 
سهمیه های ماهانه بهین یاب برای برخی از گریدهای مواد اولیه 
که به صورت ماهانه شارژ می شوند را نادیده گرفت؛ چراکه عرف 
بازاری بر این است که این سیگنال در ابتدای هر ماه می تواند 
گره گشای افت محسوس تقاضا در پایان ماه ماقبل در نظر گرفته 
شود. بنابراین چنانچه این مطلب را در کنار نوسان های کاهشی 
بهای ارز در نظر بگیریم، می توان تا حدی رشد 115 درصدی 
حجم معامالت را توجیه کرد.نوسان های مثبت یک هفته ای درمان 
نیست اما نکته ای که نباید مغفول بماند، بحث افزایش داده های 
اثرگذار این بازار تنها برای یک هفته است که برای برخی از افراد 

امیدهای واهی تزریق رونق در بازار را به دنبال دارد. 
تجربه معامالتی در این بازار اثبات کرده که تشنج زدایی از جو 
عمومی معامالت این بازار با ُمسکن های کوتاه مدت رفع نخواهد شد؛ 
چراکه پس از گذشت زمانی کوتاه اثر تسکینی آن از بین خواهد 
رفت و مجددا سقوط به ورطه رکودی از جایی دیگر آشکار خواهد 
شد. به عبارت ساده تر در واقع چالش برون رفت بازار از شرایط 
رکود تقاضا، تنها با چند هفته کوتاه افزایش در حجم معامالت 
مرتفع نخواهد شد. زیرا مجددا این بازار پتانسیل اثرپذیری از سایر 

عوامل تاثیرگذار را دارد. 
بازاری، بسیار نسبت  آن هم در شرایطی که داده های مهم 
به شرایط اقتصادی و سیاسی حساس شده اند و با کوچک ترین 
را  بازار  آرامش  زدن  برهم  توان  غیرمعمول،  رخدادی  یا  بحث 
دارند. بنابراین برای رهایی از این تندبادهای بی ثبات کننده، تنها 
می توان به راهکارهای بلندمدتی دل بست که توان حفظ رشدهای 
کوتاه مدت را داشته باشد و به نقطه ای از تکامل برسد تا بتوان این 

افزایش های هفتگی را در این بازار تثبیت سازد.

  نرخ های جهانی، روند آرام کاهشی در پیش 
گرفتند

داخلی  معامالت  که  دیگری  عامل  ارز،  بهای  کنار  در 
قرار  تحت تاثیر  مستقیم  به طور  را  پتروشیمیایی  محصوالت 
می دهد، جهت گیری  بازارهای جهانی این محصوالت است. به نظر 
می رسد برای مدتی است بازارهای جهانی آرامشی نسبی را در 
پیش گرفته اند. همین امر برای هفته گذشته سبب تاثیر نسبتا 
آرام و کاهشی بهای قیمت های جهانی محصوالت پتروشیمیایی 
بر قیمت های پایه مواد اولیه در بورس کاال شد. بنابراین اثر کاهش 
میانگین هفتگی بهای دالر برحسته تر شد و توانست قیمت های 
پایه را به سمت نرخ های نزولی هدایت کند. این امر در شرایطی 
که قیمت های فعلی در نقطه جوش خود به  سر می بردند، بسیار 
موثر ارزیابی می شود؛ چراکه توانست محرکی قدرتمند برای رشد 
حجم تقاضا در بورس کاال به شمار رود.بازارهای جهانی نفت خام 
نیز آرامش نسبی را تجربه می کنند به طوری که تغییرات هفتگی 
بهای نفت خام برنت در محدوده 63/ 0 درصد قرار گرفته است. 
در روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش شاهد بهای 55 
دالر و 86 سنت برای هر بشکه نفت خام برنت بودیم. این درحالی 
است که در هفته گذشته نوسان زیادی به خود ندید و سعی کرد 
کانال 55 دالری را با کمی تغییر حفظ کند. بهای نفتا نیز به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین خوراک مایع شرکت های پتروشیمی در روز 
گذشته در قیمت 499 دالر و 99 سنت قرار داشت که حکایت از 
کاهش 17/ 0 درصدی در بهای هفتگی دارد. بنابراین نمی توان به 
زودی انتظار تغییر فاز جریان دادوستدهای بازار داخلی از مسیر 

رخدادهای بازار جهانی را داشت.
دنیای اقتصاد

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، بر اساس تفاهم صورت گرفته میان انجمن و نشریه پیام 
ساختمان، فهرست محصوالت پی وی سی مورد تایید انجمن در این رسانه انتشار یافت.

 همچنین یک مطلب علمی نیز با عنوان »چکیده ای از سواالت مهم در سامانه لوله کشی پالستیکی « نیز چاپ شده 
است.

انتشار فهرست لوله و اتصاالت پی وی سی مورد تایید 
انجمن در نشریه پیام ساختمان + یک مطلب علمی

برای هشتمین بار متوالی، فهرست لوله و اتصاالت پی 
وی سی مورد تایید انجمن در نشریه پیام ساختمان 

همراه با یک مقاله علمی منتشر شد.

گزارش

داده های مهم بازاری، 
بسیار نسبت به شرایط 
اقتصادی و سیاسی 
حساس شده اند و با 
کوچک ترین بحث یا 
رخدادی غیرمعمول، 
توان برهم زدن آرامش 
بازار را دارند
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پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
با  مشترک  نشست  در  نیارکی  صادقی  مهدی  سی،،  وی 
روسای سازمان های صمت 10 استان کشور که 70 درصد 
روند  مرور  با  دارند،  پوشش  تحت  پتروشیمی را  واحدهای 
از هدایت  تاکنون  عرضه محصوالت پتروشیمی از سال 97 
و  تولید  افزایش  سمت  به  محصول  این  تقاضای  و  عرضه 

کاهش تقاضای غیر واقعی خبرداد.
مدیریت  به  اشاره  با  وزارت صمت  امور صنایع  معاون   
اوج  پتروشیمی در  محصوالت  تقاضای  و  عرضه  وضعیت 
مصرف و تغییرات شدید نرخ ارز تصریح کرد: با رصد وضعیت 
آمار تولید بنگاه های صنعتی و انطباق آن با میزان تقاضای 
خرید این محصوالت در سنوات قبل، امکان افزایش تولید با 
توجه به افزایش حجم معامله محصوالت پتروشیمی نسبت 

به سنوات قبل فراهم شده است.

 صادقی نیارکی پیاده  سازی طرح افق )استانداردسازی 
برای  مناسب  زیرساخت  ایجاد  منظور  به  قیمت(  و  فاکتور 
مدیریت بهینه تقاضای مواد پتروشیمی و اصالح ساز و کار 
اقدامات وزارت صمت  پتروشیمی را  تخصیص سهمیه مواد 
گفت:  و  کرد  عنوان  تولید  فرآیند  در  سازی  شفاف  برای 
تخصصی  دفاتر  توسط  گرفته  انجام  اصالحات  اجرای  با 
وزارتخانه موفق به کنترل رقابت فزاینده مواد اولیه عرضه 
 PVC، مصرف  کننده  واحدهای  برای  کاال  بورس  در  شده 
SBR و  نساجی   PET، شیمیایی   PP  ، نساجی   BOPP،PP

شدیم.
استان ها  به  خطاب  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون   
بر رصد مستمر وضعیت آمارتولید واحدهای تولیدی تاکید 
دستی  پایین  صنایع  از  بسیاری  اولیه  مواد  گفت:  و  کرد 
نظیر صنایع غذایی، نساجی، کفش، مصنوعات پالستیکی، 

معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد:
شفاف سازی در بازار محصوالت پتروشیمی با واقعی 

سازی سهمیه های صنایع پایین دست
ایجاد زیرساخت مناسب برای مدیریت بهینه تقاضای مواد پتروشیمی

معاون امور صنایع وزارت صمت از به روز رسانی سهمیه مواد پتروشیمی بنگاه های دارای سهمیه باال در سامانه 
بهین یاب خبرداد و گفت: با اجرای اصالحات ساختاری و ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضای محصوالت 
پتروشیمی میزان تقاضای غیر موثر حدود ۱۱میلیون تنی در هشت ماهه سال 97 به 4 میلیون و 800 هزار تن 

در سال 99 کاهش یافت.

گزارش

با رصد وضعیت 
آمار تولید بنگاه های 

صنعتی و انطباق آن با 
میزان تقاضای خرید 

این محصوالت در 
سنوات قبل، امکان 

افزایش تولید با توجه 
به افزایش حجم 

معامله محصوالت 
پتروشیمی نسبت به 

سنوات قبل فراهم 
شده است
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و  پتروشیمی است  محصوالت  به  وابسته  و...  رزین  و  رنگ 
اگرسهمیه های واحدهای تولیدی به صورت مستمر توسط 
سازمان های صمت استانی رصد و نظارت نشود. امکان ایجاد 
فضا برای سوء استفاده و کمبود تصنعی محصوالت فراهم 

خواهد شد.
 صادقی نیارکی تاکید کرد: استان ها باید نسبت به ثبت 
آمار دقیق تولید توسط واحدهای صنعتی و تایید آن اهتمام 
جدی داشته باشند و براساس میزان واقعی تولید، سهمیه ها 
و  استانی  صمت  سازمان های  همچنین  یابد.  اختصاص 
خرید  از  پس  بنگاه ها  تولید  روند  بر  باید  حمایت  سازمان 

محصوالت پتروشیمی نظارت مستمر داشته باشند.
 معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: پاالیش مستمر 
میزان آمار تولید بنگاه های صنعتی متناسب با میزان خرید 
این  بازار  در  آرامش  ایجاد  بر  پتروشیمی عالوه  محصوالت 
رقابت  اثر  در  شدید  نوسانات  کنترل  به  منجر  محصوالت 
فزاینده برای صنایع پایین دست مصرف کننده محصوالت 
در  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون  پتروشیمی می شود. 
ادامه با مقایسه  وضعیت عرضه محصوالت پتروشیمی طی 8 
ماهه سال های 96 تا 99 افزود: با مقایسه 8 ماهه سال 99 
نسبت به 98 با اجرای اصالحات انجام گرفته نه تنها شاهد 
بورس که  در  معامالت  بلکه حجم  نبودیم  بازار  در  التهاب 
نشان از رونق در فضای تولید را دارد از افزایش 26 درصدی 
با سال  با مقایسه سال 99  برخوردار بوده است. همچنین 
97 که اوج التهابات در بازار بود، شاهد افزایش 10 درصدی 
موثر در  غیر  تقاضای  و کاهش 55 درصدی  معامله  حجم 
بازار بودیم، که این اتفاقات در این ایام به رغم افزایش 280 

درصدی نرخ ارز رخ داده است.
استان ها  همکاری  به  اشاره  با  نیارکی  صادقی   
محصوالت  تقاضای  و  عرضه  وضعیت  ساماندهی  در 
عرضه  وضعیت  مقایسه  با  کرد:  نشان  پتروشیمی خاطر 
که   96 سال  با  مقایسه  پتروشیمی در  محصوالت  تقاضا  و 
التهابی در بازار وجود نداشت نیز شاهد افزایش 33 درصدی 
حجم معامله و 16درصدی عرضه محصوالت در بازار بورس 

هستیم.
همه  سهمیه  اصالح  با  کرد  امیدواری  اظهار  وی   
واحدهای صنعتی متناسب با ثبت آمار تولید و اجرای کامل 
سیستمی(  صورت  به  سهمیه ها  مستمر  افق)رصد  طرح 
تقاضای محصوالت  و  روند عرضه  ثبات در  بر حفظ  عالوه 
به  گران  واسطه  برای  سازی  فرصت  پتروشیمی،امکان 
حداقل رسیده و تامین مواد اولیه با سرعت بیشتری بدست 

مصرف کننده واقعی خواهد رسید.
 معاون امور صنایع وزارت صمت در انتها بر لزوم افزایش 
تولید در محصوالت ملتهب از جمله انواع پلی پروپیلن ها، 
انواع پلی اتیلن ترفتاالتها و دی اتیلن هگزانول اشاره کرد و 
ریشه اصلی نابسامانی توزیع محصوالت پتروشیمی را کمبود 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست برشمرد و الزم است 
این  تولید  افزایش  بری  نفت  وزارت  سوی  از  ریزی  برنامه 

محصوالت صورت گیرد.
 وی همچنین نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر 
عرضه هفتگی محصوالت ملتهب را به منظور جلوگیری از 

ایجاد زمینه های واسطه گری را درخواست کرد.
شاتا

این بخشنامه در راستای بهره گیری از خدمات الکترونیکی 
در تسهیل فضای کسب و کار و تامین نیازهای عمومی و کاهش 
مراجعات حضوری مردم صادر شده و طی آن دستورالعمل هایی 
دستورالعمل،  این  اساس  بر  شده است.  تبیین  نیز 
تمامی واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف هستند ضمن 
اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل 

الکترونیک  خدمات  از  استفاده  تعهدنامه  و  درخواست  فرم 
روی سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامین 

اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.

صدور الکترونیکی مفاصاحساب ماده 3۸ تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای، صدور 
مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده )۳8( قانون 
تامین اجتماعی به کارفرمایان به صورت الکترونیکی 

را ابالغ کرد.

گزارش
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نهبندان گفت: 713  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اعتبار  با  شهرستان  این  در  نوین  آبیاری  سامانه  هکتار 
اجرا  دولتی پنج میلیارد و 790 میلیون تومان در دست 

است.
سطح  در  طرح   26 مقدار  از  افزود:  حیدرپور  علیرضا 
650 هکتار طرح آبیاری کم فشار است که با اعتبار چهار 

میلیارد و 500 میلیون تومان احداث می شود.
وی گفت: از مجموع این 26 طرح آبیاری کم فشار، 22 
پیشرفت  درصد   98 از  بیش  هکتار   562 در سطح  طرح 
فیزیکی دارد و چهار طرح در سطح 88 هکتار با 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
یک طرح  کرد:  عنوان  نهبندان  کشاورزی  مدیر جهاد 
و  میلیارد  اعتبار یک  با  آبیاری تحت فشار در 63 هکتار 
290 میلیون تومان هم در دست اجراست که بیش از 95 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ایرنا

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی سمنان گفت: با هدف 
کاهش مصرف آب، ارتقای بهره وری اقتصادی کشاورزی و 
و 340  هزار  در سطح، شش  راندمان کشاورزی  همچنین 
هکتار آبیاری نوین تحت فشار در سطح استان انجام شده 

است.
با موضوع  نشستی  در  حسین شاهینی ظهر سه شنبه 
بررسی عملکرد افزایش راندمان کشاورزی در بخش آب، به 
میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه از سال 98 تا 
کنون شش هزار و 340 هکتار آبیاری تحت فشار در سطح 
استان اجرا شده است، تاکید کرد: ارتقای راندمان با کاهش 

مصرف آب محور این طرح ها بوده است.
اراضی  در  نوین  آبیاری  طرح های  اجرای  افزود:  وی 
کشاورزی استان از سال 98 تا کنون 676 میلیارد و 750 

میلیون ریال هزینه در بر داشته است.
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: 
از سال 96 تا کنون میزان اجرای سیستم های آبیاری استان 

سمنان نسبت به سال های قبل از آن دو برابر شده که نشان 
از یک نهضت و کار جهادی در زمینه تجهیز آبیاری نوین 

در مزارع، باغات و مجموع کشاورزی استان سمنان دارد.
بازار

آبیاری نوین در 713 هکتار اراضی نهبندان 
در دست اجرا است

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان:

63۰۰ هکتار آبیاری نوین در استان 
سمنان اجرا شده است 
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حسنی مقدم با بیان اینکه 57 هزار هکتار از اراضی استان 
به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است، گفت: از 158 هزار 
هکتار اراضی آبی تاکنون 57 هزار هکتار به سیستم های نوین 

آبیاری قطره ای و بارانی مجهز شده است.
کشت  زیر  سطح  داشت:  اظهار  مقدم  حسنی  اسفندیار 
محصوالت کشاورزی در استان 780 هزار هکتار است که 185 

هزار هکتار آبی و مابقی دیم است.
وی با اشاره به سیستم آبیاری نوین افزود: از 158 هزار 
هکتار اراضی آبی تاکنون 57 هزار هکتار به سیستم های نوین 
آبیاری قطره ای و بارانی مجهز شده و در هشت سال اخیر 30 
هزار هکتار آب های تحت فشار با اعتبار 200 میلیارد تومان 

انجام شده است.
رئیس جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: بیش از 31 
درصد سطح زیر کشت اراضی در استان به سیستم آبیاری 
نوین مجهز و اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده به طوری که 

هر کشاورز می تواند در این راستا اقدام کند و به ازای هر هکتار 
آبیاری قطره ای تا 22 میلیون  بارانی 11 میلیون و  آبیاری 

تومان تسهیالت پرداخت می شود.
سفیر افالک

رئیس جهاد کشاورزی لرستان:

57 هزار هکتار از اراضی لرستان به 
سیستم آبیاری نوین مجهز شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی زنجان گفت: تا پایان امسال 
3500 هکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار 

مجهز خواهد شد.
جواد تاراسی در رابطه با طرح آبیاری نوین تحت فشار، اظهار 
کرد: طرح آبیاری نوین تحت فشار اراضی کشاورزی زنجان طی 
هفت سال گذشته به خوبی اجرا شده، به طوری که تاکنون 
بیش از 24 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به 
آبیاری تحت فشار مجهز شده است.وی از تجهیز 3500 هکتار 
از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز تا پایان 
امسال خبر داد و افزود: گفتنی است سازمان جهادکشاورزی 
کشاورزان  به  تحت فشار  آبیاری  طرح  اجرای  برای  استان 
تسهیالت با کارمزد 4 درصد پرداخت می کند.این مسئول با 
بیان اینکه 124 هزار هکتار از اراضی استان زنجان مستعد 
آبیاری تحت فشار است، تصریح کرد: هر سال بیش از 5000 

هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری تحت فشار مجهز 
می شود.

ایسنا

تجهیز 35۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
زنجان به آبیاری تحت فشار
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: در این 
 22000 و  زراعی  کشت  زیر  سطح  هکتار  شهرستان5500 
هکتار سطح زیر کشت باغی وجود دارد که 2586 هکتار از 
باغات شهرستان تحت پوشش آبیاری پر فشار و کم فشار قرار 
گرفته است.منگلی افزود: تا سال 92به میزان1720 هکتارتحت 
پوشش آبیاری نوین قرار گرفته و از سال 92 تا کنون 867 
هکتار تحت پوشش آبیاری پر فشار و کم فشار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به علت خرد مالکی اراضی شهرستان و 
باال بودن هزینه راه اندازی آبیاری تحت فشار در اراضی کوچک 
کشاورزان ازاجرای سیستم ابیاری تحت فشاردر اراضی خود 
استقبال نمی کنند، افزود: کشاورزان شهرستان بیشتر تمایل 
علت  به  زیر سطحی  یا  و  فشار  کم  آبیاری  روش  اجرای  به 
هزینه کمتر و قابل اجرا بودن در اراضی کوچک دارند.منگلی 
خاطرنشان کرد: اجرای این روش آبیاری در یک موتورپمپ 
مقرون به صرفه است ولی اجرابه صورت خرده مالکی مقرون 

ازاری هر هکتار 175 میلیون ریال  به صرفه نمی باشد و به 
تسهیالت پس از انجام مراحل اداری پرداخت می گردد.

ایانا

دیانتی گفت: 9 هزار و 50 هکتار از زمین های کشاورزی 
این شهرستان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب 
گفت: میاندوآب یکی از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری 
چوب  زراعت،  و  علوفه  شیر،  نهال،  تولید  در  و  بوده  استان 
رتبه نخست استانی، در تولید محصوالت زراعی و دامی رتبه 
دوم و در تولید محصوالت باغی رتبه سوم استانی را به خود 
اختصاص داده است.علی دیانتی با اشاره به تجهیز 9 هزار و 
50 هکتار از اراضی شهرستان میاندوآب به سیستم های نوین 
آبیاری، افزود:در حدود 119 کیلومتر پروژه انتقال آب با لوله در 
شهرستان میاندوآب اجرا شده است.وی با بیان اینکه هفت هزار 
600 هکتار احداث شبکه آبیاری و زهکشی اجرا شده است، 
اظهار کرد: نزدیک به سه هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی، 
10 کیلومتر جاده بین مزارع، 15 رشته احیا و الیروبی قنوات 

و 100 هزار هکتار تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی در این 
شهرستان اجرا شده است.

زرین خبر

تجهیز 26 هزار هکتار باغات شهرستان 
شهربابک به سیستم های آبیاری نوین

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

بیش از 9۰۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی 
میاندوآب  به آبیاری نوین مجهز شد
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از رشد 750 
درصدی اجرای سامانه های آبیاری نوین تحت فشار و کم فشار 

در این استان نسبت به سال های گذشته خبر داد.
خلیل  اردبیل  مرکز  صداوسیمای  خبرگزاری  گزارش  به 
نیکشاد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: 
خوشبختانه در اجرای سامانه آبیاری نوین تحت فشار و قطره ای 
عمل  موفق  گذشته  سال های  طی  اردبیل  استان  سطح  در 
کردیم که این موضوع اردبیل را در بین 10 استان اول کشور 
اجرای سامانه  قابل توجه  به رشد  اشاره  با  قرار داده است.او 
آبیاری تحت فشار و نوین در اراضی کشاورزی استان از رشد 
750 درصدی این سامانه نیز خبر داد.     افزایش 750 درصدی 

اجرای سامانه های آبیاری نوین در اردبیل
رئیس سامان جهاد کشاورزی استان همچنین اظهار کرد: 
برای جبران عقب ماندگی 30 سال گذشته استان در خصوص 
اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار و کم فشار ساالنه 

کشاورزی  اراضی  از  هکتار   400 و  هزار  سه  میانگین  بطور 
مستعد این استان تحت پوشش این سامانه قرار می گیرد.

صدا وسیما

افزایش 75۰ درصدی اجرای سامانه های 
آبیاری نوین در اردبیل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج گفت: 14 میلیارد و 
700 میلیون ریال اعتبار دولتی در قالب کمک بالعوض برای 
تجهیز اراضی کشاورزی و آبیاری نوین شهرستان آوج در سال 

جاری هزینه شد.
حسین میرزایی اظهار کرد: برای اجرای طرح های آبیاری 
نوین در شهرستان آوج سال جاری 17 میلیارد و 300 میلیون 
این  از  ریال هزینه شده که 2 میلیارد و 600 میلیون ریال 
مقدار آورده کشاورزان و سایر از طریق کمک های دولتی تامین 
شده است.مدیر جهادکشاورزی آوج با بیان اینکه با حمایت های 
دولت و پرداخت یارانه رغبت کشاورزان برای اجرای طرح های 
آبیاری نوین بیشتر شده است، افزود: در سال جاری بیش از 
180 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آوج به سامانه های 
نوین آبیاری تجهیز شدند.میرزایی ادامه داد: اجرای این طرح ها 
در صرفه جویی مصرف آب، کاهش هزینه های تولید در بخش 

کشاورزی و افزایش عملکرد و تولید محصوالت نقش اساسی 
دارد.

ایلنا

مدیر جهاد کشاورزی آوج اعالم کرد:

صرف 14 میلیارد ریال اعتبار جهت 
آبیاری نوین در آوج
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)۱400 /04 )تاریـخ اعتبار: ۳۱/
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شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

3-34209142-041آذرلولهآذربایجان شرقی1

اصفهان2

8-32359266-031آویسا لوله جی

27-45838024-031اینگل اتصاالت

7-35565205-031برج پلیمر

1-45488370-031پارس زنده رود پالست

10-22695503-021پلیمر گلپایگان

35556060-031تابان پولیکا

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلین لعل

2-57248150-031لوله گستر گلپایگان

20-46412710-031ناردین پلیمر

35598655-031نگاه نگین

4-35492111-031نوین پالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز3

تهران4
3-56545401-021پارس پولیکا

56220208-021صنایع پلیمر سمند

8-37271606-051پلیمر توسخراسان رضوی5

7-32255026-056مهراس کویرخراسان جنوبی6

خوزستان7
9-32907700-061پیشگام پالست اهواز

7-32278965-061شیلنگ و لوله خوزستان

9-32221747-024صبا لوله زنجانزنجان8

فارس9

8-38254557-071ایمن لوله

4-38215570-071آبساران

37744405-071پایدار پلیمر

3-38309001-071پلیمر پارس

080-37335078-071شیراز پالستیک

40-36307536-071لوله سپیدان بسپار

88014915-021کاسپین پلیمرقم10

6-66193854-021رونا پلیمرکردستان11

8-38228647-083اورامان غربکرمانشاه12

34287474-034کارون پلیکا رفسنجانکرمان13

46373285-086پلیمر یاسمرکزی14

32665669-081پلی سیناهمدان15

یزد16
35274568-035کارا لوله یزد

37272549-035یزد پولیکا
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تجـاری نــام هــای  لیسـت 
مـورد   U - P V C ت ال تصا ا
تاییــد انـجمن تولیدکنندگان 
 P V C اتصـــاالت  و  لولــه    
)۱400 /04 /۳۱ اعتبار:  )تاریـخ 

لیست لوله    و اتصاالت یو پی وی سی مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی 
در بخش فاضالب ساختمان )به ترتیب حروف الفبا(

اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

آذربایجان شرقی1
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهان پالست

32723225-044کند پالستآذربایجان غربی2

اصفهان3

8-32359266-031آویسا لوله جی

27-45838024-031اینگل اتصاالت

1-45488370-031پارس زنده رود پالست

46412859-031پارسانا پلیمر

10-22695503-021پلیمر گلپایگان

35720000-031پی وی سی صبا

42290609-031پلیکا پلیمر اصفهان

35556060-031تابان پولیکا

5-57248242-031تک ستاره گلپایگان

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلین لعل

2-57248150-031لوله گستر گلپایگان

7-35565205-031مدل پالستیک

20-46412710-031ناردین پلیمر

35598655-031نگاه نگین

4-35492111-031نوین پالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز4

تهران5

56-66819355-021تهران اتصاالت 110

3-56545401-021پارس پولیکا

55638112-021پلی رام برتر

55572819-021لوله سازان رزاقی

8-37271606-051پلیمر توسخراسان رضوی6

7-32255026-056مهراس کویرخراسان جنوبی7

خوزستان8
9-32907700-061پیشگام پالست اهواز

7-32278965-061شیلنگ و لوله خوزستان

9-32221747-024صبا لوله زنجانزنجان9

4-38215570-071آبسارانفارس10

88014915-021کاسپین پلیمرقم11

6-66193854-021نیک پلیمرکردستان12

کرمانشاه13
8-38228647-083اورامان غرب

34733539-083الوین پالست

46373285-086پلیمر یاسمرکزی14

یزد15

35274568-035کارا لوله یزد

5-37272362-035یزد پلیمر

37272549-035یزد پولیکا



ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

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

  09121676619 02165581330 مهندس حدادي
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.



می
، عل

ردی
ی کارب

واندن
ا، خ

زه ه
تا

 همــکاری پتروشــیمی Braskem بــا یــک 
شــرکت فناوری شیمیایی برای ساخت کارخانه  

 EDC

 تزریــق فوم به پروفیل هــای  PVC در یک 
مرحله

پروفیل هــای    بــرای   UV  اســتابالیزرهای  
PVC رنگی تیره 

 افزایش بازیافت پروفیل  PVC در اروپا

 تکنولوژی افزایــش مقاومت به  خوردگی و 
سایش تجهیزات اکستروژن

 پیشرفت در تجهیزات پایین دستی

 از بین بردن چشــم ماهــی در تولید پی وی 
سی سوسپانسیون

 بــازار پالســتیک های ســاختمانی تــا ســال  
2۰2۳ به ۱۰5.۷ میلیارد دالر خواهد رسید

 Ceresana بــازار جهانی اســتابالیزرها را 
تحلیل می کند

 لوله های  PVC تحت فشار اصالح شده

 واردات  PVCبه بالروس در نیمه نخســت 
سال جاری ۹/۳% افزایش داشته است

 آزمون عملکرد محل اتصال  لوله  PVC در 
برابر نفوذ ریشه 

 PVC-U راهنمــاي نصب ســريع اتصــاالت 
تحت فشار

 فــواره زدن مــواد )Jetting(عيــب قالــب 
تزريق پالستيك

 اثر مواد تشــکیل دهنده لوله های آبرسانی  
بر کیفیت آب آشامیدنی 

مکانیکــی  خــواص  و  خســتگی   بررســی 
پلی)وینیــل کلراید( گرید لوله با اســتفاده از 

ضایعات بازیافت شده
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گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

تـــــازه  ها

در صورت موفقیت نهایی، این پروژه می تواند تولید بیشتر EDC را نصیب  Braskem نماید و به طور بالقوه نیازهای 
این شرکت را برای واردات کاهش دهد تا بتواند بازده صنایع پایین دستی خود را برای PVC حفظ کند .  PVCیک ماده 

اصلی در ساختمان سازی است و برای تولید لوله، فریم پنجره، سایدینگ وینیل و سایر محصوالت استفاده می شود.
این شرکت مستقر در کالیفرنیا از فرایند EDC  eShuttle که شامل واکنش کلرید فلزی با اتیلن است برای سنتز  
EDC استفاده می کند. بنابراین نیاز به تولید گاز کلر برای واکنش با اتیلن نیست.  EDC ماده اولیه PVC به طور سنتی از 
واکنش گاز کلر با اتیلن تولید می شود. فرایند Chemetry شامل یک واکنش کلرید فلزی است که به گفته ی این شرکت 
از انرژی کمتری استفاده می شود. تفاوت در این است که در این فرایند از آب، نمک و برق برای تولید گاز کلر استفاده 
نمی شود و فقط یون کلراید با اتیلن واکنش داده می شود. ذکر این نکته الزم است که برای تولید کلر آزاد انرژی بیشتری 
نسبت به آزاد سازی یون کلراید نیاز است بنابراین برای تولید محصول نهایی  PVC در هزینه و انرژی صرفه جویی می شود.

 Braskem همکاری پتروشیمی
با یک شرکت فناوری شیمیایی
 EDC  برای ساخت کارخانه

شرکت  یک  با   Braskem پتروشیمی برزیلی  
ساخت  برای  متحده  ایاالت  شیمیایی  فناوری 
همکاری  برزیل  در  کلراید  دی  اتیلن  کارخانه 
نموده و همچنین اعالم کرده که به روش جدیدی 
به روش های  اند که نسبت  یافته  تولید دست  در 
تولید سنتی انرژی و هزینه کمتری صرف می شود. 

مرکز پالستیک آلمان)SKZ( روشی را برای تزریق فوم های 
عایق حرارتی به پروفیل های  PVC در یک مرحله ابداع کرده است. 
این پروفیل ها یک اکسترودر دومارپیچ ناهمسوگرد  برای تولید 
برای  PVC و یک خط اکستروژن فوم برای پلی استایرن توسعه 
یافته است. این دو بخش با یک قالب اکستروژن و به دنبال آن یک 
 واحد کالیبراسیون و خنک کننده متصل می شوند. طبق گفته ی

 Lang از SKZ-KFE ، پرکردن یک پروفیل با فوم یک فرایند چند 
مرحله ای است.چالش اصلی یافتن یک ماشین مفهومی مناسب و 
ترکیب اجزای سازنده در یک سیستم کامل و همچنین یافتن 
فرموالسیون بهینه فوم و طراحی یک قالب اکستروژن مناسب 
اکسترودر  یک  دارای  فوم  اکستروژن  بخش  آالت  بود.ماشین 
دومارپیچ همسوگرد، یک پمپ دنده ای برای ایجاد فشار و دو 
میکسر خنک کننده برای خنک کردن مذاب است. روش تزریق 
فوم به پروفیل های  PVC به بهبود عملکرد عایق کمک می کند.

این تکنیک را می توان برای همه ی پروفیل های  PVC در مواردی 
که عایق حرارتی باالیی برای کاهش انتشار CO2  و اتالف حرارت 
نیاز است از  جمله درب ها در خارج ساختمان و پروفیل های نما 

استفاده کرد. 

تزریق فوم به پروفیل های  PVC در یک مرحله
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تـــــازه  ها

با  ترموپالستیک  ماده  یک   )pvc  ( کلراید  وینیل  پلی 
استحکام باالست که در بسیاری از کاربردها به ویژه ساختمان 
سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به دلیل قابلیت 
دسترسی باال، وزن سبک، عملکرد هوازدگی خوب ، مقاومت 
استفاده  گسترده  طور  به  پذیری  بازیافت  و  آتش  برابر  در 
می شود. تقویت هوازدگی پروفیل های  pvc و در نتیجه افزیش 
طول عمر  محصول با افزودن رنگدانه های فرموله شده خاص 
 UV می شود.افزودن  انجام   TiO2 مانند  افزودنی ها  سایر  و 

Enhancer جدید عملکرد هوازدگی پروفیل های  پنجره و 
حصار را تا 60% افزایش میدهد در حالی که امکان کاهش 
فرموالسیون   در  معموال  که  دارد  وجود    TiO2 از استفاده 
پروفیل حدود 5 تا 10%  برای جلوگیری از تغییر رنگ و از 
بین رفتن استحکام ضربه استفاده می شود.توسعه این افزودنی، 
استفاده مداوم از  PVCوگرایش صنعت به سمت رنگ های 
تیره بدون نیاز به جایگزنی ترکیبات با قیمت باالتر را امکان 

پذیر می سازد.

استابالیزرهای  UV برای پروفیل های
  PVC رنگی تیره 

نوع  پنیسیلوانیا  یک  در    Penn Color شرکت 
 UV Enhancer نام   با  جدید    uv استابالیزر  
هوازدگی  عملکرد  می تواند  که   است  داده  ارائه 
این  دهد.  بهبود    %60 تا  را   pvc پروفیل های  
استابالیزر اخیرا توسط Penn Color برای استفاده 
در ترکیبات  pvc به ویژه برای پروفیل های  pvc با 
رنگ های تیره فرموله شده است و  و در روند رشد 

در عرصه ساختمان سازی تاثیر گذار بوده است.

بازیافت فریم پنجره  pvc سال گذشته در اروپا دوباره افزایش 
بازیافت داوطلبانه ی صنعت   پیدا کرد.vinul plus)متعهد در 
از پروفیل  اروپا( اظهار داشت که حدود 363000 تن  pvc در 
سال 2019  در  مرتبط  ساختمانی  محصوالت  و   pvc پنجره  
بازیافت شد. این مقدار برابر با 47% از کل بازیافت ها در اوپا و 
11% افزایش نسبت به سال 2018 بوده است. با این وجود، شیوع 
ویروس کرونا باعث کاهش بازیافت پالستیک در اروپا شده است 
که این موضوع بر میزان بازیافت  pvc نیز تاثیر گذاشته است. 
طبق گفته  vinylplus این  تاثیر، ممکن است به معنای تحقق 
نیافتن هدف این شرکت برای بازیافت  800000 تن  pvc در 
سال تا پایان 2020 باشد. عامل دیگر این است که پارلمان اروپا 

به طرحی  مبنی بر اجازه بازیافت محصوالت  pvc که حاوی 
افزودنی های منع شده )legacy( مانند نرم کننده های فتاالتی 
و کامپاندهای کادمیوم است، رای منفی داده است.براساس نظر 
مدیر وینیل پالس، این افزودنی ها می تواند یک تهدید اصلی در 
با   ®VinylPlus گذشته  سال   19 در  باشد.  بازیافت  اهداف 
اطمینان از رشد مداوم در بازیافت  PVC یکی از عوامل اصلی 
در اقتصاد چرخه ای بوده است. از سال 2000، 5,7 میلیون تن  
PVC  در چار چوب vinylplusبه صورت تجمعی بازیافت شده 
است. با تصویب استراتژی اقتصاد چرخه ای برای پالستیک ها در 
کمیسیون اروپا، بازیافت جایگاه برجسته تری پیدا می کند و تاثیر 

زیادی بر کل زنجیره ارزش پالستیک خواهد گذاشت.

افزایش بازیافت پروفیل  PVC در اروپا
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تـــــازه  ها

  CarbideX تکنولوژی پوشش Extreme Coatings شرکت
برای جایگزینی آبکاری کروم و نیترید بر روی بخش خوراک گیری 
مار پیچ های موازی و کونیکال را توسعه داده است. طبق گفته 
ی شرکت، این اقدام به دلیل نگرانی های زیست محیطی آبکاری 
با کروم و لزوم محافظت بهتر در برابر سایش و خوردگی است. 
 اپراتورها  می توانند 2 تا 5 برابر طول عمر تجهیزات را با فرموالسیون

کاربید  از   )C9000-nano و  C2000، C1000( CarbideX
تنگستن و کاربید کروم افزایش دهند. قابلیت مقاومت در برابر 
مارپیچ های  دو  جمله  از  مختلف  اجزای  در  می توان  را  سایش 
اکستروژن، روتور های اختالط پیوسته و سایر بخش ها در فرایند 

پالستیکی کردن بهبود بخشید.

 جایگزینی با کروم
 به گفته ی این شرکت  تکنولوژی جایگزینی آبکاری کروم 
از   گازهای خورنده  بنابراین  است،  متخلخل  غیر  )CPR( عمال 
مارپیچ حمله کنند. CPR همچنین  پایه  به  نمی توانند    PVC

مقاومت در برابر خوردگی و سایش را بهبود می دهد. گفته می شود 
که CPR از نظر زیست محیطی از آبکاری کروم سازگارتر است. 
ترکیبات کروم    Extreme Coatings طبق گفته ی شرکت
)vi( مورد استفاده در آبکاری کروم برخالف ترکیبات کاربید کروم 
)iii( مورد استفاده در سیستم CPR C4000 سرطان زا شناخته 
شده است .در برخی از کاربردها که فیلرهای ساینده منجر به 
سایش های زود رس می شوند، کاربید تنگستن کپسوله شده با 
فرموالسیون نانو C1000  و C9000 مقاومت به سایش بهتر را 
همراه با سطح باالیی از مقاومت در برابر خوردگی ارائه می دهد. 
رویکرد شرکت برای هرگونه مشکالت سایش و خوردگی، توسعه 
راه حل های سفارشی برای به حداکثر رساندن عمر تجهیزات است.

پیشرفت در تکنولوژی محصوالت پلیمری نیاز به پیشرفت همزمان 
در بخش خوراک گیری مار پیچ و تکنولوژی پردازش دارد.

بوده  همگام  پیشرفت ها  این  Extreme Coatingsبا 
به  پاسخگویی  برای  جدید  محصوالت  توسعه  به  همچنان  و 

خواسته های مشتریان ادامه خواهد داد.

تکنولوژی افزایش مقاومت به
 خوردگی و سایش تجهیزات اکستروژن

PVC  مارپیچ فوالدی نیترید شده در بخش خوراک گیری بعد از ۱0 ماه کار با :A
B:  بخش خوراک گیری مارپیچ های پوشش داده شده با CarbideX –CPR پس از ۱0 ماه  کار در همان شرایط با 

ماندگاری بیشتر
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پیشرفت در تجهیزات پایین دستی

 iCut لوله  برش  تکنولوژی  ایتالیا  از   Baruffaldi
سال   k2019 در  بار  اولین  برای  که  می کند  معرفی  را 
گذشته عرضه شد، چیزی که این سیستم برش را نسبت 
به سایر سیستم ها متمایزکرده عدم وجود تیغه های ستاره 
ای است، در عوض یک تیغه گرم شده در امتداد محور از 
طریق مکانیسم مستقلی که توسط موتورهای سروو تامین 
این   icut به  پیشرفته  افزار  می کند.نرم  حرکت  می شود، 
امکان را می دهد تا فرایند برش ساده باشد. این سیستم نه 
تنها لوله های  PP، PVC و  PE  صاف یا کاروگیت را برش 
میدهد بلکه برای هندسه های مختلف پروفیل مانند بیضی، 

مستطیلی و اشکال نامنظم نیز قابل استفاده است.

ایتالیا برای برش لوله های پالستیکی  از   SICA شرکت
تولید شده با مواد پیچیده و یا چند الیه نوعی اره الکتریکی 
توسعه داده است. سیستم های برش استاندارد ممکن است 
یا  و   PP-R،PVDF مواد  از  شده  ساخته  لوله هایی  برای 
آنهایی که با الیاف شیشه تقویت شده اند، مناسب نباشد.

ریزگرد  یا  تراشه  تولید  بدون  میتواند   TRKC 160E اره 
این سیستم  استفاده شود.   160mm قطر  تا  لوله ها  برای 
در  که  دستی  تنظیمات  به  نیاز  و  هیدرولیکی  اجزای  از 
تثبیت  مانند  است  شده  معاف  است  الزم  قبلی  ورژن های 

موقعیت برش و بازوهای شماشگر.
پارامتر مانند نوع ماده، قطر و ضخامت  با تعریف چند 
لوله از یک پنل عملیاتی، همه چیز به طور خودکار مدیریت 
می شود.هر حرکت، الکتریکی است که باعث کاهش صدا و 
افزایش دقت می شود. یک محرک سروو که واحد موتور و 
دنده را باهم ادغام می کند، حرکت و عملکرد بازوی برش 

را بهبود می بخشد.
پالستیکی  لوله های  ویژه   TRKC 160E الکتریکی  اره 
چند الیه یا لوله هایی است که از مواد پیچیده تولید شده اند.

برش های پیچیده

تیغه ی گرم

 تکنولوژی برش لوله بدون تیغه های ستاره ای
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 علت پدیده چشم ماهی:
ضربه،   خواص  شفافیت،  ماهی ها  چشم  تعداد  افزایش  با 

مشخصات ظاهری و خواص مکانیکی کاهش می یابد.
چشم ماهی می تواند توسط تعدادی از عوامل ایجاد شود:

1 آلودگی مقطع: 

پلیمر و نوع کاالیی  برای گرید   SPVC  شرایط پردازش
که ساخته می شود طراحی شده است. هر چه وزن مولکولی  

تر  سخت  پردازش  شرایط  باشد،   )PVC )K-VALUEباالتر 
است. دانه های  PVC با  K-value  باال باعث آلودگی پلیمر 
با  kvalue  پایین می شود و این پدیده چشم ماهی را افزایش 
می دهد زیرا  PVC با وزن مولکولی باال در دماهای پردازش 
پایین تر ژل نمی شود. آلودگی توسط دانه های SPVC با تخلخل 

بیشتر بعید است که منجر به پدیده چشم ماهی شود.

2 دانه های  SPVC با تخلخل پایین:

ذرات  pvc با تخلخل کم قادر به جذب نرم کننده و یا روان 

از بین بردن چشم ماهی
در تولید پی وی سی سوسپانسیون
توزیع  ماهی، ذرات پی وی سی  احتمالی وجود چشم  یادداشت دالیل  این 
نشده در محصوالت PVC فرآوری شده و نحوه حذف آنها را توضیح می دهد.

 مقدمه:
قطر ذرات SPVC در حدودμm ۱۵0 است. در داخل این ذرات، گویچه ها و در 
داخل گویچه ها، لیفچه ها با قطر ۱ تا μm ۲  تشکیل شده است و بسته به گرید، 
تخلخل ۱0تا ۳0% دارند. پالستی سایزر ها به ذرات  SPVC برای تولید اقالم انعطاف 
پذیر افزوده می شوند ) به عنوان مثال کابل های عایق یا تیوب های پالستیکی(. این 
امر همچنین باعث کاهش نقطه ذوب پی وی سی و سهولت پردازش آن می شود. 
به  تا  SPVC  مخلوط شوند  دانه های  با  باید  کننده ها  روان  در محصوالت سخت، 
اکستروژن کمک کنند. در هر دو نوع محصول دانه های SPVC  باید دارای تخلخل 
داخلی یکنواختی باشند و با اختالطی خوب با پالستی سایزرها و روان کننده ها 
مخلوط  هموژن  صورت  به   SPVC دانه های   هنگامی که  کنند.  تسهیل  را  فرایند 
با ذرات کناری ذوب نشوند، پدیده چشم ماهی در ماده فراوری  و  باشند  نشده 
شده رخ می دهد. دانه های  PVC مخلوط نشده را می توان به صورت توده هایی در 
ماده فراوری شده احساس کرد. اگر فیلم  PVC رنگی باشد، چشم ماهی به صورت 
دانه های سفید در پس زمینه رنگی قابل مشاهده است. این مشکل می تواند در 

تمام گرید های  PVC ایجاد شود.
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کننده ها که فرایند را بهبود می بخشند نیستند و باعث تولید 
چشم ماهی می شوند. تخلخل پایین ذرات  PVC می تواند به 

روش های مختلفی تشکیل شوند:
شستشوی  عدم  ذرات:  مضاعف  شدن  پلیمریزه   1

کامل راکتور پلیمریزاسیون می تواند منجر به باقی ماندن ذرات 
PVC در داخل راکتور شود. وقتی که بچ بعدی VCM  پلیمریزه 

می شود، این ذرات باقیمانده، مونومر مایع را جذب می کنند و 
در نهایت به عنوان ذرات جامد شیشه ای  PVC در می آیند.

2  عدم یکنواختی دانه های  pvc: شرایط پلیمریزاسیون 

سوسپانسیون در راکتور باید به گونه ای باشد که ذرات یکنواخت 
با تخلخل یکسان بدست آورد. تحت شرایط خاص محصول 
بخشی  یا حتی  و  دانه ها  از  برخی  و  باشد  ناهمگن  می تواند 
)شکل2( باشند  داشته  کمتری  تخلخل  می توانند  دانه ها   از 

که منجر به فرایند نا مناسب می شود.

 حذف چشم ماهی
چشم ماهی مانند لکه های سیاه یک مشکل آلودگی هستند. 
چند دانه SPVC در میلیون ها ذره برای ایجاد این مشکل کافی 
است. خصوصیات QC معمول ) مانند اندازه ذرات، تخلخل، 
دانسیته بالک  SPVC( اغلب تحت تاثیر قرار نمی گیرند. این 

مشکل تنها با پردازش پلیمر قابل شناسایی است.
آلودگی مقطع: از آنجایی که غلظت ذرات آلوده بسیار کم 

است، شناسایی منابع آلودگی بسیار دشوار است.
اگر چشم ماهی به یک مشکل تبدیل شود:

 اطمینان حاصل کنید که مواد تشکیل دهنده بار راکتور

) به عنوان مثال محلول آبی، VCM  تازه و بازیافت شده( عاری 
از آلودگی هستند و همه فیلترهای خط به خوبی کار می کنند.

 اطمینان حاصل کنید که راکتور و کندانسور)در صورت 
نصب( در پایان پلیمریزاسیون قبلی به خوبی شسته شده باشد.

تشکیل رسوبات در طی پلیمریزاسیون را کنترل کنید این 
رسوبات نه تنها می توانند دانه های  SPVC را در راکتور به دام 
بیندازند، بلکه این ذرات می توانند چشم ماهی را ایجاد کنند. از 

یک ماده ضد رسوب مناسب استفاده کنید.
دستی  پایین  تجهیزات  تمام  گرید،  تغییر  در صورت   
شامل مخازن، سانتریفیوژها، خشک کن ها، قیف و تجهیزات 

بسته بندی را تمیز کنید.
 PVC  آلودگی می تواند از منابع بسیار دور از انتظار به 

انتقال یابد، بنابراین همه احتماالت را در نظر بگیرید. 
 تغییرات گرید را طراحی کنید تا آلودگی مقطع منجر به 

مشکل چشم ماهی نشود.

 محصول ناهمگن/ مشکالت پلیمریزاسیون
در   SPVC ذرات   پراکندن  مفید،  ویژگی  آزمون  یک 
زیر  در  آنها  مشاهده  دقیقه  حدود 30  از  بعد  و  کننده  نرم 
میکروسکوپ نوری است. این آزمون شما را قادر می سازد تا 
ساختار داخلی و خارجی چند صد ذره را بررسی کنید. در 
حالی که از نظر آماری بسیار بعید است که بتوان وجود چشم 
ماهی در دانه را شناسایی کرد بلکه فقط می شود از ساختار 
ذرات برداشت کیفی کرد. با تجربه می توان موارد زیادی را در 

موارد فرایند های تشکیل ذرات در راکتور استنباط کرد.

DOP 150 غوطه ور در µm SPVC میکروگراف نوری ذرات 

 ذرات SPVC با ظاهری که در شکل1 نشان داده شده 
باعث  نباید  و  هستند  یکنواخت  تخلخل  و  اندازه  دارای 
در شکل 2 یک  میکروگراف  ماهی شوند.  مشکالت چشم 
ذره PVCغیر متخلخل ومناطق تیره را نشان می دهد و این 
به چشم ماهی  PVC در شکل 2  احتمال وجود دارد که  

حساس باشد. اصالح شرایط پلیمریزاسیون) استابالیزرهای 
بهبود  برای  غیره(  و  کندانسور  عملکرد  سوسپانسیون، 

همگنی دانه الزم است.
حل بسیاری از مشکالت کارخانه ها دشوار به نظر میرسد، 

اولین قدم تعیین علت و سپس رفع مشکل است.
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براساس نوع پالستیک ها، بازار پالستیک های ساختمانی به 
پلی استایرن بسط یافته، پلی اتیلن، پلی پرو پیلن، پلی وینیل 
کلراید و سایر موارد ) ورق های اکریلیک، ورق های پلی کربنات و 
پالستیک های تقویت شده( تقسیم شده است. پیش بینی می شود 
که پلی وینیل کلراید بزرگترین سهم از این بازار را در این دوره 
پیش بینی داشته باشد.پلی وینیل کلراید تا حد زیادی در لوله ها 
استفاده می شود و دارای خصوصیاتی از جمله رسانایی گرما، عایق، 
 pvc  مقاومت در برابر خراش، دوام و انعطاف پذیری است که بازار
را هدایت می کند. عالوه بر این، هزینه سایر مواد در مقایسه با  

pvc باالتر است.
براساس کاربرد، بازار پالستیک های ساختمانی به مواد عایق، 
پنجره ها و درها، لوله ها و سایر موارد) کرکره، پانل های سقف و 
لوله ها  بخش  اینها  میان  در  است.  شده  تقسیم  پوش ها(  دیوار 

بزرگترین سهم از بازار را در این دوره پیش بینی دارد. 
باالیی  وری  بهره  که  سبک  مواد  برای  رشد  به  رو  تقاضای 
بازار  در  لوله ها  کاربرد  رشد  به  می کند،  تضمین  ساخت  در  را 
پالستیک های ساختمانی کمک می کند. کاربرد مهم دیگر درب 

و پنجره هاست.

اروپا،  اقیانوسیه،  آسیا  برای  ساختمانی  پالستیک های  بازار 
آمریکای شمالی، خاورمیانه ، افریقا و آمریکای جنوبی مورد مطالعه 
پالستیک های  بازار  که  می شود  بینی  پیش  است.  گرفته  قرار 
 CAGR  ساختمانی آسیا اقیانوسیه از نظر ارزش در باالترین میزان
)نرخ رشد ساالنه مرکب( طی این دوره پیش بینی باشد. انتظار 
می رود بازار جهانی پالستیک های ساختمانی در این دوره پیش 

بینی رشد باالیی داشته باشد.
انواع  برای  تقاضا  افزایش  با  همراه  سریع  شدن  صنعتی 
پالستیک ها از صنایع مختلف مانند ساخت و ساز منجر به رشد 
بازار پالستیک های ساختمانی آسیا اقیانوسیه شده است. عالوه بر 
این، ظرفیت تولید باالی چین با نرخ پایین، این منطقه را برای بازار 

پالستیک های ساختمانی جذاب کرده است.
صنایع کلیدی مختلف مانند ساخت و ساز به دلیل در دسترس 
بودن نیروی کار ارزان، سیاست های حمایتی دولت و در دسترس 
بودن منابع طبیعی، از مناطق غربی به کشورهای آسیا اقیانوسیه 
به ویژه چین و هند منتقل شده اند که این به نوبه ی خود منجر 
به رشد و فرصت های مصرف بیشتر پالستیکهای ساختمانی در 

این منطقه خواهد شد.

بازار پالستیک های ساختمانی تا 
سال  2023 به 105/7 میلیارد 

دالر خواهد رسید

پالستیک های  بازار  گزارش  این 
)پلی  نوع  براساس  ساختمانی 
اتیلن،  پلی  یافته،  بسط  استایران 
پروپیلن( پلی  و  کلراید  وینیل   پلی 
پنجره  و  درب  عایق،  )مواد  کاربرد   ،
و  نهایی  کننده  مصرف  ؛  لوله ها(  و 
منطقه را تا سال 2023 تحلیل می کند 
و پیش بینی می شود که این بازار از 
75/6 میلیارد دالر در سال 2018 به 
105/7 میلیارد دالر تا سال 2023 با 
رشد ساالنه 6/9% برسد. رشد بازار 
رشد  به  ساختمانی  پالستیک های 
صنعت ساخت و ساز در هر دو بخش 
مسکونی و غیر مسکونی نسبت داده 

می شود.
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استابالیزرها معموال براساس سرب، قلع یا کلسیم سنتز می شوند. گزارش فعلی Ceresana همچنین صابون های فلزی 
مایع و سایر محصوالت را مورد بررسی قرار می دهد. استابالیزرهای  مبتنی بر سرب به طور گسترده ای توسط محصوالت 
با پایه قلع یا کلسیم جایگزین می شوند. Ceresana انتظار دارد که مصرف جهانی استابالیزرهای کلسیم 3/9% در سال 

افزایش یابد.
تقاضای جهانی برای استابالیزرهای مبتنی بر قلع احتماال در سال 2025 حدود 231000 تن خواهد بود. استابالیزرهای  
پایه سرب به طور کامل از بازار اتحادیه اروپا ناپدید شده اند. در اروپا استابالیزرهای مبتنی بر کلسیم تقریبا محبوبترین 
ترین نوع هستند. در مقابل آمریکای شمالی بیشتر از استابالیزرهای قلع استفاده می کنند. در کل، آسیا اقیانوسیه بزرگترین 
بازار منطقه ای برای استابالیزرهاست که سهم 57% را به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپای غربی و شرقی 

در جایگاه دوم قرار دارند.

استابالیزرها در کاربردهای مختلف
PVC است.  تولید و پردازش   در سراسر جهان مهمترین کاربرد استابالیزرها در صنعت پالستیک و به طور خاص 
بیشترین میزان استابالیزر در حال حاضر در تولید لوله های پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرد )حدود 375 هزار تن در 
سال 2017(. بیشترین مصرف استابالیزرها در وهله ی دوم  مربوط به پروفیل ها و پس از آن کابل ها، فیلم و کفپوش است. 
فروش این محصوالت تا حد زیادی به بخش ساخت و ساز بستگی دارد. بنابراین  توسعه صنعت ساخت و ساز از اهمیت 
ویژه ای در تقاضای استابالیزرها برخوردار است. برای مثال افزایش آگاهی های زیست محیطی منجر به استفاده گسترده 
ای از پروفیل های  PVC  با قابلیت صرفه جویی در انرژی در سراسر جهان می شود که به نوبه ی خود منجر به افزایش 
تقاضا برای استابالیزرهای مورد استفاده در این بخش می شود. Ceresanaپیش بینی می کند تا سال 2025 نرخ رشد 
 ساالنه 2/6% در بخش پروفیل وجود داشته باشد. در اروپای غربی و شرقی،  استفاده از پروفیل ها بر کل بازار حاکم است . 

در آسیا اقیانوسیه استابالیزرها عمدتا برای لوله ها استفاده می شوند.

 Ceresana بازار جهانی استابالیزرها را تحلیل می کند

نیاز  مورد  شیمیایی  مواد  استابالیزرها 
و  پالستیکی  محصوالت  از  بسیاری 
و  تولید  مواد  این  هستند.  الستیکی 
از  و  می سازند  قادر  را  ایمن  پردازش 
اثرات  برابر  در  الستیک  و  پالستیک 
اکسیژن  یا  ماورابنفش  نور  گرما، 
تحقیقات  شرکت  می کنند.  محافظت 
بازار Ceresana برای چهارمین بار بازار 
تحلیل  را  ضروری  افزودنی های  جهانی 
کرد  بیان   Ceresana عامل  مدیر  کرد. 
که در آمد حاصل از استابالیزرها تا سال 
می رسد.  دالر   میلیارد   5/5 به   2025
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تاریخچه
 اولین اصالح کننده های ضربه برای  PVC در سال 1950 توسعه یافتند و به طور کلی در جایی مورد استفاده قرار گرفت که 
نیاز به چقرمگی باال نگرانی اصلی است. یعنی جای که قربانی کردن استحکام برای دستیابی به سطح باالیی از چقرمگی قابل قبول 
است. چنین کاربردهایی شامل سایدینگ خانه ، فریم پنجره و لوله های گازی در استرالیا و هلند و لوله های معدنی در  افریقای 
جنوبی است. در این کاربردها حداکثر مقدار چقرمگی مورد نیاز است و مقداری کاهش در استحکام تحمل می شود. اخیرا در 
انگلیس و افریقای جنوبی مشخص شد که با بهینه سازی شرایط پردازش و افزودن اصالح کننده می توان ترکیبی از استحکام و 
چقرمگی باال را بدست آورد.لوله های تولید شده بر این اساس به صنعت آب انگلستان و بعد از آن در مدت کوتاهی در افریقای 
جنوبی معرفی شدند. لوله های  MPVC برای اولین بار در سال 1996 در نیوزلند تولید شد و از سال 1997 در استرالیا مورد 

استفاده قرار گرفته است.

MPVC  ویژگی های لوله های
 همانطور که گفته شد یکی از جنبه های مهم لوله های  MPVC دستیابی به ترکیبی از استحکام و چقرمگی باالست. این 

استحکام در وهله ی اول  توسط آزمون فشار اندازه گیری می شود اما چقرمگی  با چند روش ارزیابی می شود.
در مرحله ی اول لوله ها توسط آزمون ضربه سقوط آزاد مورد بررسی قرار می گیرند. لوله های مردود در این آزمون دچار شکست 
می شوند.در مرحله ی دوم  نمونه لوله ها با شکاف های تیز و طولی برش داده شده درسطح خارجی تحت آزمون فشارقرارمیگیرند 
.لوله های چقرمه به دلیل از بین رفتن ضخامت دیواره فقط متحمل یک کاهش استحکام می شوند ، نه به دلیل هندسه شکاف. 
یعنی لوله ها هیچ نشانه ای از حساسیت به شکاف ندارند.و در نهایت  یک تست برای ارزیابی استحکام و چقرمگی هر دو باهم در 
یک زمان وجود دارد. این تست حلقه ی  C  ناچدار است که اندازه گیری مقاومت تسلیمی و عدم وجود حساسیت به شکاف را 

ارائه می دهد.

لوله های  PVC تحت فشار اصالح شده
لوله های  PVC اصالح شده از نظر ترکیب مشابه با لوله های  PVC تحت فشار است که بیش از 40 سال در 

استرالیا استفاده می شود.
تفاوت در این است که در این نوع لوله ها یک اصالح کننده ضربه برای تغییر مکانیسم شکست اضافه 
بهینه  نیز  پردازش  شرایط  این  بر  عالوه  داشت  خواهند  داکتایل  رفتاری  مواد  این  بنابراین  می شود. 
 M-PVC  شده است تا بهره مندی کامل از اصالح کننده حاصل شود. یکی از جنبه های مهم لوله های
فرموالسیون است و شرایط پردازش به گونه ای است که ترکیب بهینه ای از استحکام و انعطاف پذیری 

حاصل می شود.
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وینیل  پلی  واردات   ،  DataScope گزارش  براساس 
ماه  شش  در  بالروس  به   )PVC  ( نشده  مخلوط  کلراید 
نخست سال 2020 کال در حدود 21300 تن بوده است که 
نسبت به سال قبل حدود 9/3% افزایش داشته است. تولید 
در  بالروس  بازار  از  با سهم حدود %84  روسی  کنندگان 
مدت زمان اعالم شده تامین کنندگان اصلی رزین بالروس 
با سهم حدود %7  اکراین  و  آلمان  تولیدکنندگان  بودند. 
و 6% به ترتیب دومین و سومین تامین کننده ی بزرگ 

رزین به بالروس بوده اند.
Source : ICIS

واردات  PVCبه بالروس در نیمه نخست سال جاری 
9/3% افزایش داشته است

 افزایش ظرفیت هیدرولیک
لوله های MPVC  به دلیل چقرمگی افزایش یافته با دیواره نازک تر از  PVC معمولی تولید می شوند این بدان معنی است 
که  قطر داخلی بیشتر است لذا سرعت جریان افزایش می یابد. بسته به رده لوله این افزایش سرعت جریان تا 15% امکان پذیر 

است. در نمودار باال مقایسه بین انواع لوله های  PVC  از لحاظ سرعت جریان با یک رده فشاری یکسان نشان داده شده است.
استاندارد استرالیایی  AS/NZS 4765 برای لوله های  MPVC در کاربردهای تحت فشار منتشر شده است. این استاندارد 
لوله ها در ابعاد 100 تا 600 میلیمتر را پوشش می دهد و در بسیاری موارد با ویژگی های منتشر شده در انگلستان و آفریقای 

جنوبی مشابه است.
شکل زیر راهنمای نصب لوله های  MPVC را نیز نشان داده است که با لوله های  UPVC  معمول تفاوتی ندارد.
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 Flora Black Hill تعدادی از آزمایش های عملی در مرکز
آدالید انجام شد. آزمایش های اولیه با دو نوع پوشش گیاهی 
شامل چاودار با ریشه نرم و تجمعی و درخت چای)ماللوکا( 
با ریشه ضخیم که قادر است از درون ترک های کوچک نفوذ 
کند و ترک ها را با رشد ثانویه گسترش دهد، انجام شد. در 
تمام موارد گیاهان در یک فضای محدود رشد می کنند تا 
اطمینان حاصل شود که محل اتصاالت با سیستم ریشه به 
با محلول  لوله آزمونه،   چالش کشیده می شوند. در درون 
هیدروپونیک پر می شود تا ریشه گیاهان برای نفوذ به درون 
داشته  نگه  حالتی  در  گیاهان  شوند.  تحریک  اتصال  محل 
می شوند که آب و مواد مغذی کافی برای زنده ماندن داشته 

آزمون عملکرد
محل اتصال

 PVC  لوله 
در برابر 
نفوذ ریشه 

باشند اما نه به حدی که انگیزه ای برای جستجوی بیشتر 
آب، وجود نداشته باشد.

 VC بتنی مسلح( و( PVC  ، FRC سه نوع لوله شامل
)سفالی( مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج بدست امده 

به شرح ذیل می باشد:
1  به عنوان پیامدی از این آزمون ها نتیجه شد که در 

 PVC  رابطه با بحث نفوذ ریشه اتصاالت آب بند االستومری
عملکرد بهتری نسبت به اتصاالت FRC و  VCدارند.

  FRCسفالی( و( VC 2  زبری سطح و تخلخل لوله های

)بتنی( سهم باالیی در سهولت نفوذ ریشه از اتصاالت آب 
بند االستومری دارند.

نکات برجسته آزمون:
آزمایشات سرعت نفوذ ریشه در یک دوره ۳۲ ماهه:

درصد نفوذ ریشهنوع لوله

PVC  0%لوله

87%لوله های سفالی

37%لوله بتنی مسلح

Iplex برای تعیین اینکه چه عوامل دیگری  CSIRO و  ای توسط  در سال های اخیر، بررسی های گسترده 
ممکن است بر توانایی اتصاالت لوله ها برای مقاومت در برابر نفوذ ریشه تاثیر بگذارد، انجام شد.

گرداوری و ترجمه:
اشرف غیاثی

 و ناهید نعیم ابادی
واحد تحقیق و توسعه شرکت

 تولیدی صنایع یزد پولیکا
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روش
1  لولـه را عمـود بـر محـور آن، بـرای بدسـت آوردن 

یـک قسـمت صاف تمیز، ببریـد، ترجیحاً با اسـتفاده از یک 
کاتـر گـردان لوله کـه برای بـرش لوله های ترموپالسـتیکی 

طراحی شـده اسـت )شکل 1(. 

2  پـخ زدن لبه هـای بیرونـی لوله به منظـور اطمینان 

از اینکـه لبـه ی لولـه با زاویه 15 درجـه وارد مادگی اتصال 
مي شـود، بایـد انجام شـود. در هـر صورت عملیـات پخ زدن 
بایـد انجـام شـود،  نبود پـخ می تواند منجر به خراشـیدگی 

چسـب در سـطح اتصال شـود )شکل 2(.

3  عمـق مادگـی اتصال را به منظور میـزان ورود لوله 

تـا شـانه داخلـی آن اندازه گیـری و طول مدنظـر در انتهای 
لولـه را نشـانه گذاری کنیـد )شـکل 3و4(. بـرای جزییـات 

بیشـتر، بـه جـدول زیر مراجعـه کنید. 

 قطر
اسمی لوله

 قطر اتصال/لوله
OD)mm(

 طول چسب
)mm(

 Sm پخ
)mm(

200200118/55/6

2252251315/6

2502501465/6

300300163/55/6

3753752065/6

4  بـا اسـتفاده از یـک دسـتمال کاغـذی تمیـز یـا 

اپلیکاتـور خیس شـده در پرایمـر مایع، هرگونـه اثر خاک و 
چربـی را از سـطح خارجـی لوله برای چسـب کاری آن جدا 
کنیـد. همیـن کار را بـر روی سـطح داخلی مادگـی اتصال 

تکـرار کنیـد؛ سـطح را نـرم نکنید )شـکل 5(.

سـطوح باید چند دقیقه قبل از اسـتفاده از چسـب خشـک 
شـوند. در نظـر داشـته باشـید کـه، پرایمـر مایع عـالوه بر 
تمیـز کـردن سـطح اتصـال، نقـش مهمـی در نرم کـردن و 
ایفـا  حاللـی  چسـب  پذیـرش  بـرای  سـطح  آماده سـازی 
می کنـد و سـبب ایجـاد عملکـرد فوق العـاده ای در اتصـال 

می گردد. 

راهنماي نصب سریع
گردآوری و ترجمه:اتصاالت PVC-U تحت فشار 

سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت

شرکت پارس پولیکا

شکل 1 

شکل 2 

شکل 3 

شکل 4 

شکل 5 
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5  چسـب حاللـی را بـه طـور یکنواخت و بـه صورت 

طولـی در هر دو قسـمت مونتاژ شـده )سـطح خارجی لوله 
و سـطح داخلـی اتصال( با اسـتفاده از یـک اپلیکاتور یا قلم 

مو سـایز مناسـب، بمالید.
اپلیکاتـور یـا قلـم مـو کـه دارای  از  توصیـه می شـود 
ابعـادی کمتـر از نصـف قطـر لولـه اسـت، اسـتفاده نکنید.

چسـب حاللـی باید برای تمام سـطوح درگیـر در طول 
لوله و اتصال اسـتفاده شـود.

 برای لوله تا قبل از قسـمت نشـانه گذاری شـده روی 
سـطح خارجی )شکل 6(

  بـرای اتصـال عمـق مادگی تا قسـمت شـانه داخلی 
)7 )شکل 

6  لوله را کامال وارد اتصال کنید )شکل 8(. 

7  لولـه بایـد در سـریعترین زمان ممکـن وارد اتصال 

شـود )زمان پیشـنهادی بین 20-25 ثانیه اسـت(. ِکشـنده 
مکانیکـی لولـه بـرای اتصـال لوله هـا و اتصـاالت بـا قطـر 

بـزرگ مـورد نیـاز خواهـد بود.

۸  بالفاصله پس از قرار دادن کامل لوله در اتصال، برای 

چند ثانیه قطعات متصل شده، را به یکدیگر فشار دهید. سپس 
با استفاده از یک پارچه تمیز ، چسب حالل اضافی را از سطح 

خارجی و تا حد امکان از سطح داخلی پاک کنید )شکل 9(. 

بهم  قطعات  در  حاللی  چسب  تا  داد  اجازه  باید    9

متصل شده به طور طبیعی و بدون ایجاد هیچ فشاری خشک 
شود.زمان مدنظر به میزان فشاری که اتصال باید تحمل کند، 
بستگی دارد.در موارد خاص که در ذیل به آنها اشاره شده 

است، زمان الزم باید مطابق دمای محیط باشد: 

قبل از جابه جایی محل اتصال:
درجه   10>T. محیط  دمای  برای  دقیقه   10 تا   5 از    

سانتی گراد
.T>10 درجه  برای دمای محیط  دقیقه  تا 20  از 15    

سانتی گراد
  برای تعمیر محل اتصال لوله ها در هر سایز و هر 

رده فشاری که در معرض تست هیدرولیکی نیست:
 1 ساعت برای هر اتمسفر فشار  اعمال شده

  برای محل های اتصال در لوله ها و اتصاالت با هر 
قطری که تحت آزمون فشار تا PN۱6 قرار می گیرند: 

 حداقل 24 ساعت
زمان الزم برای چسب حاللی به دمای محیط )تقریباً 25 

درجه سانتی گراد( بستگی دارد.
در شرایط خاص آب و هوایی )رطوبت ، دما و غیره(، توصیه 
تماس  بیشتر،  اطالعات  برای  واحد  فنی  خدمات  با  می کنیم 

بگیرید )شکل 10(.
 

 

شکل 6 

شکل 7 

شکل 8 

شکل 9 

شکل 10 
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در صورتی که اندازه قطر خارجی لوله و قطر داخلی اتصال بیش از 
حد مجاز )تلرانس( خود باشد، لوله خشک نمی تواند در مادگی 
خشک اتصال قرار بگیرد. قرارگیری فقط پس از استفاده از پرایمر 
مایع و چسب حاللی در هر دو قسمت مدنظر برای اتصال، امکان 
پذیر خواهد بود.چسب حاللی از همان رزین PVC مورد استفاده 

برای تولید لوله ، اتصال و شیرآالت، تولید می شود. 
چسـب حاللـی مـورد اسـتفاده روی سـطوح بـرای اتصـال 

همچنیـن بایـد مناسـب تلرانسـهای زیـر باشـد:  
  حداکثـر  interface) تلرانسـی کـه حداکثـر قطـر قابـل 
قبـول بزرگتـر از  حداقـل ورودی مادگـی اتصال باشـد. اتصال از 
نـوع  interface  کامـال کیپ اسـت و معموال بـا اصطکاک کامل 
و  فشـار لولـه بـه داخل اتصـال مونتـاژ می شـود(  0/2 میلی متر

  حداکثـر  clearance ) تلرانسـی کـه  بین لولـه و اتصال، 
فضـای خالـی وجـود دارد و لقـی ایجـاد می شـود یعنـی حداقل 
قطـر قابل قبـول لوله کوچکتـر از حداکثر ورودی مادگی اسـت( 

0/6 میلی متـر

  هنـگام اسـتفاده از پرایمـر مایع و چسـب حاللی، 
اقدامـات احتیاطـی زیر را در نظـر بگیرید: 

  از دسـتکش و عینـک محافـظ چشـم بـرای محافظت از 
دسـت ها و چشـم ها، اسـتفاده کنیـد. 

  از پرایمـر مایع و چسـب حاللـی در محیط کاری با تهویه 
مناسـب اسـتفاده کنید تا از تشـکیل کیسـه های هوایی شـامل 
بخـارات غلیـظ حـالل کـه می توانـد محرک دسـتگاه تنفسـی و 

چشـم ها باشـد،  ممانعت کنید. 
  بـه دلیـل فراریت طبیعی حالل در پرایمر مایع و چسـب 

حاللی، درب قوطی باید فوراً پس از اسـتفاده بسـته شـود. 
  حـالل در فـاز گازی تمایـل بـه تشـکیل مخلوط هـای 
قابـل اشـتعال دارد. بنابرایـن، منابـع اشـتعال ماننـد عملیـات 
جوشـکاری، تجمـع بارهـای الکترواسـتاتیک و سـیگار را باید  از 
محیـط حـذف کنیـد. در همه مـوارد، توصیه می-شـود کاماًل به 
دسـتوالعمل های سـازنده چسـب حاللی که بر روی بسـته بندی 

نوشـته شـده اسـت، پایبند باشـید. 
  بـه منظـور جلوگیـری از ایجـاد اتفاقـات ناگـوار در زمان 
اسـتفاده از پرایمـر مایـع و چسـب حاللـی عملیات اتصـال باید 

در دمـای محیـط و دامنـه بیـن 5+ تـا 40+ درجـه سـانتی گراد 
انجام شـود.  

  مقـدار چسـب حالل اسـتفاده شـده در محل هـای اتصال 
بـه عوامل مختلفـی )شـرایط محیطی، انـدازه لوله، ویسـکوزیته 
چسـب، تجربـه اپراتـور و ...( کـه اغلـب کّمی کردن همـه عوامل 

دشـوار است،  بسـتگی دارد. 
در ایـن مرحلـه، جـدول زیـر )لولـه و اتصاالت PVC سـخت، 
مصـرف تئـوری چسـب حاللـی( تقریبـا مقـدار پرایمـر مایـع 
و چسـب حاللـی مـورد اسـتفاده بـرای اتصـال لولـه و اتصـال با 

قطرهـای مختلـف را ارائـه می دهـد. 
 قطر

 اسمی لوله
)mm(

قطر لوله/
 اتصال

OD)mm(

تعداد اتصال 
 L۱ در هر

چسب حاللی

تعداد اتصال 
 L۱ در هر

پرایمر مایع
200225650
225250430
250280224
300315224
375400116

  پس از اتمام مراحل اتصال و قبل از اسـتفاده از محل های 
اتصـال در خـط، باید مطمئن شـوید که داخل لوله هـا و اتصاالت 
عـاری از هـر گونـه اثرات حـالل یا بخار آن می باشـد. ایـن موانع 

سـبب آلودگی مایعات انتقالی توسـط این خطوط می شـوند. 
  »شـایع ترین نقایـص« کـه در زیر ارائه شـده اسـت، انواع 
مختلـف نقایـص را کـه در زمـان عـدم چسـب کاری مناسـب به 

وجـود می آیـد را گـزارش می دهـد. 
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فواره زدن مواد چیست:
معموالً رزین مذاب به صورت جت جریان می یابد. با این حال ، هنگامی که از یک منطقه باریک )همچون نازل، گیت و...(  به 
یک فضای وسیع وارد مي گردد ، چنانچه ورود مواد خیلی سریع باشد ، گاهی اوقات به صورت نوارهایی پرواز می کند و بدون تماس 
با قالب، جریان می یابد. از این پدیده به عنوان جتینگ یا فواره زدن یاد می شود. بسته به ظاهر جت روی سطح یک محصول نهایی 

، بعضی از آنها بصورت نواري و برخی دیگر مه مانند هستند ، اما دالیل همگي آنها یکسان است.

)۲0cm شکل ۱: فوراه زدن مواد روي یک نمونه تزریقي )سایز نمونه: حدود

شکل ۲ :نحوه پر کردن رزین در طول تزریق

فواره مواد موجب شکنندگي قطعه، لکه هاي سطحي و افزایش نقاط ضعف داخلي قطعه مي گردد. با مقایسه الگوي پر 
شدن طبیعي قالب و فواره مواد در قالب )همانند شکل 3( متوجه خواهیم شد که در الگوي طبیعي پر شدن قالب، مواد از 
ابتداي ورود تا انتهاي حفره بصورت یکنواخت حرکت مي کنند در صورتیکه در فواره مواد، پر شدن قالب بسیار ناهماهنگ 

انجام مي گیرد.

شکل ۳ : نمونه فواره مواد و الگوي پرشدن طبیعي قالب

)Jetting( فواره زدن مواد
عیب قالب تزریق پالستیک

گردآوری و ترجمه:
سولماز عوض پور

مدیر کنترل کیفیت
 شرکت اینگل اتصاالت



43

www.pvc-asso.ir

سال 15   بهمن 99   شماره 128

خواندنی کاربردی

دالیل بروز پدیده جتینگ:
کوچک بودن ورودي مواد:

مهمترین دلیل فواره، اندازه گیت است. تصور کنید که چگونه یک اسلحه آب کار می کند ، پس درک پدیده فواره 
دشوار نیست. هرچه سوراخ )گیت( کوچکتر باشد ، قدرتی که آن را به بیرون هل می دهد زیاد است و باعث می شود که 

جت مواد بیشتر شود. دلیل این امر این است که عبور مواد از یک سوراخ کوچک، با فشار و سرعت زیاد انجام مي گیرد.

شکل 4: جت مواد در ورودي هاي کوچکتر

سرعت باالي تزریق:
در قالبهایي با قطر گیت ورودي یکسان، هر چه سرعت تزریق بیشتر باشد، جت مواد بیشتري پدیدار مي گردد.

شکل ۵ : سرعت تزریق باالتر، جت مواد بیشتر

ویسکوزیته باال / سیالیت کم 
در قالبهایي با قطر گیت و سرعت تزریق یکسان ، هر چه ویسکوزیته رزین باالتر باشد )میزان سیالیت کمتر باشد( ، 

جت مواد بیشتري رخ مي دهد.

شرایط افزایش ویسکوزیته به شرح زیر است: 
3  ویسکوزیته مواد 2  دمای پایین قالب  1  دمای پایین رزین 

)holding pressure( پایین بودن فشار نگهدارنده
با افزایش فشار نگهدارنده میزان فواره زدن مواد کاهش مي یابد و چنانچه فشار نگهدارنده اعمال شده، کافي نباشد، 

مقدار جتینگ آشکارتر مي گردد.

راه حل هاي رفع نقص فواره زدن در قطعات تزریق پالستیک
افزایش سایز گیت ورودي مواد

در گام اول باید بررسي کرد که آیا افزایش سایز گیت ورودي مواد امکان پذیر است یا خیر.گرچه این مرحله به شکل و اندازه 
محصول بستگي دارد اما چنانچه این تغییر عملیاتي باشد، تا حد زیادي مي تواند پدیده فواره زدن مواد را کاهش دهد. بهترین انتخاب 

براي گیت ورودي، طراحي قالب با ورودي کوتاه و پهن است. همچنین طراحي ورودي زاویه دار نیز مي تواند بسیار موثر باشد.
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شکل 6: تاثیر اندازه گیت ورودي در جت شدن

تغییر محل گیت ورودي مواد
در مرحله بعد، بررسي کنید که آیا امکان تغییر محل ورودي مواد وجود دارد یا خیر. در واقع پدیده جتینگ در اثر نیروي 
پاششي باالي رزین رخ مي دهد و چنانچه فضاي ورودي زیاد باشد جت نیز بیشتر نمایان مي گردد . اما اگر رزیني که از گیت خارج 
مي گردد بتواند به سرعت به دیواره برخورد کند، مي تواند منجر به حذف جت شود.حتي اگر مکان گیت ورود مواد قابل تغییر 

نباشد، انتظار مي رود اگر سوزن، دیوار و یا سدي در برابر گیت داخل حفره قالب ایجاد شود، همان اثر را بگذارد.

شکل 7- پدیده جتینگ در محل هاي مختلف گیت ورودي

کاهش سرعت تزریق 
سعي کنید از طریق تنظیمات دستگاه، سرعت تزریق را کاهش دهید. پیشنهاد مي شود بدین منظور از تزریق چند 

مرحله اي استفاده کنید و بجاي کاهش کلي سرعت، سرعت تزریق را در محل ورودي گیت پایین آورید.

کاهش ویسکوزیته رزین
  راه هایي جهت کاهش ویسکوزیته رزین وجود دارد که مي توان به مواد زیر اشاره کرد:

1   افزایش دماي رزین

2   افزایش دماي قالب

3   تغییر میزان سیالیت

4   بررسي فشار نگهدارنده

با افزایش فشار نگهدارنده، گاهی اوقات می توان جت را پوشش داد از این رو الزم است هنگام راه اندازي قالب، بررسي 
گردد فشار نگهدارنده به اندازه کافی باال هست یا خیر.

شکل 8: نحوه ایجاد جت مواد
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1. مقدمه 
در بسیاری از ساختمان های موجود، لوله های  PP - R برای ساخت شبکه لوله آب آشامیدنی از فضای باز تا داخل 
ساختمان استفاده می شود. اما این ماده به آرامی مواد آلی را به درون آب آزاد می کند که مستقیما بر کیفیت آب آشامیدنی 

تاثیر می گذارد  .
شیولی و همکارانش ، اثرات لوله مسی، لوله فوالد ضد زنگ و لوله PP - R را بر روی کیفیت آب آشامیدنی مطالعه 
کردند. نتایج تجربی نشان می دهد که پایداری کلی لوله های PP - R خوب است اما مقداری از مواد آلی حل شده در آب 

در این لوله ها مشاهده شده است. 
 با بهبود استانداردهای بهداشتی، اثرات مواد لوله بر کیفیت آب به طور اجتناب ناپذیر توجه را جلب خواهد کرد  چون 
بهبود دهنده ها و مواد افزودنی لوله های پالستیکی بر اندام های داخلی بدن انسان تاثیر خواهند گذاشت. لوله PVC - U و 
لوله PP - R مانند  لوله PE در میان لوله های پالستیکی متداول، به طور گسترده در شبکه لوله ابرسانی به کار می روند. 

این مقاله این سه نوع لوله را برای مقایسه و تحلیل اثرات مواد آن ها بر کیفیت آب انتخاب کرده است.  

2. محتوای آزمایش 
 ۲.۱. شاخص ارزیابی تجربی 

کشورهای توسعه یافته،  فن آوری پیشرفته و تجهیزات آزمایش کامل جهت شناسایی مواد سمی مختلف را در آب دارا 
می باشند. بنابراین به طور کلی آن ها از شاخص  مواد آلی به عنوان شاخصی برای تست کیفیت آب استفاده نمی کنند. 
اندازه گیری دقیق  TOC می تواند ماهیت مستقیم  مواد آلی را منعکس کند، بنابراین TOC به عنوان یک شاخص برای 
 ،CODMn و TOC ارزیابی آالینده های میکرو آلی در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد  . با مطالعه روابط بین
و همچنین بین ضرایب  THM و تست Ames ، می دانیم که محتوای TOC در آب آشامیدنی معموال بین 1.0 تا 4.0 

میلی گرم در لیتر است.   
از آنجایی که متداول کردن تست Ames دشوار است، توصیه می شود که از شاخص های روتین خاصی برای ارزیابی 

جهش پذیری آب آشامیدنی استفاده شود.  
 با توجه به نتایج  ارائه  شده توسط مقاالت ، TOC همبستگی خوبی با MA   دارد. بنابراین، این شاخص می تواند برای 

ارزیابی جهش زایی آب مورد استفاده قرار گیرد. معیارهای زیر به عنوان مرجع استفاده می شود
TOC < 1.0 mg/L  , MA)AT98( < 2 , تست  آب منفی است
TOC > 1.0 mg/L  , MA)AT98( > 2 , تست  آب مثبت است

 
۲.۲. مواد لوله های مورد آزمون 

  )PVC - U ( لوله پلی وینیل کلرید سخت ، )PE ( سه نوع لوله مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: لوله پلی اتیلن
اعداد و  بازار مواد ساختمانی محلی خریداری شدند.  از  لوله ها به طور یکنواخت  ) PP - R( . همه  لوله پلی پروپیلن  و 

مشخصات سه لوله در جدول 2.1 نشان داده شده اند.  

گردآوری و ترجمه:
سهیال غالمعلی پور 

مدیر کنترل کیفیت

 شرکت پرنگار پالستیک

اثر مواد تشکیل دهنده لوله های آبرسانی
 بر کیفیت آب آشامیدنی 

چکیده: 
PE( که معموال در پروژه های آب  PP - R و لوله   سه نوع لوله آبرسانی پالستیکی ) PVC - U، لوله 
آزمایش خیساندن  قرار گرفت.  یک  بررسی  مورد  مطالعه  این  در  قرار می گیرند  استفاده  مورد  رسانی 
استاتیک برای شبیه سازی توزیع آب در شبکه لوله آب آشامیدنی طراحی شد و مقدار کل کربن آلی 
) TOC(  به عنوان شاخص ارزیابی برای بررسی تغییر در میزان و سرعت آزاد شدن مواد آلی در لوله های 

پالستیکی مختلف در طول زمان انتخاب شد.  
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جدول ۲.۱ مشخصات نمونه های لوله مورد آزمون

 

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، تمام بخش های لوله مورد استفاده در این مطالعه به طور یکنواخت با طول 
30 سانتی متر برش داده  شدند.  

شکل ۱ شبیه سازی آزمایش خیس کردن استاتیک 

 
۲.۳. روش آزمایش خیساندن 

ایمنی بهداشتی تجهیزات و حفاظت در آب  ارزیابی  الزامات استاندارد  به  با توجه  این مطالعه، روش خیساندن   در 
آشامیدنی طراحی شد  .  

) ۱( آماده سازی آب  و پیش آماده سازی نمونه ها
 ،  0/04 mol/L  بیکربنات سدیم  محلول  شد:  انجام   GB/T17219-1998 استاندارد طبق  آب  نمونه  ماده سازی  آ

محلول  سدیم هیپوکلریتmol/L 0/025، محلول کلسیم کلرید mol/L 0/04 و آب دیونیزه  در آن استفاده شد. 
 pH  آب بین 7/8 تا 8/0، میزان کلر  2mg/L و سختی  آن 100mg/L  می باشد . آب  در همان روز مورد نیاز آزمایش 

آماده شد. مقدار TOC آب تازه آماده شده حدود mg/L 0/2-0/1 بود. 
بعد از اینکه بخش های لوله آزمایشی همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است برش داده شدند،  داخل و خارج 
آنها با آب شهری تمیز شدند، و به طور مداوم به مدت 30 دقیقه تحت جریان آب آشامیدنی مستقیم شستشو داده شدند 
و سپس سه بار با آب مقطر شسته شدند. هر دو انتهای لوله به طور محکم با درپوش های الستیکی تمیز پوشش شده با 

PTFE تمیز مسدود شدند. بالفاصله پس از آن،  لوله ها با آب تازه آماده شده برای آزمایش پر شدند.  

 ۲( فرآیند خیساندن 
فرآیند خیساندن  شامل دو حالت است. در حالت اول،  جریان آب در خط لوله ابرسانی در حالتی که  به طور مداوم 
  )25 ± 5  °C ( در لوله ها جریان دارد شبیه سازی شد: لوله های  مورد آزمون پر شده با آب، داخل انکوباتور در دمای ثابت
قرار داده شدند و از نور محافظت شدند.  پس از  24 ساعت، نمونه ها برای آزمایش برداشته شدند و مجدد برای سیکل 
بعدی با آب تازه پر شدند. برای این حالت، 7 سیکل خیساندن آزمایش باید به طور مداوم انجام شود و نمی توان آن را قطع 
کرد.  در حالت دوم قسمت های انتهای شبکه آبرسانی که ماندگاری آب در آن زیاد است شبیه سازی شد. اندازه گیری 
TOC پس از زمان ماندگاری 24، 48، 72، 144 و 240 ساعت انجام شد. عالوه بر این، در هر مورد یک نمونه شاهد 
جهت مقایسه در نظر گرفته شد: بطری های شیشه ای تمیز با همان حجم،  با آب تازه آماده  شده پر شدند و تحت شرایط 

مشابه با لوله ها مورد آزمون قرار گرفتند. 
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۲-4-  اندازه گیری  و روش آنالیز 
) ۱( تعیین TOC در نمونه های آب

مقدار TOC در نمونه آب نسبتا پایین است، بنابراین TOC با استفاده از  دستگاه طیف سنج مادون  قرمز غیر پراکنده 
) NDIR(  اندازه گیری شد . 

با توجه به شرایط اولیه آزمایش، موارد زیر بدست آمد: نسبت بین سطح تطبیقی بخش لوله و حجم نمونه آب؛ و 
مدت زمان خیساندن. میزان نشت TOC  از لوله مورد آزمون از تفاضل میزان TOC  آب موجود در لوله پس از انجام 
آزمون و مقدار TOC  آب تازه  به دست آمد. سرعت آزاد شدن مواد آلی در  لوله در واحد زمان و مساحت سطح واحد 

را می توان با توجه به فرمول زیر محاسبه کرد .  

که در آن : 
)ug/)d.cm2( ( TOC سرعت نشت :m

)mg/L( بر حسب  TOC غلظت :C
)d( مدت  زمان خیساندن : t

) cm -1( نسبت بین سطح لوله و حجم نمونه آب :  SA/V
می باشد.

3. نتایج تجربی 
 U-PVC از لوله TOC 3.1. مشخصات نشت 

 

شکل ۲. تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC  برای لوله U-PVC  در حالت اول 

 

شکل ۳ . تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC برای لوله U-PVC در حالت دوم 
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  U-PVC از لوله TOC همان طور که در  شکل 2 مشاهده می شود،  در حالت اول خیساندن ، غلظت و سرعت نشت  
به درون آب به ترتیب mg / L 0/034 و )μg/)d.cm2 033/ 0بود. غلظت TOC و سرعت نشت آن با افزایش سیکل ، 
با نوسانات اندک، روند رو به افزایشی آرامی را نشان می دهد. در حالت دوم  )شکل 3 ( ، غلظت TOC در آب  به تدریج 
با افزایش زمان  افزایش یافت و سرعت افزایش در 48 ساعت آهسته بود. پس از 48 ساعت ، غلظت TOC به سرعت 
 TOC به بیش ترین مقدار خود رسید. پس از 10 روز ، غلظت TOC افزایش یافت. پس از 96 ساعت ، سرعت نشت
 آزاد شده از لوله U-PVC  به درون آب به  mg / L 0/189 رسید هر چند که سرعت نشت در همه حال کم بود ) زیر

) μg/)d.cm2   0/043 (  در 96 ساعت اول،  سرعت نشت TOC باال بود و پس از آن سرعت نشت کمی کاهش یافت. 
به طور خالصه، نتایج در حالت اول نشان می دهد که لوله U-PVC  به طور مداوم  مواد آلی را در طول انتقال آب به 
آرامی آزاد می کند. حالت دوم نشان می دهد که نواحی آب ساکن در شبکه لوله آبرسانی، مواد آلی آزاد شده از لوله را جمع 
می کند و منجر به افت کیفیت آب می شود. در دو حالت آزمایش ، غلظت های TOC آزاد شده با زمان تغییر می کرد، اما 
سرعت نشت TOC در یک سطح بودند. به طور کلی در لوله های پی وی سی غلظت و سرعت نشت مواد آلی در طول 

آزمایش در سطح پایینی بود.

 PP - R از لوله  TOC ۳.۲. مشخصات  نشت
 

شکل 4.  تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC لوله PP - R در حالت اول 

  

شکل ۵. تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC لوله PP - R در حالت دوم 

عـلـمــی
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شکل های 4 و 5 نشان می دهد که با افزایش زمان خیساندن، آزادسازی مواد آلی در لوله PP - R مشابه با  لوله 
 PE است. غلظت TOC و سرعت آزاد شدن هر دو در طول اولین چرخه خیساندن به حداکثر رسیدند، که به ترتیب

mg / L 0/074 و )μg/)d.cm2  0/095  بودند.
 TOC برای آزاد کردن مواد آلی تضعیف و تثبیت شد، و غلظت PP - R از سیکل دوم تا سیکل هفتم، توانایی لوله

در  0/01 تا mg / L  0/03  و سرعت نشت TOC در 0/01 تا )μg/)d.cm2 0/04 حفظ شد.
 در مرحله اولیه خیساندن لوله PP - R، انحالل سریع مواد آلی ممکن است به دلیل حضور مواد افزودنی در سطح 
لوله نو باشد. در حالت دوم با زمان نگهداری طوالنی مدت آب، مواد آلی آزاد شده از لوله PP - R به درون آب در طول 

زمان انباشته می شوند.
 بعد از 10 روز خیساندن، غلظت TOC در آب موجود در  لوله PP – R  به  mg / L 0/19 رسید. نتایج باال نشان 
می دهد که لوله PP - R جدید به سرعت مواد آلی را در مرحله اولیه  آزاد می کند و مشکالت کیفیت آب را ایجاد می کند. 

در منطقه مرده شبکه انتقال آب، مواد آلی دارای افزایش تجمعی بوده و باعث تسریع تخریب کیفیت آب می شوند.  

 PE از لوله  TOC ۳.۳. مشخصات نشت
 

شکل 6. تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC لوله PE در حالت اول 

شکل 7 . تغییر در مقدار و سرعت نشت TOC لوله PE در حالت دوم 

عـلـمــی
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شکل های 6 و 7 نشت TOC در لوله PE را نشان می دهد که متفاوت با U-PVC  است. همانطور که در شکل 
ترتیب به   ، داشتند  را  مقدار  باالترین  چرخه  اولین  طول  در  نشت  سرعت  و   TOC غلظت  شده  است،  نشان داده   6 

mg / L 0/27و  )μg/)d.cm2  0/22 بعد از دومین سیکل خیساندن، غلظت و سرعت TOC آزاد شده از لوله PE به 
  TOC   و سرعت نشت mg / L 0/05  0/03 تا  TOC  سرعت کاهش یافت و در طول زمان تثبیت شد ، با غلظت
0/05 تا  )μg/)d.cm2 0/11 . غلظت و سرعت نشت TOC با افزایش چرخه خیساندن روند کاهشی و سپس تثبیت را 
دارند. نتایج باال نشان می دهد که لوله های PE نو به سرعت مواد آلی را در طول مرحله اولیه به درون آب آزاد خواهند 
کرد و با افزایش طول عمر لوله ، توانایی آن ها برای آزاد کردن مواد آلی کاهش خواهد یافت. در شکل 7، با افزایش زمان 
ماندگاری آب در شبکه لوله آب آشامیدنی، غلظت مواد آلی در آب افزایش خواهد یافت. با افزایش زمان خیساندن  از 24 
 0/71 mg / L  به TOC 0/42 افزایش یافت. برای 10 روز، غلظت mg / L  به TOC ساعت به 48 ساعت، غلظت
 TOC مربوط به 24 ساعت خیساندن بود. عالوه بر این، سرعت آزاد شدن TOC افزایش یافت که بیش از سه برابر غلظت
با افزایش زمان ماندگاری به صورت نمایی کاهش می یابد، که نشان می دهد توانایی لوله PE برای آزاد کردن مواد آلی در 
آب به تدریج با گذشت زمان کاهش می یابد. نتایج دو حالت خیساندن نشان می دهد که غلظت و سرعت نشت مواد آلی از 
لوله PE با افزایش طول عمر لوله کاهش خواهد یافت.  لوله نو به سرعت مواد آلی را در مرحله اولیه کار آزاد می کند که 
احتماال به دلیل وجود مواد افزودنی آلی در فرآیند تولید  در سطح لوله است  . عالوه بر این،  مناطق آب مرده در شبکه لوله 

به دلیل تماس طوالنی  مدت بین آب و لوله و تجمع مواد آلی، منجر به افت کیفیت آب می شود .
 

 نتیجه گیری 
این مطالعه نشان می دهد غلظت و سرعت نشت  مواد آلی در لوله های U-PVC  در دو حالت خیساندن پایین است  
و مقدار کمی از مواد آلی  را به آرامی به درون آب آزاد می کند. بررسی مشابه برای لوله های  PP - R و PE نشان می دهد 
که  در این لوله ها سرعت آزاد شدن مواد آلی در مرحله اولیه  سریع بود. سپس سرعت آزاد شدن مواد آلی کاهش یافت 
و با گذشت زمان ثبیت شد، اما کل نشتTOC  پس از ده روز برای لوله پلی اتیلن بیشترین مقدار را در بین سه نوع 

لوله داشت..  
آزمایش ها نشان داده اند که آزاد شدن مواد آلی از لوله ها یک فرآیند آرام و پیوسته است. حتی اگر طول عمر لوله 
افزایش یابد، آزاد شدن مواد آلی از لوله ها متوقف نخواهد شد. عالوه بر این، غلظت مواد آلی در آب  در سه نوع لوله با 
افزایش زمان ماندگاری آب افزایش یافت که نشان می دهد مناطق آب مرده در شبکه لوله آبرسانی منجر یه تجمع مواد 

آلی آزاد شده توسط لوله ها خواهد شد که  منجر به مشکالت کیفی آب می شود. 

عـلـمــی

 مرجع:
 Effects of Water-supply Pipe Materials on the Quality of Drinking Water, Journal of physics:
conference series, Yantao Zhang 2019 J.Phys. :conf . Ser .1176 042059
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1. مقدمه
از پلی )وینیل کلراید( )PVC( به دلیل خاصیت منحصر به فرد آن، معموالً در بسیاری از محصوالت تجاری مانند لوله ها، 
پروفیل های پنجره، ورق های سخت، کابل ها و غیره استفاده می شود. به خصوص، از PVC معموالً برای تولید لوله و اتصاالت 
بازار لوله و اتصاالت پلیمری توسط PVC تامین می شود ]1[. لوله های PVC به طور  استفاده می شود. حداکثر 40 درصد 
گسترده  برای سیستم های مختلف لوله کشی صنعتی و مصرفی مانند سیستم های لوله کشی تحت فشار، سیستم های انتقال آب 
و سیستم های لوله کشی فاضالبی و زهکشی تحت فشار استفاده می شود. یکی از مباحث فنی استفاده از ضایعات  PVC بازیافتی 
برای تولید سیستم های لوله کشی فاضالبی و زهکشی بدون فشار ارزان این است که ضایعات PVC بازیافت شده بر کنترل کیفیت 
اینگونه سیستم های لوله کشی تأثیر می گذارد زیرا کنترل ضایعات PVC بازیافتی به خوبی مدیریت نمی شود. جداسازی ضایعات 
از آالینده ها می تواند مسئله دیگری باشد]2[. در حالی که مقررات مربوط به استفاده از ضایعات PVC بازیافتی بسیار محدود 
است، جزئیات تغییر خصوصیات مکانیکی استاتیک و طوالنی مدت PVC با استفاده از ضایعات PVC بازیافت شده به ندرت مورد 
توجه قرار گرفته است. از آنجا که سیستم های لوله کشی PVC به عنوان برنامه های کم هزینه شناخته می شوند، تغییر برخی از 
خصوصیات کلیدی مانند خصوصیات مکانیکی، طول عمر و ... به درستی در این زمینه ارزیابی نشده است. عالوه بر این، از آنجا که 
سیستم لوله کشی یک زیرساخت بسیار ضروری است و برای چندین دهه در نظر گرفته شده است، پایداری طوالنی مدت تحت 
خستگی و بارگذاری خزش عالوه بر تغییر خصوصیات مکانیکی استاتیک، بسیار مهم است. به خصوص، تست های خستگی معموالً 
به عنوان یکی از تست های تسریع کننده موثر در نظر گرفته می شوند، بنابراین تالش هایی برای استفاده از ویژگی های خستگی در 

طراحی لوله های PVC انجام شده است ]3 ، 4[.
تحقیقات قبلی در مورد استفاده از PVC بازیافت شده عمدتاً بر روی مخلوط کردن PVC خالص و بازیافت شده ]10-5[، 
ترکیب PVC بازیافتی با پلیمرهای مختلف ]11-14[ و تأثیر پیری به دلیل استفاده مکرر از PVC بود. ]15[ با این حال، بیشتر 
 Ma .تحقیقات بر تغییر خواص مکانیکی استاتیک متمرکز شده اند و تحقیقات در مورد پایداری طوالنی مدت بسیار کمیاب است
و La Mantia]8[ تغییرات پایداری حرارتی و خواص مکانیکی را هنگام استفاده از بطری های نوشیدنی PVC بعد از مصرف 
و PVC گرید لوله بازیافت شده مطالعه کردند. آرنولد و همکاران ]9 ، 10[ خصوصیات مکانیکی PVC خالص و بازیافتی پس از 
مصرف را مقایسه کردند. Ajji ]13[ تغییرات خصوصیات مکانیکی PVC و پلی اتیلن )PE( خالص و بازیافت شده را بر اساس 
 PVC مواد افزودنی و پراکسیدها بررسی کرد. یاراحمدی و همکاران ]15[ تغییرات خصوصیات فیزیکی را هنگام استفاده مکرر از

اکسترود شده مطالعه کرده و رفتار تخریب طوالنی مدت را با استفاده از تست های پیری حرارتی تسریع شده مشاهده کردند.
در این مقاله، تأثیر استفاده از ضایعات  PVC پیش مصرف)pre-consumer که می تواند در طی مراحل ساخت لوله 
جمع آوری شود و سپس با PVC گرید لوله خالص مخلوط شود( بر خصوصیات استاتیکی و مکانیکی طوالنی مدت مورد بررسی 

چکیده
و  استاتیکی  خواص  مصرف)pre-consumer(بر  پیش   PVC ضایعات  از  استفاده  تأثیر  مقاله،  این  در 
مکانیکی طوالنی مدت بررسی شده است. خصوصیات تخریب مخلوط PVC خالص با ضایعات خرد شده 
پیش مصرف و ضایعات لوله های PVC با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله کروماتوگرافی ژل تراوایی 
)GPC(، تجزیه و تحلیل گرماوزن سنجی )TGA(، فلورسانس اشعه ایکس )XRF( و طیف سنجی مادون 
قرمز تبدیل فوریه )FTIR( مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تغییر خواص مکانیکی استاتیک به عنوان 
 PVC تخریب ضایعات  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  پیش مصرف   PVC لوله  افزودن ضایعات   از  بعی  تا
بازیافتی بررسی شده است. عالوه بر این، آزمایشات خستگی برای ارزیابی پایداری طوالنی مدت مخلوط 
PVC خالص و ضایعات PVC بازیافتی انجام شده و سطح شکست به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته 

تا تغییر مکانیسم شکست مشخص شود.

گردآوری و ترجمه:
مسلم میرزایی 
کارشناس تحقیق و توسعه
 شرکت لوله گستر خادمی

بررسی خستگی و خواص مکانیکی پلی)وینیل کلراید( 
گرید لوله با استفاده از ضایعات بازیافت شده
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 )crushed pre-consumer( خالص با خرد شده پیش مصرف PVC قرار گرفته است. خصوصیات تخریب با مخلوط کردن
و ضایعات لوله PVC با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله طیف سنجی GPC، TGA ، XRF و  FTIRآنالیز شده است. تغییر 
خصوصیات استاتیکی مکانیکی به عنوان تابعی از افزودن ضایعات  لوله PVC فرآیند شده بررسی شد و مربوط به تجزیه و تحلیل 
 PVC بازیافتی است. عالوه بر این، آزمایشات خستگی برای ارزیابی پایداری طوالنی مدت مخلوط با ضایعات PVC  تخریب ضایعات
خالص و ضایعات بازیافت شده PVC انجام می شود و سطح شکست در جزئیات بررسی شده است تا تغییر مکانیسم شکست را 

نشان دهد.

2. مواد و آزمایشات
PVC .۱-۲ خالص و ضایعات PVC بازیافتی

PVC خالص مورد استفاده در این مطالعه از نوع تجاری PVC گرید لوله برای سیستم های لوله کشی فاضالب و زهکشی است 
و یک هموپلیمر با درجه پلیمریزاسیون DP( 1000(  و K-value 66 از LG Chem )یئوسو ، کره( است. ضایعات بازیافت 
شده PVC از فرآیند های مختلف اکستروژن لوله جمع آوری شده و به صورت فلس خرد شده و بدون هیچگونه افزودنی اضافی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 PVC خالص با ضایعات PVC بازیافتی با وزن های مختلف تهیه شد. ترکیب PVC خالص و ضایعات PVC پنج نمونه با ترکیب
بازیافت شده با کد نمونه در جدول 1 نشان داده شده است. V و R در کد نمونه به ترتیب PVC خالص و ضایعات PVC بازیافت 

شده را نشان می دهد و V و R نشان دهنده کسر وزن هر پلیمر است.
جدول ۱.  ترکیب ضایعات پی وی سی خالص  و بازیافت شده با کدهای نمونه )V: پی وی سی خالص ،R پی وی سی بازیافتی(

۲-۲ نمونه ها و آزمایش ها
مخروطی نوع  اکسترودر  از  استفاده  با  میلی متر   3,24  ~  3,10 ضخامت  و  میلی متر   32 عرض  با  نمونه   نوارهای 

)KMD 2-25KK( از Krauss Maffei )مونیخ ، آلمان( اکسترود شدند و نمونه های آزمایشی با ماشینکاری نوارها ساخته شد. 
هنگام اکسترود نوارها، دمای آداپتور و دای به ترتیب 185 و 190 درجه سانتیگراد و دمای سیلندر 180 / 182 درجه سانتیگراد 
 PVC بود. سرعت پیچ و انتقال اکسترودر به ترتیب 15 و 10 دور در دقیقه بود. درجه پلیمریزاسیون ضایعات  مخلوط شده با
خالص )V100R0( و PVC بازیافتی )V0R100( توسط یک سیستم GPC سفارشی از سیستم های Waters GPC انجام شد 
  )Q5000( TGAو XRF محتویات اجزای معدنی و مقدار خاکستر موجود در نوارها با استفاده از .)میلفورد ، ایاالت متحده آمریکا(
از وسیله New Castle, U.S.A( TA(مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این، ساختارهای شیمیایی نوارها با استفاده از یک طیف 
سنجEquinox 55( FTIR(  ازBruker )Billerica, U.S.A(  انجام شد. نمونه های هر دو GPC و TGA از ناحیه مرکزی 
نمونه های آزمایش خمشی جمع آوری شد. نمونه های GPC توسط تتراهیدروفوران )THF( حل شد. TGA با دو نمونه تکرار شد تا 
قابلیت تکرار نتایج آزمایش را تأیید کند. خصوصیات مکانیکی نوارها به ترتیب با استفاده از آزمون های کششی و خمشی بر اساس 
ASTM D638 و D790 مورد آزمایش قرار گرفتند و سرعت بارگیری 10 میلی متر در دقیقه بود. هندسه نمونه آزمایش های 

کششی و خمشی در شکل 1 نشان داده شده است. 

)ASTM D790( آزمون خمشی )b ، )I نوع ASTM D638( آزمایشات کششی و خستگی ) a، شکل ۱ . هندسه نمونه
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آزمایشات ضربه ایزود نیز بر اساس ASTM D258 اجرا شد. آزمایشات خستگی با استفاده از نمونه های آزمون کششی 
)ASTM D638 نوع I( همانطور که در شکل)a( 1 در دمای اتاق نشان داده شده است، با استفاده از سیستم تست هیدرولیک 
سروو Instron 8872 )نوروود ، ایاالت متحده( انجام شده است. برای آزمایش خستگی کنترل شده از موج سینوسی استفاده شد. 
نسبت تنش )R( و فرکانس آزمون به ترتیب 0/01 و 5 هرتز بودند. پنج سطح تنش برای آزمونهای خستگی بین 25 ~ 65 درصد 
استحکام کششی هر نوار انتخاب شد و منحنی های S-N معمولی رسم شد. معموالً شناخته شده است که تغییر استحکام خستگی 
PVC در بیش از 2 میلیون سیکل بر حد خستگی تأثیر نمی گذارد ]16[ بنابراین، در این مقاله، آزمایشات خستگی کمتر از 3 
میلیون چرخه انجام شده است. تجزیه و تحلیل فراکتوگرافی برای درک مکانیسم شکست نمونه های شکسته شده با استفاده از 
  SEM)S-3500(و میکروسکوپ الکترونی روبشی AnMo Electronics Corporation از AM-413ZT میکروسکوپ نوری

از Hitachi انجام شد.

3. نتایج و بحث
۳-۱. خصوصیات تخریب مواد

PVC خالص و PVC بازیافت شده توزیع وزن مولکولی بسیار مشابهی را با استفاده از GPC نشان می دهد که در شکل 2 
نشان داده شده است.

شکل۲ . توزیع وزن مولکولی PVC خالص و بازیافت شده با مواد مرجع با استفاده از GPC DP(: درجه پلیمریزاسیون(

ترسیم شده است. هر دو طرف  نیز   )DP( پلیمریزاسیون  با درجه مختلف  نمونه مرجع  نتایج GPC سه   در شکل 2، 
PVC خالص و بازیافت شده در شکل 2 نشان می دهد که از کمک فرآیندهای یکسان برای هر دو PVC استفاده می شود. 
بازیافتی  PVC مولکولی  وزن  توزیع  اگرچه  نمی شود،  مشاهده   PVC نوع  دو  بین   GPC منحنی  در  توجهی  قابل   تفاوت 

)Mn = 73 322 و Mw = 153 538( در مقایسه با PVC خالص ) Mn = 75 677 , Mw = 159 780( کمی به سمت 
چپ منتقل شده است. این می تواند نشان دهد که PVC بازیافتی تا حدودی تخریب شده است.

ویژگی های تجزیه حرارتی و محتوای فرار توسط TGA بررسی می شود، همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است. همه 
نمونه ها در حدود 260 درجه سانتیگراد کاهش وزن دارند و این بدان معناست که بیشتر اجزای HCl از جمله دهیدروکلراسیون 
در این دما تجزیه می شوند ]17[. با افزایش مقدار PVC بازیافتی، دمای تجزیه دوم و سوم کمی به دمای باالتر منتقل می شود. 
 PVC بازیافت شده افزایش می یابد و میزان باقی مانده های PVC عالوه بر این، مقدار مواد باقیمانده غیر فرار با افزایش مقدار
 PVC است. چنین مقدار زیادی از باقی مانده های غیر فرار در )٪wt 4,97( خالص PVC بیش از دو برابر )٪wt 10,76( بازیافتی
بازیافتی، ناهمگنی مخلوط با PVC بازیافتی را افزایش می دهد. در جدول 2، ترکیب اجزای معدنی PVC خالص و PVC بازیافتی 
با استفاده از XRF نشان داده شده است. مشاهده می شود که با افزایش مقدار PVC بازیافتی، مقدار سرب )Pb( که پایدارکننده 
حرارتی برای بازیافت PVC است، افزایش می یابد. عالوه بر این، مقدار خاکستر و مواد پرکننده مانند CaCO3 نیز با افزایش مقدار 

PVC بازیافتی افزایش می یابد.
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جدول ۲. ترکیب معمول پی وی سی خالص و بازیافتی ]درصد وزنی[

 

TGA شکل۳ . ویژگی های تجزیه حرارتی و بررسی کردن مقدار فرار به وسیله

تغییر ساختارهای شیمیایی با افزودن PVC بازیافتی با استفاده از طیف سنجی FTIR بررسی شده است. مشاهده شده 
است که با افزایش PVC بازیافت شده، پیک در نزدیکی 900cm-1 افزایش می یابد، که ممکن است تشکیل الفین های سیس یا 
الفین های آروماتیک را نشان دهد ]18-20[. دو توضیح برای این امکان پذیر است: )1( پایدار کننده حرارتی بی اثر یا نامناسب 
PVC بازیافتی ممکن است باعث پیوند عرضی موضعی ساختارهای الفین پس از حذف HCl شود و )2( تشکیل ساختارهای 
پلی ان حاوی پیوندهای دوگانه قبل از اتصال عرضی با واکنش کافی پایدارکننده های حرارتی. با این حال، همانطور که در شکل 
2 نشان داده شده است ، اتصاالت عرضی قابل توجهی به وضوح مشاهده نشده است ، بنابراین مورد دوم ممکن است توضیح 

منطقی تری باشد، به خصوص اگر مقدار مناسب پایدارکننده های سرب به PVC بازیافتی اضافه شود.
۳-۲. خواص مکانیکی استاتیک

ترتیب در 45 مگاپاسکال ، 2,29 گیگاپاسگال و  به    V100R0استحکام کششی، مدول االستیک و کرنش در شکست
120درصد اندازه گیری شد و مقاومت ضربه ایزود نیز 7.3kJ/m2 اندازه گیری شد. تغییرات خواص مکانیکی استاتیکی نوارها در 

جدول 3 و شکل 4 خالصه شده است. 
جدول ۳. نتایج تجربی خواص مکانیکی
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شکل 4. تغییر خصوصیات مکانیکی با مقدارهای مختلف PVC بازیافت شده. 

)a( مدول ، )b( استحکام ، )c( خصوصیات کششی ، )d( ازدیاد طول کششی و مقاومت ضربه ایزود

 PVC 4 نشان داده شده است ، مدول های کششی و خمشی با افزایش مقدار ضایعات بازیافت شده )a(همانطور که در شکل
افزایش می یابد ، و هر دو مدول PVC بازیافتی، یعنی V0R100، باالتر از PVC خالص، یعنی V100R0، گزارش داده شده است، 

که ممکن است ناشی از شکنندگی PVC بازیافتی به دلیل تخریب باشد. 
جالب اینجاست که هر دو مدول پس از مخلوط کردن مقدار PVC بازیافتی 50٪ یا بیشتر، به سرعت افزایش می یابند. ارتباط 
بین مقدار PVC بازیافتی و استحکام   های کششی / خمشی در شکل )b( 4 نشان داده شده است. برخالف مدول های کششی و 
خمشی ، استحکام های کششی و خمشی تا نمونه V50R50 کاهش می یابد و پس از آن با افزودن PVC بازیافتی افزایش می یابد. 

استحکام کششی و خمشی PVC بازیافتی برابر یا کمی کمتر از PVC خالص است. 
چنین رفتاری را می توان با دو پدیده مخالف توضیح داد: )1( سفت شدن مخلوط با افزودن PVC بازیافتی و )2( ناهمگنی 
 PVC خالص و PVC بازیافتی کنترل نشده )شکل 3 را ببینید(. ناسازگاری PVC مخلوط به دلیل تشکیل باقی مانده ها با افزودن
بازیافت شده نیز می تواند یک دلیل اصلی احتمالی باشد ]5 ، 21[. ناسازگاری و اثرات متضاد می تواند نه تنها از ترکیب پلیمرها با 

ساختارهای مختلف باشد، بلکه می تواند از مخلوط پلیمرها با ساختارهای بسیار مشابه باشد.
 این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که مخلوط هایی از نمونه های پلیمری)یعنی خالص و بازیافت( تهیه شوند ]21[. در مورد

V50R50، همانطور که در شکل )c( 4 نشان داده شده است، اثر سفتی قابل توجه نیست، اما ناسازگاری PVC خالص و بازیافت 
شده منجر به استحکام کم مخلوط می شود. همچنین مشاهده شده است که PVC بازیافتی دارای کرنش کم درنقطه تسلیم و 

همچنین استحکام تسلیم پایین است. این را می توان با تشکیل بقایایی توضیح داد که منبع شکست اولیه هستند. 
همانطور که در شکل )d( 4 نشان داده شده است ، با افزایش مقدار PVC بازیافتی، هم ازدیاد طول کشش و هم مقاومت ضربه 
ایزود به سرعت کاهش می یابد. تحت شرایط بارگذاری کششی، PVC خالص، شکست داکتایل را نشان می دهد ، اما نمونه هایی 
که بیش از 50 درصد PVC بازیافت شده دارند ، شکست شبه شکننده را نشان می دهد. مکانیسم انتقال شکست یکسان برای 

مقاومت ضربه ایزود مشاهده شده است.
 بنابراین، می توان فهمید که مخلوط های حاوی بیش از PVC ٪50 بازیافت شده به احتمال زیاد رفتار مکانیکی شکننده ای 

از خود نشان می دهند.
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V75R25 )b( ، V50R50 )c( ، V20R80 )d( ، تمام سطوح همه نمونه ها )a( شکل ۵. شکست نمونه ها در شرایط بارگذاری کششی ؛

 همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است، تجزیه و تحلیل سطح شکست نمونه ها در شرایط بارگذاری کششی برای درک 
 PVC خالص شکست داکتیل را نشان می دهد. با این حال، با افزایش مقدار PVC تغییر مکانیسم شکست انجام می شود. سطح شکست
بازیافتی، باقیمانده های زیادی بر روی سطح شکست مشاهده شد. این باقیمانده ها غیر فرار هستند، همانطور که توسط TGA تجزیه و 
تحلیل شده است، و آنها می توانند منبع کاهش شکل پذیری مخلوط ها با PVC بازیافتی باشند. رفتارهای شبه شکننده مشاهده شده 
از نمونه های 50٪ یا بیشتر PVC بازیافتی عمدتاً به دلیل شکست های موضعی، یعنی ترک خوردگی در مقیاس بزرگ، به دلیل توزیع 
وسیع باقی مانده ها و همچنین کاهش قابل توجه شکل پذیری PVC بازیافتی ایجاد می شود. ناسازگاری باقیمانده ها و اجزا با ماتریس را 
می توان با تشکیل دهانه هایی روی سطح شکست مشاهده کرد)همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است(. این دهانه ها می توانند 
شکست های موضعی را  شروع کرده و در نهایت بر چقرمگی مخلوط تأثیر بگذارند. عناصر باقیمانده با طیف سنجی اشعه ایکس پراکنده 
انرژی )EDS( مشخص می شوند، و مشاهده می شود که همه باقیمانده ها حاوی SiO2 و CaCO3 هستند که در شکل )a( 6 نشان داده 
شده است. همانطور که در شکل )b( 6 نشان داده شده است، PVC بازیافت شده اثری از CaCO3 دارد که پایدارکننده حرارتی است. با 
این حال، PVC خالص اثری از این پایدار کننده حرارتی را نشان نمی دهد همانطور که در شکل )c( 6 نشان داده شده است SiO2 ممکن 

است از چندین فرآیند اکستروژن انتظار نرود، بنابراین ممکن است در هنگام کار با آنها به PVC بازیافتی وارد شود.

شکل 6. پیدا کردن طیف EDS باقی مانده از سطح شکست در مقایسه با طیف EDS نمونه V0R100 و a( .V100R0( باقیمانده ، )b( پی 

وی سی بازیافتی ، )c( پی وی سی خالص

عـلـمــی
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۳-۳. خصوصیات خستگی
نتایج آزمون خستگی را می توان با استفاده از منحنی های متداول S-N خالصه کرد که می تواند توسط یک معادله قانون توان 

بیان شود)معادله )1((:
Smax = Sf · )N(b

جایی که Smax حداکثر تنش است و N تعداد چرخه های شکست است. پارامترهای خستگی در معادله )1( ضریب استحکام 
خستگی )Sf(و توان استحکام خستگی)b( هستند.

نتایج آزمایش خستگی برای سه نمونه ، یعنی  V50R50،V100R0  و V0R100، با داده های آزمایش واقعی در شکل 7 
نشان داده شده است ، PVC خالص ، V100R0، بهترین ویژگی های خستگی را نشان می دهد ، در حالی که بدترین ویژگی های 
خستگی در مورد V50R50 مشاهده می شود. جالب اینجاست که ویژگی های خستگی V0R100 بهبود یافته و بین ویژگی های 
V100R0 و V50R50 بود. همچنین ممکن است با مکانیسم های پیچیده ای از جمله شکنندگی و ناهمگنی PVC بازیافتی، 

ناسازگاری احتمالی PVC خالص و بازیافت شده و غیره مرتبط باشد.

شکل 7. نتایج آزمون خستگی برای نمونه های انتخاب شده )V50R50 ، V100R0 و V0R100( با داده های آزمایش واقعی

شکل 8. نمودارهای شمایی S – N برای همه نمونه ها رسم شده و پارامترهای مناسب خستگی اندازه گیری شده

 در جدول 4 خالصه شده است.

شکل 8 نمودارهای S-N را برای همه نمونه های آزمایش نشان می دهد و پارامترهای خستگی اندازه  گیری شده در جدول 4 
خالصه شده است. هر دو ضریب استحکام خستگی و توان استحکام خستگی با مقدار باالتر از PVC ٪50 بازیافت شده کاهش 
می یابد و با افزودن ترکیب PVC بازیافت شده، ضریب استحکام خستگی و توان استحکام خستگی افزایش می یابد. حد خستگی 
V100R0 برابر با 11,5 مگاپاسگال اندازه گیری شده است، اما به دلیل ناهمگنی مخلوط ها، که باعث شکست های احتمالی در 

طوالنی مدت می شود، مخلوط ها به راحتی تعریف نمی شوند.
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جدول 4. پارامترهای خستگی منحنی های Smax – N برای نمونه های مختلف با مقدارهای مختلف PVC بازیافتی )دامنه 

معتبر Sf،1.106≥N≥1.104: ضریب استحکام خستگی ،b: توان استحکام خستگی(

 9 )a( بازیافتی برای سه چرخه خستگی تا شکست، در شکل PVC تغییر استحکام خستگی مخلوط ها به عنوان تابعی از مقدار
نشان داده شده است. به طور کلی، هنگام افزودن PVC بازیافتی تا 50٪ استحکام خستگی کاهش می یابد، اما با افزودن اضافی 
PVC بازیافت شده، استحکام خستگی دوباره افزایش می یابد. حداکثر استحکام خستگی برای تمام چرخه های خستگی تا شکست 
برای V100R0 مشاهده شد و جالب اینجاست که استحکام خستگی V0R100 از برخی از نمونه های مخلوط بهتر است، به 
عنوان مثال V50R50 و V20R80. تغییر استحکام خستگی در چرخه های خستگی تا شکست کوتاه تر قابل توجه است، اما با 
افزایش چرخه های خستگی تا شکست کمتر قابل توجه است. با این حال، برخالف PVC خالص، مخلوط با PVC بازیافتی حد 
خستگی مشخصی به دلیل باقی مانده ها و اجزا نشان نمی دهد. بنابراین می توان انتظار داشت که مخلوط با PVC بازیافتی حتی در 
چرخه های خستگی طوالنی مدت نیز دچار شکست شود، مگر اینکه باقی   مانده ها و اجزا به خوبی کنترل شوند. ویژگی های مشابه 
خستگی را می توان در شکل )b( 9 مشاهده کرد. شکل )b( 9 مقایسه ای از چرخه های خستگی تا شکست برای سطوح مختلف 
تنش )Smax 12 ~ 25 MPa( را نشان می دهد. مشاهده شده است که طول عمر خستگی تا شکست V0R100 حدود 74 
~ 49٪ از V100R0 است و طول عمر خستگی تا شکست V50R50 تنها 47 ~ 28٪ از V100R0 است. عالوه بر این، افت 
اولیه ویژگی های خستگی با افزودن PVC بازیافتی قابل توجه است. بنابراین مشاهده شده است که طول عمر خستگی تا شکست 
V75R25 در حال حاضر 61 ~ 84٪ از V100R0 است. بنابراین، می توان تصور کرد که، حتی با مقدار کم PVC بازیافتی، این 

ترکیب ممکن است بر خصوصیات خستگی تأثیر بگذارد.
با توجه به نتایج آزمایش خستگی، می توان فهمید که چندین عامل از جمله ناسازگاری PVC خالص و بازیافت، تشکیل بقایای 
 V50R50 ،بازیافتی و غیره، در کنار هم بر خصوصیات خستگی تأثیر می گذارند. به عنوان مثال PVC غیر فرار، اثر چگرمگی
بدترین ویژگی خستگی را در بین نمونه های آزمایش نشان می دهد که به دلیل میزان قابل توجهی از باقی مانده ها با اثر چگرمگی 

نسبتاً کم PVC بازیافت شده است. همچنین جالب است بدانید که درجه استحکام خستگی مشابه استحکام کششی است. 
در شکل 10، سطوح شکست پس از آزمایش خستگی توسط میکروسکوپ های الکترونی روبشی و نوری مشاهده شد. در 
مورد V100R0، برای بیشتر نمونه ها، ترکی از لبه نمونه ایجاد شده و به درون نمونه رشد میکند، که نوع معمولی رشد ترک 
است. شیارها مشاهده نمی شود، اما برخی از آثار باقیمانده از تغییر شکل فیبریالر ماتریس ماده مشاهده می شود. با این حال، پس 

V0R100 و V75R25 بازیافتی، باقیمانده های ماکروسکوپی در محل شروع ترک مشاهده شد)به عنوان مثال PVC از افزودن

شکل 9. تغییر خصوصیات خستگی با مقدارهای مختلف PVC بازیافت شده. )a( استحکام خستگی در هر N )N ، )b در هر استحکام 

خستگی
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V0R100 )c( ، V75R25 )b( ،V100R0 )a(  .شکل ۱0. سطح شکست خستگی با استفاده از  میکروسکوپ الکترونی پویشی و نوری

بیشتر  ماکروسکوپی  باقیمانده های  بازیافتی، چنین   PVC مقدار  افزایش  با  است(.  داده شده  نشان  که در شکل 10 
در  و  باقیمانده هایی دچار شکست می شوند   با چنین   V50R50 و   V75R25 نمونه های   ٪60 تقریباً  میشود.  مشاهده 
مورد نمونه های V20R80 و V0R100، تقریباً 90٪ نمونه ها با باقیمانده دچار شکست شده اند. عالوه بر این، بر خالف 
فیبریالر  شکل  تغییر  مشاهده  بنابراین  می شود،  شکننده  شکست،  سطح  بازیافتی،   PVC مقدار  افزایش  با   ،V100R0
گسترش یافته ماتریس ماده دشوار میشود. همچنین تایید شده است که تمام باقیمانده های یافت شده در موقعیت شروع 

ترک خستگی، عناصر یکسانی را دارند که در شکل 6 توسط تجزیه و تحلیل EDS مورد بحث قرار گرفته است.
 همانطور که در باال توضیح داده شد، ترکیبی از PVC خالص و PVC بازیافتی ممکن است باعث از بین رفتن خواص 
استاتیکی و مکانیکی طوالنی مدت شود، اگرچه نشانه تخریب شیمیایی محدود شده است. بنابراین، باید توجه داشت که با توجه 
به فاکتورهای فراوان، در بازیافت PVC احتیاط الزم است، مثل ناسازگاری PVC خالص و بازیافتی، تشکیل باقیمانده های غیر فرار، 

اثر سفت شدن PVC بازیافتی و غیره. مخصوصاً برای مصارف کاربردی مانند لوله ها.

4. نتیجه گیری 
در این مطالعه، تأثیر استفاده از ضایعات  PVC پیش مصرف)که می تواند در طی مراحل ساخت لوله جمع آوری شود(، به عنوان 
جایگزینی برای بازیافت پس از مصرف، مخلوط شده با PVC خالص گرید لوله بر روی خصوصیات استاتیکی و مکانیکی طوالنی 

مدت مورد مطالعه قرار گرفته است. 
نمونه ها با ترکیب PVC خالص و مقادیر مختلفPVC  بازیافتی تهیه شدند. خصوصیات تخریب با استفاده از ابزارهای مختلفی 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عالوه بر این، سطوح شکست نمونه های آزمایشی به دقت مشاهده شد تا از تغییرات مکانیزم 

شکست نمونه ها مطلع شود. تفاوت چندانی در توزیع وزن مولکولی بین PVC خالص و PVC بازیافتی مشاهده نشد.
 با این حال، مشاهده شد که با افزایش مقدار PVC بازیافت شده، مقدار باقیمانده های غیر فرار افزایش می یابد. همچنین، میزان 
باقی مانده های PVC بازیافتی )10/76 درصد وزنی( بیش از دو برابر PVC خالص )4/97 درصد وزنی( است. چنین مقدار زیادی از 
باقی مانده های غیر فرار در PVC بازیافتی، ناهمگنی ترکیب با PVC بازیافتی را افزایش می دهد. مشاهده شده است که، با افزایش 
مقدار PVC بازیافتی، مقدار سرب )Pb( که پایدار کننده حرارتی برای PVC بازیافتی است، افزایش می یابد. عالوه بر این، مقدار 

خاکستر و مواد پرکننده مانند CaCO3 نیز با افزایش میزان PVC مجدد بازیافت شده افزایش می یابد. 
با افزایش مقدار PVC بازیافتی، مدول االستیک به تدریج افزایش می یابد، اما استحکام تسلیم تا PVC  ٪50 بازیافتی کاهش 
می یابد. ازدیاد طول تا نقطه شکست و مقاومت در برابر ضربه برای 50٪ یا بیشتر از PVC بازیافت شده به سرعت کاهش می یابد. 
بنابراین می توان مشاهده کرد که مقدار باال از PVC بازیافتی بر روی چقرمگی مخلوط تأثیر می گذارد. عناصر باقی مانده مشاهده 
 SiO2 مشخص شد، و تایید شد که همه باقیمانده ها حاوی )EDS( شده از سطح شکست با طیف سنجی اشعه ایکس توزیع انرژی
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و CaCO3 هستند. حد خستگی V100R0 برابر با 11,5 مگاپاسکال است، اما میزان مخلوط ها به راحتی به صورت تجربی تعریف 
نمی شوند. برخالف PVC خالص، ترکیبات با PVC بازیافتی به دلیل باقی مانده ها و اجزا حد خستگی مشخصی نشان نمی دهند.

 بنابراین می توان انتظار داشت که مخلوط با PVC بازیافتی حتی در چرخه های خستگی خیلی طوالنی  دچار شکست 
شود، مگر اینکه چنین باقیمانده ها و اجزا به خوبی کنترل شوند. کمترین استحکام خستگی برای مخلوط با PVC ٪50 بازیافتی 
مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایش خستگی، می توان فهمید که عوامل مختلفی مانند ناسازگاری PVC خالص و بازیافتی، 
تشکیل باقیمانده های غیر فرار، اثر چقرمگی PVC بازیافتی و غیره، در کنار هم بر خصوصیات خستگی تأثیر می گذارند. در مورد 

V100R0، برای بیشتر نمونه ها ترکی از لبه نمونه ایجاد شده و به نمونه تبدیل می شود، که نوع معمولی رشد ترک است. 
با این حال، هنگامی که PVC بازیافتی اضافه شد، باقی مانده های ماکروسکوپی در محل شروع ترک مشاهده شد، که احتماالً 
باعث کاهش استحکام خستگی می شود. عالوه بر این، برخالف V100R0، مشاهده شد که با افزایش مقدار PVC بازیافتی، سطح 

شکست، شکننده می شود. بنابراین مشاهده هرگونه تغییر شکل فیبریالر به خوبی توسعه یافته از ماتریس ماده دشوار است.
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