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بــر اســاس آمارهــای رســمی، صــادرات لولــه و 
اتصــاالت پی وی ســی در ســال 1395 بــه شــش 
کشــور ارمنســتان، افغانســتان، تاجیکســتان، 
ترکمنســتان، عــراق و گرجســتان صــورت 

ــه اســت.  گرفت

مجمــوع صــادارت بــه ایــن 6 کشــور بــه لحــاظ 
ارزش  لحــاظ  بــه  دالری 12186091  ارزش 
ریالــی 381664631882 و بــه لحــاظ ارزش 
وزنــی 4227991 بــوده اســت. به طــور میانگین 
هــر کیلوگــرم لولــه و اتصــاالت پی وی ســی بــه 

ارزش 2/8 دالر صــادر شــده اســت.

بیشــترین میــزان صــادارت بــه کشــور عــراق بــا 
ــج کشــور دیگــر در مجمــوع 12/1  87/9 و پن
درصــد از میــزان صــادارت ایــن محصــول را به 

خــود اختصــاص داده انــد.  

کشور ترکمنستان

ــتان  ــور ترکمنس ــه کش ــی ب ــاالت پی وی س ــه و اتص ــادارت لول ــزان ص می
ــه ارزش 108318 دالر  ــرم و ب ــزان 36106 کیلوگ ــه می ــال 1395 ب در س

بــوده اســت.

صــادارت ایــن میــزان محصــوالت تنهــا در گمــرک مشــهد ودر مجمــوع 
ــه ترکمنســتان  ــزان از صــادارت ب ــه ثبــت رســیده اســت. ایــن می ــار ب 4 ب
بــه  پی وی ســی  اتصــاالت  و  لولــه  صــادارت  کل  از  درصــد   0/85

کشــورهای همجــوار را شــامل می شــود.

کشور ارمنستان

کل صــادارت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی کــه در ســال 1395 بــه مقصــد 
ــه ارزش 30450  ــری شــده اســت 10150 کیلوگــرم ب کشــور ارمنســتان بارگی
ــت  ــه ثب ــز ب ــرک تبری ــوده اســت و کل ایــن صــادرات در گم هــزار دالر ب

رســیده و در بهمــن و اســفند صــادر شــده اســت.

ایــن میــزان از صــادارت بــه ارمنســتان 0/24 درصــد از کل صــادارت لولــه و 
اتصــاالت پی وی ســی بــه کشــورهای همجــوار را شــامل می شــود.

کشور تاجيکستان

ــتان  ــور تاجیکس ــه کش ــی ب ــاالت پی وی س ــه و اتص ــادارت لول ــزان ص می
در ســال 1395 بــه میــزان 8806 کیلوگــرم و بــه ارزش 26409 دالر بــوده 

اســت.

صــادارت ایــن میــزان محصــوالت تنهــا در گمــرک مشــهد و دو بــار در 
ماه هــای تیــر و آذر بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن میــزان از صــادارت بــه 
تاجیکســتان 0/20درصــد از کل صــادارت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 

بــه کشــورهای همجــوار را شــامل می شــود.

کشور گرجستان

ــتان  ــور گرجس ــه کش ــی ب ــاالت پی وی س ــه و اتص ــادارت لول ــزان ص می
ــه ارزش 194855 دالر  ــرم و ب ــزان 80112 کیلوگ ــه می ــال 1395 ب در س

ــوده اســت. ب

صــادارت ایــن میــزان محصــوالت تنهــا در گمــرکات غــرب تهــران )2( 
و تبریــز )1( بــار بــه ثبــت رســیده اســت. 

ایــن میــزان از صــادارت بــه گرجســتان 1/8درصــد از کل صــادارت لولــه 
و اتصــاالت پی وی ســی بــه کشــورهای همجــوار را شــامل می شــود.

کشور افغانستان

ــه کشــور افغانســتان در  ــه و اتصــاالت پی وی ســی ب میــزان صــادارت لول
ــه ارزش 1108221 دالر  ــرم و ب ــزان 375601 کیلوگ ــه می ــال 1395 ب س

بــوده اســت.

ــران )1(،  ــرب ته ــرکات؛ غ ــوالت در گم ــزان محص ــن می ــادارت ای ص
مشــهد )11(، ارزیابــي گمــرک اصفهــان درکاشــان )2(، یــزد )2(، 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــدان )1( ب ــاه )1( و زاه کرمانش

ایــن میــزان از صــادارت بــه افغانســتان 8/8 درصــد از کل صــادارت لولــه 
و اتصــاالت پی وی ســی بــه کشــورهای همجــوار را شــامل می شــود.

میزان صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی در سال 1395

کشورعراق

میــزان صــادارت لوله و اتصــاالت پی وی ســی بــه کشــور عــراق در ســال 1395 
بــه میــزان 3717216 کیلوگــرم و بــه ارزش 10717838 دالر بوده اســت.

ــان )7(،  ــرکات؛ اصفه ــا در گم ــوالت تنه ــزان محص ــن می ــادارت ای ص
پرویزخــان )2(، تبریــز )3(، ســمنان )3(، ســنندج )8(، ســهالن )2(، 
شــلمچه )1(، غــرب تهــران )1(، قــم )6(، کرمــان )1(، کرمانشــاه )13(، 
مشــهد )1(، منطقــه ویــژه پیــام )1( و یــزد )9(  بــار بــه ثبــت رســیده اســت.

ــه  ــه عــراق87/9 درصــد از کل صــادارت لول ــزان از صــادارت ب ــن می ای
ــود. ــامل می ش ــوار را ش ــورهای همج ــه کش ــی ب ــاالت پی وی س و اتص

 نگاهی تشريحی به صادارت لوله و اتصاالت 
پی وی سی به شش کشور مقصد:

اختصاصی:

گزارش  آماری 
صـــــادرات 

لوله و اتصاالت 
پی وی سی در 

ســال 1395 / 

عـراق با 87.9 
درصـد پيشتــاز

رئيــس انجمن ملــی صنايع پالســتيک 
و پليمــر ايــران، وجــود تشــکل ها 
ــی در  ــر صنعت ــتمرار ه ــه اس را الزم
کشــور می دانــد و بــر ايــن بــاور 
ــد در  ــکل ها می توانن ــه تش ــت ک اس
بهبــود کيفيــت محصــوالت توليــدی 
ــود  ــای خ ــط اعض ــی توس و واردات

ــر باشــند. موث

عمومی انجمــن  روابــط  گــزارش  بــه 
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی 
ــکل ها،  ــی تش ــریه داخل ــل از نش ــه نق ــی ب س
عباســعلی متوســلیان، تصریــح کــرد: افــرادی 
کــه وارد تشــکل ها و انجمن هــا می شــوند 
ــه  ــند ک ــته ای باش ــود گذش ــراد از خ ــد اف بای
بتواننــد منفعــت جمــع را بــر منفعــت شــخصی 
ــرای حــل مســائل کلــی از  ارجــح بداننــد و ب

ــد. ــغ نکنن ــی دری ــچ تالش هی

 وی بــر اهمیــت نهادینــه شــدن فرهنــگ 
تاییــد  کشــور  اقتصــاد  در  تشــکل گرایی 
در  مــوازی کاری  از  جلوگیــری  و  کــرد 
ــزود:            ــد و اف ــتار ش ــکل ها را خواس ــاد تش ایج
بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه تشــکل ها 
ــوند  ــام ش ــم ادغ ــوازی در ه ــای م و انجمن ه
ــت  ــدرت فعالی ــجام و ق ــب انس ــن ترتی و بدی

تشــکل های کشــور را افزایــش دهیــم. 

ــادآور شــد: تشــکل ها  ــن ی ــلیان همچنی متوس
بهبــود  در  نظــارت  طریــق  از  می تواننــد 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی یــا محصوالتی 
کــه توســط اعضــا وارد کشــور می شــود، اثــر 
ــه  ــیر ب ــن مس ــد در ای ــر چن ــند. ه ــذار باش گ
حمایت هــای دولــت و اتــاق ایــران بــه عنــوان 
ــال  ــن فع ــد. ای ــاز دارن ــکل ها، نی ــکل تش تش
ــرای صنعــت و  اقتصــادی تدویــن نقشــه راه ب
صنــف را از جملــه وظایــف اصلــی تشــکل ها 

ــت. دانس

تشـکل ها، الزمــه 
استمــرار فعاليت 

اقتصــادی

گزارش
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تولیدکننــده، فروشــنده و مصــرف کننــده لولــه 
و اتصــاالت پی وی ســی هــر کــدام دغدغه هــا 

ــد... و گالیه هــای بســیاری دارن

مصرف کننــده،  و  فروشــنده  تـولیدکننـــده، 
ــازار یــک  ــه ب حلقــه اصلــی در شــکل دهــی ب
محصــول هســتند. نحــوه تبلیغــات نیــز یکــی از 
ــازار  ــهم ب ــن س ــرای گرفت ــم ب ــای مه فاکتوره
توســط هــر برنــد بــه شــمار مــی رود. موضــوع 
ــتگی  ــده بس ــرف کنن ــاب مص ــه انتخ ــر ب دیگ
دارد کــه آن نیــز تحــت تاثیــر متغیرهایــی ماننــد 
میــزان اثرگــذاری تبلیغــات، میــزان شــناخت از 

ــاط دارد. ــت و قیمــت ارتب ــد، کیفی یــک برن

 امــا هــر کــدام از ســه حلقــه اصلــی دغدغه هــا 
و گالیه هــای بســیاری دارنــد کــه گاه ایــن 
بحث هــا بــه صــورت جزیــره ای مطرح شــده و 
بــه مثابــه یــک نگرانــی همچنــان باقــی می مانــد 
ــول را  ــک محص ــازار ی ــع آن ب ــه تب ــه ب و البت
ــرای  ــده ب ــد. نگارن ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
انجــام یــک پــروژه چنــد روز بــه گفــت و گــو 
ــه و اتصــاالت پی وی ســی  ــا فروشــندگان لول ب
ــازار شــادآباد پرداختــه اســت کــه برخــی  در ب
از دغدغه هــای آنهــا را بــدون روتــوش بــا 
مخاطبــان در میــان می گــذارد. امــا پیــش از 
پرداختــن بــه مــوارد کلــی مطــرح شــده توســط  
ــه ترتیــب و بــه صــورت کلــی  فروشــندگان، ب
انتقادهــای حلقــه اول یعنی تولیدکننــده عنوان، 

دغدغه زنجيره ی 
توليدکننده، 
فروشنده و 
مصرف کننده ی 
لوله و اتصاالت 
پی وی سی

ج:  ديدگاه مصرف کنندگان 
نسبت به محصول

•  دشواری در انتخاب برندهای مورد نظر با 
توجه به تعداد زیاد نام های مشابه

•  کیفیت غیرثابت محصوالت برندهای 
معمولی

•  عدم آشنایی اصولی برخی از نصابان با 
روش های صحیح نصب

•  انتظار مصرف کننده نهایی برای تحویل 
ساختمان با کف قیمت

•  مشکل نقدینگی برای تهیه محصول با 
کیفیت

•  مبالغه فروشندگان در معرفی محصول بدون 
استناد به مدارک علمی

•  عدم پاسخگویی ارائه دهندگان محصول به 
کیفیت پس از خرید و مصرف؛   و...

البتــه همه این مــوارد برای تمــام تولیدکنندگان 
و فروشــندگان و مصــرف کننــدگان مصــداق 
پیــدا نمی کنــد. مســئله مهــم نوعــی ســردرگمی 
در بخــش زیــادی از بــازار اســت کــه هــر ســه 
حلقــه عنــوان شــده دارای نقــش و ســهمی در 

ایــن خصــوص هســتند.

 انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت 
پی وی ســی، ضمــن اطــالع رســانی دغدغه هــا 
بــه هــر ســه حلقــه، در حــد تــوان و بــی مبالغــه 
بیــش از تــوان خــود تــالش کــرده اســت تــا بــا 
روش هــای مختلــف ماننــد برگزاری ســمینارها 
بــا مخاطبــان مختلــف، تهیــه بروشــور و مجلــه 
و توزیــع آن بــرای همــه گروه هــای مخاطــب، 
اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای ارتبــاط، 
تعامــل بــا نهادهــای ذیربــط دولتــی بــرای رفــع 
برخــی از مشــکالت و... زمینــه فعالیــت را برای 
هــر ســه حلقــه بــه صــورت نســبی تســهیل کند. 
موضــوع مهــم دیگــر تولیدکننــدگان محصــول 
هســتند کــه بــه زعــم نگارنــده ضــروری اســت 
ــازار،  ــوزش ب ــش آم ــود را در بخ ــهم خ ــا س ت
ارتقــاء کیفیــت، خدمــات مناســب پــس از 

فــروش و... ایفــا کننــد.

تهيــه: روابط عمومی انجمــن توليدکنندگان  
لولــه و اتصاالت پی وی ســی

ســپس مطالب فروشــندگان عنــوان و در نهایت 
ــود. ــان می ش ــدگان بی ــرف کنن ــه مص دغدغ

الف:  ديدگاه توليدکننده نسبت 
به محصول و بازار مصرف:

•  مشکل تهیه مواد اولیه و نوسانات قیمت در 
این حوزه

•  وجود محصوالت زیرپله ای و فاقد کیفیت 
در بازار

•  رکود در صنعت ساختمان

•  هزینه باالی محصول تولید شده

•  بهره باالی تسهیالت بانکی

•  مشکالت بیمه، تامین اجتماعی، دارایی و 
مالیات

•  عدم حمایت دولتی

•  تبلیغات غیرصادقانه برخی برندها

•  سوء استفاده از یک برند با عناوین مشابه

•  عدم آشنایی کافی حلقه فروشندگان نسبت 
به یک محصول با کیفیت

•  عدم آشنایی نصابان با روش صحیح اجرای کار

... می توان به این سیاهه موارد بیشتری را افزود.

ب:  ديدگاه فروشندگان نسبت 
به محصول و بازار مصرف

•  وجود محصوالت زیرپله ای در بازار

•  قیمت باالی محصوالت با کیفیت و 
برندهای شناخته شده

•  عدم نظارت کافی توسط نهادهای ذیربط 
مانند؛ اداره استاندارد، شهرداری، سازمان 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و...

•  همخوانی نداشتن وزن درج شده بر روی 
لوله ها با واقعیت

•  تالش سازندگان انبوه ساز برای کاهش 
قیمت تمام شده و در نتیجه استفاده از لوله و 

اتصاالت ارزان

•  رکود شدید حاکم بر بازار

•   وجود رقابت منفی در بازار

بــار دیگــر فاجعــه ای از بــی برنامگــی، نامدیریتــی، عــدم وجــود نظــارت صحیــح و هــزاران هــزار 
بــی ..........، نــا...... و عــدم .... هــای دیگــر رخ نمــود و منطقــه ای از کشــور را در کام خــود فــرو بــرد 

و تمــام کشــور را در بهــای ایــن ناکارآمدی هــا داغــدار کــرد!

ــایر  ــان و س ــای جه ــیاری از زلزله ه ــش از بس ــه قدرت ــنبه 96/08/21، اگرچ ــامگاه یکش ــه ی ش زلزل
بالیــای طبیعــی بیشــتر نبــود امــا بــه یمــن ماهیــت اداره ای کــه در کشــور داریــم توانــش را چندیــن 
ــه آن تحویــل دادیــم و آن چنــان تخریــب، آســیب و کشــته ای از آن گرفتیــم کــه  ــر واقعیــت ب براب
تــا عمــر دارد یــادش بمانــد. در دنیایــی کــه همــه فرآیندهــای ســاده و پیچیــده بــه ســمت اتوماتیــک 
ــه  ــا بیمارســتان هایی می ســازیم کــه بیشــترین تعــداد کشــته در زلزل ــد م شــدن 100% پیــش می رون
را نســبت بــه واحــد ســطح ارائــه مــی کننــد. بــا ادعــای حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه رأی جمــع 
می کنیــم و ســاختمان هایی بــه آنــان تحویــل می دهیــم کــه یــا هشــت طبقــه بــا هــم و ماننــد قطعــات 
ــر روی کــف فــرو  ــا بصــورت عمــودی کل ســقف را ب ــد و ی ــه 45o قــرار می گیرن دومینــو در زاوی
می ریزاننــد. ســتون و زیــر بنــا در کشــور مــا انــگار مفهــوم زیــادی ندارنــد. همیــن کــه نمــا و ظاهــر 
ــازه های  ــرا در کل س ــتم اج ــن سیس ــفانه ای ــت. متاس ــی اس ــم کاف ــل کنی ــل تحم ــا و قاب کار را زیب
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، فکــری، کاری و حتــی زندگــی مــا جریــان دارد و هــر روزه شــاهد 
فــرو ریختــن بخشــی از ســاختارهایی هســتیم کــه بــا بزک هــای ظاهــری آن را زیبــا کــرده و تحویــل 
اســتفاده کنندگان مظلــوم کشــورمان داده ایــم. همان هایــی کــه بــه پذیرفتــن هرچیــز زیبــا و خــوش 

ظاهــر عــادت کــرده انــد و حوصلــه تحلیل کــردن و اندیشــیدن بــه ســاخت رو زیربنــا را ندارنــد.

ــز دیگــری اســت!  ــه ملــت مســتضعف امــا، چی ــه و اســاس ب موضــوع تحویــل ســاختمان های بی پای
اینجــا سوء اســتفاده یــا اســتفاده ســودجویانه از ثابت هــا و متغیرهــا، نقــش اصلــی را در معادلــه انجــام 

کار، بــازی کــرده اســت.

ــه کــه قــرار بــود حاصــل، قیمــت تمام شــده پاییــن باشــد، آنقــدر ثابت هــای بزرگــی  در ایــن معادل
ــه  ــتند ب ــدن نداش ــک و کوچکترش ــز کوچ ــاره ای ج ــاره چ ــرهای بیچ ــه متـغیـ ــد ک ــاظ کردن لح

ــد. ــرو ریختن ــا ف ــن تلنگره ــا کمتری ــه ای کــه ب گون

ثابت هایــی ماننــد ســهم کارشناســان و مدیــران از اختصــاص پــروژه بــه ســازندگان خــاص، مجریــان 
و ...........، ســهم ســود غیرمتعــارف مجریــان، ســهم مســئولین خریــد شــرکت ها، ســهم ناظــری کــه 
نظــارت نکنــد و هــزاران هــزار ســهم دیگــر کــه بــوی تعفن شــان ایــن کشــور را پــر کــرده اســت! 
یــک معادلــه و ایــن همــه ثابــت فزآینــده کــه بــا ســرعت چنــد برابــر نــرخ تــورم و در کمال جســارت 
و بــی بندوبــاری رشــد مــی کننــد! بیچــاره متغیرهایــی ماننــد کیفیــت، زیربنــا، ســتون و ســاختار کــه 

ــد. ــر می بندن ــا رخــت ب کم کــم از تمــام جنبه هــای زندگــی م

ــی  ــد و آوارگان ــون کرده ان ــود مدف ــته را در خ ــزار کش ــزاران ه ــه ه ــی ک ــم و ویرانه های ــا می مانی م
کــه هرجــای دیگــر دنیــا را بهشــتی تر از ســرزمین مادری شــان مــی بیننــد. شــما بگوییــد عــزای ایــن 

همــه درد راچگونــه بنشــینیم و آوار ایــن همــه بدســاخت را چگونــه از خاطــر کشــورمان بزداییــم!

فـرزانـه خرمیــان

رسدبیر 

رسمقاهل

رویدادها
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ن توليدکنندگان لوله و اتصاال
ی انجم

ط عموم
ن:  رواب

تهيه و تدوي

» منابع غنی ذخایر هیدروکربوری، دسترسی به مواد پلیمری، انرژی ارزان قیمت، نیروی کار متخصص 
جوان در کنار موقعیت استراتژیک منطقه ای ایران، همه و همه امتیازهایی هستند که می توانیم از آن به 
عنوان پتانسیل قابل اعتمادی از اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده باال در صنعت پالستیک استفاده و به 

جای صادرات نفت خام، ارزش افزوده باالیی را در اقتصاد تجربه کنیم.«

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از جام جم آنالین،  
این در حالی است که به علت برخی موانع، هنوز صنعت پالستیک کشورمان در جایگاه قابل قبول خود 

قرار نگرفته و باید برای بهبود شرایط آن، برنامه های اصولی را اجرایی کنیم و به کار ببندیم.

محصــوالت تولیــد داخــل بــه لحــاظ کیفــی، قابلیــت رقابت بــا کاالهــای مشــابه خارجــی را دارنــد، اما به 
لحــاظ قیمتــی عوامــل بســیار دیگــری و بعضــا خــارج از اراده مدیــران واحدهــای تولیــدی، وجــود دارد.

زنـگ خطر
برای صنعت
پــالستيـک

بــه صـــدا 
درآمده است

اگر بخواهيم جايگاه صنعت پالستيک را 
در اقتصاد کشورمان بررسی کنيم، به چه 

مزيت هايی می توانيم اشاره کنيم؟

ــپهر  ــه در س ــد جنب ــتیک از چن ــت پالس صنع
اقتصــادی ایــران دارای اهمیــت اســت؛ نخســت 
ــل  ــی داخ ــه نفت ــواد اولی ــت م ــل موهب ــه دلی ب
کشــور اســت کــه می تــوان از ایــن مزیــت 
ــزوده ایجــاد  ــد شــد و ارزش اف ــی بهره من بخوب
ــم  ــار داری ــی در اختی ــا صنعت ــن م ــرد. بنابرای ک
کــه از نظــر مــواد اولیــه هیــچ وابســتگی خاصی 
بــه خــارج از مرزهــا نــدارد و از اســاس بــر پایــه 

اقتصــاد مقاومتــی بنــا شــده اســت.

نســبت  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه 
ســرمایه گذاری بــه اشــتغال در صنایــع تکمیلــی 
ــتی  ــع باالدس ــا صنای ــه ب ــیمی  در مقایس پتروش
می تــوان  رو  ایــن  از  اســت.  بیشــتر  بســیار 
جایــگاه ویــژه ای بــرای ایــن صنعــت در اقتصاد 

ــد. ــل ش ــران قائ ای

صنعت پالستيک ايران از نظر استانداردهای 
بين المللی چه جايگاهی دارد و در منطقه در 

کجای فهرست قرار داريم؟

برخــی محصــوالت پالســتیکی داخلــی حتــی 
ــه  ــت و ب ــی اس ــتانداردهای جهان ــر از اس باالت
بســیاری از کشــورها صــادر می شــود؛ امــا ایــن 

محصــوالت پالســتیکی ایــران دســت کــم در 
ــبی دارد. ــگاه مناس ــه جای منطق

به اقتصـاد مقـاومتـی اشـاره کرديد. جايگاه 
صنعت پالستيک در اقتصاد مقاومتی چيست؟

ــؤال اول  ــش در س ــن پرس ــخ ای ــی از پاس بخش
عنــوان شــد کــه مهم تریــن نقــش صنعــت 
پالســتیک در اقتصــاد مقاومتــی، آثــار  انــدک 
بازارهــای  در  صنعــت  ایــن  بــر  تحریم هــا 
ــواد  ــت م ــران از موهب ــون ای ــت چ ــی اس داخل
اولیــه داخلــی برخــوردار اســت و همچنیــن 
ــن  ــزوده در ای ــتغال ز ایی و ارزش اف ــزان اش می

ــت. ــه اس ــل توج ــت قاب صنع

آمــار دقيقــی از اشــتغال زايی ايــن صنعــت 
در ايــران داريــد؟

بخــش  در  بویــژه  آمــار  ایــران ضعــف  در 
صنعــت وجــود دارد. تاکنــون نهادهای رســمی 
و دولتــی، آمــاری در ایــن زمینــه کــه نزدیــک 
ارائــه  باشــد،  اســتناد  قابــل  و  واقعیــت  بــه 
ــج  ــار در رن ــف آم ــت از ضع ــد. صنع نداده ان
مضاعــف بــه ســر می بــرد. بــا وجــود ایــن، بــر 
اســاس برخــی منابــع غیررســمی از 500 تــا 800 
هــزار نفــر در شــاخه های مختلــف پالســتیک و 

ــد. پلیمــر اشــتغال دارن

نــه بــه معنــای نادیــده گرفتــن محصــوالت کــم 
کیفیــت و غیراســتاندارد اســت و نــه بــه معنــی 

ــل. ــری کام رقابت پذی

ــه لحــاظ کیفــی،  ــد داخــل ب محصــوالت تولی
ــای مشــابه خارجــی  ــا کااله ــت ب ــت رقاب قابلی
را دارنــد، امــا بــه لحــاظ قیمتــی عوامــل بســیار 
مدیــران  اراده  از  خــارج  بعضــا  و  دیگــری 
واحدهــای تولیــدی، وجــود دارد. می تــوان 
در ایــن زمینــه بــه گــران بــودن هزینــه حمــل و 
نقــل، مشــکل نقــل و انتقــال بیــن بانکــی، نبــود 
ــوق های  ــد مش ــی مانن ــای الزم دولت حمایت ه
گمرکــی  بــاالی  تعرفه هــای  صادراتــی، 
کــرد.  اشــاره  دســت  ایــن  از  مــواردی  و 

رویدادها گزارش
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آمــار توليــد و مصــرف پالســتيک در ايــران 
چقــدر اســت؟

ــتیک در  ــواع پالس ــن ان ــون ت ــون 3/1 میلی اکن
ــی کــه  ــد می شــود در حال داخــل کشــور تولی
ــش از  ــش بی ــن بخ ــا در ای ــع م ــت صنای ظرفی
12میلیــون تــن اســت، امــا در خصــوص میــزان 
ــرک  ــمی گم ــار رس ــاس آم ــر اس ــادرات ب ص
جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1395، 
ــده  ــیای ساخته ش ــتیکی و اش ــواد پالس ــهم م س
ارزش  کل  از  درصــد   10/8 مــواد  ایــن  از 
صــادرات اســت کــه رقــم باالیــی را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص

ــر  ــی دیگ ــتیک و حت ــت پالس ــادرات صنع ص
ــی  ــت فعل ــش از وضعی ــوان بی ــع را می ت صنای
افزایــش داد. در حــال حاضــر کوچــک بــودن 
شــرکت های صادراتــی، ضعــف بســته بندی 
ــت  ــودن قیم ــاال ب ــل و ب ــل و نق ــتم حم و سیس
مشــکالت  برخــی  محصــوالت،  تمام شــده 

ــت. ــدف اس ــورهای ه ــا در کش ــور م حض

يکی از مشکالت اصلی در اين صنعت بحث 
خام فروشی است. برای اين که بخواهيم از 
اين روند فاصله بگيريم، چه پيشنهادی داريد؟

نخســت  وهلــه  در  فروشــی  خــام  کاهــش 
نیازمنــد نگرشــی ملــی و کالن نگــر اســت.

همــه  حــق  بیشــتر  ســود  کســب  اگرچــه 
خصوصــی  شــرکت های  و  تولیدکننــدگان 
اســت، امــا در زنجیــره کســب ســود بایــد 
ــل  ــا قائ ــرار داد. ب ــت ق ــی را در اولوی ــع مل مناف
شــدن تســهیالت بیشــتر بــرای صنایــع تکمیلــی 
می تــوان بــه اشــتغال زایی کمــک کــرد و رشــد 
ــت اجتماعــی  ــز امنی اشــتغال زایی در کشــور نی
ــروز  ــما ام ــال دارد. ش ــه دنب ــی ب ــی سیاس و حت
شــاهد هســتید که حتــی از ســونامی بیــکاری به 

ــود. ــاد می ش ــی ی ــت مل ــد امنی ــوان تهدی عن

اگرچــه می تــوان بــرای کاهــش خام فروشــی به                          
راه هایــی همچــون افزایش تعرفه هــا و گذاشــتن 
ســقف صادراتی اندیشــید، امــا بنــده برایــن باور 
هســتم کــه راهــکار اصلــی و نتیجه بخــش، 

تقویــت غــرور و نــگاه ملــی اســت.

برای بهبود شرايط عرضه و شفافيت بازار، 
عرضه محصوالت پتروشيمی در بورس کاال 

در صورت سرمايه گذاری منطقی در اين 
صنعت، کدام صنايع، رونق نسبی را تجربه 
خواهند کرد؟ به عبارت ديگر، چند صنعت 

مرتبط با اين صنعت فعاليت می کنند؟

را  گســترده ای  طیــف  پالســتیک  صنعــت 
ــه  ــودرو گرفت ــات خ ــود؛ از قطع ــامل می ش ش
ــوازم  ــاورزی و ل ــاختمان و کش ــت س ــا صنع ت
خانگــی. رونــق در ایــن صنعــت، اشــتغال زایی 
زیــادی بــه دنبــال دارد. یکــی از مــوارد مهمــی 
کــه بایــد در ایــن جــا اشــاره کــرد، ایــن اســت 
ــاط  ــگاه ارتب ــت و دانش ــن صنع ــوز بی ــه هن ک

ــدارد. ــود ن ــی وج عمل

 دانــش آکادمیــک بایــد در کارخانه هــا بــه 
منصــه ظهــور برســد. بــا ســرمایه گذاری در 
صنعــت پالســتیک، دانشــگاهیان و صنعتگــران 
ــا یکدیگــر ترغیــب  ــرای همــکاری ب ــز ب مــا نی
می شــوند و ایــن در نهایــت بــه رونــق هم زمــان 

علــم و صنعــت منجــر خواهــد شــد.

نیازســنجی و تعییــن اولویت های ســرمایه گذاری 
ســوی  از  پلیمــر  و  پالســتیک  صنعــت  در 
ارگان هــای ذی ربــط از جملــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت یــک امــر ضــروری اســت، اما 
ایــن نیازســنجی بایــد بــا واقعیت های موجــود در 
جامعــه تطابــق داشــته باشــد و پارامترهــای متعدد 
ــک کاال در  ــه ی ــن ک ــود. ای ــت ش در آن رعای
داخــل تولیــد نمی شــود، بــه معنــی وجــود توجیه 

اقتصــادی آن نیســت.

چرا بعضا برخی مواد اوليه خارجی در بازار 
ايران ارزان تر از توليدات داخلی کشورمان 

فروخته می شود؟

بــه دلیــل ایــن کــه محصــوالت دیگر کشــورها 
ــرای حضــور در کشــورهای  ــه رقابــت الزم ب ب
یافته انــد و  ایــران، دســت  دیگــر از جملــه 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــداری ب ــگ هش ــن زن ای
ــه کــه  ــی اســت. همــان گون ــه داخل ــواد اولی م
عنــوان شــد، اگــر امــکان عرضــه محصــوالت 
پتروشــیمی فرامنطقــه ای در بــورس مهیــا شــود، 
شــرکت های  رقابت پذیــری  بــه  می توانــد 
بــرای  آنهــا  کیفیــت  افزایــش  و  داخلــی 

ــود. ــر ش ــازار منج ــدگاری در ب مان

شما به هزينه های باالی توليد در ايران اشاره 
کرديد، سؤال اين است که چرا علی رغم در 
اختيار داشتن انرژی، مواد اوليه و نيروی کار 
متخصص ارزان بازهم توليدات گران داريم؟

در  ضعــف  عوامــل،  مهم تریــن  از  یکــی 
ــی یــک  ــی اســت. گاهــی حت ــت صنعت مدیری
مدیــر صنعتــی خــوب بــه دلیــل تأمیــن نشــدن 
بموقــع مــواد اولیــه و بــا قیمــت مناســب، 
ــه  ــه هزین ــت ک ــر نیس ــا امکان پذی ــد ی نمی توان

تمام شــده را کاهــش دهــد.

ــه و  ــواد اولی ــود م ــه وج ــه ب ــن زمین ــما در ای ش
انــرژی و کارگــر ارزان اشــاره کردیــد، امــا در 
ــی،  ــاالی بانک ــای ب ــائل بهره ه ــن مس ــار ای کن
تــورم و واقعــی نبــودن نــرخ ارز هم وجــود دارد 
کــه بــه هزینــه بــاالی کاالی تولیدشــده منجــر 
ــوارد  ــد م ــش بای ــن بخ ــه در همی ــود. البت می ش
ــارات  ــمول اختی ــارج از ش ــه خ ــری را ک دیگ
افــزود؛ ماننــد وجــود  یــک مدیــر اســت، 
بخشــنامه های متعــدد، تغییــر ســریع قوانیــن 

ــی و... . ــن اجتماع ــی، تأمی ــی، مالیات گمرک

به نظـر شمـا واردات بـی رويـه محصوالت 
پـالستيـکی چه مشـکلی برای صنعت ايجاد 

کرده است؟

ــه  ــران ب ــگ بح ــی رن ــاق، هنگام ــکل قاچ مش
خــود می گیــرد کــه صنایــع در رکــود بــه 
ســر ببرنــد. البتــه کشــور مــا نیــز مبتالبــه رکــود 
اقتصــادی اســت. قاچــاق عــالوه بــر مشــکالت 
اقتصــادی، بحران هــای اجتماعــی را نیــز در پــی 
دارد کــه برخــی از آنهــا ناشــی از تعطیــل شــدن 
ــت. ــران اس ــدن کارگ ــکار ش ــا و بی کارخانه ه

ــه آمــار اشــاره  اگــر در ایــن زمینــه بخواهیــم ب
ــه ســازمان  ــزی ک ــه آن چی ــا توجــه ب ــم، ب کنی
ــک  ــه ازای ی ــرده، ب ــالم ک ــی کار اع بین الملل
فرصــت  هــزار   100 قاچــاق،  دالر  میلیــارد 
شــغلی نابــود می شــود. حــاال شــما ایــن آمــار را 
بــا وضعیــت بحــران بیــکاری در ایــران تطبیق و 

تحلیــل کنیــد.

رســانه ها  و  کارشناســان  مرتــب،  طــور  بــه 
هشــدار  آن  پیامدهــای  و  قاچــاق  دربــاره 
ــاهد واردات  ــوز ش ــفانه هن ــا متاس ــد، ام داده ان
ــادی رســمی و  ــه صــورت قاچــاق از مب کاال ب

غیررســمی کشــور هســتیم.

انجام می شود. چطور اين بازار نتوانسته 
ساماندهی الزم را داشته باشد؟

نمی تــوان بــه شــفافیت یــا عــدم شــفافیت 
ــت؛  ــق داش ــگاه مطل ــورس کاال ن ــه در ب عرض
ــه  ــا دوره ای ک ــه را ب ــوع عرض ــن ن ــا ای ــر م اگ
ــد،  ــه نمی ش ــورس کاال عرض ــه در ب ــواد اولی م
مقایســه کنیــم، می بینیــم کــه بــه صورت نســبی 
شــفافیت بیشــتر شــده و ایــن یــک امتیاز اســت.

 انجمــن ملــی صنایــع پالســتیک ایــران بــر ایــن 
ــه در  ــر، عرض ــال حاض ــه در ح ــت ک ــاور اس ب
ــن  ــورس کاال روش مناســبی اســت، مگــر ای ب
ــز  ــری روی می ــن بهت ــنهاد و جایگزی ــه پیش ک

مذاکــره گذاشــته شــود.

چــرا شــفافیت بــه نقطــه مطلوب نرســیده اســت؟ 
بایــد در ادامــه ایــن پرســش ها را نیز مطــرح کرد؛ 
ــد در  ــه ای می توانن ــا پتروشــیمی های فرامنطق آی
بــورس مــا حضــور یابنــد؟ آیــا ســاختار موجــود 

ــد؟ و... ــری ایجــاد می کن رقابت پذی

ایــن  در  انجمن ملی صنایع پالســتیک ایران 
ــه  ــه شــورای ملــی رقابــت ارائ ــه نامــه ای ب زمین
ــت،  ــرده اس ــوان ک ــود را عن ــای خ و راهکاره
امــا کم فروشــی شــامل همــه پتروشــیمی ها 

نمی شــود.

.

ــه و  ــدگان لول ــی انجمــن تولیدکنن ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
اتصــاالت پی وی ســی، انجمــن بــا توجــه بــه افزایش هــای 
اتصــاالت  و  لولــه  تولیــد  اولیــه  مــواد  قیمــت  در  متعــدد 
ــه  ــره ک ــری ارز و غی ــرخ براب ــه، ن ــتمزد و بیم ــی، دس پی وی س
ــده  ــوالت ش ــن محص ــه ای ــت ب ــی قیم ــش تحمیل ــبب افزای س
بــود، افزایــش قیمــت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی تــا ســقف          

ــرد.  ــالم ک ــاز اع ــد را مج  10 درص

بــر اســاس ایــن گــزارش در نامــه انجمــن بــه مدیــر کل نظــارت 
بــر کاالهــای غیــر فلــزی کــه جهــت اطــالع ایــن مقــام مســئول 
ــوق  ــوارد ف ــه م ــا توجــه ب ــوان شــده اســت: ب ارســال شــده عن
تولیدکننــدگان عضــو ایــن انجمــن تــا کنــون افزایــش نرخــی 
در محصــوالت خــود اعمــال نکرده انــد. لــذا کمیســیون قیمــت 
ــر در افزایــش  ــق عوامــل موث ــا بررســی دقی گــذاری انجمــن ب
قیمــت و مالحظــه درصــد تاثیــر آنهــا در قیمــت تمــام شــده، 
تصمیــم گرفــت حداکثــر افزایــش قیمــت تــا ســقف 10 درصد 

را بــرای تولیدکننــدگان مجــاز اعــالم کنــد.

بــر ایــن اســاس شــرکت ها بــا مالحظــه بــازار مصــرف و 
ــه  ــه ب ــا توج ــوالت ب ــت محص ــش قیم ــد افزای ــبه درص محاس
ــت  ــرکت و رعای ــه ش ــوط ب ــال 95 مرب ــی س ــای مال صورت ه
ضوابــط قیمــت گــذاری، می تواننــد اقــدام بــه افزایــش لیســت 

ــد. ــد کنن ــقف 10 درص ــا س ــود ت ــای خ قیمت ه

ــاالت  ــه و اتص ــدگان لول ــن توليدکنن انجم
پی وی ســی بــا توجــه بــه افزايش هــای 
ــت  ــش قيم ــد، افزاي ــد تولي ــدد در فراين متع
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی را تــا ســقف 10 

ــرد. ــالم ک ــاز اع ــد مج درص

 افــزايش قيمت لـوله و 
اتصــاالت  پی  وی  سی        

تــا سقف 10 درصـد 
مجــاز شــد.

رویدادها
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آقــای ويــان شــما چــه شــناختی از صنعــت 
لولــه و اتصــاالت pvc در ايــران داريــد؟

در  قدرتمنــد  کشــورهای  از  یکــی  ایــران 
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــی اس ــه پی وی س زمین
ــا  ــم دارد، ام ــی ه ــیار خوب ــرف بس ــازار مص ب
مشــکل کوچکــی وجــود دارد و آن هــم  
ــران  ــوالت در ای ــن محص ــدن ای ــت نش بازیاف
زیســت  مســائل  حاضــر  حــال  در  اســت. 
محیطــی در اروپــا بســیار مــورد توجــه اســت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــتر ب ــد بیش ــم بای ــران ه و ای

ــد.  ــته باش ــه داش توج

ــوزه بازيافــت پی وی ســی  فرانســه در ح
ــد؟ ــام می ده ــی انج ــه کارهاي چ

محصــوالت  صددرصــد  فرانســه،  در 
ــت  ــوده و بازیاف ــت ب ــل بازیاف ــتیک قاب پالس
وجــه  هیــچ  بــه  تولیدکننــدگان  می شــود. 
اجــازه ندارنــد محصولــی را تولیــد کننــد کــه 

بازیافــت نشــود.

ــوژی از  ــش تکنول ــال دان ــه انتق ــا زمين آي
ــت؟ ــم اس ــران فراه ــه اي ــه ب فرانس

لولــه  ماشــین آالت  زمینــه  در  فرانســه 
روی  بیشــتر  پی وی ســی،  اتصــاالت  و 
دارد؛  تمرکــز  برقــی  پــرس  ماشــین آالت 
چــون صــدای کمتــری تولیــد می کنــد و 
ــادل  ــران تب ــا ای ــد ب در ایــن خصــوص می توان
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــرد، ام ــورت بگی ــش ص دان
شــرکت های آلمانــی، اتریشــی و ایتالیایــی در 

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، 
دونی ویان )Dennis Vaillant( رئیس اتحادیه پالستیک و کائوچو فرانسه 
یکی از مهمانانی است که برای شرکت در نمایشــگاه ایــران پــالسـت به 

کشورمان سفر کرده است. فرصت را غنیمت شمردیم و گفتگوی کوتاهی 
را با وی درباره لوله و اتصاالت pvc  انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

ــد. کردن

شــرکت های زیرمجموعــه دو انجمــن ایرانــی 
و فرانســوی نیــز انــدک انــدک همکاری های 
خــود را شــروع می کننــد. اگرچــه مشــکالت 
ــود کــه  ــران باعــث شــده ب سیســتم بانکــی ای
ــرود  ــش ب ــد پی ــکاری ها کن ــن همـ ــی ای کم
امـــا رفتــه رفتــه ایــن مســـائل در حـــال از بیــن 

رفتــن اســت.

آيــا ايــران بــرای فرانســه جذابيت ســرمايه 
ــًا  ــا صرف ــت ي ــرده اس ــاد ک ــذاری ايج گ
ــرای مصــرف محصــوالت نهايــی  ــازاری ب ب

ــد؟ ــاب می آي ــه حس ب

ســرمایه  بــرای  ایــران  فرانســوی ها،  بــرای 
گــذاری بســیار قابــل توجــه و اهمیــت اســت 
و شــرکت های بــزرگ مثــل رنــو، پــژو و 
ــزرگ ســرمایه  ــای ب ــال فرانســه قرارداده توت
گــذاری را در ایــران امضــا کرده انــد کــه 
ــوی  ــرکت های فرانس ــد ش ــان می ده ــن نش ای
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــد ب ــه من ــیار عالق بس
ایــران هســتند. در زمینــه صــادرات نیــزی 
فرانســوی  شــرکت های  حاضــر  حــال  در 
ــد  ــام بدهن ــی انج ــد کار خاص ــعی نمی کنن س
بلکــه بیشــتر درزمینــه تبــادل و انتقــال دانــش 
فعالیــت دارنــد. ممکــن اســت در ابتــدای راه 
کمــی در زمینــه ســرمایه گــذاری فعالیــت 
ــادل  ــال و تب ــتر انتق ــی بیش ــند، ول ــته باش داش

دانــش اهمیــت دارد.. 
Dennis Vaillant  دونی ويـان

رئیس اتحادیه پالستیک و کائوچو فرانسه

زمینــه تولیــد ماشــین آالت حــوزه پی وی ســی 
بیشــتر از فرانســه فعالیــت دارنــد.

در صنعت ساختمان و آبياری کشاورزی در 
فـرانسـه از چه لولـه ای استفـاده می شـود؟ 

پلی اتيلن يا پی وی سی؟

بیشــتر  کشــاورزی  آبیــاری  صنعــت  در 
امــا  می شــود،  اســتفاده  پی وی ســی  لولــه 
لوله هــای  بلکــه  فاضالبــی  لوله هــای  نــه 
بســیار بــا کیفیــت کــه بــرای انتقــال آب 
صنعــت  در  می شــود  اســتفاده  آشــامیدنی 
آبیــاری کشــاورزی نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

. د می گیــر

ــر دو  ــم از ه ــاختمان ه ــت س ــه صنع در زمین
نــوع لولــه پلــی اتیلــن و لولــه پی وی ســی 
ــتفاده می شــود، چــون گاهــی آب تحــت  اس
ــد از  ــود و بای ــاری می ش ــا ج ــار در لوله ه فش

ــرداری کــرد. ــره ب ــه به ــوع لول ــر دو ن ه

پالســتيک  اتحاديـــه  ســـال گـذشتـــه 
انجمــن  بــا  تفاهم نامــه ای  فـرانســـه 
ــرد،  ــا ک ــران امض ــتيک ايـ ملی صنايع پالس
ــود؟ ــه ب ــه چـ ــم نام ــن تفاه ــی اي خروج

در  تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  از  بعــد  مــا 
ایــران  پالســتیک  صنعــت  نمایشــگاه های 
شــرکت کردیــم و انجمــن صنعت پالســتیک 
ــه  ــتیک فرانس ــگاه پالس ــم در نمایش ــران ه ای
در پاریــس شــرکت داشــت و نماینــدگان 
ایــن اتحادیــه ایرانــی هــم از غرفه هــا بازدیــد 

فرانسه در چه بخش هايی از لوله و 
اتصاالت پی وی سی استفاده می کند؟

ويان:  ايران در زمينه پی وی سی قدرتمند است،

 مشکلی که وجـو د دارد بازيـافت نشدن
ايـن محصـوالت در ايـران است.
توليدکنندگان در فرانسه به هيچ وجه
اجازه ندارند محصولی را توليد کنند
که بازيـافت نشود. 

دونی َویـان در گفت وگو با خبرنگار انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی عنوان کرد:

مصاحبهمصاحبه
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...ادامه:
ثبــات  لوحــه چســب ســينا:  ســر 
کيفيــت محصــوالت چســب ســينا

بهــادر عمــادی کارشــناس فــروش چســب 
ســینا نیــز بــه عنــوان ســخنران بعــدی مراســم در 
جایــگاه حضــور یافــت و مطالبــی را بــه شــرح 

ــه داد: ــر ارائ زی

حضــور  دارم  خیرمقــدم  و  ســالم  عــرض 
و  دور  راه هــای  از  کــه  عزیزانــی  یکایــک 
نزدیــک زحمت کشــیده و بــه ایــن گردهمایی 

آورده انــد... تشــریف 

بنــده توضیحــات مختصــری دربــاره امکانــات 
صنایــع  شــرکت  آزمایشــگاه های  و  تولیــد 

ــم. ــه می نمای ــینا ارائ ــب س چس

• واحد منتخب وزارت صنایع در زمینه تحقق 
شاخص های بهره وری

• واحد منتخب وزارت صنایع و سازمان ملی 
استاندارد در زمینه کیفیت برتر و رضایت 

مندی مشتریان در سال های 93 و 94

• دریافت گریدهای A, B  صنایع خودرو از 
شرکت های ایران خودرو، پارس خودرو و 

ایران خودرو دیزل

حضــار محتــرم بــا توجــه بــه رعایــت و اجــرای 
مــوارد ذکــر شــده ایــن شــرکت بــه یــک 
افتخــار بــزرگ دســت پیــدا کــرده اســت 
کــه آزمایشــگاه چســب ســینا آزمایشــگاه 
کــه  می باشــد  اســتاندارد  اداره  همــکار 
ایــن امــر باعــث گردیــده نمونه هــای ســایر 
تولیدکننــدگان جهت تســت و بررســی توســط 
ایــن  بــه  اســتان ها  اســتاندارد ســایر  ادارات 
آزمایشــگاه ارســال گــردد و از آن جایــی کــه 

بخش دوم و پایانـی

اســتانداردهای تعریــف شــده نســبت بــه تأییــد 
ــد. ــدام می نمای ــا اق آنه

الزم بــه ذکــر اســت بــا تــالش کلیــه واحدهــای 
شــرکت صنایــع چســب ســینا و بــه خصــوص 
واحدهــای کنتــرل کیفیت و طراحــی محصول 
ــم و شــرایط ســخت  حتــی در ســال های تحری
تولیــد نیــز محصــوالت بــا کیفیــت را در بــازار 
مصــرف ارائــه کــرده و در هیــچ مقطعــی 
توقــف تولیــد نداشــته و حتــی در همیــن برهــه 
زمانــی افتخــارات زیــادی را نیــز کســب کــرده 
ــوان  ــن افتخــارات می ت ــه ای اســت کــه از جمل

بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

• واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان 
البرز در سال 1393

• صادرکننده نمونه در سال های 92، 93، 94

ــت. ــده اس ــرون آم ــربلند بی ــا س آزمون ه

بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده در 
آزمایشــگاه چســب ســینا، چســب PVC تایگــر 
 PVC ــب های ــن چس ــت تری ــا کیفی ــی از ب یک
موجــود در بــازار می باشــد. در ضمــن کیفیــت 
چســب های PVC تیوپــی و ربعــی شــرکت 

ــد. ســینا کیفیــت یکســانی دارن

بــا توجــه بــه اهمیــت چســب PVC در صنعــت 
ــود  ــه وج ــا ب ــد حتم ــگام خری ــاختمان، هن س
روی  ردیابــی  کــد  و  اســتاندارد  عالمــت 
ــل از مصــرف،  ــدی دقــت کــرده و قب بســته بن
مــوارد  جملــه  از  ظــرف  روی  مندرجــات 
مصــرف و طریقــه مصــرف و نــکات ایمنــی را 

ــد. ــه فرمایی مطالع

ــدی  ــای بع ــما در برنامه ه ــدار ش ــد دی ــه امی ب
ــینا. ــب س ــع چس ــرکت صنای ش

شــرکت صنایــع چســب ســینا بــا ایجــاد فضــای 
و  ماشــین آالت  از  اســتفاده  مناســب،  کاری 
ــدی  ــره من ــد و به ــدرن تولی ــای م تکنولوژی ه
ــگاه های  ــود آزمایش ــرب و وج ــنل مج از پرس
ــت  ــتم های مدیری ــازی سیس ــاده س ــز، پی مجه
  ISO1705  ،ISO9001 جملــه  از  کیفیــت 
بــه  رســیدگی  سیســتم  ایجــاد  همچنیــن  و 
مشــتریان  پیشــنهادهای  و  درخواســت ها 
توانســته اعتمــاد و رضایــت مشــتریان را جلــب 

ــد. نمای

ــرلوحه  ــواره س ــت هم ــات کیفی ــت و ثب کیفی
فعالیت هــای شــرکت چســب ســینا بــوده و لــذا 
ــه ورودی را  ــواد اولی ــرل کیفیــت م واحــد کنت
از بــدو ورود بــه کارخانــه تــا مرحلــه تبدیــل بــه 
محصــول نهایــی و تحویــل بــه مشــتری مــورد 
ــا  ــرار داده و در صــورت مطابقــت ب بررســی ق

آزمایشــگاه شــرکت چســب ســینا مهــر تأییــد 
ــد،  ــر محصــوالت شــرکت های دیگــر می زن ب
خــود نمی توانــد محصــول بــی کیفیــت تولیــد 

ــد. نمای

از آن جایــی کــه هــدف از برگــزاری ایــن 
همایــش بــه طــور متمرکــز چســب PVC تایگر 
و جهــت کمــک بــه انتخاب چســب بــا کیفیت 
توســط شــما مشــتریال گرامــی می باشــد، الزم 
اســت مطالبــی را جهــت آشــنایی بیشــتر حضار 

گرامــی بــا ایــن چســب عــرض نمایــم:

چســب PVC تایگــر بــا فرموالســیون قــوی و با  
ــه کــه از  اســتفاده از مرغــوب تریــن مــواد اولی
منابــع معتبــر بیــن المللــی خریــداری می گــردد، 

ــود. ســاخته می ش

چســب های PVC ربعــی و تیوپــی تایگــر بارهــا 
اســتاندارد  اداره  معتبــر  آزمایشــگاه های  در 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و از ســخت تریــن 

قوطی لیتری پولکدار چسب 
مایع PVC فشار قوی تـایـگـر 

چسب پی وی سی در صنعت ساختمان سازی جهت مصارف حرفه ای هم چون چسباندن انواع اتصاالت، پروفیل ها و لوله های پی وی سی سخت که 
تحت فشار ضعیف/ قوی از جریان قرار دارند مانند لوله های آب و فاضالب کاربرد دارد.

آزمایشگاه صنایع چسب سینا 
)همکار موسسه استاندارد ایران(

 PVC تیوب چسب مایع 
فشار قوی تـایـگـر 

 PVC تیوب چسب مایع
فشار ضعیف سینـا

چسب سينا، برندی در شان نام
»ايران«

شركت صنایع چسب سینا در سال 1370 فعالیت های تولیدی خود را تحت عنوان 
كارخانه چسب ایران، آغاز نمود و در راستای بهبود در امر تولید و افزایش نوع 

محصوالت بر حسب تقاضای مشتریان، موفق شد تا ظرفیت تولیدی خود را به میزان 
قابل توجهی افزایش دهد.

تا كنون، این شركت با حضور دائم در بازارهای داخلی و دستیابی به بازارهای 
صادراتی در كشورهای همسایه، منطقه آسیای میانه و آفریقا از پیشگامان تولید و 

فعاالن امر صادرات به شمار می رود.

تولید ملی است، در بازارهای داخلی و صادارتی نام پر آوازه »ایران« بر آن برچسب خورده است. این بار در دیار شعر و احساس، 
میزبان جشن باشکوهی بود تا با صالبت محصول خود را به مردمان مهربان سرزمین حافظ و سعدی، معرفی کند، »چسب سینا«

ساعت 7 عصر، سه شنبه 21 شهرویور 1396؛ سالن جهاد دانشگاهی  دانشگاه شیراز، بیش از 500 نفر آمده بودند تا شادی و خاطره 
این شب در ذهنشان باقی بماند . همه ماندند تا پایان مراسم و دست آخر جشن را »دلچسب« توصیف کردند.

گزارش
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جاسبی: کيفيت محصوالت چسب 
سينا را تضمين می کنيم

جاسبی مدیر فروش چسب سینا درباره 
فعالیت های این شرکت از ابتدا اظهار داشت: 

شرکت چسب سینا در سال 1370 فعالیت خود 
را با تولید چسب های نواری و مایع آغاز کرد و 
اکنون در حدود 60 نوع چسب در بیش از 200 

بسته بندی مختلف عرضه می کند.

وی درباره هدف از برگزاری این همایش عنوان 
کرد: ما برای توسعه بازار داخلی طرح هایی 
داریم و اکنون این همایش نیز با این هدف 
برگزار می شود. در آینده نیز بنا داریم تا در 

شهرهای مختلف روند توسعه بازار محصوالت 
خود را ادامه دهیم.

جاسبی با بیان این که محصوالت شرکت سینا 
به کشورهای آسیایی، آفریقا و کشورهای دیگر 
نیز صادر می شود درباره مزیت های چسب سینا 

توضیح داد: کیفیت، پاسخگویی، سرویس دهی 
مناسب و سریع، مهمترین مزیت های چسب سینا 

هستند. 

مدیر فروش چسب سینا ادامه داد: ما آزمایشگاه 
همکار اداره استاندارد هستیم از این روی 

کیفیت محصوالت خود را برای مشتری تضمین 
می کنیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا 
چسب سینا توان رقابت با محصوالت مشابه 

خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت را دارد، گفت: 
بله توان رقابت به خوبی وجود دارد. به طور 

مثال در صنعت مبلمان محصولی داریم به نام 
چسب قابل اسپری که برای نخستین بار آن را 
تولید کرده ایم. پیش از آن این محصول وارد 

ایران می شد. اکنون با تولید این محصول توسط 
شرکت چسب سینا، هم مصرف کنندگان و 

هم تولیدکنندگان خارجی اظهار می کنند که 
کیفیت آن از مشابه چسب خارجی بهتر است. 
درصد باالیی در صنعت مبلمان از این چسب 

استفاده می کنند و از آن رضایت دارند. 

جاسبی در خصوص میزان استقبال از محصول 
چسب پی وی سی تایگر سینا، تصریح کرد: 
چسب سینا با نام تایگر دارای کیفیت باال و 

قیمت مناسبی است و در مقایسه با سایر رقبا از 
جایگاه خوبی برخوردار است. بنابراین از آن 

استقبال خوبی شده و بازار ما روز به روز در حال 
رشد است.

وی یکی از طرح های توسعه بازار شرکت 
چسب سینا را، موضوع توسعه و معرفی چسب 

اکنون بیشتر بر روی توسعه بازاهای داخلی کار 
شده و در هدف بعدی روی بازارهای صادارتی 

فعالیت بیشتری انجام خواهیم داد. 

عمادی در باره محصول چسب پی وی سی تایگر 
و برنامه های آینده شرکت در این بخش، گفت: 

یکی از برنامه های ما این است که در آینده در 
همه استان های ایران نمایندگی های فعالی ایجاد 

کنیم تا بتوانیم توزیع و پخش مناسبی برای 
چسب تایگر داشته باشیم و راهکار بعدی هم 

تبلیغات است که در همایش ها و نمایشگاه ها این 
موضوع پیگیری می شود تا بتوانیم این کاال را به 

صورت مناسبی برندسازی کنیم.

چسب سينا يکی از دو محصول برتر است
محرم از نصابان لوله با قدردانی از 

برگزارکنندگان جهت دعوت به این همایش، 
محصوالت چسب سینا را در مقایسه با سایر 

محصوالت مشابه »خوب« توصیف کرد. 

وی با بیان این که به مدت 12 سال است که 
در حوزه نصب فعالیت دارد گفت: کیفیت 

چسب ها در بازار به مرور بهتر از گذشته است. 
البته محصوالت متنوعی در بازار وجود دارد.

این نصاب در مورد انتخاب نوع چسب توضیح 
داد: تا کنون با چسب های زیادی کار کرده ام اما 

دو مورد از آنها دارای کیفیت خوبی هستند که 
چسب سینا یکی از این دو مورد است.

ضرورت تبليغات گسترده تر از سوی 
چسب سينا

 یکی دیگر از شرکت کنندگان در همایش 
که نخواست نامش عنوان شود به ضرورت 
برگزاری برنامه های آشنایی با محصوالت 

چسب سینا تاکید کرد. وی که صاحب یک 
فروشگاه در شهر شیراز بود گفت: بنده چسب 
سینا را از چند نفر واسطه تهیه می کنم که این 

مسئله سبب شده است تا سود حاصل از فروش 
این محصوالت کاهش یابد.

این فعال بازار کیفیت چسب سینا را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: خودم مایل به معرفی 
محصوالت با کیفیت به مشتریان هستم و تا 

کنون گالیه ای از سوی مشتریان نسبت به 
کیفیت چسب سینا نشنیده ام. البته ضروری 

است تا مسئوالن این شرکت تبلیغات بیشتر و 
گسترده تری به ویژه در صدا و سیما داشته باشند.

به نظر این فروشنده برگزاری همایش چسب 
سینا در تبلیغ و بیان ویژگی های محصوالت این 

شرکت بسیار مناسب بوده است. 

پی وی سی تایگر ذکر کرد. 

هدف سمينار: معرفی نماينده 
محصوالت شرکت چسب سينا در 

استان فارس و برندسازی
بهادر عمادی کارشناس فروش چسب سینا 

درباره این همایش توضیح داد: در وهله اول 
هدف این همایش برندسازی و به ویژه برند 

چسب مخصوص لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نام چسب تایگر بوده و در مرحله بعد، معرفی 

نماینده فروش محصوالت چسب سینا آقای 
داود فارسی مدیر عامل شرکت های ایمن لوله و 

پارس پولیکا است.

وی در پاسخ به این پرسش که شرکت چسب 
سینا چه برنامه هایی برای توسعه بازار خود 

دارد، گفت: مدتی است که طرح توسعه در 
شرکت چسب سینا آغاز شده و کارخانه با 

تولید محصوالت جدید وسعت یافته است. در 
آینده خیلی نزدیک محصوالت جدید نیز به 

بازار عرضه می شود. در سال های آینده نیز برنامه 
داریم تا محصوالت متنوع را در زمینه های دیگر 

وارد بازار کنیم.

عمادی درباره وضعیت و جایگاه محصوالت 
شرکت چسب سینا در بازار و قدرت رقابت آن 

در استان فارس توضیح داد: در حال حاضر به 
مدت یک سال است که به بازار این استان به 

صورت متمرکز ورود کرده ایم و دستاوردهای 
آن برای شرکت بسیار خوب بوده است. ما 

توانسته ایم با یکی از برندهای معروف این حوزه 
در چسب پی وی سی، رقابت کنیم و تالشمان 
را برای گرفتن سهم بیشتری از بازار با کمک 

نماینده خود ادامه می دهیم.  

کارشناس فروش چسب سینا درباره کیفیت و 
قدرت رقابت چسب سینا با محصوالت مشابه 

خارجی  توضیح داد: می خواهم به این پرسش 
شما این گونه پاسخ دهم، آزمایشگاه چسب 
سینا، آزمایشگاه همکار اداره استاندارد است 
و تقریبا تولیدکنندگان چسب در این حوزه، 

تاییدیه استاندارد خود را از چسب سینا دریافت 
می کنند از این روی در جاهایی که خود 

شرکت چسب سینا این تاییدیه را می دهد خود 
نمی تواند محصول با کیفیت پایین را به بازار 

عرضه کند.

وی درباره صادرات محصوالت شرکت چسب 
سینا اظهار کرد: اکنون شرکت دارای بخش 

صادارت است. ما در استان البرز به عنوان صادر 
کننده نمونه برتر انتخاب شدیم. اما هنوز جای 

فعالیت بیشتری در بخش صادرات وجود دارد. 
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گزارش مجمع منتهی به پایان ســال 1395 انجمن لوله اتصاالت پی  وی سی 
 سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی  .  سی ام مهر نود و شش

از ویژگی های مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پی وی سی، حضور حداکثری اعضا در این مراسم بود و مجمع با تعداد زیادی 

از تولیدکنندگان برگزار شد.

حضور حداکثری اعضا در مجمع انجمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

برگزاری تریبون آزاد و استقبال هیئت مدیره از 
انتقادها و پشنهادات /  علیپور بازرس شد

گزارش
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ــم، ســرود  ــرآن کری ــت ق ــا قرائ ــن مجمــع  ب ای
جمهــوری اســالمی ایــران، فیلــم چســب ســینا 
بــه عنــوان اسپانســر و فیلــم »صــدای بــازار« کــه 
بــه بررســی بــازار شــادآباد پرداختــه بــود،  آغاز 

شــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش از ویژگی هــای مجمــع 
عمومی انجمــن تولیدکنندگان لولــه و اتصاالت 
پی وی ســی، حضــور حداکثــری اعضــا در ایــن 
ــا تعــداد  ــود و مجمــع در مرحلــه اول ب مراســم ب

زیــادی از تولیدکننــدگان برگــزار شــد.

      محور سخنان عباسعلی متوسليان 
در مجمع عادی انجمن توليدکنندگان 

لوله و اتصاالت پی وی سی:

1- لزوم ساماندهی رقابت اعضای صنف با 
یکدیگر و جلوگیری از تخریب چهره صنعت 
در اثر رفتارهای انحصارطلبانه برخی شرکت ها

2- فرایند سنجش کیفی محصوالت در بخش 
فاضالب ساختمان و ساماندهی محصوالت در 

این بخش

3- تعیین نحوه تعامل انجمن با بدهکاران حق 
عضویت در سطوح مختلف

     محور سخنان محمدتقی غياثی 
نـايب رئيـس هيئت مديره انجمن 
توليدکننـدگان لـوله و اتصـاالت 

پـی  وی  سـی:

ــرای حضــور حداکثــری   •  تشــکر از اعضــا ب
اعضــا و بــه حــد نصاب رســیدن در مرحلــه اول

 •  انجمــن بــه عنــوان یــک ارگان انتخابــی 

      ســپس در ادامــه گــزارش هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی منتهــی بــه پایــان ســال 1395 توســط دبیــر انجمــن 
خانــم خرمیــان ارائــه شــد.

انتخاب هيئت رئيسه مجمع:
 
محمدتقی غياثی - رئيس جلسه
کريم صادقپور -  نايب رئيس
علی شکوری -   منشی جلسه
بيژن امينی -  ناظر يک
محمدحسن خرازی - ناظر دو

محصوالت پی وی سی در بخش های مختلف

11- تهیه جدول مقیاس کیفی محصوالت 
ساختمانی بعنوان اولویت اول در سهم خواهی 

از بازار

12- تشکیل کارگروه ویژه مناقصات دولتی و 
تامین خواست این بخش از مصرف کنندگان

13- تالش در جهت ایجاد تعامل با سازمان 
استاندارد، صدور و تمدید گواهینامه های 

صنعت

14- تدوین نظام نامه انجمن در بحث آب و 
خاک و پیشگیری از فعالیت های انحصار طلبانه

ــود. ــد ش ــس ب جن

 •  وظیفــه انجمــن تعریــف راهبــرد و تشــویق و 
مهیا کــردن بســتر بــرای تولیــد بهتــر اســت.

 •  ایجــاد فضایــی تبلیغــی و تشــویقی و مهیــا- 
کــردن بســتر بــرای تولیــد بهتــر

 •  نظــارت مســتمر اعضــا بــر عملکــرد انجمن و 
حضــور آنهــا در جلســات هیئــت مدیره

محمدحسن خرازیبیژن امینیعلی شکوریکریم صادقپورمحمدتقی غیاثی

ــارز مجمــع  ــای ب ــن از دیگــر ویژگی ه همچنی
داد،  رخ  متوالــی  دوره  دومیــن  بــرای  کــه 
ــه  ــا ب ــه اعض ــود ک ــون آزاد ب ــزاری تریب برگ
ــان  ــه بی ــی آزاد ب ــفاف و در فضای ــورت ش ص
خــود  پیشــنهادهای  و  انتقادهــا  دیدگاه هــا، 
شــرکت  از  بســیاری  بــاور  بــه  پرداختنــد. 
نــکات  از  آزاد  تریبــون  بخــش  کننــدگان 
مثبــت مجمع هــای ایــن انجمــن اســت کــه بــر 

می افزایــد.  آن  جذابیــت 

 گزارش این مراسم را در ادامه می خوانید:

4- تهیه چارت سازمانی انجمن

5- تدوین تقویم جلسات هیئت مدیره

6- تشکیل کمیسیون آموزش

7- تشکیل کمیته قیمت گذاری محصوالت

8- تعیین چهارچوب تبلیغات شرکت ها در 
قالب مرام نامه

9- ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه و لزوم توجه 
به توزیع در داخل کشور قبل از صادرات مواد 

خام

10- تعیین استراتژی نحوه افزایش سهم بازار 

ــا اتخــاذ سیاســت های تشــویقی  ــه دارد ب وظیف
موجــب هــم افزایــی عالیــق تولیــدی اعضــا بــه 
ــت  ــا کیفی ــتاندارد و ب ــد کاالی اس ــوی تولی س

شــود

 •  همــه تولیدکننــدگان مایــل بــه تولیــد کاالی 
ــان  ــن می ــی در ای ــت هســتند. متغیرهای ــا کیفی ب
ــای  ــع متغیره ــود را تاب ــد خ ــود دارد. نبای وج
مشــتری کنیــم کــه منجــر بــه تولیــد یــک 

گزارش گزارش
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      محور سخنان بيژن سحرناز درباره 
کميسيون آموزش:

 •  در دنیا میزان نفوذ پذیری و توسعه کشورها 
را بر اساس شاخص هم تافتگی اقتصادی مورد 

ارزیابی قرار می گیرند. بنابراین اگر سهم مراودات 
ما 6 دهم درصد در دنیاست شاید بخشی از 

مسائل علمی و تجربی ما دچار سندرومی شدیم 
که فانتزی تلقی می کنیم.

 •  در این شاخص دو چیز بسیار مهم است: یکی 
دانش ضمنی در یک کشور یا یک واحد صنعتی 

و دیگری نوآوری.

 •  کمیسیون آموزش انجمن لوله و اتصاالت 
pvc تالش می کند که آموزش های الزمی را که 

صنعت به آن نیاز دارد، تدوین کند و به آنها ارائه 
کند تا دانش ضمنی آن ها را توسعه بدهند.

      محــور ســخنان منصــور قديمی در 
ــاالت  ــه و اتص ــيون لول خصوص کميس

ساختمانی:

 •  کمیســیون لولــه و اتصــاالت ســاختمانی 
ــاء  ــت ارتق ــا محوری ــود را ب ــردی خ کار راهب
کیفیــت تولیــدات لولــه و اتصــاالت u-pvc از 
ــازار عمــده  طریــق کنتــرل کیفیــت از ســطح ب
فروشــی و خــرده فروشــی شــهرهای مختلــف 

آغــاز نمــود.

 •  مشــکالت مطــرح شــده در جهــت افــت بــا 
شــتاب ســهم بــازار مصــرف لولــه و اتصــاالت 
u-pvc و اســتفاده از دیگــر پلیمرهــا عمدتــاً 

ــتاندارد  ــوب و غیراس ــت نامطل ــل کیفی ــه دلی ب
ــرف  ــازار مص ــطح ب ــود در س ــای موج لوله ه
کــه متأســفانه برخــی برندهــا توســط همــکاران 
عضــو انجمــن و بــا مهــر اســتاندارد و برندهایــی 
توســط تولیدکننــدگان غیرعضــو بــا مجــوز یــا 
بــدون مجــوز صنایــع و بــا مهــر یــا بــدون مهــر 
ــیع  ــع وس ــد و توزی ــه تولی ــدام ب ــتاندارد اق اس
لوله هــای غیراســتاندارد و بــا مهــر اســتاندارد و 

ــد . ــازل می نماین ــیار ن ــای بس ــا قیمت ه ب

مشــغله  دلیــل  بــه  اســتاندارد  موسســه    •  
زیــاد و نداشــتن امکانــات وســیع نظارتــی 
از  مســتقیم  بــرداری  نمونــه  همچنیــن  و 

شــده بــرای ارزیابــی آزمایشــات اســتاندارد در 
بوتــه آزمایــش قــرار داده کــه تمامــی مراحــل 
زیــاد  دقــت  بــا  و  مســتقل  آزمایشــگاه  در 
انجــام شــده و برندهایــی کــه توانســته باشــند، 
ــوند در دو  ــول ش ــتاندارد را قب ــات اس آزمایش
ــرکت ها  ــت ش ــی کیفی ــتقل ارزیاب ــدول مس ج
بــرای لولــه و اتصــاالت بر اســاس حــروف الفبا 
تنظیــم شــده و نتایــج آزمایشــات هــر شــرکت 
ــه آن  ــان ب ــرایط تولیداتش ــی از ش ــرای آگاه ب
شــرکت  ارســال شــده اســت که مرحله اول در 
خردادمــاه 96 بــه پایــان رســیده و یــک جــدول 
بــرای لولــه بــا معرفــی بنــد و یــک جــدول برای 
اتصــاالت بــا معرفــی تولیداتــی کــه مطابقــت با 
ــا  ــم و ب ــته اند، تنظی ــتاندارد را داش ــرایط اس ش
ــام  ــای ن ــدات برنده ــه تولی ــن ک ــر ای ــد ب تأکی
بــرده شــده از نظــر کیفیــت مــورد تأییــد انجمن 
ــی و  ــام مهندس ــازمان های نظ ــه س ــد، ب می باش
ــی اســتان ها ارســال شــده و  ــوه ســازان تمام انب
بــر اســاس نشســت ها و پیگیری هــای انجمــن بــا 
موسســه محتــرم اســتاندارد و ســازمان حمایــت 
و  کننــدگان  مصــرف  و  تولیدکننــدگان  از 
ــالک  ــر م ــی ب ــر مبن ــم گی ــازمان های تصمی س

قبــول نیســت. 

 •  بــا ایــن نقطه نظــرات کمیســیون، اصل کاری 
خــود را حرکــت بــه ســمت تولیــد بــا کیفیــت 
اســتاندارد توســط تمامــی تولیدکننــدگان لوله و 
اتصــاالت pvc در درجه اول و فرهنگســازی در 
جهــت بــاال بــردن اعتمــاد و بــاور بیشــتر مصرف 
کننــدگان بــر ایــن اصــل کــه کمــاکان بهتریــن 
ــرات  پلیمــر در مصــارف آب، فاضــالب، مخاب
ــد،  ــی u-pvc می باش ــارف صنعت ــر مص و دیگ

قــرار داده اســت.

 •  در اولیــن قــدم ا قــدام بــه نمونــه بــرداری لوله 
ــای  ــای اعض ــاختمانی از برنده ــاالت س و اتص
محتــرم انجمــن از ســطح بــازار مصــرف نمــوده 
ایــم  نتوانســته  کــه  هــم  را  شــرکت هایی  و 
نمونــه تولیداتشــان را در ســطح بــازار بــه دســت 
آوریــم، بــا شــرکت مربوطــه جهــت راهنمایــی 
ــورت  ــه در ص ــوده ک ــه نم ــع مکاتب ــازار توزی ب
همــکار شــرکت مذکــور اقــدام بــه نمونــه 
بــرداری شــده در غیــر ایــن صــورت، در ردیف 
ــد. ــرار گرفته ان ــول ق ــل قب ــرکت های غیرقاب ش

 •  لوله هــا را پــس از تســت درصــد رزیــن، 
ــاز %80  ــن مج ــد رزی ــه درص ــی را ک نمونه های
طبــق ضوابــط اســتاندارد را رعایــت نمــوده، 
بــه همــراه کلیــه اتصــاالت نمونــه بــرداری 

ــق  ــال و از طری ــت ارس ــن صنع ــوالت ای محص
ــمی  ــایت رس ــی، س ــانه های عموم ــد، رس جرای
انجمــن و بــه هــر وســیله ممکــن در ســطح 
کشــور اعــالم نمــوده کــه گام موثــری در 
بــه  رســانی  اطــالع  و  فرهنگســازی  جهــت 
ــر  ــای معتب ــت برنده ــدگان از باب ــرف کنن مص
ــاده شــدن  ــس از آم ــت باشــد کــه پ ــا کیفی و ب
ــه چــاپ بروشــور،  ایــن بســته می تــوان اقــدام ب
پخــش تیــزر، برگــزاری همایــش و اطــالع 
ــت  ــی از باب ــانه های عموم ــق رس ــانی ازطری رس
تقویــت  و  ایــن صنعــت  تولیــدات  مزایــای 
فرهنگســازی در جهــت رواج اســتفاده هــر چــه 
 u-pvc بیشــتر از محصــوالت لولــه و اتصــاالت
را بــا پشــتوانه کیفیــت تولیــدات اســتاندارد 

ــیم. ــته باش ــت داش ــن صنع ــدگان ای تولیدکنن

ــی  ــداول ارزیاب ــم ج ــرداری و تنظی ــه ب  •  نمون
ــاً  ــار و ترجیح ــک ب ــالی ی ــل س ــت، حداق کیفی
ــداول  ــرد و ج ــام می گی ــه انج ــالی دو مرحل س
بــه صــورت مســتمر بــروز رســانی خواهــد شــد 
کــه ایــن ا مــر تــداوم کیفیــت را در پــی خواهــد 

ــت. داش

کارخانجــات تولیدکننــده امــکان دســتیابی 
ــته و  ــی را نداش ــح کیفیت ــات صحی ــه اطالع ب
ــکل  ــدون مش ــتاندارد ب ــای اس ــد پروانه ه تمدی
انجــام می شــود و همــان طــور کــه شــاهد 
هســتیم لولــه بــا حــدود 70% کربنــات بــا مهــر 
ــزار و  ــا دو ه ــزار، ت ــی دو ه ــتاندارد، کیلوی اس
دویســت تومــان در ســطح بــازار تمــام شــهرها 
موجــود اســت و بــه دلیــل قیمــت ارزان، فروش 

ــد. ــم دارن ــی ه مطلوب

ــل  ــتاندارد حداق ــرم اس ــه محت ــر موسس  •  اگ
نمونــه برداری هــا را صرفــاً از ســطح بــازار 
مصــرف انجــام مــی داد، اطالعــات کیفــی 
محصــوالت را بهتــر می توانســت رصــد کنــد و 
بــه مهــر اســتاندارد ا عتبــار بیشــتری می بخشــید.

ــدگان  ــده ای از تولیدکنن ــت ع ــن اس  •  ممک
بــه برکــت پودرکربنــات چــرخ تولیدشــان 
بچرخــد و بــه دلیــل رقابــت شــدید در ایــن نوع 
ــود  ــان ش ــی نصیبش ــود اندک ــوالت، س محص
ولــی ضــرری کــه از ایــن رهگــذر بــه صنعــت 
لولــه و اتصــاالت pvc وارد می شــود، بســیار 

ــاد اســت . زی

 •  ایــن اســتدالل کــه بــه دلیــل وضعیــت 
اقتصــادی تولیــدات بــا کیفیــت بــه دلیــل قیمت 
بــاال قابــل عرضــه بــه بــازار نیســت، قطعــاً قابــل 

انتخــاب و عمــل قــرار گرفتــن جــداول ارزیابی 
کیفیــت شــرکت های ارائــه شــده از طــرف 
ــای  ــازمان ها و نهاده ــرای ادارت، س ــن ب انجم
آحــاد  و  خصوصــی  و  دولتی-خصولتــی 
مصــرف کننــدگان بتوانــد گام موثــری در 
جهــت حمایــت از تولیدکننــدگان بــا کیفیــت 
ــن  ــرم ای ــدگان محت ــرف کنن ــن مص و همچنی

صنعــت باشــد.

 •  مرحلــه بعــدی نمونــه بــرداری از 15 مهرمــاه 
آغــاز گردیــد و خواهشــی کــه از تمامــی 
همــکاران محتــرم در ایــن زمینــه داریــم بــرای 
واقعــی تــر و جامــع تــر بــودن جــداول ارزیابــی 
کیفیــت، همــکاری الزم را در ارتقــاء کیفیــت 
ــت  ــع جه ــای توزی ــی بازاره ــدات و معرف تولی
ــا کمیســیون  ــدات، ب ــه تولی ــه نمون دسترســی ب
و پرســنل محتــرم و زحمتکــش انجمــن داشــته 
باشــید و امیــدوارم تــا بهمــن مــاه بتوانیــم دومین 
جــداول ارزیابــی کیفیــت شــرکت های عضــو 
ــم و  ــری تنظی ــیار باالت ــار بس ــا آم ــن را ب انجم
بــه ســازمان ها، ادارت، موسســات نظارتــی- 
مشــاوره ای و مصــرف کننــدگان مســتقیم 

نتيجه انتخاب بازرس انجمن توليدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی:
علیپور بازرس اصلی )ایمن اتصال آذر(

ترابی بازرس علی البدل )ناردین پلیمر اسپادانا(

رویدادها
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شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللی تاسيســات و سيســتم های سرمايشــی و گرمايشــی تهران  
از 3 تــا 6 آبــان 96 در محــل دائمــی نمايشــگاه های بيــن المللــی تهــران برگزار شــد.

ــه و اتصــاالت پی وی ســی،  ــدگان لول ــط عمومــی انجمــن تولیدکنن ــه گــزارش رواب ب
تعــدادی از اعضــای انجمــن در ایــن نمایشــگاه بــه عنــوان غرفه گــذار میزبــان 

بازدیدکننــدگان تخصصــی بودنــد.
 نمایشــگاه روز چهارشــنیه ســوم آبــان گشــایش و شــنبه 6 آبــان بــه کار خود پایــان داد. 
غرفــه گــذاران ایــن نمایشــگاه در حالــی روز اول و پایــان آن را کــم رونــق توصیــف 
ــن  ــا ای ــا آنه ــت نســبی داشــتند؛ ام ــه رضای ــج شــنبه و  جمع ــد کــه از دو روز پن کردن
رضایــت را نــه دلیلــی بــر رونــق بــازار بلکــه آن را دیــدار بــا همــکاران و مشــتریان قبلــی 
خــود عنــوان کردنــد کــه در روزهــای تعطیــل بــرای بازدیــد بــه ایــن نمایشــگاه آمــده 

بودنــد.
 برخــی بــر ایــن باورنــد کــه حضــور در نمایشــگاه در شــرایط فعلــی بیشــتر از لحــاظ 
برندینــگ حائــز اهمیــت اســت و نــه یافتــن مشــتریان جدیــد، چــرا کــه هنــوز مســکن 
ــه و اتصــاالت پی وی ســی در  ــدگان لول ــرد. تولیدکنن ــه ســر می ب در خــواب رکــود ب
ایــن نمایشــگاه عــالوه بــر ارزیابــی وضعیــت فعلــی در بخــش مســکن، بــه ایــن پرســش 
پاســخ دادنــد کــه اگــر مســکن در حالــت رکــود بــه ســر می بــرد آیــا مصــارف ایــن 

محصــوالت در بخــش کشــاورزی وضعیــت مطلوبــی دارد؟

وضعيت شکننده 
لوله و اتصاالت 
پی وی سی در 
بخش کشاورزی 
و ضرورت 
معرفی بيشتر در 
اين حوزه

ســاختمان  بخــش  در  رکــود  دربــاره  وی   
توضیــح داد: ایــن موضــوع بــه عوامــل مختلفی 
ــتگی  ــت بس ــذاری دول ــت گ ــون سیاس همچ
دارد و همچنیــن مــواردی ماننــد تســهلیات 
و غیــره. البتــه برخــی علــل دیگــر آن بــه 
ــواد  ــزان عرضــه و قیمــت م پتروشــیمی ها و می

اولیــه بســتگی دارد.

 رونقــی دربــاره وضعیــت مصــارف لولــه و 
ــاورزی  ــش کش ــی در بخ ــاالت پی وی س اتص
عنــوان کــرد: در بخــش کشــاوری پی وی ســی 
در حــال از دســت دادن جایــگاه خــود اســت، 
ــن  ــکاران در ای ــه هم ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ش
حــوزه فعالیــت چندانــی انجــام نداده انــد و 
ــدن  ــن ش ــاهد جایگزی ــر ش ــال حاض ــا در ح م
لوله هــای پلــی اتیلــن در ایــن بخــش بــه جــای 
ایــن  روی  همــکاران  هســتیم.  پی وی ســی 
موضــوع وقــت کافــی نگذاشــته و در نهادهــای 
ذیربــط مختلــف از حــق پی وی ســی دفــاع 

نکرده انــد.

ــا  ــر لوله ه ــد از دیگ ــا 20 درص ــتفاده و تنه اس
اســتفاده می کننــد، گفــت: چنانچــه مــا کیفیــت 
خــود را بهبــود ببخشــیم مصــرف کننــده نیــز به 

ــن لوله هــا روی مــی آورد. اســتفاده از ای

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنوان 
کــرد: بنــده پیشــتر هم بــه انجمــن پیشــنهاد دادم 
تــا بــرای همــه ســازندگان دوره آموزشــی را بــا 
هــدف ارتقــاء کیفیــت ســاخت برگــزار کنــد 
تــا بتــوان از وضعیــت موجــود عبــور کــرد. در 
ایــن حالــت دیگــر مصــرف کننــده بــا اطمینــان 

ــد. ــن محصــوالت اســتفاده می کن از ای

و  لولــه  در خصــوص وضعیــت  ولی بــک   
ــاورزی،  ــش کش ــی در بخ ــاالت پی وی س اتص
اظهــار داشــت: متاســفانه لوله هــای پی وی ســی 
چنــدان بــرای زهکشــی و آبیــاری قطــره ای 
ــام  ــی انج ــن معرف ــر ای ــده اند و اگ ــی نش معرف
ــد  ــق خواه ــم رون ــش ه ــن بخ ــازار ای ــود ب ش

ــت. گرف

رونقی: وضعيت شکننده لوله و اتصاالت 
پی وی سی در مصارف کشاورزی

ــه  ــرکت لول ــزی ش ــر مرک ــر دفت ــی مدی رونق
گســتر گلپایگان درباره شــانزدهمین نمایشــگاه 
تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی بــا بیــان ایــن 
کــه این نمایشــگاه بــه لحــاظ کیفی در مقایســه 
ــا نمایشــگاه ســال گذشــته ضعیــف تــر بــود،  ب
گفــت: دو روز پنــج شــنبه و جمعــه بــه نســبت 
روزهــای دیگــر، حضــور بازدیدکننــدگان بهتر 

بــود و ایــن نیــز بــه دلیــل رکــود بــازار اســت.

 وی در خصــوص مجــاز شــدن 10 درصــد 
ــه و اتصــاالت پی وی ســی  افزایــش قیمــت لول
ــن  ــن ای ــر م ــه نظ ــت: ب ــن، گف ــوی انجم از س
افزایــش قیمــت بــا توجــه بــه بــاال رفتــن 
ــزان  ــن می ــود و ای ــروری ب ــری ض ــا ام قیمت ه
افزایــش نیــز بــا توجــه بــه رکــود بــازار و 
نزدیکــی بــه فصــل ســرما مناســب اســت. البتــه 
ــش  ــش افزای ــزان کش ــن می ــش از ای ــازار بی ب

ــدارد. ــت را ن قیم

ولی بک: لوله های پی وی سی در 
بخش کشاورزی معرفی نشده اند

ولــی بــک از شــرکت پلیمــر گلپایــگان گفــت: 
نمایشــگاه تاسیســات از چهارشــنیه ســوم آبــان 
شــروع شــد و می تــوان آن را نمایشــگاه خوبــی 

ارزیابــی کــرد.

در  فروشــندگان  از  برخــی  داد:  ادامــه  وی 
ــی از  ــی برخ ــت کیف ــا از وضعی ــه م ــه ب مراجع
ــه و اتصــاالت پی وی ســی در  محصــوالت لول
بــازار انتقــاد دارنــد. در حــال حاضــر مــردم لوله 
پی وی ســی را بــه عنــوان یک جنــس نامرغوب 
و شــکننده می شناســند در حالــی کــه این گونــه 
نیســت؛ چنانچــه همــه تولیدکننــدگان ایــن 
ــاء  ــت محصــوالت خــود را ارتق بخــش، کیفی
دهنــد، بــازار فــروش لوله هــای پی وی ســی 

ــه قبــل هــم بهتــر خواهــد شــد نســبت ب

 ولی بــک بــا بیــان ایــن کــه در دنیــا 80 درصــد 
از لوله هــای پی وی ســی  مصــرف  کننده هــا 

گزارش
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ــرای  ــوس  ب ــه و اتصــاالت پلیمرت شــرکت لول
اولیــن بار در شــانزدهمین نمایشــگاه تاسیســات 
ــه  سرمایشــی و گرمایشــی تهــران حضــور یافت
ــاره اظهــار داشــت:  ــود. پورنصــراهللا در ایــن ب ب
ــگاه آب  ــا درنمایش ــته تنه ــای گذش در دوره ه
و فاضــالب و ســال گذشــته نیــز در کنــار 
انجمــن پی وی ســی ایــران صرفــا در نمایشــگاه 

ســاختمان حضــور داشــتیم. 

وی این نمایشــگاه را در مقایســه با نمایشــگاهی 
کــه مــاه گذشــته در اراک برگــزار شــده بــود، 

کــم رونــق توصیــف کرد.

ــاالت  ــه و اتص ــناس، لول ــن کارش ــه ای ــه گفت ب
ــود  ــازار را از خ ــه در ب ــن ضرب ــی اولی پی وی س
ســازندگان دارای اســتاندارد خــورده اســت کــه 
ــتند. وی در  ــت نیس ــا کیفی ــس ب ــه جن ــد ب متعه
همیــن ارتبــاط افزود: متاســفانه چون نظــارت در 
بــازار مســکن بــر خــالف بــازار آب و فاضــالب 
ــت و  ــی در ضخام ــم فروش ــدارد، ک ــود ن وج
بــازی بــا درصدهــای فــروش پدیــد آمده اســت. 

پورنصــراهلل: ضــرورت نظارت ســازمان 
صنعــت و معدن بــر محصــوالت لوله و 

ــی اتصاالت پی وی س

ــای  ــرای لوله ه ــاری ب ــتاندارد اجب ــتن اس نداش
ــرکت های  ــن ش ــوت گرفت ــث ق ــی باع ناودان

ــت. ــده اس ــی ش زیرزمین

انجمــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه و اتصــاالت پی وی ســی،  تولیدکننــدگان لول
ــرکت  ــروش ش ــر ف ــراهللا مدی ــدف پورنص مص
ــا  ــوس پیشــنهاد داد ت ــه و اتصــاالت پلیمرت لول
ــه و اتصــاالت  ــک نمایشــگاه تخصصــی لول ی
پی وی ســی در تهــران بــه صــورت ســاالنه 

ــود. ــزار ش برگ

نظــر  بــه  گفــت:  ارتبــاط  همیــن  در  وی 
ــر  ــگاه زی ــن نمایش ــا ای ــت ت ــب اس ــده مناس بن
نظــر انجمــن و بــا هــدف مذاکــره مســتقیم 
معرفــی  و  فروشــندگان  و  ســازندگان  بــا 
شــود. برگــزار  پی وی ســی،  قابلیت هــای 

ــن  ــتان انجم ــه دوس ــر ب ــال حاض ــه داد: در ح ــراهللا ادام پورنص
پیشــنهاد می دهــم کــه از ظرفیــت بازرســی صنعــت و معــدن در 
هــر اســتان اســتفاده شــود. اینــکار در مشــهد صــورت پذیرفتــه 
و ایــن نهــاد دولتــی بســیار جــدی پــس از فــوت یــک نفــر در 
اثــر اقــدام بــه تعمیــر غیــر اصولــی سیســتم لولــه کشــی فاضالب 

ســاختمانش، وارد ایــن موضــوع شــده اســت.

ــوس گفــت:  ــه و اتصــاالت پلیمرت ــروش شــرکت لول ــر ف مدی
ــث  ــی باع ــای ناودان ــرای لوله ه ــاری ب ــتاندارد اجب ــتن اس نداش
قــوت گرفتــن شــرکت های زیرزمینــی شــده و ایــن امــر باعــث 
ــه  ــت ب ــا دس ــه ب ــود ک ــه ش ــازار عرض ــه ای در ب ــود لول می ش

راحتــی قابــل شکســتن باشــد. 

پورنصــراهللا در خصــوص وضعیــت مصــارف لولــه و اتصــاالت 
پی وی ســی در بخــش کشــاورزی توضیــح داد: در ایــن حــوزه 
ــازار  ــی کــه اطــالع دارم لوله هــای جــدار پی وی ســی ب ــا جای ت
ــزارع،  ــاورزی در م ــال آب کش ــرای انتق ــی ب ــد ول ــی دارن خوب
ــده   ــودن و اینکــه مصــرف کنن ــرای رول ب ــن بیشــتر ب ــی اتلی پل
هــراس دارد کــه لولــه پی وی ســی در مجــاورت نــور خورشــید 
دچــار تخریــب حرارتــی شــود و نیــز بشــکند، محبــوب اســت.  
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای هــر ســه مــورد عــدم اســتقبال از 

ــود دارد. ــل وج ــی، راه ح پی وی س

ــده ای هســتند  ــای پیچی ــا پديده ه بنگاه ه
کــه بایــد بــه صــورت سیســتماتیک دیــده 
ــده  ــی پیچی ــز مفهوم ــی نی ــوند و چابک ش
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه آن چهــار بعد 
ــا  ــوان آن ه پیشــنهاد شــده اســت کــه می ت
را بــه صــورت سیســتماتیک تعریــف کرد.

• داده ها )همکاری جهت افزايش 
رقابت پذيری يا ايجاد سازمان مجازی(: 

فراهــم کــردن راه حلــی کامــل بــرای هــر 
ــی،  ــک کمپان ــع ی ــا مناب ــخص ب ــتری مش مش
ــر  ــن ام ــت. ای ــول نیس ــل حص ــی قاب ــه تنهای ب
می پیونــدد  حقیقــت  بــه  زمانــی  خصوصــاً 
کــه کمپانــی روی شایســتگی اصلــی خــود 
ــت  ــکاری جه ــن، هم ــد. بنابرای ــز باش متمرک
ــه  ــرای مشــتریان ضــروری ب ــی ب ایجــاد راه حل
ــی و  ــکاری داخل ــع هم ــد. درواق ــر می رس نظ
خارجــی، اســتراتژی های موردنظــر هســتند 
و هــدف عرضــه محصــوالت بــه بــازار در 
حداقــل زمــان بــا اهــرم کــردن منابــع ازطریــق 
همــکاری اســت و نائــل شــدن بــه ایــن اهــداف 
و  مجــازی  ســازمان های  تشــکیل  بــا  تنهــا 
قابــل  ســاخت  در  ســریع  مشــارکت های 

ــود. ــد ب ــول خواه حص

• ستاده )محصوالت به عنوان راه حلی جامع 
جهت ارضا مشتری(: 

محصــول  ســاخت  بــرای  توانایــی 
ــی نیســت.  ــت رقابت مشــخص کننده یــک قابلی
دسترســی  ماشــین آالت،  هزینــه  کاهــش 
ابزارهــای طراحــی  بــه  طراحــان محصــول 
تجــارت  افزایــش  قدرتمنــد،  کامپیوتــری 
ــترده  ــوالت را گس ــن محص ــع ای ــی توزی جهان
کــرده و تولیدکننــدگان بــه ایــن جهــت ســوق 
محصــول  مــاورای  بــه  کــه  شــده اند  داده 
نــگاه کننــد و ترکیــب متمایــزی از محصــول، 
ــرای هــر  اطالعــات و خدمــات بلندمــدت را ب
ــازمان ها  ــع س ــازند. در واق ــم س ــتری فراه مش
ــرای  ــی ب ــه جــای محصــول، راه حل های ــد ب بای
مشــکالت )مســایل( مشــخص مشــتریان ارائــه 
کننــد و روی ارزش دریافــت شــده مشــتریان از 

محصــول متمرکــز باشــد.

 بهای
چابکی...! 

نویسنده:   بيژن سحرناز
مدیر عامل شرکت داراکار

مقاله مدیریتیگزارش

...چابکی عبارتی جامع است 
که در تمامی زمینه های بنگاه 
ازقبیل تولید، بازاریـابی، 
طراحی، سازماندهی و 
افراد نفوذ می کند.  چابک 
ترکیبی از محصوالت 
فیزیکی، خدمات و 
اطالعات است که با تغییر 
نیازمندی های مشتری      
تغییر می کند.   

...چابکی عبارتی جامع است 
که در تمامی زمینه های بنگاه 
ازقبیل تولید، بازاریـابی، 
طراحی، سازماندهی و 
افراد نفوذ می کند.  چابک 
ترکیبی از محصوالت 
فیزیکی، خدمات و 
اطالعات است که با تغییر 
نیازمندی های مشتری      
تغییر می کند.   
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• عوامـل تاثيـرگـذار خـارجی )تغيير و عدم 
اطمينان(:

شــرکت ها  کــه  فاکتــوری  مشــکل ترین   
ــدون  ــریع و ب ــر س ــتند تغیی ــه هس ــا آن مواج ب
توقــف اســت. عواملــی ماننــد کاهــش ســیکل 
مفهــوم  ایجــاد  زمــان  کاهــش  محصــول، 
تــا زمــان فــروش، تســریع در نــرخ توســعه 
ــش جهانی ســازی تجــارت،  ــوژی، افزای تکنول
و  الکترونیکــی  ارتباطــات  تراکــم  افزایــش 
افزایــش رشــد ســریع جمعیــت همــه بــه فضــای 
ــی  ــرات خارج ــد. تغیی ــک می کنن ــر کم تغیی
ــش  ــوان در دو بخ ــز می ت ــده را نی ــل ش تحمی

ــت: ــر گرف ــل درنظ ذی

و  کالن  مقیــاس  در  اجتماعــی  تغییــرات   -
ــد  ــک واح ــر ی ــت تــــاثیــ ــه تح ــی ک تاریخ

نمی گیرنــد. قــرار  تجــاری 

ــب  ــرکت رقی ــیله ش ــه وس ــه ب ــی ک - تغییرات
می تــوان بــر یــک واحــد تجــاری تحمیــل 
کــرد )بــه عنــوان مثــال بخش بنــدی محصــول و 
ایجــاد تشــابهاتی در محصــوالت گــران قیمــت 
ــل  ــا تحمی ــیله رقب ــه وس ــه ب ــاد ک ــوع زی ــا تن ب

می شــوند(.

بنابرایــن ســازمان ها بایــد بــرای بقــا و پیشــرفت 
در محیــط تغییــر و عــدم اطمینــان بــه گونــه ای 
ســازماندهی شــوند کــه دارای ســاختارهای 
تــا  باشــند  نــوآور  و  منعطــف  ســازمانی 
ــد.  ــا دهن ــریع را ارتق ــری س ــد تصمیم گی بتوانن
ــنلی را  ــد پرس ــک بای ــان چاب تولیــــدکنندگـ
ــه  ــر را ب ــان و تغیی ــدم اطمین ــد ع ــه می توانن ک
رشــد تبدیــل کننــد، حفــظ کننــد و بــه ایجــاد 

بپردازنــد. کارآفریــن  ســازمان های 

• عمليـات داخـلی )اهرمی کردن اثر افراد 
و اطالعات(: 

توانایــی کمپانــی درواکنــش ســریع تــر نســبت 
بــــه تغییــرات، در مقایســه بــا رقبــا را بیــان 
می کنــد، کــه البتــه ایــن کار بــا اســتفاده از 
انگیــزش، کارآفرینــی اشــخاص و ســازماندهی 
تیم هــای ســازگار دائمــی انجــام گرفتــه و 
ــاً  ــز دائم ــازمانی نی ــار س ــال ساختــ ــن ح درعی
جهــان  در  می گــردد.  مجــدد  شــکل دهی 
فــردا افــراد و اطالعــات تفکیک کننده هــای 
کلیــدی خواهنــد بــود. لــذا چابکــی عــدم 

تحقــق شــعار یــاد شــده )ارزان تــر، ســریع تر، بهتر( 
ــر  ــای زی ــتر و باوره ــازی بس ــر پیاده س ــی ب مبتن
تحــت اصــول زیربنایــی چابکــی ســازمان اســت:

اصول زيربنايي چابکي

    1 -  تحویل ارزش به مشتري

    2 -  آمادگي در رویارویي با تغییرات

    3 -  ارزش قائل شدن براي مهارت ها و   
           دانش انساني

    4 -  تشکیل دادن مشارکت مجازي  یک 

ــد. ــته  باش ــه داش آن برنام

گفتــه می شــود در تحلیــل مدیریــت راهبــردی 
هخامنشــی  سلســله  پادشــاه  کــوروش، 
ــان را  ــف جه ــت نص ــه توانس ــم آن ک علی رغ
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ام ــح نمای ــال فت ــر از 20 س کم ت
جانشــینان  پــرورش  در  برنامه ریــزی  عــدم 
و  عملیاتــی  مختلــف  ســطوح  در  شایســته 
وظیفــه ای، وارثــان قــادر بــه حفــظ اقتــدار 
بدســت آمــده نشــدند. از ایــن رو یکــی از 
آمــوزش،  انتخــاب،  پایــداری  معیارهــای 
ــری عملکــرد  ــی، حمایــت و اندازه گی راهنمای
پرســنل مســتعد اســت. گرچــه توجــه بــه اصول 
مدیریــت چــون برنامه ریــزی، ســازماندهی، 
ــت  ــب مدیری ــود از مرات ــت خ ــرل و هدای کنت
ــول  ــار اص ــده درکن ــی نگارن ــت ول ــع اس مناب
ــام  ــور انج ــه منظ ــدی را ب ــده، زمانبن ــاره ش اش
ســریع تر  بهبــود  چارچــوب  در  فراگردهــا 
جریان هــای ســازمانی بــا شــعار  »ارزان تــر، 

می دانــد. بهتــر«   و  ســریع تر 

ــه  ــنیده ایم چگون ــت را ش ــن واقعی ــا ای ــه م هم
اجــازه  بازاریابــان  بــه  دیجیتــال  فــن آوری 
می دهــد کــه بــا راه هــای جدیــد خالقانــه 
ــی  ــورت اثربخش ــه ص ــتریان را ب ــای مش نیازه
کــه  رجحانــی  بجــز  ســازند.  بــرآورده 
ــدی  ــاالت جدی ــور در احتم ــتم های مزب سیس
ــع نمــودن  ــن آوری در مرتف ــه ف ــن گون کــه ای
ــم  ــی فراه ــازمان های بازاریاب ــته های س خواس
ــه  ــی ب ــوم بازاریاب ــی، در مفه ــازد، چابک می س
عنــوان یــک اســتعاره یعنــی اســتفاده از داده هــا 
و تجزیــه و تحلیــل بــه منظــور منبع یابــی مــداوم 
ــای  ــن راه حل ه ــا یافت ــن ی ــای مطمئ فرصت ه
ــه  ــازمان در رابط ــکالت س ــرای مش ــب ب مناس
بــا مشــتریان و بــازار، بکارگیــری آزمون هــای 
مختلــف در شــناخت محیــط، ارزیابــی نتایج و 

ــت. ــوق اس ــه ف ــریع چرخ ــرار س تک

ــازمان ها  ــی از س ــه خیل ــت ک ــت آن اس حقیق
کافــی  انــدازه  بــه  کــه  می کننــد  تصــور 
ــن  ــه ســطح زیری ــی ب ــا وقت ــک هســتند ام چاب
فعالیت هــای خــود توجــه می نماینــد فرایندهــا 
و زیرســاختار بــر پایــه چابکــی تعریــف نشــده 
ــان دیگــر اگــر در همــه حوزه هــا  ــه بی اســت ب
بــا مفهــوم مذکــور، چابــک نباشــیم یعنــی بــه 

ــتیم.  ــک نیس ــور کل چاب ط

4-حذف هزینه هاي سربار

5-خــالق همـراه با ساختاري مجازي

6-تمرکز روي قابلیـت هاي کلیدي

7-ضرورت وجود اعتماد بین شرکت هاي همکار

:Agility Capabilities قابليت هاي چابکي

از  اســـت  عبـــارت  چابکــي،  قابلیت هــاي 
توانایي هایــي کــه بایــد در ســازمان ایجاد شــود 
تــا ســازمان از قدرت مــورد نیاز براي واکـــنش 
مناســـب در برابـــر تغییــرات برخــوردار باشــد:

ــع  ــار و اهرمــی کــردن ارزش مناب تمرکــز اختی
ــن  ــرد، چنی ــی را در برمی گی انســانی و اطالعات
سازمـــان هـــایی را ســازمان های مبتنــی بــر 
دانــش می نامنــد )گانســکاران، 32، 2001(.

ــای  ــف بنگاه ه ــاس تعری ــد، اس ــار بع ــن چه ای
چابــک هســتند و چابکــی عبارتــی جامع اســت 
کــه در تمامــی زمینه هــای بنــگاه ازقبیــل تولید، 
بازاریـــابی، طراحــی، ســازماندهی و افــراد نفوذ 
محصــوالت  از  ترکیبــی  چابــک  می کنــد. 
فیزیکــی، خدمــات و اطالعــات اســت کــه بــا 

تغییــر نیازمندیهــای مشــتری تغییــر می کنــد.   

داشــت  توجــه  می تــوان  آن  بــه  آنچــه 
ســرعت و پایــداری ســازمان ها در شــرایط 
متفــاوت عوامــل محیطــی هســتند و نتیجــه 
آن انعطاف پذیــری شــرکت های چابــک در 
شــرایط عــادی و خــاص، واکنش هــای ســریع 

و بهنگامــی را از خــود بــروز می دهنــد.

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیقــات 
ــرای شــرکت ها ترکیــب  شایســته ترین اقــدام ب
ســرعت و پایــداری اســت. بیــش از یــک 
از ســازمان های  دهــه گذشــته مجموعــه ای 
راهبــردی در رابطــه بــا تاثیــر اقدامــات مدیریتی 
ــازمانی  ــالمت س ــف س ــاد مختل ــر ابع ــوع ب متن
آن  از  حاکــی  نتایــج  و  داشــته اند  مطالعــه 
اســت کــه تقویــت پایــداری بنگاه هــا مســتلزم 
ــرای  ــواره ب ــت و هم ــا اس ــازی آن ه چابک س
پــی بــردن بــه رابطــه چابکــی، پایــداری و 
انعطاف پذیــری ایــن ســئوال مطــرح اســت کــه 
ــران ســازمان ها  ــران و رهب ــه مدی ــب چگون اغل
ــا و  ــر چالش ه ــش در براب ــق اثربخ ــرای تطبی ب
تغییــرات محیطی همچــون اقتصادی، سیاســی، 
جغرافیایــی، جمعیــت شــناختی و تکنولوژیک 
بــا ســرعت بســوی اقدامــات و راه هــای جدیــد 

حرکــت می کننــد.

ــب  ــه ای مترت ــات و هزین ــت، تبع ــر فعالی در ه
ــم  ــن مه ــازی از ای ــع چابک س ــت و بالطب اس
مســتثنی نیســت. بنابرایــن، توجــه بــه مدیریــت 
ریســک در چابک ســازی از اهمیــت پایــه 
مدیریــت  همــواره  اســت.  برخــوردار  ای 
ریســک بــه منابــع محــدود توجــه دارد. منابــع 
مالــی، زمــان و اســتعداد مــواردی هســتند 
کــه ســازمان چابــک بایــد بــرای کاهــش 
جنبه-هــای منفــی و ریســک های ناشــی از              

سازمان زماني چابک خواهد بــود کـه بــه 
واسطه اهرم کردن دانش و همکاري )داخلي 
و با دیگر سازمان ها( قادر به هماهنگي باشد و 
به صورت سریع وکارا همه منابع موردنیاز را 

خلــق، تولیــد، تحویــل و پشتیباني کند.

ويژگــي هــاي ســازمان هــاي چابک:

1-مبتني بر اطالعات

2-تمرکز فعالیـت ها بر شایستگي ها

3-انعطاف پذیري

4- سرعت
)Quikness(

توانایي انجـام دادن عملیات در 
کوتاه ترین زمان ممکن:

که شامل موارد زیـر مي باشد:

- سرعت عرضه محصوالت جدید  
   به بازار

- تحویل سریع و بـه هنگام  
   محصوالت

- ســرعـت در زمـــان عملیــات و  
    در نهایـــت فــراهم کننــده هــاي 
چـــــابکي عبارتنـــــد از ســـازمان، 
نیــــروي انــــساني، تکنولــــوژي و 
نــوآوري کــه در واقـــع بـــه عنـــوان 
ــابکي در  عوامــل ایجـادکننـــده چـ

ــد. ــاب مي آین ــه حس ــازمان ب س

3 .انعطاف پذيري
)Flexibility(

توانایي تولید و ارائه محصوالت 
گوناگون و دسـت یابي بـه 
اهـداف مختلف با منابع و 

تجهیزات یکسان:

انعطاف پذیري در چهار حوزه زیر 
مد نظر مي باشد:

- انعطاف پذیري در حجم محصول

- انعطاف پذیري در تنوع محصول

- انعطاف پذیري سازمان

- انعطاف پذیري افراد

2- شايستگی
)Competency(

مجموعه وسیعي از توانـائي هـا، 
که بهره وري فعالیت ها را در 
جهـت رسیدن بـه اهـداف 

سـازمان تامین مـي کنـد:

 ایـن قابلیت ها شامل موارد زیر 
مي باشد:

- داشتن دیدگاه استراتژیک

- تکنولوژي هاي مناسب         
   سخت افزاري و نرم افزاري

- کیفیت محصول

- اثربخشي هزینه

- تعدد معرفي محصوالت جدید

- مدیریت تغییر

- قابلیت دانش و شایـستگي افراد

- اثربخشي و کارایي عملیات

1 .قدرت پاسخگويي
)Responsiveness(

توانایي شناخت تغییرات و پاسخ 
سریع بـه آن هاست:

که شامل موارد زیـر مي باشد:

- احـساس، درک و پـیش بینـي 
تغییرات

- واکنش سریع و فوري به تغییر

- ایجاد، اصالح و بهبود تغییر

قدرت
سرعتانعطاف پذيریشايستگیپاسخگويي 
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داليــل نيــاز ســازمان هــا بــه تشکيل 
سازمان چابک:

    - کوتاه مـدت بـودن فرصـت هـاي بازار

    -  ارائه سریع یک محصول جدید به بازار

    -  غیرقابل پیش بیني بودن تغییرات مداوم در  
        سطح بازار

    -   ادغـام قابلیـت هـاي محــوري شـرکـت هـاي  
        مـستقل بـراي بهره گیري از فرصت هاي فوري

ابزارهاي سازمان بـراي تحقـق چابکي:

1 - ساختار سازمان

ســــــازمان  ســــــاختار  اســــــت  الزم 
انعطــاف پــــذیر باشــد. در ارتبــــاط بــا حوزه 
ســازمان، اقـــدامات زیـــر قابـــل انجــام اســت:

    - تشکیل شراکت با سایر سازمان ها

    - بهبود انعطاف پذیري از طریق تمرکززایي  
       و اتخاذ ساختارهاي منعطف

    - ترویج فرهنگ تحول و نوگرایي

2 -کارکنان

در ســـازمان چابـــک کـــه بـــا تغییـــرات مــدام 
محیطــي روبروســت توانایي و انعطاف پـــذیري 
انســان نقــش مهمــي را ایفــا مي کنــد، در ایــن 

ــد:  ــر موثرن رابطــه، اقدامــات زی

    - جانشین پروری

    - تمرکز بر فعالیت هاي گروهي و فرهنگ  
       مشارکت

    - تفویض اختیار به پرسنل سازمان

     - تکیه بر آمـوزش بـه عنـوان ابـزار مهم تربیت  
       و آموزش پرسنل در مهارت هاي مختلف

3 - تکنولوژي

یک سیستم تولیـــد چابـــک توانـــایي مقابلــــه 
بــا تغییــرات پــیش بینــي نــشده را دارد. ایــن 
ــوالت  ــدل محص ــي تواند در م ــرات مــ تغییــ
باشـــند. از این رو سیـــستم تولیـد چابـک بایـد 
قابلیـــت تولیـــد محـــصوالت جدیـــد را داشته 
ــز  ــه حائ ــن رابط ــر در ایـ ــات زیـ ــد. اقدام باش

ــت: ــت اس اهمی

مي شــود کــه کارکنــان بــراي نیــل بــه اهــداف 
ــغ  ــي دری ــچ کوشش ــازماني از هی ــردي و س ف
ــتري  ــاي مش ــن نیازه ــت تامی ــد و در جه نکنن
بکوشــند تــا ســازمان بــه یــک مزیــت رقابتــي 

ــد. ــت یاب دس

• تامين کنندگان: 

مــدل،  از  قســمت  ایــن  در  اصلــي  بحــث 
ــدگان و  ــه کنن ــان عرض ــاط می ــون ارتبـ پیرام
اعضــاي ســازمان اســت. ایــن قســمت بــه 
ــاره دارد.  ــازمان اش ــتراتژي س ــي و اس بازاریاب
مرتبــاً،  کــه  مجبورنــد  عرضه کننــدگان 
مشــتریان جدیــدي را بــه زنجیــره مشــتریان 
اطالعــات  تامین کننــدگان  کننــد.  اضافــه 
ســازماني را اخــذ نمــوده و بــه موقــع پــردازش 

باشــد. کارا  مي توانــد 

    - ایجاد فرهنگ تفکر و نواندیشي در سازمان

    - سرمایه گذاري و تقدیر از ایده هاي نو

   

مدل چابکي سازماني

اجزاي این مدل در زیر به تشریح آورده مي شود:

•  رهبري:

ــاس  ــوان اس ــه عن ــري ب ــا رهب ــدل ب ــروع م   ش
حمایــت از کارمنــدان در ایجــاد رابطــه بــا 
مشــتریان و تامین کننــدگان اســت. ایــن کار 
مي توانــد توانایــي در کنتــرل مــداوم تغییــر 
و نیــز نظــارت بــر فرصت هــا و تهدیدهــا را 

ــردد. ــامل گ ش

•  فرهنگ: 

  فرهنــگ از تاریخچــه تصمیمــات، اقدامــات، 
نمادهــا و فلســفه ســازمان نشــات مي گیــرد.

  فرهنــگ، یادگیــري ســازماني را بــا گذشــت 
ــد. ــان مي ده ــان نش زم

  رهبــر اســتراتژیک کســي اســت کــه مي توانــد 
فرهنگــي را بـــه منظــور ایجــاد مزیــت رقابتــي 

شــکل دهــد.

•  سيستم هاي پاداش:

  بــراي این کــه فرهنــگ نــوآوري در ســازمان 
ــه  ــد ک ــاور کننـ ــد ب ــراد بای ــود، اف ــه ش پذیرفت
ــاداش ســازمان و سیســتم هاي  ســاخت نظــام پ
ــک  ــا کم ــتمر آن ه ــود مس ــه بهبـ ــتیبان بـ پش
مي کنـــد. یکـــي از مســئولیت هاي رهبــري 
ــازمان و  ــراي س ــي ب ــو اخالق ــک ج ــن ی تعیی

انتظــار یکپارچگــي از اعضــاي آن اســت.

•  عضويت هاي سازماني:

کـــه  اســت  الزم  تحــول،  و  تغییــر  بــراي 
و  کارکنــان  عرضه کنــدگان،  مشــتریان، 
مقامــات ســازمان همـــه بــا هـــم همــگام و یک 
ــاي ســازماني یکــي  صــدا شــوند. عـضویت هـ
ــاي مهــم چابکــي ســازماني اســت.  از بخش ه
میــان  مــرز  و  حــد  کارگروهــي  رویکــرد 
مدیــران و کارکنــان در محورهــاي کاربــردي 
بــه  مي شــکند.  هــم  در  را  تخصصي ســازي 
موجــب  ســازماني  تعلــق  دیگــر،  عبــارت 

ــت. ــدگان اس ــتریان و تامین کنن ــبکه هاي مش ش

ارزیابــي چابکــي ســازمان تنهــا مســتنداتي 
ــوان  ــه عن ــي ب ــري چابک ــراي اندازه گی ــه ب ک
ــت، در  ــود اس ــاختاري موج ــي س ــک ویژگ ی
ــشهود اســت. گراســون  شــاخص گراســون مـ
مــدل ســازي چابکــي ســازمان مجــازي و 
ارتباطــات آن را پیشــنهاد داده اســت: ســاختن 
یــک گــراف از ارتباطــات کــه مشــکالت 
موجودیت هــا را نشــان مي دهــد. او در ایــن 
مــدل تعــداد نقش آفرینــان و روابــط میــان آنهــا 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــایي ک را شناس
اســت کــه اگــر آنهــا افزایــش پیــدا کننــد 
پیچیدگــي و بــه تبــع آن چابکــي نیــز افزایــش 

ــد. ــدا میکن پی

در این مقاله سعی شد به ابعاد راهبردی مبحث چابکی بپردازیم، هرگاه راهبرد و تکنیک را 
به ترتیب به مثابه پل و اتومبیل تصور نماییم، حتی اگر مسیر ما از پل های مطمئنی برخوردار 

باشد عبور از آنها برای رسیدن به اهداف هوشمند مستلزم مرکب چابک و مطمئن است. 

    - سرمایه گذاري روي تکنولوژي هاي  
       سخت افزاري مناسب و مدرن

    - استفاده از سیـستم هاي انعطاف پذیر تولید  
       به منظور انطباق با تغییرات در ترکیب و  

       نـوع سفارش ها 

    - بکارگیري سیستم هاي انعطاف پذیري  
       پشتیباني تولید به منظور انطباق با شرایط  

       متغیر سفارش ها

    - پي ریزي یک سیستم تولید مجازي

4 - تکنولوژي اطالعات

بــــین سیــــستم هاي  از تمــــایزات  یکــــي 
چابـــک بـــا ســـایر سیـــستم ها، بـــــاال بـــــودن 
محتـــواي اطالعـــاتي اسـت. بـه عـالوه حجـم 
اطالعـــات مبادلــــه شــــده بــــین شــــرکت-

هــــاي همــکار باالســت و لـــزوم حفاظـــت از 
اطالعــات کلیــدي هــر ســــازمان را نمایــان 
تــــر مــي ســــازد. بنــــابراین ســـازمان هـــــاي 
سیــــستم هــــــاي  نیازمنـــــد  چابـــــک، 
و  پیـــــشرفته  ارتباطـــــاتي  و  اطالعــــــاتي 
انعطـــــاف پذیري بــوده کــه هـــم جریـــان 
روان و مطمــــئن اطالعــــات را بــا توجــه بــه 
مـــــشکالت تـــضمین کنـــــد و هـــم قابلیت 
انطباق با شـــرایط متغیـر را داشـــته باشـــد. در 
ایـــــن راســـــتا اقدامــات زیــر توصیه مي شــود:

    -  استفاده از استانداردها و پروتکل هاي  
        مناسب در مبادله اطالعات بین سازماني

    -  استفـاده از سـیـستم هـا و تکنـولوژي  
        اطالعاتي و ارتباطي مدرن با جهت ایجاد  

        ارتبــاط منـاسب و به هنـگام در بیــن  
       سازمان هاي همکار

    - یکپارچه سازي اجزاي پراکنده شامل  
       مشتریان، تامین کنندگان و همکاران در  

       سازمان هاي مجازي

5 - نوآوري و خالقيت

یــک ســازمان چابــک بــه جـــاي فـــروش 
محـــــصول تولیـــــدي خـــــود بایـــــد راه 
حــل هــــاي خــــود را بــــه مــــشتریان عرضــه 
کنـــد در واقـــع هـــدف نهـــایي تولیــد چابک، 
تحقــق واقعي مفهـــوم سفارشــــي ســــــازي و 
بــــرآوردن نیازهــــاي ویــژه و متنــوع تــک 
تــــک مـــشتریان اســـــت. اقـــــدامات زیـــر 

ــام  ــازمان را انج ــوالت س ــات و محص سفارش
داده و ســازمان را در جهــت رفــع بهینــه نیازهــا 
و خواســته هاي مشــتریان، یــاري مي دهنــد.

• مشتريان:

ــتري  ــا مش ــار ب ــورد و رفت ــوه برخ ــون نح پیرام
اســـت. عــالوه بــر شــناخت مشــتریان و ایجــاد 
مشــتري،  بــراي  بلندمــدت  پایــگاه  یــک 
مي بایســت بــه ابعــاد میــان فــردي روابــط 

مشــتري و ســازمان توجــه کــرد.

• فناوري اطالعات: 

friendly User سیستم آسان کاربر

ــش  ــک بخ ــز ی ــات نی ــاوري اطالع ــازگار فن س
اساســي در مشارکت مـــوثر اعضاي ســازمان در 
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قوانيـن موجود، همراه و در حمايت از لولـه های پی وی سی برای مصارف برق است 
اما بـرخـی کـم کاری ها موجب شـده است تا برخی محصـوالت ديگـر، بر روی اين 

بازار تاثير بسياری برجای بگذارند.

ــه و اتصــاالت پی وی ســی،  ــدگان لول ــط عمومــی انجمــن تولیدکنن ــه گــزارش رواب ب
ــودن  ــل نب ــه دلی ــر ب ــای دیگ ــیاری از حوزه ه ــون بس ــز همچ ــی نی ــای برق ــازار لوله ه ب
شــناخت کافــی مصــرف کننــدگان در ایــن بخــش، از ســوی ســایر محصــوالت تحــت 

تاثیــر قــرار گرفتــه اســت.
ــه اذعــان برخــی از فعــاالن صنعــت لوله هــای پی وی ســی  ایــن در حالــی اســت کــه ب
برقــی، قوانیــن موجــود همــراه و در حمایــت از لوله هــای پی وی ســی بــرای مصــارف 
ــا برخــی محصــوالت  ــا موجــب شــده اســت ت ــا برخــی کــم کاری ه ــرق اســت ام ب

دیگــر، بــر روی ایــن بــازار تاثیــر بســیاری برجــای بگذارنــد.
انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی در ایــن زمینــه نظــر تعــدادی از 
تولیدکننــدگان لوله هــای برقــی pvc را در هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت 
بــرق ایــران کــه از 13 تــا 16 آبــان 1396 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی 

تهــران برگــزار شــد جویــا شــده، کــه آن را در ادامــه می خوانیــد.

جايگاه و سهم
 لـولـه هـای
pvc برقی

در بازار
از ديـدگاه 
توليدکنندگان

ــی  ــی پل ــای برق ــه لوله ه ــی ک ــزود: در حال وی اف
آمیــد و پلــی اتیلــن در بــازار حــرف اول را می زنند 
کــه ایــن موضــوع غیرقانونــی اســت، امــا در ایــن 
حــوزه نیــز قانــون رعایــت نشــده و همــه بــه دنبــال 
منافــع خــود هســتند. برخــی تنهــا تصــور می کننــد 
کــه صرفــا قــرار اســت ســیم بــرق از  ایــن لوله هــا 
ــا  ــی آمیده ــل از پل ــن دلی ــه همی ــد و ب ــور کن عب
اســتفاده می کننــد و یــا یــک درجــه باالتــر از پلــی 
اتیلــن بهــره می گیرنــد در حالــی کــه هــر دوی این 
مــوارد آتــش گیــر هســتند. بــر اســاس قوانیــن نظام 
مهندســی اســتفاده از لوله هــای برقــی پلــی آمیــد و 

پلــی اتیلــن در مصــارف برقــی ممنــوع اســت.

غیاثــی گفــت:  تنهــا مشــتریانی کــه می خواهنــد از 
محصــول خــوب اســتفاده کننــد از لوله هــای برقــی 
pvc بهــره می گیرنــد و ایــن نیز بیشــتر در پروژه های 

الکچــری و دولتــی قابل مشــاهده اســت.

لولــه و  انجمــن تولیدکننــدگان  وی  نظــارت 
اتصــاالت پی وی ســی و همچنیــن تولیدکننــدگان 
لوله هــای برقــی پی وی ســی بــرای ارائــه یــک 
ــی  ــای برق ــت در حــوزه لوله ه ــا کیفی محصــول ب

پی وی ســی را ضــروری دانســت.

شــوالیی خــروج از رکود در صنعت ســاختمان را 
در آینــده نزدیــک بعیــد دانســت و گفت: بــه باور 
بنــده چنــد ســال آینــده نیــز در همیــن شــرایط بــه 
ســر خواهیــم بــرد. بایــد توجــه داشــت که حاشــیه 
ســود در صنعــت ســاختمان در مقایســه با گذشــته 
کاهــش یافتــه و اکنــون ســرمایه گــذاری بــه ســایر 
بخش هــای دیگــر منتقــل شــده اســت. حتــی 
ــت  ــراد کــه در ســاخت و ســاز فعالی برخــی از اف
ــه دلیــل حبــس نقدینگــی در کارهــای  داشــتند ب
ــد.  ــام نمی دهن ــی انج ــر فعالیت ــام، دیگ ــه تم نیم
اکنــون در برخــی از اســتان ها نیــز مــازاد مصــرف 

در بخــش مســکن وجــود دارد.

ــگاه  ــن نمایش ــد، هفدهمی ــوزه تولی ــال ح ــن فع ای
صنعت بــرق را به لحــاظ حضــور بازدیدگنندگان 
گفــت:  و  دانســت  رونــق  کــم  تخصصــی 
بخش هــای توســعه ای در کشــور دچــار مشــکل 
هســتند. ارگان هــای دولتــی ماننــد وزارت نیرو نیز 
در پرداخت هــای خــود بــا مشــکل مواجه هســتند؛ 
از این روی مشــکالت نه تنها در بخش ســاختمان 

ــود دارد. ــز وج ــا نی ــایر حوزه ه ــه در س بلک

غياثی:  تصريح قانون بر استفاده لوله های 
پی  وی  سی برقی

فرشــید غیاثــی از مدیران شــرکت وینو پالســتیک 
ــا تاکیــد بــر ایــن کــه قوانیــن همــراه و در تاییــد  ب
ــا  ــت:  ب ــت، گف ــی اس ــی پی وی س ــای برق لوله ه
ــور  ــت مح ــتر قیم ــت بیش ــن صنع ــود ای ــن وج ای
اســت و  مصــرف کننــدگان بیشــتر بــه دنبــال 
محصوالتــی ماننــد پلــی آمیــد و پلی اتیلن هســتند 
کــه در ایــن محصــوالت هــم از ضایعــات اســتفاده 

ــت.  ــر اس ــم ارزانت ــود و ه می ش

وی ادامــه داد: متاســفانه بنــا بــه دالیــل ذکــر شــده، 
تولیدکننــدگان لوله هــای برقــی پی وی ســی نیــز به 
دنبــال تولیــد لوله هــای کــم کیفیــت و پرکربنــات 
رفته انــد کــه ایــن موضــوع موجــب شــده اســت تــا 
پی وی ســی بــه نــام جنــس بــی کیفیــت و مشــکل 

دار در بــازار معرفــی شــود.

غیاثــی اظهــار داشــت: مــا بــه دنبــال آن هســتیم تــا 
الگــوی مصــرف را تغییــر داده و بهتریــن کیفیــت 
را در ایــن زمینــه بــا تولیــد لوله هــای بــا کیفیــت و 
قابلیــت خــم، ارائه دهیــم. در این صورت مشــتریان 

بــه راحتــی می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. 

شواليی: مصرف کنندگان متقاضی استفاده 
از لوله های پی وی سی برقی هستند

رضــا شــوالیی مدیــر فــروش شــرکت داراکار بــا 
ــی  ــی برق ــای پی وی س ــه لوله ه ــن ک ــه ای ــاره ب اش
جایــگاه خوبــی در صنعــت دارنــد، اظهار داشــت: 
ــوع  ــن ن ــادی متقاضــی اســتفاده از ای مشــتریان زی
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــن ب ــتند همچنی ــول هس محص
داراکار بــه واســطه نــوع محصــوالت خــود یعنــی 
تولیــد انــواع گرانــول، ارتبــاط زیــادی بــا مصــرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان ســیم و کابــل دارد، از 

ایــن میــزان تقاضــا در بــازار آگاه اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
تاکیــد بــر ایــن کــه لوله هــای برقــی نیــز از جملــه 
صنایــع وابســته بــه صنعــت ســاختمان اســت، 
ــن صنعــت در  ــوز ای ــار داشــت: متاســفانه هن اظه
ــرد و بخــش عمــده ای  ــه ســر می ب حــال رکــود ب
از ســرمایه کشــور در پروژه هــای نیمــه تمــام 
محبــوس شــده اند و ایــن موضــوع ســایر حوزه هــا 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــعاع خ ــت الش را تح
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ماننــد؛ آفریقــا، ســوریه، لبنــان، ترکمنســتان، 
افغانســتان، عــراق و تعــداد دیگــری از کشــورها 

می کنیــم. صــادر 

وی در حــوزه صــادارت موضــوع کیفیــت و 
ــا  ــت: م ــت و گف ــت دانس ــز اهمی ــت را حائ قیم
در ایــن زمینــه تــا جایــی کــه امــکان داشــت 
محصــوالت خــود را بــا قیمــت مناســب و بــا 
حفــظ باالتریــن کیفیــت صــادر کردیــم بــه همین 
دلیــل موفــق شــدیم تــا رضایــت مشــتریان را 

ــم. ــب کنی جل

محمــدی افزایش صادارت و کســب ســهم بیشــتر 
از بازارهــای خارجــی را منــوط بــه حمایت هــای 
ــد  ــوزه بای ــن ح ــت: در ای ــت و گف ــی دانس دولت
در  صادرکننــدگان  از  واقعــی  حمایت هــای 
قالــب طرح هــای تشــویقی صــورت گیــرد  و 
ــه همــوار کــردن  ــا دســت کــم دولــت در زمین ی
مســیر و همچنیــن تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
تولیدکننــدگان حمایت هــای الزم را انجــام دهــد. 

وی همچنیــن کاهــش هزینه هــای گمرکــی را 
یکــی از راهکارهــای دیگــر بــرای افزایــش میزان 

صــادارت دانســت. 

محمدی: کسب سهم بيشتر از بازار منوط 
به توليد لوله های نسوز برقی است

ــه  ــرکت لول ــروش ش ــر ف ــدی مدی ــه محم مرضی
ــای  ــت لوله ه ــاره وضعی ــز درب ــی نی ــتر خادم گس
ــهم آن  ــه س ــازار و مقایس ــی در ب ــی پی وی س برق
بــا لوله هــای مشــابه ماننــد پلــی اتلیــن و پلــی آمید 
توضیــح داد: هــر کــدام از ایــن مــوارد ســهم 
خــود را در بــازار دارنــد؛ امــا اگــر لوله هــای 
ــد ســهم بهتــری  پی وی ســی نســوز باشــد می توان

ــد. ــب کن ــازار کس را در ب

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: متاســفانه در ایــن 
حــوزه نیــز برخــی از جنس هــای بــی کیفیــت بــه 
ــی  ــازار آســیب وارد کــرده اســت. ایــن در حال ب
اســت کــه اگــر لوله هــای پی وی ســی نســوز 
ــازار از  ــد ســهم مناســبتری را در ب باشــند می توان

ــد.  آن خــود کن

عنــوان  بــه  خادمــی  گســتر  لولــه  شــرکت 
صادرکننــده نمونــه ملــی در ســال 1396 معرفــی 
و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. محمــدی در بــاره 
صــادرات ایــن شــرکت گفــت: مــا در حــال 
حاضــر محصــوالت خــود را بــه برخــی کشــورها 

ــری از  ــش دیگ ــد در بخ ــوزه تولی ــال ح ــن فع ای
ــا تنهــا درصــدد  ســخنان خــود اظهــار داشــت: م
فــروش نبــوده ایــم، بلکــه هــدف ایــن بوده اســت 
تــا مشــتریان مــا دائمــی باشــند. هنــوز محصوالت 
ایرانــی در بازارهــای خارجــی شــناخته شــده 
ــا عرضــه  نیســتند و در ایــن شــرایط برخــی نیــز ب
محصــوالت بــی کیفیــت در بازارهــای خارجــی 

ــد. ــیب وارد کرده ان ــوزه آس ــن ح ــه ای ب
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تازه ها

رشد بازار
پالستيک ايران از نگاه
AMI موسسه بين المللی

ــل در  ــازمان مل ــای س ــان تحريم ه پاي
ســال گذشــته ســبب تحــرک اقتصــاد 
در  رشــد  امکانــات  و  شــده  ايــران 
بـــازار بــزرگ پالســتيک ايــن کشـــور 
را فراهــم آورده اســت. ايــن کشــور بــا 
ــی در  ــر، پتانســيل باالي ويژگی هــای زي
ــی دارد: ــازار بين الملل ــذب ب ــه ج زمين

    • نيروی کار با تحصيالت عالی  

    • منابع طبيعی باال 

    • موقعيت استرتژيک بين بازار غرب  
      و شرق

ماشــین آالت الســتیک و پالســتیک بــه ایــران صــادر کرده انــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه  ایــن رقــم در ســال گذشــته کــه ابتــدای رفــع تحریم هــا علیــه 
ایــران بــود، برابــر 9 میلیــون یــورو بــود، ایــن میــزان رشــد 2/5 برابــر را 
در یــک ســال نشــان میــد هــد. در کل ســال 2016، آلمــان بــا رشــد %14 

مقــدار 20 میلیــون یــورو ماشــین آالت بــه ایــران صــادر کــرده اســت.

ــر عامــل انجمــن VDMA، رشــد  ــای Kuhman، مدی ــه اظهــارات آق ــا ب بن
ــن راه  ــز در ای ــکالتی نی ــه مش ــت. البت ــازار اس ــن ب ــار ای ــتری در انتظ بیش
وجــود دارد. از قبیــل شــرایط سیاســی و همچنیــن امکانــات محــدود مالی.

ــه  ــز ب ــن نی ــور چی ــتیک از کش ــتیک و پالس ــین آالت الس ــروش ماش ف
ایــران بــاال اســت. ایــن کشــور در ســال 2016، 149 میلیــون یــورو 
ماشــین آالت الســتیک و پالســتیک بــه ایــران صــادرات داشــته کــه هــر 
ــه تأمیــن کننــده اصلــی  ســاله رشــد 15% را نشــان می دهــد و چیــن را ب

ــت. ــرده اس ــل ک ــران تبدی ــتیک ای ــتیک و پالس ــین آالت الس ماش

ــرای   ــی ب ــد مثبت ــز رش ــتیکی نی ــای پالس ــته بندی ه ــازار بس ــه ب در زمین
ــاً 1/5 %  ــخت تقریب ــدی س ــته بن ــود. بس ــی می ش ــش بین ــور پی ــن کش ای
ــی در  ــای مصرف ــته بندی ه ــود. بس ــامل می ش ــران را ش ــر ای ــازار پلیم ب
ــز پیــش بینــی رشــد  ــرای بســته بنــدی صنعتــی نی حــال رشــد اســت و ب
وجــود دارد. البتــه بــا  وجــود تمــام رشــد های بیــان شــده، همچنــان بــرای 
تاجــران بیــن المللــی چالش هایــی نیــز در ارتبــاط بــا ایــران وجــود دارد. 

ــای  ــران، فرصته ــی در ای ــذاری خارج ــرمایه گ ــه س ــی رود ک ــار م انتظ
ــور  ــن کش ــتیک ای ــیمی و پالس ــت پتروش ــعه صنع ــرای توس ــی ب فراوان
ــدرت  ــت و گاز ق ــت نف ــران در صنع ــز ای ــون نی ــم اکن ــم آورد. ه فراه
باالیــی دارد، امــا تحریم هــا باعــث شــده بــود از ســال 2006بســیاری از 
پروژه هــا مســکوت بماننــد. ایــن کشــور پتانســیل باالیــی در تأمیــن پلیمــر 
ــا وجــود طرح هــای توســعه افزایــش تولیــد  و مــواد اولیــه دنیــا دارد و ب
ــتیک  ــت پالس ــی رود صنع ــار م ــده،  انتظ ــاد ش ــاد ایج ــارکت زی و مش
ــگاههای  ــیاری از نمایش ــند. بس ــته باش ــی داش ــد اساس ــیمی رش و پتروش
جهانــی مشــتاق مشــارکت بــازار ایــران هســتند و مذاکــرات خــود بــرای 
ســرمایه گــذاری در ایــران را آغــاز کرده انــد. در حــال حاضــر از 
ــه را داراســت.  ــه دوم  در منطق ــران رتب ــر، ای ــزان تقاضــای پلیم نظــر می
همچنیــن دومیــن کشــور از نظــر بزرگــی بــازار ترموپالســتیک های 
ــتیک های  ــازار پالس ــع در ب ــن صنای ــی از مهمتری ــت. یک ــی اس مهندس
ــر  ــرف پلیم ــزان مص ــه 2% می ــت ک ــل اس ــش اتومبی ــور، بخ ــن کش ای

کشــور را پوشــش می دهــد.

 شــرکت های ماشــین ســازی آلمــان در نمایشــگاه امســال ایران پالســت، 
ــاد  ــر نشــان دهنده اعتم ــن ام ــد و ای ــه را اجــاره نمودن در حــدود50 غرف

آنهــا بــه پتانســیل بــازار ایــران اســت.       

در نیمــه اول 2017، شــرکت های آلمانــی در حــدود 23 میلیــون یــورو 

بخش پالستيک

گردآوری و ترجمه

مهندس هايده سليمانی
شرکت یـــزد پـلیـــکا

volvo manufacturing plant

ــه  ــک ده ــد از ی ــال 2016، بع ــل در س ــازمان مل ــای س ــتن تحریم ه برداش
محدودیت هــای شــدید اقتصــادی و تجــاری ســبب شــده تــا ایــن کشــور 

امــروز بتوانــد تجــارت آزادتــری را بــا ســایر نقــاط جهــان داشــته باشــد.

کسب و کار در ایران بر اساس یک سری ویژگی های این کشور است:

    •  جمعیت حدود 80 میلیون )که بعد از مصر پرجمعیت ترین      
ــت( ــورخاورمیانه اس        کش

     •  جوان بودن جامعه )تخمین زده می شود که 60 درصد               
ــر 30 ســال هســتند(. ــران زی        جمعیــت ای

در ســال 2016، اروپــا 2/8 میلیــون یــورو بــه ایــران صــادرات کاال 
ــایل  ــین آالت و وس ــادرات ماش ــن ص ــی از ای ــش بزرگ ــت. بخ داشته اس
حمــل و نقــل، مــواد شــیمیایی و کاالهــای تولیــدی بــوده اســت. همچنیــن 
ــا از ایــران نیــز میــزان ســیصد و پنجــاه درصــد رشــد داشــته  واردات اروپ

ــتند. ــی هس ــای نفت ــزان فراورده ه ــن می ــارم ای ــه چه ــه س ــه البت ــت ک اس
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یکــی از آنهــا مســائل سیاســی و اختالفــات نظــر بیــن الملــی در رابطــه 
ــا ایــن کشــور اســت. ب

تاجــران  ســرراه  مشــکالت  مهمتریــن  از  دیگــر  یکــی  همچنیــن 
بین المللــی، مشــکالت پرداخــت پــول و نقدینگــی اســت. در حــال 
ــد و  ــراردارد دارن ــران ق ــا ای ــی ب ــن الملل ــک بی ــد بان ــا چن ــر تنه حاض
ــت. ــده اس ــاهده نش ــه مش ــن رابط ــودی در ای ــد بهب ــچ رون ــون هی تاکن

همچنیــن بانک هــای ایرانــی از ســایر مؤسســات مالــی بیــن المللــی مجــزا 
ــن  ــتند. بنابرای ــی نیس ــر جهان ــورد نظ ــتانداردهای م ــتند و دارای اس هس
ــی  ــد دب ــطه هایی مانن ــق واس ــان، از طری ــا جه ــران ب ــالت ای ــر معام اکث

می گیــرد. انجــام 

ــرای  ــی ب ــای عال ــران فرصت ه ــر ای ــال حاض ــی، در ح ــور کل ــا بط ام
ــیاری از  ــت و بس ــم آورده اس ــا فراه ــتیک دنی ــتیک و پالس ــع الس صنای
تولیدکننــدگان ایرانــی درحــال توســعه و نوســازی ماشــین آالت و 
ــاد  ــبب ایج ــا، س ــذف تحریم ه ــتند و ح ــود هس ــدی خ ــای تولی برنامه ه

ــت. ــوده اس ــا نم ــرای دنی ــور ب ــن کش ــازار ای ــت در ب جذابی

گـردآوری

مهندس شادی حقدوست
محققــان اســترالیایی موفــق شــدند بــا اســتفاده از پوســت پرتقــال راه حلــی بــرای دفتـر انجــمــن

ــت  ــط زیس ــا در محی ــازترین آالینده ه ــکل س ــه از مش ــوه ک ــی جی ــع آلودگ رف
ــد. اســت، بیابن

محققــان دانشــگاه فلینــدرز اســترالیا یــک مــاده جدیــد کــم هزینــه و غیــر ســمی 
ــد مشــکل آلودگــی  از پســماند صنعتــی و پوســت پرتقــال ســاخته اند کــه می توان
ــد کــه یــک پلیمــر اســت، از گوگــرد  ــاده جدی ــن م ــوه را برطــرف ســازد. ای جی
ــرد از  ــن گوگ ــا ت ــال میلیون ه ــر س ــه ه ــی ک ــود. در حال ــاخته می ش ــن س و لیمون
ــدازه  ــه ان ــه ب ــز ک ــن نی ــن لیمون ــزاران ت ــود، ه ــد می ش ــت و گاز تولی ــع نف صنای
زیــادی در پوســت پرتقــال وجــود دارد، توســط صنعــت مرکبــات تولیــد می شــود. 
بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن راه حــل، از یــک پســماند طبیعــی بــرای مبــارزه بــا یــک 
پســماند صنعتــی اســتفاده می شــود. ایــن پلیمــر جدیــد نــه تنهــا بــرای حــل مشــکل 
آلودگــی جیــوه خــوب اســت بلکــه یــک امتیــاز افــزوده زیســت محیطی نیــز دارد. 
ســاخت ایــن پلیمــر کــم هزینــه اســت و بــه طــور موثــر موجــب از بیــن بــردن جیوه 
و ســایر فلــزات ســنگین از آب می شــود. از ایــن پلیمــر می تــوان در خطــوط لولــه 
ــای  ــتفاده در واحده ــیل اس ــر پتانس ــن پلیم ــن ای ــرد؛ همچنی ــتفاده ک ــالب اس فاض
ــر از  ــوی دیگ ــیمیایی دارد. از س ــت های ش ــا نش ــارزه ب ــرای مب ــزرگ آب را ب ب
آنجــا کــه ایــن پلیمــر در زمــان جــذب جیــوه بــه رنــگ زرد درمی آیــد، می تــوان 
از آن بــرای آزمایــش آلودگــی جیــوه اســتفاده کــرد. جیــوه کــه ســنگین و کامــال 
ــوب  ــت محس ــط زیس ــا در محی ــن آلودگی ه ــخت تری ــی از س ــت، یک ــمی اس س
می شــود. جیــوه ناشــی از نیروگاه هــای زغــال ســنگ و عملیــات اســتخراج معــدن، 
پــس از نفــوذ بــه خــاک و دریــا و آلــوده کــردن ماهی هــا و گیاهــان، بــه مقــدار 
زیــاد وارد چرخــه غذایــی می شــود. همچنیــن جیــوه بــه آســانی از طریــق پوســت 
ــه ســادگی از طریــق حضــور در محل هــای  ــد ب جــذب می شــود و انســان می توان
آلــوده، تنفــس هــوای آلــوده و یــا مصــرف گوشــت آلــوده، در معــرض خطــرات 
حاصــل از آن قــرار گیــرد. مســمومیت بــا جیــوه می توانــد بــه مغــز، کلیه هــا، ریــه 
ــر  ــژه در براب ــه وی ــودکان ب ــاردار و ک ــان ب ــاند. زن ــیب برس ــی آس ــتم عصب و سیس
ــان  ــر هســتند. محقق ــرای بهداشــت و ســالمت آســیب پذی ــوه ب ــرات منفــی جی اث
ــر  ــرده و ب ــر ک ــان درگی ــادی را در جه ــق زی ــوه مناط ــی جی ــد، آلودگ می گوین
منابــع آب و غذایــی اثــر گذاشــته اســت، بــه طــوری کــه ضرورتــی جــدی بــرای 
ــی  ــن آلودگ ــردن ای ــن ب ــور از بی ــه منظ ــه ب ــا صرف ــر و ب ــک روش موث ــداع ی اب
وجــود دارد. جزئیــات تولیــد پلیمــر جدیــد بــا اســتفاده از پوســت پرتقــال در مجلــه 

Angewandte Chemie International Edition منتشــر شــده اســت. 

A block of the sulfur-limonene polysulfide
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زباله  هــای پالســتیکی برپایــه  ی پلیمــر پلــی اتیلــن ترفتــاالت )PET( هــر ســاله بــه 
ــای  ــته بندی  ه ــون بس ــی همچ ــد و در کاربردهای ــن تولی ــون ت ــا میلی ــزان صده می
ــا  ــند. ام ــرف می  رس ــه مص ــامپوها ب ــون ش ــوینده  ای همچ ــواد ش ــیدنی  ها و م نوش
ــتیک  های  ــی از پالس ــود، کوه ــکار می  ش ــرف آش ــس از مص ــت پ ــکل درس مش
تجزیــه ناپذیــر کــه در اقیانوس هــا، آب  هــا و زمیــن   رهــا شــده و در بهتریــن 
ــود.  ــت می  ش ــال بازیاف ــن س ــی چندی ــا و ط ــی از آن  ه ــد اندک ــا درص ــت تنه حال
دانشــمندان در ژاپــن اقــدام بــه ارائــه  ی راه حلــی تــازه بــرای ایــن مشــکل بــزرگ 
ــازه  ای را  ــری ت ــا باکت ــد. آن  ه ــی بســیار کوچــک کرده ان ــا اســتفاده از موجودات ب
PET کشــف کرده انــد کــه می  توانــد در مــدت زمــان نســبتا کوتاهــی پالســتیک

ــد. ــه  ی خــود مصــرف کنن ــرای تغذی ــه کــرده و ب را تجزی

ایــن گــروه کــه بــا سرپرســتی دکتــر شــوزوکه یوشــیدا در موسســه فنــاوری توکیــو 
ــد بــرای کشــف باکتــری مذکــور اقــدام  بــر روی ایــن موضــوع فعالیــت می  کردن
بــه نمونــه بــرداری از حــدود 250 نمونــه از خرده  هــای موجــود بــر روی تاسیســات 
ــر  ــاک، گل و الی و دیگ ــه  ای خ ــان ملغم ــا در می ــد ت ــتیک کردن ــت پالس بازیاف
ــن  ــه از ای ــا تغذی ــد ب ــری می  توان ــن باکت ــدا کنند.ای ــری را پی ــن باکت ــوبات ای رس
ــا قــرار دادن  پلی اســتر، آن را بــه کربــن و انــرژی مــورد نیــاز خــود تجزیــه کنــد. ب
ــن  ــد کــه ای ــری در بطــری حــاوی پالســتیک PET، دانشــمندان دریافتن ــن باکت ای
ــن  ــد. در دل ای ــه کن ــه تجزی ــد هفت ــد پالســتیک را در عــرض چن ــری می  توان باکت
ــد  ــه می  توانن ــد ک ــم دارن ــدادی آنزی ــی را تع ــش اصل ــری نق ــالم باکت ــه س تغذی
پالســتیک را بــه اجــزای ســاده تــری تجزیــه کننــد. ایــن آنزیم  هــا در واقــع حاصــل 
ــه اســتفاده از  ــور ب ــی از PET مجب ــود کــه در محیطــی غن ــی ب ــل باکتری  های تکام
ــد. ایــن تکامــل  ــه عنــوان مــاده  ی غذایــی اصلــی و فــراوان شــده بودن ایــن مــاده ب
ــام آن را Ideonella sakaiensis گذاشــته اند توانایــی تجزیــه  ی  ــه باکتــری کــه ن ب
پالســتیک بــه دو جــزء مونومــری اصلــی و بــی خطــر بــرای طبیعــت کــه ترفتالیــک 
اســید و اتیلــن گالیکــول هســتند مــی  داد. اگرچــه پیشــتر از ایــن قارچ  هــای 
تجزیه کننــده پالســتیک   کشــف شــده بودنــد ولــی تولیــد آن  هــا بــه ســادگی میســر 
ــوان  ــا شناســایی ایــن باکتری  هــای پالســتیک خوار می  ت ــه همیــن جهــت ب ــود، ب نب
بــه آینــده  ی بازگشــت پالســتیک  ها بــه طبیعــت امیــدوار بــود چــرا کــه دانشــمندان 
بــا شناســایی ژنــوم باکتــری کــه در تولیــد آنزیم  هــای اصلــی تجزیــه کننــده 
ــرای  ــرده و از آن ب ــد ک ــز تولی ــگاه نی ــا را در آزمایش ــد آن  ه ــد، می  توانن دخیل ان
تجزیــه پالســتیک   اســتفاده کننــد. ایــن روش کــه راه حلــی ویــژه و موثــر را بــرای 
ــد  ــه می  دهــد، می  توان بازیافــت و مدیریــت پســماندها و زباله  هــای پالســتیکی ارائ

در آینــده کمــک بزرگــی بــرای حفــظ طبیعــت بــه شــمار آیــد.

ــاپ  ــه چ ــی Science ب ــر علم ــریه  معتب ــروه در نش ــن گ ــای ای ــه ی پژوهش ه نتیج
رســیده اســت.

استفاده از
 نانـولولـه های 
   )Clay( رس
در بسته بنـدی 
مـوادغـذایـی

باکتـری  های
 پالستیک خوار 

راه حـلی برای
 معضـل تجـزیه 

ضایعات پالستیکی 

پژوهشــگران دانشــگاه ســابانچی در ترکیــه موفــق بــه ارائــه روشــی برای بســته بندی 
ــاختار  ــت س ــور تقوی ــو ُرس به منظ ــروه از نان ــن گ ــدند. ای ــی ش ــواد غذای ــر م بهت
پوشــش های مــورد اســتفاده در بســته بندی مــواد غذایــی اســتفاده کردنــد، کــه در 

نهایــت منجــر بــه افزایــش زمــان مانــدگاری مــواد غذایــی می شــود.

ــای  ــته بندی از نانولوله ه ــای بس ــن فیلم ه ــد ای ــرای تولی ــی ب ــروه تحقیقات ــن گ ای
ــزوده شــده  ــا اف ــه فیلم ه ــا ب ــن نانولوله ه ــه طــوری کــه ای ــد، ب رس اســتفاده کردن
ــر  ــری رس  در مقادی ــد. به کارگی ــی افزایــش یاب ــواد غذای ــدگاری م ــزان مان ــا می ت
ــور  ــر و کاهــش خارق العــاده عب بســیار کــم باعــث کاهــش وزن، اســتحکام باالت
گازهــا در مــوادی مثــل پلیمرهــا می شــود. اســتفاده از پلیمــر و پالســتیک حــاوی 
ایــن نانولوله هــای رســی موجــب شــده تــا رشــد میکــروب روی میــوه، ســبزی و 

گوشــت بــه حداقــل برســد.

ــای حــاوی رس  ــن فیلم ه ــروژه، ای ــن پ ــده در ای براســاس اطالعــات به دســت آم
می تواننــد امنیــت مــواد غذایــی را افزایــش داده و میــزان هدررفــت و فســاد را بــه 

حداقــل برســانند

ایــن گــروه تحقیقاتــی بســته بندی ها را بــا فیلم هــای پلی اتیلــن رایــج مقایســه 
کردنــد. بــرای ایــن کار از گوجه فرنگــی، مــوز و مــرغ اســتفاده کردنــد و 
ــد از                  ــه بع ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــرار دادن ــته بندی ق ــر دو بس ــواد را در ه ــن م ای
10 روز، بســته بندی کــه حــاوی فنــاوری نانــورس بــود، شــرایط بهتــری نســبت بــه 
ــی  ــته بندی نانورس ــای بس ــش روز، موزه ــد از ش ــت. بع ــی داش ــته بندی معمول بس
ــزان میکــروب روی مــرغ  ــوده و رنــگ زنده تــری داشــتند، همچنیــن می ــر ب تازه ت

ــود. ــرل ب ــه کنت ــر از نمون ــورس کمت ــته بندی نان بس

ایــن گــروه قصــد دارنــد کار روی ایــن فنــاوری را ادامــه دهنــد تــا ســامانه 
ــا ســطح  ــد. نانورس ه ــه دســت  آی ــی ب ــواد غذای ــرای حفــظ م بســته بندی ایمــن ب
ــرای اصــالح خــواص  ــاً ب ــد. غالب ــر گــرم دارن ــع ب ویــژه ای در حــدود 750 مترمرب
مکانیکــی مــواد پلیمری، آن هــا را بــا پرکننده هــا تقویــت می کننــد. خالــص 
ــا  ــت نانورس ه ــرای موفقی ــم ب ــی، دو ویژگــی مه ــادل کاتیون ــت تب ــودن و ظرفی ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــتحکام در پلیمر ه ــل اس ــوان عام به عن

تازه ها تازه ها
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محققــان بــا اســتفاده از طــال و نوعــی پلیمــر حــالل آب )پلــی وینیــل الــکل( نوعــی 
ــه مــدت یــک هفتــه آن را روی پوســت  تاتــوی رســانا ســاخته اند کــه می تــوان ب
ــکاران  ــاران و ورزش ــی بیم ــم حیات ــی عالئ ــت ردیاب ــو قابلی ــن تات ــت. ای نگهداش
ــی ضــد حساســیت پوســتی  ــو تاتوی ــان دانشــگاه توکی را دارد.  گروهــی از محقق
ســاخته اند. ایــن تاتــو در حقیقــت یــک مــش )نوعــی تــوری ظریــف(  مقیــاس نانــو 
ــب  ــرد و جال ــه کارب ــوان آن را روی پوســت ب ــا قابلیــت تنفــس اســت کــه می ت ب
ــومیا از  ــو س ــاد نمی کند.تاکائ ــت ایج ــی در پوس ــا التهاب ــیت ی ــچ حساس ــه هی آنک
ــرای  ــوان ب ــه بت ــتگاه هایی ک ــدیم دس ــه ش ــا متوج ــد: م ــو می گوی ــگاه توکی دانش
ــا اســتفاده کــرد در بخش هــای پزشــکی و ورزشــی  ــا بیشــتر از آنه ــه ی یــک هفت
ــتیکی و  ــای پالس ــه فیلم ه ــود ک ــا ب ــکل آنج ــت. مش ــد داش ــی خواهن کاربردهای
ــازک دســتگاه های الکترونیکــی پوشــیدنی قابلیــت تنفــس نداشــتند.  ورقه هــای ن
بــه همیــن دلیــل ایــن مــواد پــس از مدتــی جلــوی تعــرق بــدن را می گرفتنــد و در 

نتیجــه حساســیت پوســتی یــا نوعــی التهــاب بــه وجــود مــی آورد.

ــالل  ــر ح ــی پلیم ــی از نوع ــتند مش ــو توانس ــگاه توکی ــان دانش ــال محقق ــه هرح ب
آب)پلــی ونیــل الــکل( و  ورقــه ای از طــال بســازند. هنگامیکــه ایــن مــش ظریــف 
روی پوســت قــرار می گیــرد و کمــی آب بــه آن اســپری شــود، فیبــر نانــو پلیمــری 
ــکل  ــت  ش ــوط پوس ــق خط ــوس مطاب ــور نامحس ــه ط ــه ب ــود. در نتیج ــل می ش ح
ــچ  ــه روی 20 نفــر آزمایــش شــد و هی ــه مــدت یــک هفت ــن دســتگاه ب می گیرد.ای
گونــه التهــاب پوســتی نیــز مشــاهده نشــد.درصورت تاییــد اســتفاده از دســتگاه برای 
ــرای ردیابــی عملکــرد ورزشــکار  مصــارف ورزشــی و پزشــکی، می تــوان از آن ب
در بــازه طوالنــی تــر و همچنیــن بررســی و کنتــرل دقیــق تــر عالئــم فیزیولوژیکــی 

ــز اســتفاده کــرد. ــاران در بیمارســتان ها نی بیم

تـاتوی طال 
برای ردیابی
عالئم حیاتی انسان

شــرکت Silvergate Plastics، بزرگتریــن تولیــد کننــده مســتربچ های رنگــی 
سفارشــی، بــا همــکاری شــرکت Just Egg Ltd موفــق بــه توســعه پرکننــده 
ــن مشــارکت شــرکت  ــرغ شــده اند. در ای ــد شــده از پوســته تخــم م زیســتی تولی
ــده  ــز ش ــده و تمی ــرد ش ــرغ خ ــم م ــته های تخ ــردازش پوس ــس از پ Silvergate پ

شــرکت Just Egg از آن هــا بــه عنــوان پرکننــده دوســتدار محیــط زیســت بــرای 
مســتربچ ها اســتفاده نمــود. پوســته های تخــم مــرغ جایگزیــن پرکننده هــای ســنتی 
شــده و بــه کاهــش پلیمــر زمینــی مــورد اســتفاده در فرموالســیون کمــک شــایان 
ــوع  ــرای ایجــاد هــر ن ــد ب توجهــی نمــوده اســت. ایــن پــر کننــده زیســتی می توان
ــش از         ــرکت بی ــن ش ــرد. در ای ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــیاه م ــه س ــی از جمل رنگ
60 میلیــون پوســته تخــم مــرغ در هــر ســال دور انداختــه می شــود کــه هزینــه دفــن 
ــی  ــه راه حل ــا ارائ ــگاه Leicester ب ــان دانش ــد. محقق ــد می رس ــه 50000 پون آن ب
ــات  ــده آن کربن ــکیل دهن ــی تش ــز اصل ــه ج ــرغ ک ــم م ــته تخ ــن از پوس جایگزی
ــه عنــوان پرکننــده زیســتی بــرای پالســتیک ها مــورد اســتفاده  کلســیم می باشــد ب

ــه شــد. ــدن ارائ ــس Plastikcity لن ــا در کنفران ــن یافته ه ــج ای ــرد. نتای ــرار بگی ق

استفـاده از
پوسته تخم مرغ

بـه عنـوان
پـرکننـده

برای مستربچ ها 

تازه ها تازه ها
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نقایص در فرایند اکستروژن و تاثیر بر کیفیت محصول

1. مقدمه
 PVC 60 ســال پیــش در اولیــن کارخانه )PVC( تولیــد پلــی وینیل کلراید
کشــور هنــد در شــهر بمبــی در ســال 1951 تاســیس گردید. ایــن کارخانه 
ــد. در  ــط Calico اداره می ش ــال توس ــن در س ــد 6000 ت ــت تولی ــا ظرفی ب
حــال حاضــر، صنعــت PVC هنــد دارای ظرفیــت تولیــد 1,3 میلیــون تــن 
ــواع پلیمرهــای تجــاری  در ســال اســت.PVC  یکــی از قدیمــی تریــن ان
ــی  ــد محصوالت ــت تولی ــه جه ــاده اولی ــوان م ــه عن ــروزه ب ــه ام ــت ک اس
از جملــه لوله هــا، مجراهــا، ســیم و کابــل، کفپوش هــا، پنجره هــا و 
 PVC ــتفاده از ــن، اس ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــرده می ش ــه کار ب ــازی ب سقف س
در بخش هــای دیگــر ماننــد اتومبیــل، پزشــکی و مراقبت هــای بهداشــتی، 
 PVC بســته بنــدی و تجهیــزات ورزشــی افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن
ــن  ــت. ای ــن اس ــر و 43% کرب ــکل از 57% کل ــتیک متش ــک ترموپالس ی
پلیمــر نســبت بــه ســایر پلیمرهــای تجدیدناپذیــر، بــه نفــت خــام یــا گاز 
ــوان  ــه عن ــد ب ــن رو PVC می توان ــری دارد، از ای ــتگی کمت ــی وابس طبیع
ــه شــود. اگرچــه  ــره پالســتیک در نظــر گرفت ــی جهــت ذخی ــع طبیع منب
PVC می توانــد از هیدروکربن هــای مختلــف حــاوی زغــال ســنگ تولیــد 

ــی از  شــود، در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از PVC در جهــان ترکیب

: PVC بخش لوله
ــا 70% را  ــهم  تقریب ــا س ــتفاده از PVC  ب ــش اس ــن بخ ــا بزرگتری لوله ه
ــه  ــر ب ــا منج ــتفاده از PVC در لوله ه ــد. اس ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ب
ــواد  ــتخراج م ــه اس ــل از جمل ــام مراح ــرژی در تم ــی در ان ــه جوی صرف
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــت می ش ــتفاده و بازیاف ــل، اس ــل و نق ــد، حم ــام، تولی خ
ــه  ــا کاهــش انتشــار گاز CO2 ب ــرژی، لوله هــای PVC ب صرفــه جویــی ان
حفاظــت از محیــط زیســت کمــک می کننــد. همچنیــن، صرفــه جویــی 
در انــرژی بــا اســتفاده از PVC بــرای تولیــد لوله هــا بــه میــزان 51,6  
ــه در  ــود ک ــد ب ــال 2017-2016 خواه ــا س ــاعت ت ــگاوات س ــون م میلی
حــال حاضــر 31,4 میلیــون مــگا وات ســاعت تخمیــن زده شــده اســت و 
16 میلیــون در دوره هــای 2002 تــا 2007 صرفــه جویــی در انــرژی شــده 
اســت. بــه همیــن ترتیــب، کاهــش در انتشــار CO2 در ســال 2016-2017 
ــال 2006-2007 و  ــن در س ــون ت ــن و 57,7 میلی ــون ت ــا 182 میلی ــر ب براب
ــه  ــا توج ــود. ب ــن زده می ش ــن تخمی ــون ت ــر 110,6 میلی ــال حاض در ح
ــوان نتیجــه گرفــت کــه لوله هــای PVC بخــش  ــاال، می ت ــه اطالعــات ب ب
گســترده ای از نیــاز هنــد را تشــکیل می دهــد. بــرای تحقــق چنیــن تقاضای 
ــاهده  ــد. مش ــری دارن ــتروژن بهت ــد اکس ــه فراین ــاز ب ــع نی ــی، صنای بزرگ
شــده اســت کــه مشــکالت بســیاری در فراینــد اکســتروژن وجــود دارد 
ــامل  ــج ش ــای رای ــود. نقص ه ــوب می ش ــوالت معی ــه محص ــر ب ــه منج ک
مهندســی سیســتم/ راه انــدازی نادرســت، عملکــرد نامناســب، نقــص در 
مــواد اولیــه، مــواد افزودنــی نامناســب، اختــالط ضعیــف، چقرمگــی یــا 
شکســت مــذاب، گرمــای بیــش از حــد، انتشــار رطوبــت، هــوای محبوس 

و آلودگــی اســت.

فرايند اکستروژن :
فراینــد اکســتروژن، مــواد خــام یــک پالســتیک جامــد را بــه یــک مایــع 
غلیــظ مــذاب و ســپس بــه یــک جامــد ســخت یــا  فیلــم انعطــاف پذیــر 
بــرای اســتفاده عملــی تبدیــل می کنــد. تجهیــزات اکســتروژن شــامل یک 
اکســترودر، دای، واحــد خنک کننــده، و تجهیــزات واینــدر اکســتروژن 

ــری  ــد قالبگی ــت و فرآین ــته اس ــد پیوس ــک فراین ــتروژن ی ــت. اکس اس
برخــالف آن یــک فرآینــد چرخــه ای اســت. اکســتروژن بــرای بســیاری 
ــی  ــی یکنواخت ــواع محصــوالت پالســتیکی کــه دارای شــکل بیرون از ان
ــل  ــت. تبدی ــب اس ــوند، مناس ــده ش ــده و بری ــد پیچی ــتند و می توانن هس
مــواد خــام جامــد پالســتیکی بــه یــک ســیال غلیــظ مــذاب در مــاردون 
ــان و  ــچ چرخ ــک مارپی ــی ی ــرش مکانیک ــل ب ــق عم ــترودر از طری اکس
گرمــای فراهــم شــده از گرم کننده هــای دارای مقاومــت الکتریکــی 
ــد.  ــاق می افت ــاردون اکســترودر و دای اتف ــی م ــه قســمت بیرون متصــل ب
ترکیبــی از عمــل بــرش مکانیکــی و چرخشــی مارپیــچ و گرمای ناشــی از 
گرم کننده هــای الکتریکــی منجــر بــه تغییــر مــواد خــام جامــد پالســتیکی 
ــتیک  ــتروژن پالس ــی اکس ــوع اساس ــود. دو ن ــده می ش ــواد ذوب ش ــه م ب
 .)RAM(ــرس ــچ و اکســتروژن پیســتون پ وجــود دارد: اکســتروژن مارپی

ایــن بحــث بــه اکســتروژن مارپیــچ محــدود شــده اســت زیــرا اکســتروژن 
ــورو  ــرا فلوئ ــی تت ــد پل ــرای پالســتیک های تخصصــی مانن RAM فقــط ب

اتیلــن )PTFE( مناســب می باشــد کــه بــه علــت اصطــکاک کــم 
نمی تواننــد بــا اکســتروژن مارپیــچ، اکســترود شــوند. در اکســتروژن 
ــواد را  ــد و م ــور می کن ــاردون عب ــک م ــک پیســتون از درون ی RAM، ی

تحــت فشــار قــرار می دهــد. مارپیــچ اکســتروژن شــامل مارپیــچ چرخشــی 
اســت کــه در داخــل مــاردون می چرخــد و اغلــب مارپیــچ خــوراک یــا 
مارپیــچ اکســترودر نامیــده می شــود. ایــن مارپیــچ تــک محــور اســتوانه ای 
بــا پره هــای مارپیــچ ســان اســت. زمانــی کــه اختــالط حائــز اهمیــت اســت 
ــه  از دو مارپیــچ اســتفاده می شــود. مارپیــچ، مــواد را از طریــق مــاردون ب
ســمت جلــو هدایــت می کنــد و مــواد گــرم و فشــرده می شــوند. فراینــد 
اکســتروژن دو عمــل انجــام می دهــد: اول اینکــه مــواد پالســتیکی را تــا 
ــار  ــت فش ــذاب را تح ــپس م ــد و س ــرم می کن ــه ذوب گ ــر از نقط باالت
قــرار می دهــد. مــواد پالســتیکی ذوب شــده مجبــور بــه عبــور از طریــق 
یــک ســوراخ می شــوند کــه معمــوال دای نامیــده می شــود. ایــن فراینــد 
بــرای همــه انــواع اکســتروژن رایــج اســت. فراینــد اکســتروژن می توانــد 
لولــه، انــواع پروفیــل، محصــوالت مســطح) فیلــم نــازک تــا ورق هــای- 

ــد  ــد اتیلن دی کلرای ــه تولی ــت منجــر ب ــه در نهای ــر اســت ک ــا کل ــن ب اتیل
ــد  ــر وینیل کلرای ــد مونوم ــرای تولی ــه ب ــاده اولی ــه م ــود، ک )EDC( می ش
)VCM( اســت. پرکاربردتریــن روش جهــت تولیــد PVC پلیمریزاســیون 
ــد  ــز تولی ــد کلســیم نی ــا اســتفاده از کاربی ــن PVC ب VCM اســت. همچنی

می شــود کــه بــه طــور گســترده ای در چیــن رایــج اســت. طبــق گــزارش 
شــرکت های بازاریابــی مــواد شــیمیایی، مصــرف PVC  در ســال 2010، 
34,8 میلیــون تــن و 18% از کل مصــرف پلیمرهــا بــود. تخمیــن زده 
ــه 44 میلیــون تــن افزایــش  ــرای PVC ب ــی ب می شــود کــه تقاضــای جهان
ــه  ــال 2015 ب ــا س ــیPVC   ت ــت جهان ــه ظرفی ــی رود ک ــار م ــد و انتظ یاب
ــد  ــد، تقاضــای تولی ــی در هن ــع صنعت ــق مناب ــن برســد. مطاب ــون ت 55 میلی
PVC کشــور در حــال حاضــر 2,08 میلیــون تــن در ســال و ظرفیــت تولید 

1,33 میلیــون تــن در ســال اســت. انتظــار مــی رود در ســال 2016-2017 
ــت  ــد و ظرفی ــش یاب ــن  افزای ــون ت ــه 3,1 میلی ــد ب ــرف PVC در هن مص
ــه 1,63 میلیــون تــن در ســال برســد. همانطــور  ــد PVC در کشــور ب تولی
کــه از تعــداد تقاضــا و عرضــه ذکــر شــده در بــاال مشــخص اســت، انتظــار 

مــی رود کــه تقاضــای PVC فراتــر از عرضــه باشــد.

در قــرن بیســتم، تعــدادی کارخانــه تولیدکننــده لوله هــای اکســتروژنی طبــق تقاضای مشــتری تاســیس شــدند. 
ــی  ــایی تمام ــرل و شناس ــارت، کنت ــده، نظ ــد ش ــتروژنی تولی ــای اکس ــت لوله ه ــان از کیفی ــور اطمین ــه منظ ب
پارامترهــای کیفــی ضــروری شــد. برخــی از پارامترهــای مهــم شــامل تجهیــزات، شــرایط عملیاتــی، دماهــا، 
ــع  ــوز موان ــدگان، هن ــه تولیدکنن ــای صادقان ــود تالش ه ــا وج ــد. ب ــواد می باش ــب و م ــت قال ــارها، کیفی فش
ــه نقــص در محصــول نهایــی می شــود. هــدف از ایــن  متعــددی در فراینــد تولیــد وجــود دارد کــه منجــر ب
مقالــه تمرکــز بــر روی نقص هــای مختلــف در فراینــد اکســتروژن، شناســایی تاثیــر آن بــر کیفیــت محصــول 

ــد اکســتروژن اســت. ــود فراین ــرای بهب ــی ب و توصیه های

چکيـــده مترجم

مهندس فاطمه برزگری
شرکت پـالستیــک کار
ویراستار:  شادی حقدوست

Figure 1: PVC Sector wise Usage

Indian Scenario
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راه کار:  … بررسی تنظیمات دای

  … هم راستا کردن اجزا

  … بررسی یکنواختی گرمایش دای

راه کار:  … اضافه کردن دقیق)درصد اختالط ( مواد اولیه

  … بررسی مواد خارجی

  … افزایش فشار برگشتی به منظور اختالط بهتر

راه کار:  … اجرای اکسترودر حداقل 10% سریعتر و یا کندتر

  … تغییر یا جایگزینی مارپیچ

  … نصب پمپ دنده ای بین اکسترودر و دای

راه کار:  … اضافه کردن دقیق )درصد میکس( مواد اولیه

  … بررسی مواد خارجی

  … افزایش سرعت فشار برگشتی برای اختالط بهتر

راه کار:  … استفاده از فشارسنج دیجیتال

  … استفاده از سنسور دمایی دیجیتال مناسب

راه کار:  … غربالگری مواد اولیه

  … اضافه شدن دقیق )درصد اختالط( مواد اولیه

ــک  ــای ت ــل و نخ ه ــش کاب ــیم و پوش ــق س ــش ها ، عای ــنگین(، پوش س
رشــته ای را تولیــد کنــد. تمامــی الیــاف مصنوعــی کــه توســط نوعــی از 
اکســتروژن و مــواد اولیــه پالســتیک تولیــد می شــوند، توســط رشــته های 
ــی ســاخته می شــوند.  ــه صــورت گرانول ــا ب ــرش آنه اکســترود شــده و ب
ــرای  ــرای کیســه ها، فیلم هــای تخــت ب ــم دمشــی ب ــه فیل ــوان ب ــال می ت مث
ــرای قــاب  ــل ب ــرای ســیم تلفــن، پروفی بســته بنــدی مــواد، عایــق ســیم ب
پنجــره اشــاره کــرد. در تمــام مــوارد، پالســتیک بایــد از شــکل مــواد اولیه 
)گرانــول یــا پــودری(، ذوب و از طریــق فرآینــد اکســتروژن تحــت فشــار 
قــرار گیــرد. پــس از انجــام ایــن کار، مــواد بــه ســمت دای و تجهیــزات 
پاییــن دســتی بــرای تکمیــل فراینــد تولیــد محصــول مــورد نظرحرکــت 
ــترودر  ــا اکس ــد ب ــتروژن بای ــد اکس ــاره فراین ــی درب ــر بحث ــد. ه می کن

شــروع شــود.

سيستم مهندسی/ راه اندازی نادرست:

• استفاده اشتباه از گیره ها و یا بیش از حد محکم بودن آنها  

• تنظیم نادرست دای  

• هم راستا نبودن قالب و کشنده      

• تماس بخش بیرونی لوله با مواد نامناسب  

افزودن مواد نامناسب:    برخی از مشکالتی که در طول اکستروژن اتفاق می افتد از طریق مواد اولیه فرآیند شده قابل ردیابی هستند. بدون درنظر 
گرفتن هرگونه تضمین کیفیت توسط تولید کنندگان مواد اولیه و برنامه های متعدد از جمله  ایزو 9000، مهندسی مجدد و تولید به موقع، بچ های 

پالستیک و حتی کیسه ها و جعبه های بچ ها دارای خصوصیات ویژه ای هستند. با اینکه تمام پارامترهای اکستروژن یکسان است، لوله یا ورق دارای 
یک ظاهر، رنگ و یا بافت متفاوت هستند.درحالی که این ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد. با وجود همه برنامه های کامپیوتری و سخت افزارهای 

طراحی شده برای حفظ کیفیت ثابت، همواره تنوع وجود خواهد داشت. بعضی مواد مانند پلی یورتان، نایلون، EVOH و دیگر مواد هیدروسکوپیک 
هستندکه رطوبت هوا را جذب می کنند. این رطوبت نامطلوب ممکن است باعث ایجاد حباب در مذاب شود و در مورد EVOH میتواند خواص 
سدگری را کاهش دهد. به همین دلیل، پلیمر باید در کیسه های حاوی نیتروژن خالص دوخته شده تا در مدت زمان معین نگه داشته شود. با این 
حال، برخی پالستیک ها می توانند مقادیر بحرانی از رطوبت را زمانی که کیسه باز است و یا در قیف قرار گرفته می شوند، جذب کند. مواد باید 

ترجیحا در یک قیف خشک کن طراحی شده برای این منظور، خشک شوند. مشکالت دیگر شامل آلودگی با مواد خارجی، مانند تراشه های فلزی، 
پیچ و سرپیچ و مقوا، جوندگان و مدفوع جوندگان است. حتی پالستیک های 

گرید پزشکی اغلب آلوده هستند. البته آلودگی ها در هنگام ذوب شدن  از بین 
می رود، بنابراین هر گونه احتیاط برای جلوگیری از آلودگی با بستن کیسه ها و 

پوشش دادن قیف و ایجاد یک منطقه تمیز اطراف اکسترودرها و اقدامات مشابه 
باید انجام شود.

موجـدارشـدن :  موجدارشدن تغییر ضخامت متناوب محصول در راستای عمود بر محور اکستروژن است.  تناوب زمانی این نقیصه معموال بین 
30 ثانیه تا 3 دقیقه است و علت آن می تواند در داخل یا خارج اکسترودر باشد. دالیل بیرونی راحت تر قابل دیدن و اصالح هستند. به عنوان مثال 
کشش ممکن است نامنظم باشد. در این مورد دور در دقیقه مارپیچ و قرائت آمپر ثابت باقی می ماند. گاهی اوقات سرعت موتور مارپیچ متفاوت 

است، زیرا تنظیمات آن به درستی کار نمی کند. این مورد اگر چه به صورت نادر اتفاق می افتد اما  نشان دهنده ناپایداری در سرعت گردش مارپیچ 
است. گاهی اوقات ریزش خوراک به دلیل اندازه ذره، وزن سبک، یا پل زدن در قیف و گلوگاه نوسان دارد. با اکسترودرهای خیلی کوچک، 

عمق کانال خوراک خیلی بزرگتر از ذرات خوراک نیست و ممکن است به همین دلیل به طور نامنظم تغذیه شوند. اگر هیچ یک از این علل بیرونی 
مشاهده نشد، این احتمال وجود دارد که موجدار شدن از داخل، معموال در ابتدای منطقه فشرده سازی در قسمتی که توده ای از گرانول ها ممکن 

است گره بخورند و شکستن نامنظم رخ دهد، نشات بگیرد. دور در دقیقه مارپیچ ثابت است اما آمپر سنج تغییرات ± 5% یا بیشتر را نشان می دهد. 
گاهی اوقات این مورد می تواند با افزایش دمای خوراک برای ذوب سریعتر 

مواد بهبود یابد. همچنین ممکن است باال بردن دمای ماردون عقب هم به حل 
این موضوع کمک کند. تغییرات بزرگی را انجام دهید )CO 28-14( و ببینید چه 
اتفاقی می افتد. گاهی اوقات افزایش دمای ماردون در ابتدای منطقه فشرده سازی 

به چسباندن بهتر گرانول ها به دیواره  کمک خواهد کرد.

اختالط ضعيف:  این مورد اغلب حد باال برای خروجی را تنظیم می کند.  مارپیچ نباید سریع اجرا شود زیرا مواد با سطح سیب زمینی مانند با 
رگه هایی پارابولیک و شاید ذراتی از افزودنی ها که به خوبی توزیع نیافته اند، خارج می شود.  اصالحات مارپیچ مانند پین ها یا سرهای اختالط به 

صورت جداگانه به اختالط بهتر کمک خواهند کرد، اما ممکن است دمای مذاب افزایش یابد. خروج آرام مواد با توجه به فراهم آوردن زمان 
اقامت بیشتر نیز موجب اختالط بهتر مواد می شود. مارپیچ با خنک کننده داخلی اختالط بهتری را انجام می دهد، زیرا تحت تاثیر کانال کم عمق در 

ناحیه مذاب است. خروجی در هر دور کاهش پیدا می کند، اما ممکن است با افزایش سرعت مارپیچ دوباره به میزان قبل برسد، مگر اینکه دمای 
مذاب خیلی باال باشد و سیستم درایو نتواند به طور صحیح مواد را خارج کند. فشار باال برای اختالط خوب است. این کار را یک دریچه انجام 

می دهد، یا یک کنترل کننده فشار پمپ دنده ای که می تواند به عنوان دریچه 
استفاده شود. خنک کننده دای مقاومت را افزایش میدهد و درنتیجه فشار را در 

 سیستم افزایش میدهد. 
• صفحات فشارشکن پشت دای هرچه دارای سوراخ های ریزتری باشد فشار را 

بیشتر افزایش می دهد. اما وقتی مسدود شوند، فشار نامناسب خواهد شد.

عمليات نامناسب:

       • قرار گرفتن در معرض دمای یخ زدگی بدون حفاظت از انجماد 

• فشار بیش از حد  

• فشار آب باال   

نقص در مواد اوليه:

         • انسداد وگرفتگی پشت دای باعث ایجاد ذرات سوخته می شود

• پرکننده / رنگدانه به خوبی توزیع نمی شود  

• مخلوط نامناسب رزین و افزودنی ها   

• آلودگی های خارجی  

• به علت گرمای بیش از حد  

نقص ها در فرآيند اکستروژن :
ــد  ــا بای ــی پارامتره ــق، تمام ــتروژن موف ــد اکس ــان از فراین ــرای اطمین ب
شناســایی، کنتــرل و نظــارت شــوند. بــا اینکــه مطالعــه فراینــد اکســتروژن 
ــه بهبــود اســت، امــا همچنــان یــک ســری مشــکالت در  در جهــان رو ب
ایــن فرآینــد وجــود دارد. نقــص، هــر گونــه انحــراف ویژگی هــای 
ــد اســت،  ــد تولی ــه وســیله فرآین ــم شــده ب محصــول از مشــخصات تنظی
کــه می توانــد تحــت تاثیــر یــک و یــا چندیــن عامــل باشــد کــه ممکــن 
اســت در هــر مرحلــه از پــردازش رخ دهــد. مشــکالت و یــا نقص هــای 
متداولــی کــه معمــوال در فراینــد اکســتروژن پالســتیک رخ می دهــد بــه 
ســه دلیــل اصلــی اســت: طراحــی قالــب، انتخــاب مــواد و مرحلــه فرآینــد.

در بســیاری از مــوارد، مشــکالتی کــه در طــول مرحلــه فرآینــد رخ 
ــترود  ــول اکس ــمت هایی از محص ــص در قس ــاد نق ــث ایج ــد باع می ده
شــده می شــود، کــه میتــوان بــه زبــری ســطح، موجــدار شــدن، بــی ثباتــی 
ضخامــت، نوســان قطر اشــاره کــرد. در محصــوالت اکســتروژن، نقص ها 
ناشــی از مرحلــه فرآینــد اســت کــه شــامل دانــش کــم از روش فرآینــد، 
ــده، از  ــان آمــوزش دی اســتفاده از ماشــین آالت فرســوده، فقــدان کارکن
کار افتادگــی تجهیــزات و محیــط کار نامناســب اســت. نقایــص رایــج در 
فراینــد اکســتروژن عبارتنــد از: سیســتم مهندســی/ راه انــدازی نادرســت، 
عملیــات نامناســب، نقــص مــواد اولیــه، مــواد افزودنــی نامناســب، اختالط 
ضعیــف، شکســت یــا چقرمگــی مــذاب، گرمــای بیــش از حــد، انتشــار 

ــوس و آلودگــی می باشــد. ــت، هــوای محب رطوب

Figure2: Spider Dies
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نتيجه گيری: 
از مطالعه و تجزیه و تحلیل چندین مقاله در مورد نقص و بـررسـی مطالعات صورت گرفته در زمینه فرآیند اکستروژن می توان دریافت که، برای رسیدن 
به محصولی با بهترین کیفیت باید نقص ها را به حداقل رساند. این مشکالت کیفی به دلیل نا مناسب بودن پارامترهای عملیاتی به وجود می آید. با استفاده 

از راه حل هایی که در این مقاله مطرح شد یک سری از مشکالت از بین رفته و کیفیت محصول بهبود پیدا می کند.

راه کار:  … از افزودنی های صحیح استفاده شود

  … کنترل سرعت اکسترودر

  … استفاده از گریدهای مختلف

راه کار:  … سیستم حرارتی تمامی ماردون ها به جز ناحیه  
عقبی را که برای کنترل گاز )ورودی( مورد نیاز است    

متوقف و ماردون را در صورت نیاز خنک کنید.  

راه کار:  … جلوگیری از سرعت باالی اکستروژن

  … مواد را از قبل خشک کنید

  … قیف های تهویه و  خالء، هوای حبس شده را  
        حذف خواهند کرد.

راه کار:  … برای خارج کردن رطوبت، مواد باید خشک شوند

  … از سیستم تهویه در اکسترودر استفاده شود

  … میزان رطوبت محیط 0,1% نگه داشته شود

سختی يا شـکست مـذاب:    این مورد اشاره به برآمـدگی هـای ریز و یا سطح خشن محصول دارد. زمانی که مذاب با سرعت باال از دای خارج 
می شود. این نقـص بیشتـر برای  پـلـی اتیـلن رایـج است و مـی تـواند بـه وسیلـه 
افـزایش دمـای لبــه های دای، استفـاده از دای بلنـدتر، تـالش برای استفاده از 
گرید یا منبع متفاوت حذف شود. افزودنی ها ممکن است تاحد زیادی در این 

رابـطـه کمـک کـنند.

گرمای بيش از حد:  گرمای بیش از حد ممکن است سرعت را محدود کند. اگر سیستم خنک کننده محدود شده باشد، ممکن است منجر به 
تخریب شود یا اندازگیری و کنترل ابعادی دشوار گردد. در چنین مواردی سیستم حرارتی تمامی ماردون ها به جز ناحیه عقبی را که برای کنترل گاز 

)ورودی( مورد نیـاز است، متوقـف و مـاردون را در صورت نیـاز خنک کنید. 
)در برخی موارد، گرمای بیشتر ماردون منجر به تولید مذاب سردتر خواهدشد.( 
درجه حرارت پایینی وجود دارد که مذاب در سرعت مارپیچ داده شده جـاری 

نمی شود حتی اگر تمام گرم کنندهای ماردون خاموش باشد. 

هوای محبوس:  استفاده از مواد گرانولی در اکسترودرهای با مـاردون طـوالنی رایج نیست. با این حال برخی از ماشیـن های قـدیمی که دارای 
مـاردون کوتاه هستند و حتی ماشیـن آالت بلند اگر تحت فشار سریع قرار گیرند، هوا با محصول حبس می شود.  هوای محبوس شده باعث ایـجاد 
حباب و چاله جزیی روی سطح می شود، اگر خطوط نقـطه خطـی روی سطح وجود داشته باشد. اگر رطوبت مشکلی ایجاد نکند، اجرا به آرامـی، 

سطح محصول را بهبود خواهد داد. در این شرایط قالب و سر خنک کننده ممکن 
است کمک کند. تهویه و قیف های خال، هوای حبس شده را حذف می کنند و 

برای پودرها ضروری است، در جایی که عبور از بین ذرات خیلی کم است، هوا 
نمی تواند از طریق گذرگاه به سمت عقب رانده شود و به جای آن به سمت جلو 

هـدایـت می شــود. 

انتشار رطوبت:   رطوبت به وسیله بعضی پالستیـک ها جذب می شود. رطـوبت از طریق اکستــرودر عبور می کند و با کاهـش فشـار در لبـه ی دای 
می جوشد. در نتیجه خطوط نقطه خطی، حباب های ماندگار و چاله ها روی سطح محصول ایجاد می شود. به منظور کاهش رطوبت، مواد ابتدا خشک 
شوند، یا باید از یک سیستم تهـویه استفاده شود. سطح رطوبت 0,1% برای جلوگیـری از چنین مشکالت بصری به اندازه کافی مناسب است. بعضی 

پالستیک ها مثل PET، نایـلـون، پـلی کـربنـات زمانی که ذوب می شـوند در 
صورت حضـور مقدار کمی رطـوبت تـخـریب و شکننده می شوند. به همین 
دلیل از دستگاه خشک کن رطوبت برای کاهش رطوبت محیط تا 0,01%  یا 

کمتر استفاده می شود.

تاثیر بر کیفیتنقصردیف

سیستم مهندسی/ راه اندازی 1
نادرست

مشکالت مرکزی چاتر مارک )آسیب یا خراشیدگی که توسط ابزار نامیزان به جا 
گذاشته می شود(  بر روی محصول 

ضخامت غیر یکنواختعملیات نامناسب2

شکل گیری حفره ها روی سطح محصولنقص در مواد اولیه3

مواد رطوبت را از هوا جذب میکند که باعث ایجاد حباب می شود.افزودن مواد نامناسب4

تغییر در ضخامت محصولموجدارشدن5

این مشکل باعث مسدود شدن اکستـرودر می شود.اختالط ضعیف6

زمانی که مذاب خیلی سریع از دای باریک خارج می شود، سطح زبر می شود. سختی یا شکست مذاب7

مشکالتی را در خنک کاری محصول ایجاد می کند.گرمای بیش از حد8

باعث ایجاد حباب، حفره و خطوط روی سطح محصول می شود.انتشار رطوبت9

حبس هوا روی سطح یا به میزان کم باعث ایجاد حباب و حفره می شود درغیر هوای محبوس10
این صورت خطوط نقطه های روی سطح دیده می شود.
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Polymer-Chemie بــا یــک کامپوزیــت از S-PVC و پوســته 

ــوم شــده اســت کــه یــک  ــه ف ــه ایجــاد یــک ورق ــق ب ــج موف برن
ــد  ــی مانن ــی و خارج ــای داخل ــرای کاربرده ــدار ب ــن پای جایگزی
دیوارپــوش سایدینگ،ســاخت غرفــه و مبلمــان اســت.چالش 
ــی  ــر طبیع ــامل 40% فیب ــی ش ــب فوم ــک ترکی ــعه ی ــی، توس اصل
)پوســته برنــج( و تولیــد محصولــی بــا 18 میلیمتــر ضخامــت و 1,5 
ــر آب و  متــر عــرض بود.ایــن ورقــه فومــی 100% مقــاوم در براب

ــت اســت. ــل بازیاف ــاورا بنفــش و 100% قاب اشــعه م

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/indus-
trial-design/sustainable-foam-solution-from-pvc-and-
natural-fibre-for-indoor-and-outdoor-applications

فوم پايدار از PVC و فيبر طبيعی  برای کاربردهای
داخلی و خارجی

شــرکت Molecor سیســتم M-OR-P 5012 سیســتمی کــه بــرای 
اولیــن بــار در تاریــخ امــکان تولیــد لوله هــای OPVC کالس 500 تــا 
قطــر 1200 میلیمتــر را فراهــم می ســازد ، معرفــی کرد.ایــن شــرکت 
اتصــاالت OPVC کــه در طــول ســالهای گذشــته کار کــرده اســت 
ــازار  ــه ب ــه خواهــد داد و طیــف وســیعی از محصــوالت را روان ارائ
  M-OR-P3163  خواهــد کــرد. ایــن شــرکت در ســال 2010 سیســتم
بــا قطــر 630 میلیمتــر و در K2013 سیســتم  M-OR-P 3180  بــا قطــر 

خارجــی 800 میلیمیتــر را ارائــه داده اســت.

لوله های OPVC  تا 1200 ميليمتر قطر 

https://www.plasticstoday.com/extrusion-pipe-profile/
molecor-will-manufacture-pvc-o-pipes-dn-1200-
mm-k/203941169625306

نتیجــه پــروژه technopush شــرکت Solvay ســال 2015 در فرانســه 
ــد )ADCA( یــک  ــی آزودی کربوآمی ــی در جایگزین ــه فراوان عالق
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــه ب ــتیک ها ک ــف زا در پالس ــل پ عام
توســط مقــررات محــدود شــده، ایجــاد کــرده اســت. Solvay یــک 
ــتقی  ــر مش ــی ب ــی، مبتن ــواد غذای ــای م ــف زا در کاربرده ــل پ عام
خــاص از بیکربنــات ســدیم، ارائــه میدهــد. Solvay کــه بــه دنبــال 
ــل  ــیعی از عوام ــف وس ــعه طی ــال توس ــت،در ح ــدار اس ــیمی پای ش
پــف زای شــیمیایی براســاس فرموالســیون بیکربنــات ســدیم بــرای 

ــازار PVC اســت کــه ایمــن و کارآمــد اســت. ب

سيستم انتقال گرانول با سرعت متغير 

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/
sustainability/towards-safer-foam-formula-
tions-with-a-new-bicarbonate-derivative

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/sus-
tainability/greener-film-with-recycled-pvc-natural-filler-
/and-wood-flour

KP یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان فیلــم پی وی ســی، محصــول 

جدیــدی بــا ردپــای کربــن پاییــن توســعه داده اســت.KP بــا موفقیــت 
PVC %30 بازیافــت شــده، 20% فیلــر طبیعــی و 10% آرد چــوب را در 
فــاز اولیــه توســعه ترکیــب کــرد و راه حل هــای مختلفــی را بــا رنگ ها 
و ســطوح متفــاوت تســت خواهــد کــرد. Kp ایــن نتایج را در جلســاتی 

بــا مصرف کننــدگان و کارگاه هــای نوآورانــه ارائــه می دهــد.

توليد فيلم سبزتر با PVC بازيافت شده،
پی وی ســی آســیاب شــده حاصــل از فشــار ســرد )cold crushing(فيلرهای طبيعی و آرد چوب

ــه  ــدد ب ــدی مج ــه بن ــرای دان ــده، ب ــته ش ــی شس ــای الکتریک کابل ه
VinyLoop® تحویــل داده می شــود، تــا گرانول هــای پی وی ســی 

بازفــرآوری شــده مطابــق بــا مقــررات اتحادیــه اروپــا بــه بــازار ارائــه 
شــود. فلز رســانای الکتریکی و پوشــش پی وی ســی طبقه بندی شــده 
و تبدیــل بــه مــواد خــام جدیــد می شــوند. ایــن پــروژه رونــد به ســوی 
ــتانداردهای  ــه اس ــه ب ــان ک ــد، همچن ــریع می کن ــبز را تس ــاد س اقتص

زیســت محیطــی و ســالمت انســان نیــز احتــرام می گــذارد.

آغازی دوباره با PVC باز توليد شده از کابل های پالستيکی

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/sus-
tainability/new-life-with-regenerated-pvc-from-plastic-
/cable

ــواد  ــن م ــرای تامی ــد ب ــمی Espiroflex می توان ــیلنگ های غیرس ش
غذایــی محتــوای چربــی بــاال، همچنیــن تجهیــزات پــردازش مــواد 
غذایــی تمیــز، بــه صــورت ایمــن و کار آمــد مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. Espiroflex شــیلنگ هایی را بــا اکســترود کــردن ترکیبــات 
وینیلــی بــدون فتــاالت و عــاری از فلــزات ســنگین تولیــد می کنــد و 
آن را بــا دو مــش رشــته پلــی اســتری داخلــی و  یــک پوشــش آبــی 
خارجــی تقویــت می کنــد کــه منجــر بــه تولیــد شــیلنگ ســبک بــا 
80% پی وی ســی بــا مقاومــت بــاال نســبت بــه شکســتگی و حداقــل 
خطــر انقبــاض می شــود. مدیــر عامــل Espiroflex اظهــار داشــت که 
ــرای محیط هــای اســترلیزه طراحــی کردیــم،  ــا ایــن شــیلنگ را ب م
شــما می توانیــد آن را تــا دماهــای بــاالی 80 درجــه ســانتیگراد 
اســتفاده کنیــد، همچنیــن ایــن شــیلنگ در برابــر طیــف گســترده ای 
از مــواد شــیمیایی مقــاوم اســت. محیط هایــی کــه از ایــن شــیلنگ ها 
می تــوان اســتفاده کــرد، شــامل مــزارع مرغــداری، مــزارع خــوک 
و کشــتارگاه ها  نیــز می باشــد. ایــن شــیلنگ ها مقــاوم در برابــر 
ــرای تجهیــزات کارواش  خوردگــی اســت. شــما می توانیــد ازآن ب
ــا ســایر شــیلنگ های موجــود در  ــد. در مقایســه ب ــز اســتفاده کنی نی
ــه فــردش دارای  ــل فرمــول منحصــر ب ــه دلی ــازار، Espiroclean  ب ب
عمــر طوالنــی تــر اســت کــه بــه طــور قابــل مالحظــه ای تــرک را 
ــر ســایش  نیــز  در طــول زمــان کاهــش می دهــد، همچنیــن در براب

ــد. ــاوم می باش مق

شيلنگ PVC چند منظوره با تحمل فشار باال تا 80 بار
برای پردازش مواد غذايی

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/inno-
vation/multipurpose-high-pressure-pvc-hose-for-food-
/processing-espiroclean-fat-80-bar

خواندنی و کاربردی

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

خواندنی و کاربردی
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سفارشــی  حل هــای  راه   KraussMaffei نمایش هــای  میــان  در 
بــرای مجموعــه اکســترودرهای دومارپیــچ D 36 جهــت عملکــرد 
ــب  ــاالی اکســتروژن لوله هــای PVC طراحــی شــده اســت. ترکی ب
ــد  ــه تولی ــر ب ــچ KMD 108-36 E2/R منج ــترودرهای دو مارپی اکس
ــد  ــاعت خواه ــر س ــرم ب ــت 2000 کیلوگ ــا ظرفی ــای PVC ب لوله ه
شــد. ایــن قابلیــت توســط راندمــان کلــی سیســتم )OEE( بــا 
ویژگی هــای تکنولــوژی فراینــد کــه بــرای افزایــش خروجــی 
 KMD طراحــی شــده امــکان پذیــر اســت. بــا ترکیــب دو اکســترودر
E2/R 36-108، فضــای مــورد نیــاز بــه یــک ســوم کاهــش می یابــد. 

یعنــی تولیــد بــا خروجــی بــاال حتــی زمانــی که فضــا محدود اســت. 
ــای  ــه لوله ه ــت ک ــگرانی اس ــه پردازنش ــورد عالق ــتم م ــن سیس ای
PVC اســتاندارد را در مقادیــر زیــاد تولیــد می کننــد و بایــد بــر اثــر 

ــای  ــا ردپ ــر  ب ــند.خروجی باالت ــته باش ــز داش ــه تمرک ــی هزین بخش
ــد.  ــش می ده ــدت کاه ــد را در دراز م ــای تولی ــر، هزینه ه کوچکت
صرفــه جویــی در انــرژی نیــز قابــل توجــه اســت. انــرژی مــورد نیــاز 
ــتفاده  ــرا اس ــه از دو مج ــر ک ــترودر های بزرگت ــا اکس ــه ب در مقایس
می کند،کمتــر اســت. عملکــرد باالتــر ترکیــب اکســترودرها منجــر 
ــرژی را در ســاعت/کیلوگرم   ــو وات ان ــه جویــی 0,02کیل ــه صرف ب
ــا یــک KMD 164-32/R می شــود. ــواد خروجــی در مقایســه ب از م

اکسترودرهای با ردپای کوچک و عملکرد بهتر
Krauss Maffei توسط

ســری جدیــد تمــام برقــی px از شــرکت KraussMaffei قــدرت و 
انعطــاف پذیــری را توامــا جهــت تقاضــای رو بــه رشــد مشــتریان و 
باالتریــن حــد انتظــار از کیفیــت، ارائــه می دهــد. ایــن دســتگاه ها بــا 
نیــروی گیــره از 50 تــا 200 تــن عرضــه شــده اســت.  همچنیــن بــه 
صــورت سفارشــی نیــز طراحــی خواهــد شــد. ایــن دســتگاه دارای 
ارگونومــی کاربــر پســند، تغییــر قالــب آســان و راه انــدازی ســریع 
ــری  ــب گی ــتگاه قال ــای دس ــی از مزای ــتگاه ترکیب ــن دس ــت. ای اس
تزریقــی بــا حداکثــر مــدوالر می باشــد. پردازشــگران ازدقــت بــاال، 
بهــره وری و انعطــاف پذیــری، در تمــام مراحــل تولیــد بهــره منــد 
ــق و  ــرای ســرعت تزری ــم ب ــن دســتگاه امــکان تنظی میشــوند. در ای
ــن اســتفاده از روان کننده هــای  ــر، همچنی ــروی پراکندگــی باالت نی
در  بازدیدکننــدگان  اســت.  فراهــم    NSF H1 غذایــی  گریــد 
k2016 بــا کاربردهــا و آپشــن های ایــن دســتگاه آشــنا شــدند. 
ــات  ــه خدم ــاز ب ــاال، نی ــری ب ــل انعطاف پذی ــه دلی ــتگاه ها ب ــن دس ای

ســرویس دهی را کاهــش می دهــد.

معرفی ماشين آالت تززيق پالستيک
Krauss Maffei شرکت px سری

https://www.adsalecprj.com/Publicity/MarketNews/
lang-eng/article-67026580/NewsArticle.aspx

یک شرکت آلمـانی با نام EnCO2re با هدف کاهـش آلـودگـی 
محیـط زیـست  فـوم پـلی یـورتان جدیدی را تولید کرده است. در 
این فوم همراه با پلیمر، گاز دی اکسید کربن نیز استفاده شده است.

استفاده مجدد از CO2 در صنايع پالستيک در اروپا

شــرکت Diab دفــع ضایعــات خــود را بــا پــردازش و اســتفاده 
ــه جــا مانــده از تولیــد فوم هــای  مجــدد از ضایعــات و گردوغبــار ب
ــن باقــی مانده هــا  ــه حداقــل می رســاند. ای ســخت پلیمــری خــود ب
ــا چســپ مخلــوط و فشــرده شــده و  کامــال خــرد شــده و ســپس ب
بــه پانل هــای فومــی تبدیــل میشــود کــه می توانــد در ســاخت 
و ســاز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن شــرکت عــالوه بــر اینکــه 
هســته های فومــی بــرای تیغه هــای توربیــن بــادی و قطارهــای ســبک 
تــر و قایق هایــی بــرای حمــل و نقــل بــا انــرژی پایدارتــر می ســازد، 
از ایجــاد ضایعــات دفنــی نیــز جلوگیــری می کنــد. ایــن بازفــرآوری 

ــه منتهــی شــود.  ــه دفــن زبال نشــان می دهــد هیــچ چیــز نبایــد ب

بازيافت ضايعات توليد به پانل های فومی برای ساخت و ساز

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/
sustainability/recycling-scraps-from-manufacturing-in-
/to-foam-panels-for-construction

ــواد  ــده از م ــد ش ــای تولی ــه لوله ه ــاز ب ــه نی ــی ک ــرای پروژه های ب
غیرخطرنــاک و بــا اثــرات زیســت محیطــی کمتــر دارنــد، شــرکت 
Alphacan Omniplast لوله هایــی بــا ســفتی حلقــوی 10 را توســعه 

داده اســت. لوله هــای هســته فومــی کــو اکســترود شــده دارای وزن 
ــاال و مقــاوم در برابــر مــواد شــیمیایی،  ــا ســفتی حلقــوی ب ســبک ب
ــت  ــل بازیاف ــال قاب ــتند و کام ــی هس ــش و هوازدگ ــعه ماواربنف اش
می باشــند. رنــگ ایــن لوله هــا بــدون فلــزات ســنگین انجــام 
می شــود و تولیــد کننــده بــا تولیــد ایــن لوله هــا، در مــواد اولیــه و در 

ــد. ــی می کن ــا 50% صرفه جوی ــی ت ــع نفت ــه در مناب نتیج

لوله های سبز بدون خطر و 100% قابل بازيافت

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/sus-
tainability/greentube-sn-10-pipes-hazard-free-fully-re-
/cyclable

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/indus-
trial-design/eforte-fusionpvc-window-with-wood-interi-
/or-aluminium-exterior

ــرای  ــوب )ب ــته PVC، چ ــی از هس ــه تلفیق ــره ای ک Inoutic پنج

نمــای داخــل ســاختمان( و طراحــی آلومینیومــی )نمــای بیرونــی 
 Eforte Fusion ســاختمان( اســت، توســعه داده اســت. محصــول
نســبت بــه پنجره هــای چوب-آلومینیــوم بــا توجــه بــه هزینــه 
ــه  ــرون ب ــیار مق ــوب بس ــرای چ ــوم ب ــش های آلومینی ــاالی پوش ب
صرفــه تــر اســت و PVC را بــرای معمــاران و برنامــه ریــزان 
جذاب تــر ســاخته اســت. از دیگــر مزیت هــا ایــن اســت کــه 
ــم  ــاخت فراه ــه س ــول مرحل ــت را در ط ــر محافظ ــکان حداکث ام
ــز  ــاختمان نی ــی س ــمت داخل ــی در قس ــش چوب ــی آورد و پوش م

ــود. ــگ ش ــان هماهن ــا مبلم ــد ب می توان

پنجره PVC با دو پوشش: 
 داخلی از جنس چوب و بيرونی از آلومينيوم

خواندنی و کاربردی خواندنی و کاربردی
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ــورد اســتفاده در  ــی م ــرای پروفیل های ــد ب پی وی ســی ســخت جدی
ــه وکیفیــت ســطح  ــر ضرب ــا اســتحکام در براب ــاز همــراه ب فضــای ب

ــه شــده اند. ــان بهین ــی و خــواص جری محصــول نهای

Apex بــرای گریــد اکســتروژن پی وی ســی مــورد اســتفاده در 

فضــای بــاز )Apex® RE-9218( ، رنگ هــای سفارشــی، پشــتیبانی 
از فراینــد توســعه و آزمــون در فضــای بــاز را ارائــه می دهــد. 
ــای  ــرای کاربرده ــخت ب ــی س ــد از پی وی س ــب جدی ــک ترکی ی
ــان  ــی را نش ــیار خوب ــی و uv بس ــت آب و هوای ــه مقاوم ــرون ک بی
می دهــد، معرفــی شــد. ایــن ترکیــب در مقادیــر صنعتــی عملکــرد 
فوق العــاده ای در پــردازش و ســاخت و ســطح ظاهــری بهبــود یافتــه 
ــعه  ــر توس ــزی، مدی ــی رن ــکل ج ــه مای ــق گفت ــد. طب ــه می ده ارائ
تجــاری بخــش وینیــل، ترکیــب Apex® RE-9218 یــک جایگزین 
ــرای محصــوالت  pvc ســخت اســت  ــا قیمــت مناســب ب بهینــه و ب
کــه بــرای مقاومــت در برابــر نــور uv، گرمــا و رطوبــت  در 
کاربردهــای فضــای بــاز طراحــی شــده اســت. پیشــرفت های ارائــه 
ــود  ــان بهب ــواص جری ــامل خ ــط Apex® RE-9218 ش ــده توس ش
ــه  ــر ضرب ــت در براب ــل، مقام ــده پروفی ــاختار پیچی ــرای س ــه ب یافت
ایــزود بــرای بــرش و ســاخت پــس از اکســتروژن و ســطح صافتــر و 
 Teknor Apex خــوش نما تــر از محصــول نهایــی اســت. بــه عــالوه
از ایــن محصــول جدیــد با طیــف گســترده ای از خدمات سفارشــی 
هوازدگــی  آزمون هــای  بــه  می تــوان  کــه  می کنــد  پشــتیبانی 
 Teknor .اشــاره کرد Teknor Apex پیشــرفته در چندین آزمایشــگاه
رنگ هــای  در  را   Apex® RE-9218 ترکیــب  می توانــد   Apex

ــد. در یــک آزمایشــگاه کامــال مجهــز، شــرکت  ــژه عرضــه کن وی
ــد  ــرار فرآین ــتفاده از تک ــا اس ــعه ب ــن توس ــار ای ــه اعتب ــد ب می توان
ــردی  ــای کارب ــد. برنامه ه ــک کن ــب کم ــی قال ــی و طراح سفارش
توصیــه شــده بــرای ترکــب جدیــد شــامل خطــوط درب و پنجــره، 
پروفیــل بــرای وســایل نقلیــه تفریحــی و ســایر برنامه هــای کاربــردی 

مــورد نیــاز اســت.

ترکيب جديد پی وی سی سخت برای کاربرد در فضای باز

ــا  ــی ب ــتیکی بازیافت ــواد پالس ــازی م ــد، پایدارس ــوژی جدی تکنول
ــات  ــن )Baeropol® RST( و ترکیب ــازی رزی ــوژی پایدارس تکنول
Baeropol® T را ارائــه میدهــد. برلوخــر راه حل هــای نوآورانــه 
ــای عمــده کــه  ــی، حــل چالش ه ــواد بازیافت ــرای پایدارســازی م ب
پردازشــگران رزین هــای پالســتیک بازیافتــی بــا آن مواجهنــد، 

ارائــه می دهــد.

ــی خــود را در  ــه اصل ــار دیگــر وظیف ــک ب راهکارهــای برلوخــر ی
ــر در  ــوالت برلوخ ــان داد.محص ــدار نش ــتیک های پای ــه پالس زمین
تولیــد محصــوالت PVC ماننــد پروفیل هــای پنجــره ، لوله هــا و 
کابل هــا و همچنیــن کفپوش هــا و ورق هــا اســتفاده می شــود. 
اســتابالیزرهای جدیــد صنعــت PVC را قــادر می ســازد تــا بــا 
آخریــن مقــررات biocide )زیســت کــش( اتحادیــه اروپــا ســازگار 
ــی  ــرای محصوالت ــترده ب ــور گس ــه ط ــا ب ــت کش ه ــند. زیس باش
شــامل چتــر آفتابــی، نســاجی بــرای جلوگیــری از تخریــب توســط 
 Baeropol® RST اثــرات بیولوژیکــی اســتفاده می شــود. بــا توســعه
و مخلــوطBaeropol® T بــرای پایدارســازی مواد بازیافتــی وارد راه 
جدیــدی از بــازار شــده اســت. RST پیشــرفت های اخیــر در تولیــد 
آنتــی اکســیدان را نشــان می دهــد . Baeropol® T ترکیبــی از پایدار 
 RST کننده هــای مرســوم بــا مزایــای خــواص عملکــردی کلیــدی
ــای  ــرای بازاره ــاال ب ــی ب ــا کارای ــادی و ب ــت اقتص ــه تثبی ــرای ارائ ب

ــه قیمــت اســت. بازفــرآوری حســاس ب

کو اکستروژن با PBT منجر به افزايش سفتی
فريم پنجره می شود

شــرکت نوفیــا FRX پلیمــر، آخریــن پیشــرفت های بازدارنــده شــعله 
بدون هالــوژن و طیــف گســترش یافتــه از کاربردهــای نهایــی را در 
نمایشــگاه K2016 ارائــه داد.FRX پیشــرفت های کاری در بازارهــای 
ــل را   ــک، ســاختمان ســازی و حمــل و نق ــد الکترونی ــدی مانن کلی

برجســته ســاخته اســت.

بردهــای مــدار، کاربــر اصلــی بــرای اســتفاده از بازدارنده هــای 
ــتند. ــفاته FRX هس ــعله فس ش

ــا FRX پلیمــر اعــالم کــرد کــه در ســه ماهــه چهــارم از ســال  نوفی
2015 ظرفیــت تولیــد تــا 30% افزایــش یافتــه اســت. یــک پیشــرفت 
کلیــدی نوفیــا فســفونات، مناســب بــودن در کاربردهــای ضخامــت 
نــازک دیــواره ماننــد فیلم هــا و قالــب گیــری تزریقــی اســت. نوفیــا 
ــرای طیــف  ــد هــم بازدارندگــی شــعله و هــم شــفافیت را ب می توان
وســیعی از کاربردهــا بــر خــالف ســایر افزودنی هــای غیر هالوژنــی 
رقابتــی تحویــل دهد.بــه عــالوه فســفونات های نوفیــا دارای خــواص 
جریــان پذیــری بــاال هســتند و بــرای کاربردهــای ضخامــت نــازک 
و شــفافیت ایــده ال اســت. نوفیــا همچنیــن بــه عنــوان یــک افزودنــی 
ــرای پانل هــای ســازه مــورد اســتفاده در حمــل  در فوم هــای PET ب
ــی  ــود. در پل ــتفاده می ش ــازی اس ــاختمان س ــای س ــل و بازاره و نق
ــل و  ــک و حم ــای الکترونی ــده در کاربرده ــیار پرش ــات بس کربن
نقــل، پلیمرهــای نوفیــا چســپندگی عالــی بــه الیــاف شیشــه و کربــن 
را نشــان میدهــد کــه بــه کامپوزیــت خــواص مکانیکــی فــوق العــاده 
ای را داده و خــواص عالــی FR را بــه دنبــال دارد. الیگومرهــای نوفیا 
همچنیــن در پلــی اســترهای غیر اشــباع کاربرد در ســاختمان ســازی 
و حمــل و نقــل اســتفاده می شــود. ایــن الیگومرهــا مزایــای فراوانــی 
ــد  ــه می ده ــب ارائ ــی FR رقی ــای غیر هالوژن ــه افزودنی ه ــبت ب نس
کــه بــه علــت اثــر نــرم کنندگــی  بــر سیســتم های ترموســت کــه بــر 
ــر می گــذارد، دارای اســتفاده محــدود هســتند.  ســختی ســطح تاثی
فســفونات های نوفیــا جایگزیــن بازدارنده هــای شــعله  هالوژنــه شــده 
اســت و برخــی بــه علــت نگرانــی از ســمیت از رده خــارج شــده اند. 
ــد  ــد فراین ــبز مانن ــدار س ــیمی پای ــول ش ــا از اص ــفونات های نوفی فس

تولیــد بــدون حــالل، حــذف ضایعــات جانبــی تولیــد شــده اند.

گسترش کاربردهای بازدارنده های شعله بدون هالوژن پليمری 

https://www.plasticstoday.com/automotive-and-mobility/
frx-polymers-focusing-on-expanding-application-polymer-
ic-halogen-free-flame-retardants-k/208063189125307

Conair یــک نســخه جدیــد بهبــود یافتــه از سیســتم انتقــال گرانــول 

ــان K2016 را  ــلدوف آلم ــن( در دوس ــت از رزی R-PRO )محافظ

بــه نمایــش گذاشــت. ایــن سیســتم انتقــال، بــه پردازشــگران امــکان 
تنظیــم و انطبــاق ســرعت مــواد بــا کاربردهــای مــورد نیــاز را 
می دهــد. کاربــران می تواننــد بــا بــاال و پاییــن کــردن ســرعت انتقال 
ــا  ــت گرانول ه ــل از شکس ــار حاص ــردو غب ــذب گ ــکل ج از  مش
ــا  ــتم ب ــرل سیس ــد. کنت ــری کنن ــین آالت جلوگی ــاییدگی ماش و س
اســتفاده از یــک صفحــه لمســی انجــام می شــود.  R-PRO نــه تنهــا 
قــادر اســت در ســرعت های پاییــن عمــل کنــد، بلکــه در فــاز رقیــق 
شــده متعــارف تــر بــا گرانول هــای ویــژه کامــال معلــق در هــوا بــا 
ســرعت بــاال و یــا هــر ســرعت مابیــن، نیــز می توانــد عمــل کنــد. 
ــا ســرعت  ــاز متراکــم، گرانول هــا ب در ســرعت آهســته، سیســتم ف
ــتم های  ــوند و در سیس ــا می ش ــه ج ــا ب ــن 300 و ft/min 1200 ج بی
ــر  ــوت ب ــا 6000 ف ــن 4500 ت ــاال ، ســرعت بی ــا ســرعت ب ــال ب انتق

دقیقــه متغیــر اســت.

سيستم انتقال گرانول با سرعت متغير 

https://www.plasticstoday.com/auxiliaries/
conair-demos-variable-speed-pellet-conveying-sys-
tem-k-2016/111002918125653

خواندنی و کاربردی خواندنی و کاربردی
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1-مقدمه: 
ــل  ــازی و حم ــع ساختمان س ــدرن، صنای ــت م ــده صنع ــعه فزاین در توس
و نقــل؛ مشــکالت و آلودگی  هــای صوتــی جــدی ایجــاد کرده  انــد. 
ــده  ــان ش ــی انس ــط زندگ ــالمت و محی ــه س ــیب ب ــاد آس ــبب ایج ــه س ک
اســت[1,2]. بنابرایــن، در دنیــا بــه طــور ویــژه بــه جلوگیری و کنتــرل صدا 
توجــه شــده و بــه طــور گســترده  ای از مــواد پلیمــری جهــت عایــق صــدا 
و جــذب صــدا اســتفاده   می گــردد. زیــرا مــواد پلیمــری خواصــی ماننــد 
ــد[3].  ــودن دارن ــر ب ــکل پذی ــبک و ش ــودن، وزن س ــیته ب ویسکواالستیس
ــدول  ــبک و م ــل وزن س ــه دلی ــص ب ــری خال ــواد پلیم ــال، م ــن ح ــا ای ب
ــان  ــختی همچن ــرم و س ــن ج ــاس قوانی ــر اس ــا، ب ــن آن   ه ــیته پایی االستیس
خــواص عایــق صوتــی کمــی داشــته کــه بتوانــد تقاضــای صنعــت امــروز 
ــرای  ــر ب ــود پلیم ــن رو بهب ــد [4,5]. از ای ــرف کن ــورد برط ــن م را در ای

ــد.  ــان می  باش ــیاری از محقق ــه بس ــورد توج ــدا م ــتر ص ــش بیش کاه

افــزودن فیلر هــای معدنــی بــه ماتریــس پلیمــر بــه طــور گســترده  ای 
ــرد [8-6].  ــاال بب ــودن پلیمــر را ب ــا خــواص عایــق صــدا ب اســتفاده شــد ت

4 - Sound transmission loss
5 - Carbon Nano tube
6 - Synergistic

10 - polyacrylate
11 -Two roll mill

1 - Co extrusion
2 - Soundproofing
3 - Acoustic impedance mismatch 

7 - Polarized optical microscope
8 - Four microphone impedance tube
9 - azodicarbonamide 

ــی  ــش بین ــوری پی ــای تئ ــدار STL ای کــه مدل   ه ــد کــه مق ــا دریافتن آنه
 STL می  کننــد کمتــر از نتایــج آزمایشــگاهی اســت. آنهــا بهبــود عملــی
را بــه بازگشــت و تکــرار پخــش صــوت نســبت داده کــه بــه دلیل ســاختار 
ــا دو  ــد کــه ب ــون جــرم می  گوی ــد[8]. قان ــه وجــود می آی ــکا ب ــه  ای می الی
ــر شــدن دانســیته یــا ضخامــت قطعــه مــورد آزمــون، اتــالف انتقــال  براب
ــه  حــدوداً 6 دســی بــل افزایــش می  یابــد[9]. افــزودن فیلر هــای معدنــی ب
ــش داده و  ــی را افزای ــق صوت ــواص عای ــد خ ــری می  توان ــس پلیم ماتری
صــرف بــاور بــه قوانیــن ســختی و جرمــی رد شــد[7,8]. در نتیجــه ســبب 
کاربــرد گســترده آن بــه عنــوان عایــق صوتــی در صنایــع حمــل و نقــل و 

ــت. ــازی گش ساختمان س

ــق  ــواص عای ــش خ ــه افزای ــادی ب ــه زی ــن توج ــر، محققی ــال حاض در ح
ــت  ــروف اس ــیار مع ــد. بس ــاختار آن دارن ــی س ــا طراح ــر ب ــی پلیم صوت
کــه انتشــار صــدا در فصــل مشــترک بــا اختــالف امپدانــس اکوســتیک 
در محیط   هــای مجــاور نشــان داده می  شــود. تطابــق امپدانــس اکوســتیک 
ســبب ایجــاد موج  هــای صوتــی شــده و برعکــس عــدم تطابــق امپدانــس 
اکوســتیک باعــث بازگشــت صــوت می  گــردد[10]. مفهــوم عایــق 
بــا اکوســتیک متفــاوت اســت. جــذب  صــوت و جــذب صــوت 
ــی  ــق صوت ــرژی همــراه اســت و ســبب ایجــاد عای ــالف ان ــا ات صــوت ب
می گــردد[11,12]. ایــن بــاور وجــود دارد کــه قســمتی از انــرژی انتشــار 
امــواج صــوت بــه صــورت حــرارت در اثــر اصطــکاک هــوا در حباب  هــا 
بــه دلیــل اصطــکاک ویســکوز و لــرزش بیــن زنجیره  هــای پلیمــری 
مجــاور هــدر مــی  رود[13,14]. ســاختار فــوم تنهــا در حــوزه عایــق صوت 
اثرگــذار نبــوده و باعــث کاهــش وزن نیــز می  گــردد کــه ایــن موضــوع 
کاربــرد آن را در صنعــت ســاختمان راحت  تــر می  کنــد[15,16]. بــا ایــن 
ــرای کاربردهــای  وجــود، کامپوزیت  هــای چنــد جزئــی و چنــد فــازی ب
ــب  ــیار مناس ــتیک بس ــس آکوس ــاوت امپدان ــل تف ــه دلی ــوت ب ــق ص عای
ــوم   ــاختار ف ــا س ــه ب ــد الی ــای چن ــر آن، کامپوزیت  ه ــالوه ب ــند. ع می  باش
دارای پتانســیل باالیــی بــرای دســتیابی بــه خــواص عالــی عایــق صوتــی 
و همچنیــن وزن ســبک هســتندBolton .[17,18]  و همــکاران ســاختاری 
چنــد صفحــه را طراحــی کردنــد کــه از صفحــات فلــزی و مــواد پلیمــری 
متخلخــل االســتیک و حفــره دار ســاخته شــده بــود. پیــش بینــی تئــوری 
STL ، بــر اســاس مــواد متخلخــل بــود کــه توســط Biot ارائــه شــده بــود، 

آنهــا دریافتنــد کــه STL بــه روش نصــب الیه  هــای فــوم، بــه صفحــات آن 
مرتبــط اســت. ســاختار بــا حفــرات موجــود بیــن صفحــات فلــز و پلیمــر 
میــزان STL باالتــری دارد، نســبت بــه وقتــی کــه حفره وجــود نــدارد[17]. 
ــا  ــدود و ی ــه مح ــاختار الی ــی س ــق صوت ــواص عای ــکاران خ Yoon و هم

بســط داده شــده، را در کامپوزیــت اســتیل/پلی یورتــان بررســی کردنــد. 
آنهــا گــزارش دادنــد کــه هــر دو ســاختار محدود شــده و بســط داده شــده 
ــان  ــا هم ــص ب ــتیل خال ــه اس ــبت ب ــری را نس ــوت بهت ــق ص ــواص عای خ
ــری را نســبت  ــا ســاختار محــدود، STL باالت ضخامــت دارا می باشــد. ام
بــه نــوع بســط داده شــده نشــان می  دهــد. اینهــا بــه تفــاوت بیــن تضعیــف 
ــه  ــیتی الی ــی و ویسکواالستیس ــش برش ــط تن ــه توس ــی ک ــرژی صوت ان
ــط  ــه اســتیل، ایجــاد می  گــردد، مرتب ــی محــدود شــده ب االســتیک داخل

ــت[18]. اس

ــن  ــی کامپوزیــت اســتایرن بوتادی ــق صوت Lee و همــکاران خــواص عای

ــد و  ــی کردن ــوب را بررس ــن نانوتی ــا کرب ــده ب ــت ش ــل تقوی اکریلونیتری
دریافتنــد کــه بــا اضافــه کــردن CNT5 ســختی افزایــش یافتــه و بــه طــور 
مشــخص بــا خاصیــت عایــق صوتــی کامپوزیــت ABS/CNT نیــز مرتبــط 
 PP/clay/CNT نانوکامپوزیت  هــای  همــکاران  و   Kim  .[6] می  باشــد 
)نانــو لوله  هــای کربنی/رس/پلــی پروپیلــن( را بــا روش حاللــی ســاختند 
و نتایــج نشــان داد کــه کامپوزیــت میــزان اتــالف صوتــی )STL( بســیار 
ــس  ــدوده فرکان ــوص در مح ــه خص ــص ب ــه PP خال ــبت ب ــری نس باالت
بــاال دارد. اثــرات هم افزایــی6 بیــن پخــش یکنواخــت و چســبندگی 
قــوی CNT و ذرات رس خــواص عایــق صوتــی بــودن نانوکامپوزیــت را 
ــن جــرم و ســختی اســتفاده  ــردWang .[7] و همــکاران از قوانی ــاال می  ب ب
کردنــد و STL کامپوزیــت PVC پرشــده بــا میــکا را شبیه ســازی نمودنــد. 

روش  هــای رایــج بــرای تهیــه کامپوزیت  هــای عایــق صــوت چنــد الیــه، 
قالب  گیــری فشــاری و فرآینــد خمیــری می  باشــد کــه بــرای تولیــد 
ســاختار فــوم چنــد الیــه بــا تعــداد الیه  هــای بــاال مشــکل اســت[19,20]. 
ــرای تولیــد  در ســال  های اخیــر، از سیســتم کــو اکســتروژن چنــد الیــه ب
کامپوزیــت چنــد الیــه بــا ســاختار متفــاوت فوم/فیلــم اســتفاده می  شــود.  
Ranade و همــکاران کامپوزیــت چنــد الیــه فوم/فیلــم بــا کواکســتروژن 

میکــرو الیــه را بــرای اولیــن بــار تولیــد کردنــد و پــی بردنــد کــه 
در  دارد[21].  فــردی  بــه  منحصــر  مکانیکــی  خــواص  کامپوزیــت 
تحقیقــات گذشــته ایــن گــروه، کامپوزیــت چنــد الیــه فوم/فیلــم خــواص 
ــای  ــق، کامپوزیت ه ــن تحقی ــت[22]. در ای ــی داش ــوت عال ــذب ص ج
چنــد الیــه بــا ســاختارهای فــوم و فیلــم توســط سیســتم کواکســتروژن که 
توســط همیــن گــروه طراحــی شــد، تولیــد شــد. بــه دلیــل قیمــت پاییــن 
ــه  ــل؛ پی وی ســی ب ــه ســاختمان و حمــل و نق ــراوان در زمین ــرد ف و کارب
عنــوان ماتریــس پلیمــری انتخــاب شــد. البتــه می  تــوان مــدول االســتیک 
و مقاومــت آکوســتیک صفحــات PVC را بــا اضافــه کــردن DOP بهبــود 
ــوری پالریــزه  ــه  ای توســط میکروســکوپ ن بخشــید[8,23]. ســاختار الی
ــه  ــا چهــار لول ــده می  شــود و اتــالف انتقــال صــوت ب شــده )POM(7  دی
ــد  ــاختار چن ــرات س ــود. اث ــخیص داده می  ش ــون8  تش ــس میکروف امپدان
الیــه، عــدم تطابــق امپدانــس آکوســتیک و تعــداد الیه  هــا روی خــواص 

ــرد. ــرار می  گی ــورد بررســی ق ــق صــوت م عای

2- مواد و روش ها 
2-1-مواد

ــیون  ــه پلیمریزاس ــا درج ــاری ب ــد تج ــن PVC  از گری ــن کار، رزی در ای
SG( 1000-5 کارخانــه شــیمیایی Tianjin Dagu، چیــن(، باریم ســولفات 
بــا انــدازه متوســط ذرات 5 میکرومتــر و دانســیته g/cm3 4/5 از شــرکت 
Qingda Linka چیــن، آزو دی کربــن آمیــد )AC(9  با متوســط انــدازه ذره 

 ،Zibo Kailian 7 میکرومتــر بــه عنــوان عامــل فــوم زا )شــرکت شــیمیایی
ــه عنــوان عامــل هســته گــذار از صنایــع  ــو کلســیم کربنــات ب چیــن(، نان
Haichao می باشــند. پلــی اکریــالت )ACR(10  جهــت افزایــش مقاومــت 

مــذاب PVC از شــرکت Rohm and Hass چیــن و بقیــه افزودنی هــا 
شــامل DOP، پایدارکننده کلســیم/زینک و اســید اســتئاریک محصوالت 

ــند. ــاری می باش تج

2-2- آماده سازی نمونه ها
 Labtech(  11ــی ــک دوتای ــط غلط ــا توس ــی و افزودنی ه ــن پی وی س رزی
ــه  engineering company، تایلنــد( در دمــای 145 درجــه ســانتی گراد ب

مــدت 10 دقیقــه مخلــوط شــدند. فرموالســیون و دمــای عملیــات نمونــه 
ــه در جــدول 1 لیســت شــده اند. ــه و تــک الی ــد الی کامپوزیت هــای چن

کامپوزیت  هــای چنــد الیــه بــر پایــه پی وی ســی بــا ســاختار فیلــم و فــوم توســط سیســتم  های کــو اکســتروژن1   
چنــد الیــه طراحــی شــده و کامپوزیت هــای ســبک وزن کــه خــواص عایــق صوتــی2 خوبــی دارنــد تولیــد 
ــالف  ــتیک3 )اخت ــس آکوس ــق امپدان ــدم تطاب ــوم، ع ــاد ف ــد ایج ــرات فرآین ــه؛ اث ــن مطالع ــده اند. در ای ش
امپدانــس اکوســتیک( و تعــداد الیه  هــا روی خــواص عایــق صوتــی بررســی شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه 
کامپوزیت   هــای چنــد الیــه فیلم/فــوم میــزان اتــالف انتشــار صــوت )STL(4 باالتــر و دانســیته کمتــری نســبت 
بــه کامپوزیت  هــای چنــد الیــه بــا ســاختار فیلم/فیلــم و بــدون فــوم را داشــتند. عــالوه بــر آن، کامپوزیــت چند 
الیــه، زمانــی کــه امپدانــس آکوســتیک الیه  هــا متفــاوت بــود؛ خــواص عایــق صوتــی بهتــری را نشــان داد. 
ــه تدریــج  ــه 16 افزایــش یافــت، STL کامپوزیــت پی وی ســی ب همچنیــن، هنگامی کــه تعــداد الیه  هــا از 2 ب
ــا مقــدار متوســط 26/3 دســی بــل داشــت. امــا در  افزایــش یافتــه و بیشــترین مقــدار را کامپوزیــت 8 الیــه ب
ــا 16 الیــه میــزان STL کاهــش یافتــه بــود. زیــرا پخــش و بازگشــت امــواج صــوت در طــول  کامپوزیــت ب

ــود. حباب  هــا کمتــر شــده ب

چکيـــده مترجم

مهندس پريسا جهـانمرد

سرپرست تحقیق و توسعه 
شرکت داراکـــار

ساختار چند الیه متناوب
کامپوزیت های  فیلم/فوم عایق صوتی و سبک وزن

با پایـه رزیـن پی وی سی

ساختار چندالیه متناوب کامپوزیتهاي  فيلم/فوم مقاله  علمی
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 LC و LB ،LA  ــوم ــم/ ف ــاوب فیل ــه متن ــد الی ــت چن ــه کامپوزی ــه نمون س
توســط سیســتم کواکســتروژن طراحــی شــده توســط گــروه تولیــد 
شــدند[24-28]. شــکل 1 شــمایی از سیســتم را نشــان می دهــد. در 
 A ــترودر ــول اکس ــب در ط ــه ترتی ــوم ب ــم و ف ــزاء فیل ــد اج ــول فرآین ط
ــه  ــوم( ب ــم و ف ــان مــذاب دو الیه)فیل و B، اکســترود شــده و ســپس جری
صــورت ورق دو الیــه در یــک کــو اکســتروژن بــالکC( 12( ترکیــب 
می شــود. وقتــی کــه دو الیــه در طــول قســمت D  کــه ابــزار چنــد برابــر 
کــردن الیه هــا )LME(13 می باشــد، حرکــت می کنــد. مــذاب ابتــدا 
ــی گســترش  ــه طــور افق ــه صــورت عمــودی تقســیم شــده و ســپس ب ب
ــتن nLME و  ــا داش ــوند. ب ــب می ش ــاره ترکی ــت دوب ــد و در نهای می یاب
ــد کــرده  ــه تولی ــا تعــداد n 2+1 الی ــی ب ــوان کامپوزیت مــدل کــردن می ت
کــه n تعــداد LME می باشــد. دماهــای هــر دو اکســترودر زیــر 145 درجــه 
ــا عامــل فــوم زا را در  ــر دمــای فــوم شــدن( می باشــد، ت ســانتی گراد )زی
 LME ــای ــد. دم ــه دارن ــت نگ ــدار و ثاب ــترودر A پای ــوم در اکس ــزء ف ج
ــدن(.  ــوم ش ــای ف ــاالی دم ــد )ب ــانتی گراد می باش ــه س ــا 170 درج 145 ی
نمونه هــای فیلم/فیلــم کــه بــدون ســاختار فــوم می باشــند؛ بــرای مقایســه 
ــه  ــده اند. در حالی ک ــد ش ــانتی گراد تولی ــه س ــر 145 درج ــای زی در دم

2-3- اندازه گيری اتالف انتقال صوت
STL بــرای شناســایی خــواص عایــق صــوت نمونه هــا بــر اســاس معادلــه 1 

 Et میــزان انــرژی صــوت واقــع شــده و Ei بــه کار مــی رود. در ایــن معادلــه
میــزان انــرژی صــوت انتقــال یافتــه را نشــان می دهــد[29].

)1(

 چهــار تیــوپ امپدانــس میکروفــون )BSWA technology Co، پکــن(-       

)POM( 2-4-ميکروسکوپ نوری
میکروســکوپ نــوری پالریــزه )POM, Leica, DM 2500 P، آلمــان( 
 PVC ــه ــد الی ــای چن ــداوم کامپوزیت ه ــرای مشــاهده یکپارچگــی و ت ب
اســتفاده شــده اســت. بــرش 20 میکرومتــری از نمونه هــا توســط میکروتــم 
اســت.  شــده  بریــده  آلمــان(   ،Leica ،RM2265( ظریــف16  بســیار 
ــان  ــر جری ــود ب ــت عم ــترودر، در جه ــروج از اکس ــگام خ ــا هن )نمونه ه

ــده شــدند(. حرکــت بری

2-5- اندازه گيری دانسيته
ــت  ــا دق ــوان، Matsuhaku( ب ــط GH-120M )تای ــا توس ــیته نمونه ه دانس

kg/m3 0/01 اندازه گیــری شــد.

2-6- اندازه گيری مدول االستيک
ــتگاه  ــا دس ــانتی گراد ب ــه س ــای 23 درج ــا در دم ــی نمونه ه ــدول کشش م
تست یونیورســالCMT-4104-2006  MTS systems corporation( 17( چیــن 
 25×6/5×1 mm3 اندازه گیــری شــد. نمونه هــا بــه شــکل دمبــل در انــدازه

بــوده و میانگیــن از نتایــج 5 نمونــه جمــع آوری شــد.

ــه  در دمــای 170 درجــه ســانتی گراد عامــل شــیمیایی فــوم کننــده تجزی
شــده و گازی آزاد می کنــد کــه بــه دلیــل فشــار بــاالی مــذاب در مــذاب 
ــت  ــل اف ــه دلی پلیمــر حــل می شــود. درســت در خروجــی دایE( 14(، ب
فشــار؛ گاز حــل شــده شــروع بــه ایجــاد حبــاب می کنــد. بدیــن صــورت 

ــردد. ــد می گ ــوم تولی ــه فیلم/ف ــد الی ــت چن کامپوزی

در ایــن تحقیــق، کامپوزیت هــای فوم/فیلــم بــا تعــداد 2، 4، 8 و 16 الیــه 
ــب از 0، 1، 2 و LME 3 اســتفاده  ــه ترتی ــا ب ــرای آنه ــد شــدند کــه ب تولی
 LME ــد در ــای فرآین ــم، دم ــای فیل ــزان DOP در الیه ه ــت. می ــده اس ش
ــرای  ــد. ب ــر می باش ــه متغی ــن مقال ــت در ای ــای کامپوزی ــداد الیه ه و تع
ــر شــده  ــه ای از شــیت PVC خالــص، شــیت پی وی ســی پ مقایســه؛ نمون
ــای  ــا کده ــب ب ــه ترتی ــص ب ــوم پی وی ســی خال ــم ســولفات و ف ــا باری ب
S2 ،S1 و S3 توســط اکســترودر تــک مارپیــچ ســاخته شــدند. آزودی 
ــه ترتیــب  ــز ب ــی اکریــالت نی ــزان  Phr 1 و phr 4 پل ــه می ــد ب ــن آمی کرب
 50 Phr .بــرای آزادســازی گاز و افزایــش مقاومــت مــذاب اضافــه شــدند

ــه شــد. ــه الیه هــای فیلــم اضاف ــز باریــم ســولفات ب نی

-بــرای اندازه گیــری میــزان STL اســتفاده شــده اســت )شــکل2(. دو نــوع 
ــزرگ. تیــوپ کوچــک قطــر  تیــوپ وجــود دارد. تیــوپ کوچــک و ب
30 میلیمتــر داشــته کــه بــرای اندازه گیــری فرکانس هــای بــاال )1600 تــا 
ــر  ــر 60 میلیمت ــا قط ــزرگ ب ــوپ ب ــود. و تی ــتفاده می ش ــز( اس 6400 هرت
کــه بــرای فرکانس هــای کــم و متوســط )100 تــا 2500 هرتــز( اســتفاده 
می شــود. در ایــن کار بــه دلیــل محدودیــت جمــع آوری داده هــای بــاال 
)بــاالی اکتــاو 1/3(15 از فرکانــس در محــدوده 100 تــا 2500 هرتــز 
ــده 60  ــت ش ــای تس ــه نمونه ه ــر هم ــت[30,31]. قط ــده اس ــتفاده ش اس

ــد. ــر می باش ــت 1 میلیمت ــر و ضخام میلیمت

2-7-محاســبه امپـــدانس آکوســتيک و ضريب 
بازتــاب انــرژی

امپدانــس آکوســتیک در جســم حاصلضــرب دانســیته در ســرعت صوت 
می باشــد )معادلــه 2( کــه در آن ρ ،z و c بــه ترتیــب امپدانس آکوســتیک، 

دانســیته و ســرعت صــوت در نمونه هــا می باشــد.
)2(

ــت  ــر)3( بدس ــول زی ــا فرم ــی ب ــوت طول ــرعت ص ــد س ــام جام در اجس
می آیــد کــه در آن E و σ بــه ترتیــب مــدول االســتیک و نســبت پواســون  
نمونــه می باشــد[32]. نســبت پواســون در مــورد مــواد پی وی ســی حــدود 

0/37 می باشــد[33].
)3(

نســبت امپدانــس الیه هــای مجــاور )γ( و ضریــب بازتابــش انــرژی صوت 
ــه ترتیــب بــر اســاس رابطــه 4 و 5  در فصــل مشــترک دو جنــس )ER( ب
Z بــه ترتیــب امپدانــس آکوســتیک 

b
Z و 

a
محاســبه می شــوند. کــه در آن 

الیــه فیلــم و فــوم می باشــند[10].

)4(

)5(

جدول 1
 فرموالسیون و دمای فرآیند نمونه های تک الیه و چند الیه

12 - Co-extruder block
13 - Layer multiplying element

14 - Die

17 - Universal testing machine15 - Over 1/3 octave band
16 - Ultrathin microtome

شکل 2-شمای چهار تيوپ امپدانس ميکروفون جهت اندازه گيری اتالف انتقال صوت

شکل 1: شمای سيستم کواکستروژن چند اليه:  AوB- اکسترودر تک مارپيچ  .  C- بلوک کواکسترودر  .  D- المان متعدد کردن اليه هاE  .  )LME(l- دای
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3- بحث و نتیجه گیری 

3-1- اثرات فرآيند فوم و ساختار اليه
 ،STL در راســتای بررســی اثــر فرآینــد فــوم و ســاختار الیــه روی
نمونه هــای  و  پی وی ســی  الیــه  چنــد  کامپوزیت هــای  نمونه هــای 
ــه فیلم/فیلــم )Layer LA-4( و  ــه پی وی ســی؛ کامپوزیــت 4 الی تــک الی
LME ــای ــد و دم ــه ش ــم )Layer LB-4( تهی ــه فوم/فیل ــت 4 الی کامپوزی
هــا نیــز بــه ترتیــب روی 145 و 170 درجــه ســانتی گراد تنظیــم شــد. بــه 
همیــن شــکل، صفحــات تــک الیــه پی وی ســی بــدون فــوم )S1( و فــوم 
ــه LA و  ــای 4 الی ــه شــدند. میکروگراف ه ــص پی وی ســی )S3( تهی خال
LB در شــکل 3 نشــان داده شــده اســت. می تــوان مشــاهده کــرد کــه هــر 

ــان  ــخصی را نش ــته و مش ــه پیوس ــه الی ــای الی ــه، میکروگراف ه دو نمون
ــی  ــخص روی میکروگراف های ــور مش ــه ط ــد ب ــای فرآین ــد. دم می دهن
ــه 4  ــر دارد. در نمون ــد اث ــوم زا )AC( می باش ــل ف ــامل عام ــه ش ــه نمون ک
ــاختار  ــه س ــود. در حالی ک ــاهده می ش ــدرت مش ــه ن ــاب ب ــه LA، حب الی
ــه 4 الیــه LB کــه در شــکل 3 نشــان  ــه طــور واضــح در نمون متخلخــل ب

ــد. ــخص می باش ــت مش ــده اس داده ش

ــر  ــل مقادی ــه دلی ــی ب ــق صوت ــای عای ــوم در کاربرده ــدا از ف ــتفاده ج اس
ــا  ــد. ب ــدوده می باش ــن مح ــس پایی ــدوده فرکان ــم STL در مح ــیار ک بس
ــدار STL در  ــز مق ــا 2500 هرت ــس 500 ت ــدوده فرکان ــال در مح ــن ح ای
LB 4 الیــه بــه طــور مشــخصی از LA 4 الیــه باالتــر اســت. اتــالف صــوت 

ــه دلیــل اختــالف خــواص عایــق صوتــی بیــن دو الیــه در  در حفره هــا ب
کامپوزیــت می باشــد. در بررســی عملکــرد جــذب صــوت در مــواد 
متخلخــل، مشــخص شــد کــه حباب هــا بــازده جــذب صــوت باالتــری در 
فرکانس هــای بــاال دارنــد[34]. دلیــل آن ایــن اســت کــه وقتــی فرکانــس 
ــادل  ــا و تب ــوا در حفره ه ــکاک ه ــرعت اصط ــی رود، س ــاال م ــوت ب ص
حرارتــی بیــن هــوا و ماتریــس پلیمــر هــر دو بــه شــدت ســرعت می گیــرد 
ــت 4  ــردد. STL کامپوزی ــتر می گ ــوت بیش ــرژی ص ــالف ان ــبب ات و س
ــز، مقــداری بیشــتر از S1 می باشــد  ــر 500 هرت ــس زی ــه LA در فرکان الی
امــا در فرکانــس بــاالی 500 هرتــز کمتــر می گــردد. نتایــج نشــان داد کــه 
ــدوده  ــوت را در مح ــق ص ــواص عای ــد خ ــا می توان ــه ای تنه ــاختار الی س
ــوم  ــاختار ف ــی س ــا معرف ــه ب ــد در حالی ک ــش ده ــن افزای ــس پایی فرکان
نمونه هــای LB 4 الیــه در همــه فرکانس هــا خــواص عایــق صــوت 
 1/10 g/cm3 ــه ــیته LB4 الی ــتند. دانس ــه داش ــه LA 4 الی ــبت ب ــری نس بهت

پارامترهــای هــر الیــه در 2 نمونــه بــا اندازه گیــری نمونه هــای تــک الیــه 
فیلــم و فــوم کــه بــا اکســترودر تــک مارپیــچ و بــر اســاس فرموالســیون 
ــن LB و  ــاوت بی ــن تف ــد. مهمتری ــت آمدن ــدند بدس ــاخته ش LB و LC س

LC 4 الیــه، میــزان DOP در الیه هــای فیلــم اســت )بــه ترتیــب 30 و 

Phr 50(. می تــوان دریافــت هنگامــی کــه میــزان DOP در الیــه فیلــم از 

30 تــا Phr 50 تغییــر می کنــد. دانســیته فیلــم بــه طــور مشــخص کاهــش 
ــدود 5  ــم ح ــای فیل ــتیک الیه ه ــس آکوس ــه امپدان ــد در حالی ک نمی یاب
ــا نســبت  ــه ب ــر افــت خواهــد داشــت. نتایــج نشــان داد کــه LB 4 الی براب
امپدانــس باالتــر خــواص عایــق حرارتــی بهتــری را نشــان می دهــد. 
ــوده  ــه، 0/906 ب ــترک LB 4 الی ــطح مش ــرژی در س ــاب ان ــب بازت ضری
ــالف  ــل آن؛ اخت ــد. دلی ــه، 0/619 می باش ــا آن LC 4 الی ــه ب و در مقایس
بیشــتر امپدانــس اجســام مجــاور بــوده کــه ســبب بازتــاب دوبــاره بیشــتر 
امــواج صــوت در ســطوح مشــترک می گــردد. در طــول انتقــال صــوت، 
بازتاب هــای مجــدد مســیر انتشــار را افزایــش می دهــد و ســبب افزایــش 
اصطــکاک هــوا، کاهــش ویسکواالســتیک و اتــالف صــوت می گــردد.

خــواص عایــق حرارتــی ایــن نمونه هــا در شــکل 4 مقایســه شــده اســت. 
نتایــج نشــان داد کــه S3، کمتریــن مقــدار STL را در فرکانــس زیــر 500 
 S1 هرتــز دارد. و در فرکانس هــای بــاالی 500 هرتــز رونــدی مشــابه
دارد. ســاختار فــوم S3 آن را نســبت بــه S1 نرمتــر کــرده کــه خصوصیــت 
ــای  ــون ســختی در فرکانس ه ــر اســاس قان ــودن S3 را ب ــی ب ــق صوت عای

ــد. ــش می ده ــت19  کاه رزونان

بــود کــه در مقایســه بــا LA 4 الیــه بــا دانســیته g/cm3 1/41 کاهــش یافتــه 
بــود. ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه می تــوان کامپوزیتــی بــا وزن ســبک 

و خــواص عایــق صــوت خــوب تهیــه کــرد.

3-2- اثر عدم تقارن امپدانس ) اختالف در امپدانس(
ــا مــدول االســتیک و  ــه طــور مثبــت ب امپدانــس آکوســتیک در جســم ب
ــد مــدول  دانســیته مرتبــط می باشــد. میــزان DOP و فرآینــد فــوم می توان
االســتیک و دانســیته کامپوزیــت را تغییــر دهــد و بنابرایــن از آنهــا بــرای 
ــد  ــت چن ــاور در کامپوزی ــای مج ــتیک الیه ه ــس آکوس ــرل امپدان کنت
ــس  ــارن امپدان ــدم تق ــر ع ــی اث ــت بررس ــود[23]. جه ــتفاده ش ــه اس الی
ــه  ــد الی ــای چن ــوت کامپوزیت ه ــق ص ــواص عای ــتیک روی خ آکوس
فیلم/فــوم، 2 نمونــه 4 الیــه ) Layer LB-4 و Layer LC-4( بــا میــزان 
ــای  ــزان DOP و پارامتره ــد. می ــه ش ــم تهی ــه فیل ــاوت در الی DOP متف

ــتیک  ــس آکوس ــت. امپدان ــده اس ــدول 2 آورده ش ــه در ج ــر دو نمون ه
ــر  ــرژی ب ــاب ان و نســبت های امپدانــس الیه هــای مجــاور و ضریــب بازت

ــت. ــده اس ــبه ش ــا 5 محاس ــای 2 ت ــاس معادله ه اس

18 - Poisson ratio
19 - Resonant 

)170 OC ها در دمای LME 4 اليه، دمای فرآيند در LB  : B،145 OC ها در دمایLME 4 اليه، دمای فرآيند در LA :A( کامپوزيت 4 اليه POM شکل 3: ميکروگراف های

شکل 4: اثر فرآيند فوم کردن بر روی مقادير STL نمونه های تک اليه و کامپوزيت های چند اليه پی وی سی

شکل 5:  اثر عدم تطابق امپدانس روی خواص عايق صوتی

جدول 1
پارامترهای فیزیکی و میزان DOP، دو تا از نمونه ها
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3-3- اثر تعداد اليه ها
ــواص  ــه خ ــترک ب ــطح مش ــوت در س ــواج ص ــاب ام ــه بازت ــا ک از آنج
ــی 2، 4، 8 و  ــای پی وی س ــد؛ کامپوزیت ه ــط می باش ــی مرتب ــق صوت عای
16 الیــه توســط سیســتم کواکســترودر چنــد الیــه بر اســاس فرموالســیون 
ــا تعــداد  ــه نازکــی از کامپوزیت هــا ب ــوژی ورق ــه شــدند. مورفول LB تهی

الیه هــای مختلــف در شــکل 6 نشــان داده شــده اســت. میکروگراف هــای 

ــکل 7  ــه در ش ــی 4 نمون ــق حرارت ــواص عای ــه روی خ ــداد الی ــر تع اث
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــان می ده ــودار STL نش ــت. نم ــده اس ــان داده ش نش
ــه تدریــج افزایــش می یابــد. امــا  تعــداد الیه هــا تــا 8 الیــه، میــزان STL ب
ــه 16 می رســد، میــزان STL کمــی کاهــش  هنگامی کــه تعــداد الیه هــا ب

می یابــد.

ــان  ــت نش ــددیSTL 20، جه ــط ع ــدار متوس ــواره مق ــی هم ــرای راحت ب
ــان داده  ــترده نش ــس گس ــدوده فرکان ــط STL در مح ــدار متوس دادن مق
 ،STL شــده اســت. بــا ایــن وجــود، در مقایســه بــا متوســط عــددی
متوســط وزنــیSTL 21 نــه تنهــا جنبه هــای فیزیکــی بلکــه جنبه هــای 
ــف  ــای مختل ــز در فرکانس ه ــوت را نی ــواج ص ــه ام ــان ب ــش انس واکن

ــود  ــخص می  ش ــوت مش ــش ص ــاب و پخ ــر بازت ــر دو پارامت ــا ه STL ب

ــداد  ــش تع ــا افزای ــردد. ب ــی می   گ ــس ناش ــاوت امپدان ــاب از تف ــه بازت ک
الیه هــا و ســطوح مشــترک، شــانس بازتــاب صــوت در ســطح مشــترک 
ــد  ــداد می    یاب ــوت امت ــار ص ــیر انتش ــد و مس ــش می     یاب ــی افزای ــه خوب ب
کــه ســبب افزایــش اتــالف صــوت در اثــر اصطــکاک هــوا و تعدیــل22 

ــود. ــد ب ویسکواالســتیک خواه

شــکل D6  نشــان می     دهــد کــه ضخامــت هــر الیــه در LB 16 الیــه 
حــدود 62 میکرومتــر می     باشــد )ضخامــت همــه نمونه     هــا 1 میلیمتــر 
ــن  ــد. بنابرای ــر می     باش ــوم کمت ــه ف ــره الی ــر حف ــی از قط ــه حت ــت( ک اس
بــزرگ شــدن حبــاب در الیــه فــوم بــا الیــه فیلــم محــدود شــده اســت. 
بنابرایــن می     تــوان مشــاهده کــرد کــه حباب     هــا در LB 16 الیــه بــه شــکل 

نشــان می دهــد کــه باعــث می شــود متوســط وزنــی STL بــرای ارزیابــی 
عملکــرد عایــق صوتــی مفیدتــر باشــد[35]. بنابرایــن بــرای واضــح نشــان 
دادن رابطه بین مقدار STL با تعــــداد الیه هــــا؛ هر دو مقــــدار متوســــط 
ISO 717- وزنی و عددی بــــاالی بانــــد 1/3 اکتــــاو را بر اســاس STL

1:1996 و GB/T50121-2005 محاســبه کــرده و در شــکل 8 نشــان 
ــانی را  ــد یکس ــددی رون ــی و ع ــط وزن ــودار متوس ــت. نم ــده اس داده ش
        ،)8-Layer LB( 8 الیــه LB متوســط وزنــی STL نشــان می دهــد. مقــدار
%26 )حــدود 5 دســی بــل( بیشــتر از LB 2 الیــه )Layer LB-2( می باشــد.

بیضــی فشــرده شــده     اند کــه در انتقــال صــوت اثرگــذار اســت. مکانیــزم 
انتقــال صــوت در کامپوزیــت چنــد الیــه فوم/فیلــم پی وی ســی در شــکل 
ــیار  ــه بس ــوت در LB 8 الی ــواج ص ــار ام ــت. انتش ــده اس ــان داده ش 9 نش
ــاب و پخــش شــده     اند و  ــادی از امــواج، بازت ــده اســت و مقــدار زی پیچی
 16 LB بــه طــور مشــخص مســیر انتشــار را طوالنی     تــر کرده-انــد. امــا در
ــر  ــل پ ــه طــور کام ــزرگ ب ــای نســبتاً ب ــا حباب     ه ــوم ب ــای ف ــه، الیه     ه الی
ــش  ــاب و پخ ــد. بازت ــش می     ده ــوت را افزای ــاب ص ــه بازت ــده     اند ک ش
امــواج صــوت از طــول حباب     هــای کامپوزیــت 16 الیــه بســیار کمتــر از 
8 الیــه اســت. کاهــش اصطــکاک هــوا و اتــالف انــرژی صــوت افزایــش 

ــد. ــر ممکــن می     کن ــه را غی ــرای  LB 16 الی بیشــتر STL ب

POM، بــه طــور مشــخص نشــان می دهــد کــه الیه هــای فــوم و فیلــم بــه 

طــور متنــاوب متفــاوت می باشــند. بــا افزایــش تعــداد الیه هــا، ضخامــت 
ــداد  ــا تع ــد ام ــه طــور مشــخصی کاهــش می یاب ــم ب ــوم و فیل ــای ف الیه ه

ــد. ــن الیه هــای مجــاور افزایــش می یاب ســطوح مشــترک بی

شکل 6: مورفولوژی اليه نازک کامپوزيت های پی وی سی با تعداد اليه های مختلف  )LB  :A 2 اليه      LB  :B 4 اليه     LB  :C 8 اليه      LB  :D 16 اليه(

شکل 8: متوسط عددی و وزنی مقادير STL کامپوزيت های چند اليه با تعداد اليه های مختلفشکل 7:  اثر تعداد اليه ها روی خواص عايق صوتی کامپوزيت های چند اليه پی وی سی

20 - Numeric average
21 - Weight average

22 - Damping

شکل 9:   شمای دياگرامی از مسير انتقال صوت  کامپوزيت های چند اليه پی وی سی

Bبزرگنمايی شکل  :D     Aبزرگنمايی شکل :C     16 اليه LB  :B       8 اليه LB  :A
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قســمت دوم ايــن مقالــه را در شــماره بعدی نشــريه «
انجمــن توليدکننــدگان پی وی ســی بخوانيــد. 

ــا  ــه پلیمره ــی ب ــای معدن ــزودن فیلره ــد اف ــه ش ــه گفت ــور ک همان      ط
ــتفاده  ــترده اس ــه طــور گس ــی ب ــق صوت ــش خــواص عای جهــت افزای
ــت  ــن کامپوزی ــه      ای بی ــرد، مقایس ــی عملک ــرای ارزیاب ــت. ب ــده اس ش
ــم ســولفات S2 ضــروری  ــا باری ــر شــده ب ــه و پی وی ســی پ ــد الی چن
بــه نظــر می رســد. مقادیــر STL نمونه      هــای LB 8 الیــه و S1 و S2 در 
شــکل 10 مقایســه شــده اســت. مقادیــر متوســط STL و دانســیته      ها در 

ــده      اند. ــت ش ــدول 3 لیس ج

در مقایســه بــا LB ،S1 8 الیــه به      طــور واضــح مقــدار STL باالتــر 
و دانســیته کمتــر دارد. عــالوه بــر آن، LB 8 الیــه خــواص عایــق 
ــر  ــه، %28 کمت ــاً، دانســیته LB 8 الی ــا S2 دارد. ضمن ــی مشــابه ب صوت
از S2 اســت. بــر اســاس قانــون جــرم، هــر زمــان دانســیته یــا ضخامــت 
صفحــه مــورد آزمــون 2 برابــر شــود؛ کاهــش انتقــال فقــط 6 دســی بل 
افزایــش می      یابــد[9]. بنابرایــن، افزایــش بدســت آمــده در ایــن تحقیــق 

در زمینــه عایــق صوتــی قابــل توجــه اســت. ســاختار چنــد 
الیــه فیلم/فــوم می      توانــد بــدون تخریــب خــواص عایــق 
ــترش  ــث گس ــه باع ــد ک ــش ده ــیته را کاه ــی دانس صوت
ــم  ــه وزن ک ــه ب ــی ک ــرد آن در زمینه      های ــدوده کارب مح
ــی،  ــل، ریل ــع اتومبی ــد صنای ــردد. مانن ــت می      گ ــاز اس نی

ســاختمان .

شکل 10:   مقايسه مقادير STL کامپوزيت 8 اليه ) LB 8 اليه(، پی وی سی تک اليه )S1( و 
)S2( پی وی سی تک اليه پر شده با باريم سولفات

جدول 3: مقدار متوسط STL و دانسیته کامپوزیت 8 الیه، ورق پی وی سی تک الیه و ورق 
پی وی سی تک الیه پر شده با باریم سولفات

4- نتیجه گیری
ــا موفقیــت تهیــه  ــاال توســط سیســتم کواکســتروژن چنــد الیــه ب ــا مقادیــر STL ب کامپوزیت       هــای ســبک وزن چنــد الیــه فوم/فیلــم پایــه پی وی ســی ب
ــتند. در  ــی داش ــم پی وی س ــت فیلم/فیل ــه کامپوزی ــبت ب ــری نس ــیته پایین       ت ــر و دانس ــدار STL باالت ــی، مق ــم پی وی س ــای فوم/فیل ــدند. کامپوزیت       ه ش
کامپوزیت       هــای پی وی ســی، فرآینــد فــوم دانســیته را کاهــش می       دهــد و خــواص عایــق صوتــی آن نیــز بــر اســاس اصطــکاک هــوا در حفــرات الیــه 
فــوم افزایــش می       یابــد. عــالوه بــر آن عــدم تطابــق بــاالی امپدانــس بیــن الیه       هــای مجــاور می       توانــد ســبب بازتــاب بیشــتر و اتــالف بیشــتر امــواج صــوت 

گــردد کــه منجــر بــه مقادیــر باالتــر STL می       گــردد.

ــر  ــه دلیــل افــت شــدید امــواج صــوت در اث ــه ب ــر STL افزایــش یافــت در حالی       کــه در کامپوزیــت 16 الی ــه 8 مقادی ــا افزایــش تعــداد الیه       هــا از 2 ب ب
ــم  ــی باری ــا ذرات معدن ــده ب ــر ش ــی پ ــه پی وی س ــک الی ــا ورق ت ــه ب ــد. در مقایس ــش می       یاب ــا، STL کاه ــا در جباب       ه ــش آنه ــاب و پخ ــش بازت کاه
ســولفات، کامپوزیــت پی وی ســی، 8 الیــه خــواص عایــق صوتــی مشــابهی را نشــان می       دهــد و همچنیــن بــه طــور مشــخص و قابــل توجــه دانســیته نیــز 

از 1/60 بــه g/cm3 1/14 می       رســد.
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شرکت داراکار به عنوان واحد کنترل کيفيت نمونه در روز جهانی استاندارد

شرکت داراکار به عنوان واحد کنترل کیفیت نمونه در روز جهانی استاندارد 
انتخاب و مورد تقدیر قرارگرفت.

 سرکار خانم سمیه طاهری مدیر کنترل کیفیت شرکت داراکار به عنوان مدیر 
نمونه کنترل کیفیت در استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند.

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی انتخاب شایسته ایشان را 
به مدیریت آن مجموعه جناب آقای بیـژن سحـرناز و دیگر همکاران محترم  

تبریک و توفیق روز افزون را خواستار است.

پيشگام پالست اهواز به عنوان واحد کنترل کيفيت نمونه در روزجهانی استاندارد 

واحد تولیدی پیشگام پالست اهواز به عنوان واحد کنترل کیفیت نمونه در 
روزجهانی استاندارد معرفی و موردتقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهسا نورآبادی مدیر کنترل کیفیت شرکت 
پیشگام پالست اهواز به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفیت در استان خوزستان 

انتخاب گردید.
 انجمن انتخاب شایسته ایشان را به مدیریت آن مجموعه جناب آقای غالمرضا 
نـورآبـادی و دیگـر همکاران محترم تبریک و آرزوی موفقـیت روز افـزون را 

خواستار است.

پليمر ياس گلپايگان به عنوان واحد نمونه ساعی از سوی اداره  استاندارد

شرکت پلیمر یاس گلپایگان موفق به دریافت لوح تقدیر از اداره کل استاندارد 
استان مرکزی به عنوان واحد نمونه ساعی »نوآوری در تولید و ارتقا ویژگی های 
کیفی فرآورده ها« گـردید. سـاعی در نـوآوری در تـولیـد و ارتقـاء ویژگی های 

کیفی فرآورده ها از جمله مشخصات این شرکت عنوان گردید.
 انجمن لوله واتصاالت پی وی سی به نوبه خود این موفقیت را به مدیریت آن 

مجموعه جناب آقای زین العابدینی و همکاران گرانقدرشان تبریک و آرزوی 
موفقیت روز افزون را دارد.

شرکت لوله گستر خادمي صادرکننده نمونه ملي سال 1396

شرکت لوله گستر خادمي به مدیریت محمدرضا خادمي به عنوان یکي از 
صادرکنندگان نمونه ملي در سال 1396 معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پي وي سي، 
آقای محمدرضا خادمي به عنوان یکي از صادرکنندگان نمونه ملي سال 1396 

مورد تقدیر و لوح و تندیس این عنوان را از آن خود کرد.
 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پي وي سي کسب این افتخار را به تمام 

تالشگران پر توان شرکت لوله گستر خادمي تبریک عرض میکند.

پوليکای نگين به عنوان واحد نمونه استاندارد در روز جهانی استاندارد

شرکت نگاه نگین)پولیکای نگین(به مدیریت محمود زینلی به عنوان واحد نمونه 
استاندارد استان اصفهان در سال 1396 معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت نگاه نگین واحد نمونه استاندارد استانی 
در سال 96 انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی کسب این افتخار را به 
مدیریت آن مجموعه جناب آقای زینلی و دیگر همکاران پرتالش و گرانقدر 
ایشان تبریک عرض می نماید وآرزوی توفیق روز افزون تر را خواستار است.

آريان غرب کردستان کنترل کيفيت نمونه در روز جهانی استاندارد شد

شرکت آریان غرب کردستان به عنوان کنترل کیفیت نمونه در روز جهانی 
استاندارد انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، 
شادی حق دوست مدیر کنترل کیفیت شرکت آریان غرب به عنوان مدیر نمونه 

 کنترل کیفیت در استان کردستان انتخاب شد. 
این مراسم 23 مهر 1396 در مجتمع فرهنگی هنری فجر برگزار شد.

شادی حق دوست در حال حاضر به عنوان کارشناس در انجمن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی فعالیت دارد.

نيک پليمرکردستان عنوان واحد کنترل کيفيت نمونه  در روز جهانی استاندارد

شرکت نیک پلیمر کردستان عنوان واحد کنترل کیفیت نمونه در روز جهانی 
استاندارد انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. 

سرکار خانم اسرین مرادیان، مدیرکنترل کیفیت شرکت نیک پلیمر کردستان به 
عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه در استان کردستان انتخاب شد.

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی  انتخاب شایسته ایشان را به 
مدیریت آن مجموعه آقای محمـود نادرسـرا ودیگر همکاران گرانقدر ایشان 

تبریک و توفیق روز افزون را خواستار است.

واحدهای 
نـمــونه 

انتخاب شده 
در بخش 

کنترل کيفيت

پيام کنترل کيفيتپيام کنترل کيفيت
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چرا برای برندسازی سرمایه گذاری کنیم؟

ــا  ــد ي ــرده اي ــروع ک ــدی را ش ــب و کار جدي ــر کس اگ
کســب و کار کوچکــی داريــد، دليــل اينکــه بــرای 
برندســازی ســرمايه گذاری کنيــد، دشــوار بــه نظــر 
ــای  ــا برنده ــد ب ــال نمی تواني ــما فع ــيد. ش ــد رس خواه
ــد؟  ــده بتواني ــايد در آين ــا ش ــد ام ــارزه کني ــزرگ مب ب
شــروع قــوی بــا هويــت برنــد واضــح و مشــخص، شــما 

را بــرای موفقيــت آمــاده می ســازد. 

بخاطــر  جهانــی،  موفــق  و  ســودآور  شــرکت های 
برندســازی خــود، معــروف هســتند. از اپــل گرفتــه 
ــر  ــدام فک ــر ک ــه ه ــی ب ــوال، وقت ــوگل و کوکا ک ــا گ ت
ــان  ــه ذهــن ت ــر بصــری واضــح ب ــد، يــک تصوي می کني
ــوی،  ــد ق ــت برن ــدون هوي ــرکت ها ب ــن ش ــد. اي می آي

ــيدند.  ــی نمی رس ــان موفقيت ــه چن ب

در این مقاله نگاه دقیق تری به این مسئله می اندازیم که چرا 
سرمایه گذاری در هویت برند تان موضوع مهمی است. 

پيام مدیریتی
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ایجــاد یــک برنــد قــوی، شــما را بــه عنــوان یــک متخصــص در حوزه تــان 
می شناســاند. ســرمایه گــذاری در برندســازی، باعــث می شــود کــه 
خودتــان را بــه انــدازه کافــی جــدی بگیریــد و وقتــی برنــد خــود را بــه 
نقطــه ای رســاندید کــه در حــوزه تــان معــروف شــدید، مشــتریان شــما بــاور خواهنــد 
کــرد کــه شــما بهتــر از برندهــای دیگــر هســتید. بــرای ایــن کار، ایجــاد اعتبــار و بــرای 
اعتبارســازی، داشــتن برنــد مشــخص مهــم اســت. نمایــش نقــاط قــوت تــان در کســب 

ــدی خــاص می شناســاند.  ــوان برن ــه عن و کار، شــما را ب

را  کاری  بــار  اولیــن  بــرای  هنگامی کــه 
شــروع می کنیــد، خواهیــد دیــد کــه انجــام 
یــک ســری کارهــای تکــراری، بــرای برندســازی شــما ضــروری اســت. زمانــی برنــد 
شــما قــوی خواهــد شــد کــه هویــت برنــد داشــته باشــید، طرح هــای بازاریابــی قبلــی   
بــه کنــار مــی رود. پیــام شــما روشــن، مختصــر و مختــص مشــتریان هدفــی کــه جــذب 
کــرده ایــد، می شــود. هــدف شــما بیشــتر متمرکــز شــده و می توانیــد پایــگاه مشــتری 

ــه ذهــن شــان نمی رســد.  ــه جــای دیگــر ب ــن ب ــد کــه فکــر رفت ــاداری ایجــاد کنی وف

وقتــی کلمــه ارزش را بــکار می بریــم، منظــور 
ارزش درک شــده توســط مشــتری و مخاطــب 
ــوان متخصــص در  ــه عن ــد شــما را می شناســند و شــما ب اســت. هنگامــی کــه مــردم برن
حــوزه خــود در نظــر گرفتــه می شــوید، درخواســت هزینه هــای بیشــتر بــرای محصــوالت 
یــا خدمــات شــما طبیعــی خواهــد بــود. مــردم بیشــتر پــول پرداخــت خواهنــد کــرد زیــرا 
می داننــد کــه شــما بهتــر از رقبایتــان هســتید. یــک برنــد ضعیــف و داشــتن قیمــت پاییــن 
ــد چــرا  ــود کــه بدانن ــد ب ــرد، چــون مشــتاق خواهن ــن بب ممکــن اســت مشــتریان را از بی
قیمت هــای شــما نســبتا ارزان اســت و بــه همیــن دلیــل، بــه شــما بــی اعتمــاد خواهنــد شــد. 

تقریبــا هــر حوزه کســب 
رقبایــی  از  پــر  کار  و 
ــند.  ــته باش ــهمی از آن داش ــد س ــالش می کنن ــه ت ــت ک اس
ــرن بیســت و یــک کار ســختی شــده اســت و  ســودآوری در ق
شــما بایــد متفــاوت باشــید. برنــد قــوی هــم از نظــر بصــری و هــم 
از نظــر مفهومــی بایــد مزیــت رقابتــی داشــته باشــد تــا بــه عنــوان 
ــازی  ــرای برندس ــر ب ــد. اگ ــود درآی ــوزه خ ــح در ح ــد ارج برن
ــد ارجــح  ــوان برن ــه عن ــد، انتخــاب شــما ب ســرمایه گــذاری کنی
آســان تــر خواهــد شــد، زیــرا متخصصــان برندســازی و طراحــان 

ــد کــرد.  ــت نزدیــک خواهن ــه موفقی ــه ای شــما را ب حرف

کســب  وقتــی  احتمــاال 
آغــاز  را  کارتــان  و 

ــه اینکــه کردید،  ــد، ن ــان بودی ــاعت ها عاشــق کارت تــا س کنیــد  صــرف  وقــت 
کارهایتــان را بــه خودتــان یــادآوری کنیــد. عشــق و عالقــه در روزهای اول، الزم اســت، 
امــا بــه مــرور زمــان، شــرکت شــما بــا داشــتن تصویــر مناســب، منطبــق بــا حــوزه شــما 
ــدی کــه مــردم آن را بشناســند،  ــر خواهــد شــد. داشــتن برن ــی آســان ت شــده و بازاریاب
بــه ایــن معنــی اســت کــه شــهرت شــما افزایــش یابــد و محصــوالت بــا کیفیــت باالیــی 

تولیــد کنیــد یــا خدمــات خوبــی ارائــه دهیــد.

نويسنده: پژمان پاکدامن 
مربی و مشاور برندسازی شخصی  

طراح و برنامه ريز استراتژی برندسازی 

برند شما بايد چيز خاصی ارائه دهد در 
غيراينصورت در کسب و کارتان موفق 

نخواهيد شد.
- وارن باِفت -

Your premium brand had better been 
delivering something special, or it’s 

not going to get the business.
- Warren Buffett -
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Italian Plastic Machinery )IPM(

برترين تکنولوژی های سوکت لوله
در راســتای معرفــی محصــوالت شــرکت IPM بــه عنــوان یــک شــرکت بیــن المللــی پیشــرو بــا بیــش از 30 ســال تجربــه در تولیــد 
ــد  ــه معرفــی دســتگاه ســوکت زن پنوماتيــک جدی ــزات پاییــن دســتی خطــوط اکســتروژن لوله هــای پالســتیکی، ب تجهی

ــم. ــی می پردازی ــای پی وی س ــرای لوله ه ب

ماشــین آالت جدیــد اتوماتیــک ســوکت زن ســری BA، بــرای لوله هــای PVC، قادرنــد بــه صــورت همزمــان تــا 4 لولــه را 
ســوکت زنی نماینــد. ایــن دســتگاه ها بــرای لوله هــای PVC بــا محــدوده قطــر 16 - 200 میلیمتــر و بــا محــدوده طــول 1000 تــا 
ــه دو روش متفــاوت  ــواع ســوکت را در انتهــای لوله هــا ب ــد ان ــه همــراه ســوکت، مناســب هســتند کــه می توانن ــر ب 6000 میلیمت

اعمــال نماینــد:

1. Smooth socket

2. Blowing socket

ایــن دســتگاه ها از سیســتمهای پنوماتیــک بهــره می برنــد و دارای هیــچ نــوع سیســتم هیدرولیکــی نمی باشــند. حرکــت 
ــه روش  ــی ب ــدرل )mandrel(، همگ ــت مان ــا )clamps( و حرک ــت گیره ه ــر، حرک ــتگاه دیگ ــه ایس ــتگاه ب ــک ایس ــه از ی لول
الکترومکانیکــی و پنوماتیــک صــورت می گیرنــد. در مرحلــه شــکل دهی ســوکت ، خنــک کاری بــا اســتفاده از گــردش آب در 
داخــل قالــب و مانــدرل انجــام می شــود. ایــن دســتگاه ها دارای یــک سیســتم تميــز کننــده دمشــی هســتند کــه تراشــه های 
باقــی مانــده بــر روی لولــه در حیــن فرآینــد بــرش را پــاک نمــوده و از کاهــش کیفیــت محصــول نهایــی جلوگیــری می نمایــد. 
ایســتگاه گرمایــش بــا اســتفاده از آون هــای مــادون قرمــز حرارتــی، دمــای مطلــوب در داخــل و خــارج لولــه را تضمیــن 

ــال ویدئویــی )VT( انجــام می شــود. ــا اســتفاده از یــک PLC و یــک ترمین ــد. کنتــرل عملکــرد دســتگاه، ب می کن

ــه طوریکــه در 15 الــی 20  ــب )ســايز( آســان و ســريع می باشــد، ب ــر قال ــدرل IPM، تغيي ــه لطــف طراحــی جدیــد مان ب
دقیقــه تغییــرات قابــل انجــام می باشــند. طراحــی فضــای داخــل دســتگاه، دسترســی آســان جهــت تعمیــر و نگهــداری را تضمیــن 

می کنــد. 

ــه  ــکان ارائ ــر، ام ــی 125 میلیمت ــر 16 ال ــا قط ــای ب ــو )dual strand( لوله ه ــتروژن دوقل ــط اکس ــرای خ ــن ب همچنی
)BA 75/D and BA 125/D( .ماشــین آالت متناســب جهــت ســوکت زنی همزمــان دو لولــه وجــود دارد

ــرای لوله هــای 16  ــد: BA 75  ب ــازار را پوشــش می دهن ــاد لوله هــای موجــود در ب ــف گســترده دســتگاه های IPM، تمــام ابع طی
- 75 میلیمتــر )بــرای اکســتروژن تــک یــا دوتایــی(، BA 125  بــرای لوله هــای 16 - 125  میلیمتــر )بــرای اکســتروژن تــک 
یــا دوتایــی(، BA 200  بــرای لولــه 32 - 200 میلیمتــر )مــدل جدیــد، قــادر بــه ســوکت زنی همزمــان 2 لولــه تــا 

قطــر لولــه 110 ميليمتــر(

بــا توجــه بــه حداکثــر ايمنــی، کارايــی،  ســرعت و عملکــرد ایــن دســتگاه ها، تمــام مدل هــای ماشــین آالت 
ذکــر شــده، بــه تعــداد زیــاد در سراســر جهــان فروختــه و عرضــه گردیده انــد. 

در صورتــی کــه مایــل بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر )اطالعــات فنــی یــا پیشــنهاد قیمــت( 
در مــورد ایــن دســتگاه می باشــید، لطفــا بــا مــا تمــاس حاصــل فرماییــد. خوشــحال خواهیــم 

بــود کــه درخواســت شــما را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن پاســخگو باشــیم. 
)www.abfco.ir(
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Finland-based Picote has developed 
a range of cleaning equipment and 
accessories that has either been 

specifically designed to work in PVC 
or can be adapted to clean PVC with-
out detriment to the pipe. One of these                   
developments is the Picote Smart Spider, 
which cleans all types of pipes fast and 
in a highly efficient manner and is even 
safe to use in PVC pipes.. A unique tool 
designed specifically for pipes where the 
base or other sections are missing. Easily 
navigates 90 degree bends.

Available sizes: DN100/4” & DN150/6” 
when used with Picote’s Maxi Miller    
machine to drive the cleaning unit. It is 
also available for use in 6 in (150 mm) 
and 8 in (200 mm) diameter pipes when 

EDENOL® DOZ - Suitable 
Alternative to Replace 
DOS

Emery Oleochemicals is the pioneer in the       
commercial development of azelaic acid over 

60 years ago. Emery's integrated manufacturing 
processes and readily-available feedstock of azelaic 
acid through its proprietary ozonolysis process en-
sures a secure supply of EDENOL® DOZ.

Sebacic Acid-based   
Plasticizers
“As it became more challenging for companies 
to acquire sebacic acid-based plasticizers due to                 

used with the Maxi Power Plus miller 
machine. For smaller sizes in cast iron, 
clay or concrete pipes, Picote chains 
is recommended.The tool can also be      
easily rebuilt when necessary using        
affordable spare parts.

Operate at a slower speed: Max 1000 
RPM. Only operate with a Maxi Miller.

Attach your Smart Spider to the shaft 
(always use a sleeve bearing). Check the 
rotational direction - always rotate clock-
wise. Position the Spider inside the pipe 
by manually rotating the Spider legs. 
Turn your Maxi Miller on (Max 1000rpm). 
Now start your cleaning process. Be 
aware of the proficiency of the Smart 
Spider - continuously flush the dust out 
of the pipe with water when in use.

DÜSSELDORF, Germany - Emery Oleochemicals has 
announced the availability of its new low temperature 
plasticizer. EDENOL® DOZ was developed in response 
to market demand for more readily available azelaic 
acid-derived plasticizers specifically designed for PVC 
and synthetic rubber applications.

increasing costs along with the uncertainty and lack 
of stable supply of dioctyl sebacate (DOS), it was 
apparent that Emery's azelaic acid-derived plas-
ticizers were a natural alternative. Our EDENOL® 
DOZ product offers similar product properties to 
DOS, which makes it the closest, most secure and 
suitable alternative to replace DOS,” said Dr. Harald 
Klein, Global Director of Emery's Green Polymer 
Additives business.

In most applications, EDENOL® DOZ can replace 
plasticizers that are based on DOS. Vinyl films, 
sheeting and coated fabrics made with EDENOL® 
DOZ plasticizer show exceptional softness and      
excellent surface properties. 

The broad resin applications of EDENOL® DOZ    
include: PVC, NBR, NBR/PVC, CR, CM and CSM. 
EDENOL® DOZ also complies with indirect food        
contact directives (FDA).

SMART SPIDER PVC PIPE 
CLEANER

Emery Oleochemicals
Launches 
Low-temperature
Plasticizer for PVC 

Picote 

Smart 

Spider 

is safe 

to use 

in PVC 

Pipes
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Advantages of
Emery Oleochemicals’ Antifogging 
agents include: 

    • Optimization for applications in  
       plastic films

    • Highly efficient, phenol-free     
       solutions

    • Excellent transparency of the  
       final product

    • Product offerings with food   
      contact approvals

    • Availability of vegetable-             
       derived products

Advantages of
Emery Oleochemicals’ Lubricants 
include:

    • Positive effects on processing

    • Low volatility and high                
       compatibility

    • Improved rheological                
      properties

    • Optimized machinery output

    • Improved surface finish of final    
       article

    • Transparent and food contact      
       appli cation options

    • Product solutions  with excellent 
cell structure in foamed applications

Advantages of
Emery Oleochemicals’ 
Plasticizers:

    • Low migration and low volatility

    • Multiple products with food      
       contact approvals

    • Viscosity ranges from                   
       650-67,000 mPas at 20°C

    • High permanence and            
      weatherability

    • Customized solutions available

Emery Oleochemicals has announced that its Green Polymer Additives 
business is showcasing its renewable polymer additives portfolio at the 
Vinyltec 2017 Conference, taking place in San Antonio, Texas from Oc-
tober 10-12.

Innovative Suite of         
Antifogging Agents

Visit BOOTH 17 to meet with its 
technical and industry experts 

and learn about the company's in-
novative suite of antifogging agents, 
which are part of Emery's larger 
investment to offer new polymeric 
plasticizers and ester lubricants.

Plan to attend Emery's technical presentation by Dr. Christian Mueller titled “The Vital Role of Antifogging Agents 
as Migratory Additives in PVC Films”, which is scheduled for the afternoon session on October 11.

To Present Green 
Plasticizers, Lubricants & more

Emery Oleochemicals
at Vinyltec 2017: 

Emery Oleochemicals’s portfolio includes:

      Lubricants

      Plasticizers 

      Antifogging Agents 

Tinuvin® XT 835 FF
Technical DataSheet | Supplied by BASF

Tinuvin® XT 835 FF by BASF is hindered 
amine derivative. It is a high performance 
light stabilizer system that is fully REACH 

compliant. It maintains its activity in acidic envi-
ronments where conventional HALS performance 
may be reduced. It also helps to protect PVC from 
the harmful effects of UV light exposure and 
helps it to maintain its initial appearance, tensile,        
elongation, and impact properties during long-
term weathering. In PVC roofing membranes, for 
example, it minimizes discoloration and embrittle-
ment and enables the membranes to retain their 
moisture barrier properties and their reflectivity. 

Used in PVC pond, pool, and irrigation liners, PVC 
coated fabrics such as those used in tents, tarps, 
and awnings, flexible PVC outdoor furniture, PVC 
flooring, PVC automotive trim, PVC insulation for 
wire and cable, and in other flexible PVC outdoor 
applications. Tinuvin® XT 835 FF can also be used 
in rigid PVC formulations, especially those that do 
not contain tin mercaptide thermal stabilizers.   
Applications include dark colored PVC siding and 
pigmented window and door profiles. For long-
term outdoor exposure conditions typical of roof-
ing, siding, and decking applications, the recom-
mended concentration is 0.5% or higher. For less 
severe end uses, 0.2-0.5% may be used.

NEWS
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“That is what VinylPlus 

is all about: improving 

environmental protec-

tion in a sustainable and 

economically viable way. 

Having already made 

significant progress 

towards our sustain-

ability goals, including 

the replacement of 

lead-based stabilizers 

in the EU-28 market in 

2015, we are continuing 

this excellent work. Our 

annual event provides 

the perfect platform for 

delegates to collaborate, 

share and celebrate best 

practice.”

VinylPlus 2017 to Focus on PVC 
Sustainable Development 

PVC 2017 to Discuss Latest Developments 
in PVC Additives & Sustainability Programs
Published on 2017-01-23. Author : SpecialChem

Better Lifestyles with 
Smart PVC Products 
Against a backdrop of important deci-

sions being taken on the European Com-
mission’s Circular Economy Package, 
top-level speakers will be delivering key-
note speeches and presentations along-
side discussions on vinyl’s positive role in 
a future stronger circular economy. They 
include representatives spanning the 
EU institutions, the UN, academia, politi-
cians, specifiers, designers and architects 
and all sectors of the PVC industry.

Key topics include Circular Econo-
my policies, both nationally and Eu-
rope-wide and their potential impact 
on the plastics industry as a whole. Two 
keynote speeches from Norbert Kurilla, 
State Secretary at the Slovak Ministry of 
Environment and Dr Helge Wendenburg, 

The comprehensive program will 
conclude with a visionary keynote ad-
dress from Professor Ernst Ulrich von 
Weizsäcker from the Club of Rome and 
leading commentators showcasing vi-
nyl’s versatile and sustainable role in eco 
design and the material’s superior perfor-
mance in ‘better lifestyles with smart PVC 
products’.

Commenting on the program, Brigitte 
Dero says: “Our Circular Economy theme 
reflects on-going high-profile debate on 
the Circular Economy Package and the 
outcomes from those decisions. With the 

Director General of the German Environ-
ment Ministry will cover best practice 
and development perspectives towards 
a circular economy at EU and national 
level.

Joining them will be Christophe Yvetot, 
Head of UNIDO Liaison Office to the EU 
whose update on the UN Sustainable 
Development Goals will be followed by 
Brigitte Dero, VinylPlus General Manag-
er. Brigitte will highlight their current 
achievements and how the VinylPlus 
Voluntary Commitment to sustainable 
development contributes successfully to 
the Circular Economy.

The event will also feature an in-depth 
look at global PVC industry issues with 
examples of worldwide projects fol-
lowed by European PVC industry initia-
tives with presentations on innovation 
in the medical, pipes, cables and flooring        
sectors.

Organized by VinylPlus, the European PVC industry sustainability 
program, this year’s forum will revolve around ‘Towards Circular 
Economy’ and explore the many growing opportunities for the 
industry to contribute to enhanced resource efficiency.

Organizing committee of “PVC 2017”, to be heldfrom 25-27 April, 
have announced the conference program to offer attendees     
"most comprehensive review and update" of the sector to date.

The three-day event, held in Brighton, UK, will comprise a          
program covering everything from sustainability and regulatory 
updates to breakout sessions looking at new, developing markets 
for PVC, such as the 3D printing industry.

Circular Economy Package, European de-
cision makers have the immediate oppor-
tunity to stimulate growth, innovation 
and investment in the recycling sector.

“That is what VinylPlus is all about:    
improving environmental protection in a 
sustainable and economically viable way. 
Having already made significant prog-
ress towards our sustainability goals, 
including the replacement of lead-based 
stabilizers in the EU-28 market in 2015, 
we are continuing this excellent work. 
Our annual event provides the perfect 
platform for delegates to collaborate, 
share and celebrate best practice.”

NEWS NEWS
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PVC 2017 – Conference Program
Speakers from across the world will attend the event, 
including keynote speakers:

    1. Dr. Brigitte Dero, General Manager of VinylPlus, 
who will update attendees on April 25 on the progress 
made in year six of a challenging 10-year voluntary 
sustainability development program.

    2. Professor Michael Braungart, who will look at 
sustainability as an innovation driver for the PVC 
industry. He will challenge delegates to think beyond 
current efforts towards a 'cradle-to-cradle' approach, 
where products and production processes are designed 
through principles that are healthy and even beneficial 
to humans and nature.

    3. Martin Baitz from thinkstep AG who will review 
how to succeed sustainably with suitable software and 
databases based on international standards to enable 
credible business value.

    4. Professor Mark Everard will cover The United   
Nations Sustainable Goals he will be advising how 
PVC and industry can make a contribution.

    5. Regular contributors to the event will be back 
in 2017, including the IHS' Henry Warren, who will       
provide a Global market overview which will be     
followed up with individual updates on Europe, North 
America, China,India and Japan from locally based     
experts.   Delegates will also receive the latest updates 
on the European stabilizers and plasticizers sectors.

World-class Breakout Sessions
Days two and three of the conference, on 26 and 
27 April respectively, will feature three concurrent           
sessions throughout the day, covering a total of around 
60 papers.

Delegates will have the option of attending sessions 
dedicated to their area of industry:

• Converters will benefit from an almost full-day 
strengthened session on the processing side          
covering latest machinery, processing efficiency 
and savings

• A full day for profile producers covering profile 
formulation developments and efficiency 
improvements

Additional sessions will cover: 
• Resin-polymerization

• Development and supply and additives, with 
reference to new heat stabilizers, surface       
modification, smoke suppression and the very 

• Latest updates on the regulatory                         
position regarding titanium dioxide pigment and          
azodicarbonamide blowing agent

Another session will look at the many and varied 
formulation possibilities for flexible PVC devel-

opments, with an additional and separate focus on 
plastisols, will also be of interest to those working in 
the different applications in these areas.

The session 'Property Evaluation and Improvements' 
will cover wood composites, nanocomposites, fibre 
fillers and an update on the residual quality of old 
uPVC gas and water pipe.

Sustainability and recycling, including medical re-

cycling, will again feature in the program. As previ-

ously mentioned, a new session, entitled 'Future and 

Developing Markets' will include 3D printing as an 

option for PVC.

BASF:
a new material for window profiles
Source: smart_extrusion

The construction industry is faced with major 
challenges in the coming years. In new build-
ings, restorations and interior construction, it 

will be essential to employ forward-looking and sus-
tainable products. BASF has now developed an Ul-
tradur® (PBT, polybutylene terephthalate), modified 
for co-extrusion with PVC, that replaces steel in PVC 
windows as the stiffening element. The outcome is im-
pressive because the window is equally strong while 
being lighter and more cost-effective. Its insulation 
performance is also superior, with the Uf value being 
significantly reduced by 0.1 W/(mK).

Ultradur® simplifies production and 
cuts costs

The BASF plastic Ultradur® is put to use in numer-
ous industry applications in high-grade and highly 
stressed technical components. The material specially 
developed from an Ultradur® blend reinforced with 
glass fibers offers profile manufacturers and win-
dow constructors numerous advantages. "Thanks to 
its simplified production and cost-effectiveness, our 
new Ultradur® gives both profile manufacturers and 
window constructors a competitive edge in the mar-
ketplace," says Dr. Kay Brockmüller, Project Manager 
Construction at BASF.

Benefits for profile manufacturers 
and window constructors

An attractive feature for profile manufacturers is 
the possibility of co-extrusion with PVC. Highly rigid 
Ultradur® binds with PVC and, in the right position, 
can replace conventional steel stiffeners in profiles. 
The co-extruded profile is weldable and undergoes 
the same downstream treatment as other profiles. The 
process also permits the best-possible reinforcement 
geometry for the profile in question.

For window constructors, the production effort is re-
duced considerably, as all the steel-associated activities 
are eliminated. In the chain from purchase through to 
processing, several steps are omitted, thus avoiding the 
potential for error in steel handling at the same time. 
Handling – be it during the dyeing of the corners or in-

stallation in the building – is additionally simplified, as 
the profile reinforced with Ultradur® is much lighter. 
A further positive feature for the ultimate customer, in 
addition to improved insulation performance, is that 
the profile shows high dimensional stability and virtu-
ally no tendency to shrink after installation.

Fast track to the mass-produced item

BASF offers profile manufacturers technical sup-
port with the development of new Ultradur® profiles. 
Greiner Extrusion Group, the Austrian supplier of ex-
trusion lines, tooling and complete production plants 
for profile extrusion, can deliver dependable series 
tooling for the co-extrusion of Ultradur® with PVC at 
short notice. Leopold Weiermayer, Technical Manag-
er at the Greiner Extrusion Group, sees huge poten-
tial in this: "With the expertise developed by Greiner 
for the necessary pronounced forward orientation of 
the fibers in the direction of extrusion combined with 
smooth running, we can offer tooling for this promis-
ing co-extrusion market." BASF and the Greiner Extru-
sion Group are cooperating in this area to give custom-
ers rapid access to this technology, says Brockmüller: 
"This technology is highly exciting for many profile 
manufacturers and window constructors, but it calls 
for elaborate development steps in the tooling sector. 
Fortunately these have been taken by Greiner.

PVC window profile reinforced with engineering 
plastic Ultradur® (black)

NEWS NEWS
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PVC Additives Market 
to Reach 4.08 Billion USD by 2021 

The report "PVC Additives 
Market by Type (Stabilizers, 
Impact Modifiers, Processing 
Aids, Lubricants,  Plasticiz-
ers), Fabrication Process  (Ex-
trusion, Injection Molding), 
Application (Pipes & Fittings, 
Profiles & Tubing, Rigid Sheet 
& Panel) - Global Forecast 
to 2021", The global PVC 
additives market was valued 
at USD 3.05 Billion in 2016 and 
is projected to reach USD 4.08 
Billion by 2021, at a CAGR of 
6.0% from 2016 to 2021.
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Increasing Demand of PVC for 
Automotive

The growth of the global PVC additives market 
is mainly driven by the increasing demand for 
PVC in varied applications and the replace-

ment of conventional iron, concrete, and steel goods 
with lightweight plastics such as PVC in most of the 
industrial sectors, such as automotive, consumer 
goods, and building & construction.

Based on type, the global PVC additives market has 
been segmented into stabilizers, impact modifiers, 
processing aids, lubricants, plasticizers , and others. 
The stabilizers segment is expected to grow at the 
highest CAGR from 2016 to 2021. This growth is main-
ly attributed to the increasing demand for stabilizers 
in varied applications such as pipes & fittings, rigid 
& semi-rigid films, window profiles, wires & cables, 
and consumer goods, among others. Stabilizers are 
increasingly preferred over other additive types, ow-
ing to their superior properties, such as resistance to 
UV, weathering, and heat aging.

Based on fabrication process, the extrusion segment 
of the global PVC additives market is expected to grow 
at the highest CAGR during the forecast period. Ex-
trusion is primarily utilized to process high volumes 
of plastics. The pellets, granules, flakes, or powders 

are fed into the extrusion machine and melted under 
high temperatures (depending upon the type of plas-
tic to be extruded).

Based on application, the pipes & fittings segment 
is anticipated to grow at the highest CAGR between 
2016 and 2021. This growth is mainly attributed to 
the rising demand for pipes & fittings in piping and 
plumbing, laying of gas pipelines, and sheathing of 
telecommunication and electrical cables. The de-
mand for PVC additives in the pipes & fittings seg-
ment is estimated to witness significant growth, due 
to the replacement of conventional concrete, iron, 
and steel-based pipes & fittings with PVC pipes in the 
building & construction industry.

The PVC additives market in the Asia-Pacific region 
is expected to grow at the highest CAGR between 2016 
and 2021. This growth is mainly attributed to the rise 
in infrastructure activities in Asia-Pacific countries, 
such as India, Taiwan, Indonesia, and China.

The global PVC additives market is led by various 
market players, such as Kaneka Corporation (Japan), 
Arkema S.A. (France), BASF SE (Germany), Songwon 
Industrial Co., Ltd. (South Korea), Akzo Nobel N.V. 
(Netherlands), Adeka Corporation (Japan), and Clar-
iant AG (Switzerland), among others.

At this year's Powtech 2017 (September 26-28, 
2017, Nuremberg/Germany), Coperion pre-
sented its newly developed mechanical bulk 

material mixer MIX-A-LOT. As an optional addition to 
the compounding plants made by this manufacturer, 
the unit ensures particularly efficient, high-speed 
and gentle homogenization of the fed material. The 
readily accessible and easy to clean MIX-A-LOT is 
available in three sizes for throughput rates up to 5 
t/h, there is also an ATEX version. The surface of the 
mixing chamber can be electro polished.

The combination of an outstanding mixing effect 
and extremely short mixing time is due to the opti-
mized design of the mixing rotor. Its low circumfer-
ential velocities and the optimum design of the gap to 
the housing, permit gentle handling without particle 
destruction or heating of the product. The large in-
spection door on the front of the MIX-A-LOT provides 
easy access to the entire process chamber. An addi-
tional opening at the discharge flap also facilitates 
inspection and cleaning of this section.

Excellent cost-efficiency
thanks to lower investment and 
maintenance costs

Up to now it has generally been standard practice 
to feed each individual component to the extruder 

through a separate differential loss-in-weight feeder 
with a buffer hopper. However, using this technique, 
the new MIX-A-LOT first produces the specific pellet 
mixture, for which one single loss-in-weight feeder 
is then sufficient. The weighing function of the mix-
er ensures accurate recording of the weight of each 
component fed in, to guarantee correct dosing ac-
cording to the recipe. As the MIX-A-LOT is of vacuum 
and pressure-resistant design, direct pneumatic feed-
ing is possible without the need for a separate recep-
tion bin for pneumatic conveying.

This simplified plant concept allows the reduction 
of investment and maintenance costs compared to 
conventional systems. The cleaning effort during 
changes of product has been greatly reduced, and 
much less space is required above the extruder.

T
h

e 
n

ew
 b

u
lk

 m
at

er
ia

l m
ix

er
 M

IX
-A

-L
O

T.
 I

m
ag

e:
 C

op
er

io
n

T
h

e 
m

ix
in

g 
ro

to
r 

of
 t

h
e 

n
ew

 b
u

lk
 m

ix
er

 M
IX

-A
-L

O
T

 
en

su
re

s 
a 

co
m

bi
n

at
io

n
 o

f e
xc

el
le

n
t 

h
om

og
en

iz
at

io
n

 
an

d 
sh

or
te

st
 m

ix
in

g 
ti

m
e.

 (
Im

ag
e:

 C
op

er
io

n
)

New mixer
from Coperion
at Powtech 2017
Source: smart_extrusion
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Sica: Double synchronized        
cutting for high extrusion speeds
Source: smart_extrusion

The machines are designed to cut and chamfer PP, 
HDPE and PVC-U pipes, performing simultaneous 

double cutting cycles automatically.

For example, the Duet125 automatic cut-off saw can 
reach hourly production rates of around 2000 pipes of 
150 mm in length + sockets and more than 2300 pipes/
hour of 500 mm length + sockets. At the same time, the 
system also guarantees the necessary cut length pre-
cision (tolerance of ± 1 mm) thanks to the machine's 
CNC control system. This system allows perfect syn-
chronization of the cutting unit with the pipe extru-
sion speed and consequent exact positioning of the 
unit at the required cutting dimension. Moreover, the 
machines are equipped with specific anti-wear tools to 
guarantee exceptionally high and enduring quality of 
the cutting/chamfering process.

The logical control system also offers 'on the fly' cut-
ting capabilities (Sica patent EP129515), optimizing the 
use of the effective stroke to further increase output 
in terms of the number of cuts/hour. Equipped with 
an intuitive icon-based graphic interface and a classic 
production system for preset sequences of lengths, 
the machine also features a new length sequences 
management system. Specifically, having entered the 
basic production parameters (extrusion speed, pipe 
diameter, capacity of downstream machines) the user 
can define the required production batches, automat-

ically optimized by the system in order to exploit the 
machine's potential to the full. Intelligent planning of 
production sequences in addition to the availability of 
libraries in which process parameters and user prod-
uct dimensions can be stored, determines the defini-
tion of a new state of the art field in terms of versatility 
and ease of control.

Given the large number of cuts that can be performed 
per unit of time, the machine has been equipped with 
an extra-powerful cyclone-type dust exhausting sys-
tem.

The range of automatic in-line planetary saws in the 
Duet series (available in the Duet 125, Duet 160 and 
Duet 200 versions) includes the Duet/K (cutting with 
knife without material removal for HDPE and PPR) 
and Duet/C (cutting with chamfering unit and knife 
without producing chips inside the pipe) versions, 
in addition to the standard model for PVC. Duet/C is 
particularly suitable for PP lines equipped also for the 
production of double-joint pipes.

The machines are entirely based on electro-pneu-
matic design eliminating all possible problems linked 
to the use of hydraulic actuators and hydraulic power 
packs, and are configured in order to optimize total 
energy consumption.

With this range of saws Sica responds to market      
demands for cutting at high extrusion speeds with     
reduced energy consumption, ease of use and control.
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                  KraussMaffei Berstorff:

Customized solutions for all     
pelletizing requirements
 Source: smart_extrusion

KraussMaffei Berstorff is recording significant 
growth in incoming orders for pelletizing       

systems both in the PVC and PO area. The revised          
machine series with 32 L/D processing length, which 
was launched on the market for the first time for K 
2016, is experiencing high demand when it comes to 
PVC pelletizing.

In PO pelletizing the KraussMaffei Berstorff 
customers count on the reliability & perfor-
mance of the 36D single-screw series.

32D pelletizing extruder for all 
PVC formulations
"We have systematically adapted the pelletizing ma-
chines to current market requirements with respect 
to output", explains Eric Sanson, Product Manager for 
profiles and pelletizing at KraussMaffei Berstorff. For 
instance, the 32D twin-screw extruders impress with 
an up to 20 percent higher output for hard and soft 
PVC. Another benefit of the optimized screw concept 
is the processing of a large range – also high-filled - 
or recycling materials. A clever pelletizing head con-
cept with a high level of wear resistance also meets 
all challenges for the processing of very sensitive and 
highly corrosive materials such as C-PVC.

New customer Tunisie Cables 
counts on flexibility
Tunisie Cables, one of the largest manufacturers of 
cables in Africa and headquartered in Tunis, has opt-
ed to use KraussMaffei Berstorff equipment to meet 
its special requirements. "We expect maximum flex-
ibility in the production process along the entire val-
ue chain," stresses Mr. Fakhreddine Bousnina, Pur-
chasing Manager of Tunisie Cables. "We granulate 
our material using flexible PVC formulations for the 
different applications in cable manufacturing, such 
as the insulating layers, sheathing and also filling ma-
terial," explains Bousnina. "The parallel twin-screw 
extruders of the 32D series feature a screw concept 
and fulfill these exact requirements for an extremely 
flexible application," adds Eric Sanson.

The integrated plant, featuring the KMD 133-32/G-W 
as its centerpiece, will go into operation at the Grom-
balia production site at the end of the year.
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Loyal processor Fortlev places 
follow-up order
Fortlev, Brazil's largest producer of plastic tank 
and cistern systems invests again in pelletizing sys-
tems for MDPE. With the current order for two KME         
150-36 B, the Brazilian company (headquarters in 
Espirito Santo) will shortly be manufacturing pellets 
on a total of seven KraussMaffei Berstorff 36D sin-
gle-screw extruders, then micronizes them and uses 
them in the rotomolding process for the production 
of water tanks. "Besides the high performance of the 
extruders, Fortlev also appreciates the flexibility and 
stable throughput", reports Eric Sanson. The output 
of the KME 150-36 B is 1800 – 2000 kg/h and the out-
put of the KMD 125-36 B is 1300 – 1500 kg/h.

The order also includes a complete line for PVC     

pelletizing. Formulations are pelletized for PVC proj-
ects on the machine, like on the two existing systems.

Lab facilities for the                  
development of formulations

The small twin-screw extruder KMD 35-26/L, the 
heart of a lab plant, completes the product range 
of the system provider KraussMaffei Berstorff in         
pelletizing. Small and compact, however with a pow-
erful transmission and a separate C6 control, it offers 
every raw material producer, as well as processor, 
undreamt-of savings. Formulations can be mixed 
and optimized in small quantities, before large quan-
tities of material are used in a production machine. 
In production facilities lab extruders are also often 
used for the quality control of raw materials and                       
formulations.

First, the first step is to look at its appearance. 
From the color point of view, high-quality PVC 
pipe was light beige. If the pipeline color is too 

pale, then the product may be excessive calcium pow-
der added, are substandard products; if the pipeline 
black, yellow, black spots that manufacturers may add 
too much in the product of miscellaneous materials, 
recycled materials. Also remember that high-quality 
PVC pipe surface is smooth and smooth, the wall is 
also very smooth, pipe fittings design precision, can 
achieve smooth and smooth internal surface connec-
tions, water supply and drainage are very smooth.

Second, weigh a weigh the sense of weight. Feel the 
weight of the PVC pipe to add more calcium, in accor-
dance with national standards, different purposes of 
the implementation of the corresponding PVC pipe 
standards, add calcium powder has a certain limit, 

the performance of the finished product on the pro-
portion. Some manufacturers in order to reduce costs 
and hard to add calcium powder, affecting other per-
formance indicators.

The third step, test the hardness of the pipeline. The 
easiest way to do this is to test the quality of the pipe 
by pressing. Where the quality of PVC pipe hardness, 
toughness are very strong, that is, the use of car roll-
ing, it will only flat will not be broken. In contrast, 
poor PVC pipes are mixed with excess calcium powder 
during production and are easily broken when sub-
jected to heavy pressure.

Finally, test the product test report. Product testing re-
port is the product quality of the visual presentation, 
regular manufacturers will regularly carry out prod-
uct testing, the user can directly to the manufacturer 
to obtain product testing report, test true and false.

PVC pipe has the environmental and economical 
attributes needed for long-lasting water and sew-
er systems, according to a 128-page report that is 

said to be the first comprehensive environmental re-
view of underground piping systems in North America.

The report was released April 19 by Sustainable       
Solutions Corp. (SSC), a Royersford, Pa.-based firm that 
is urging cities to consider the findings when they look 
at the life-cycle cost of water infrastructure and make 
piping decisions.

SSC, an environmental consulting firm, was hired to 
conduct an independent study of PVC pipe for buried in-

frastructure by the Uni-Bell PVC Pipe Association, which 
represents North American manufacturers of PVC pipe.

SSC's engineers and scientists used life cycle assess-
ment (LCA) methodology from the International Orga-
nization for Standardization (ISO). The peer-reviewed 
report also includes a comparison of alternative pipe 
products based on durability, performance and statis-
tics, as well as environmental data when available.

"The PVC pipe industry is the only pipe material that 
has transparently reported their sustainability and 
environmental impacts," SSC President Tad Radzinski 
said in a news release. "This is welcome information 
for both policy makers and utility professionals to 

How to identify 
the quality of PVC pipe?

Life-cycle study backs PVC pipe
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make fully informed decisions in their efforts to im-
prove underground infrastructure with sustainable 
products."

Radzinki served 10 years as a national expert on waste 
minimization programs for the U.S. Environmental 
Protection Agency before starting SSC in 2011. He's a 
mechanical engineer with a master's degree in water 
resources and environmental engineering as well as 
an adjunct professor at Villanova University and an 
active member of the U.S. Green Building Council.

SSC's report is out as aging infrastructure, pipe            
corrosion and water quality issues are stirring debate 
about the best ways to address $1 trillion of drinking 
water system upgrades identified by the American 
Water Works Association. The firm says its study eval-
uates pipe infrastructure in the context of providing 
sustainable water and sewer service over a 100-year 
period with minimal risk of degrading water quality 
while reducing operation costs.

Bruce Hollands, executive director of the Dallas-based 
Uni-Bell PVC Pipe Association, said one of the main 
points he hopes decision makers will consider is that 
the energy required to pump water through PVC pipes 
over a 100-year design remains constant because the 
pipe walls remain smooth.

"This generates overall life-cycle cost savings and a 
lower carbon footprint compared to ductile iron and 
concrete pipes that require more pumping energy 
over time due to corrosion, leaks and internal degra-
dation," Hollands said in an email.

Hollands said that over its lifespan, PVC pipe is less 
expensive "while maintaining performance and                
reliable service levels, protecting water quality and 
minimizing water main breaks, water loss, infiltration 
and pavement repairs."

The report also says PVC pipe does not emit or leach 
toxic substances when it is manufactured or when it 
conveys water. And, it says PVC pipe does not corrode 
internally or externally or require chemical additives 

to inhibit corrosion.

Hollands said that's important because corrosive soils 
affect about 75 percent of water utilities.

"Ductile iron pipe may last as little as 11 to 14 years 
in moderately corrosive soils, requiring numerous 
replacements over a 100-year period," Hollands said. 
"This increases the embodied environmental energy 
impacts of iron pipe by up to nine times compared to 
PVC."

The report also gives a little history about the pipe    
material. PVC was discovered in the 1830s and intro-
duced as a pipe material in North America in 1951. The 
American Society for Testing and Materials (ASTM) be-
gan developing plastic pipe standards in 1955 and the 
National Sanitation Foundation, which became NSF 
International, began certifying tin-stabilized PVC pipe 
for drinking water in 1956.

An EPA study found some gasketed (cemented with a 
solvent) PVC pipes less than 2 inches in diameter made 
in the United States prior to 1977 experienced vinyl 
chloride leaching.

"However, no instances of vinyl chloride leaching from 
any North American PVC pipe manufacturer post-1977 
have ever been cited," the report says.

Even though it was funded by a trade group, Hollands 
said the pipe study is a transparent review by indepen-
dent experts.

"Do people pay for university degrees?" he asked. "Yes, 
but they are objective because they are obtained in a 
transparent and independent fashion because the in-
stitutions that issue them follow certain rules, regula-
tions and protocols. Same thing for LCAs, which are 
governed by the ISO, peer reviewed and then certified 
by the global health organization NSF International, 
which is the case for this report."

The report is officially called "Life Cycle Assessment of 
PVC Water and Sewer Pipe and Comparative Sustain-
ability Analysis of Pipe Materials.

 A  recent study 

supports PVC 

as having the                   

environmental 

and economical            

attributes needed 

for long-lasting 

water and sewer 

systems. 
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