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اینجا ایران است ...........

ســال تولیــد ملــی و حمایــت از کاالی ایرانــی! کلماتــی زیبــا بــا کوهــی از ویرانــی 
بــرای صنعــت کشــور!

ــار قیمت هــا.... تغییــر می کنــد! یــک نفــر  اینجــا ایــران اســت و در روز چنــد ده ب
ــا می شــود کــه  ــی برپ ــد و در اینجــا طوفان ــن عطســه می کن در آنســوی کــره زمی

ــد! ــاد می ده ــر ب ــی را ب ــا زندگ میلیون ه

اینجــا ایــران اســت و همــه آنهایــی کــه روزی قــرار بــود دســت چپاولگــران را از 
خــاك ایــن کشــور کوتــاه کننــد دســت بــر خــاك کشــور دراز کردنــد و تــالش 
کردنــد تــا بــه هــر قیمتــی کــه شــده خانــدان خــود را تــا چندین نســل بیمــه کنند!

اینجــا ایــران اســت و اختــالس و معرفــی اختالســگران چندهــزار میلیــارد دالری، 
نقلــی اســت کــه از فــرط تکــرار بســیار دیگــر جذابیــت خاصــی نــدارد و در ردیــف 

ــرد!  ــرار نمی گی ــم ق ــانه ها ه ــم رس ــار مه اخب

ــیطان  ــالد ش ــرگ در ب ــد ازم ــش بع ــم میرزاخانی های ــت و مری ــران اس ــا ای اینج
ــرچهارراه ها  ــرش س ــران کوچکت ــرادران و خواه ــوند و ب ــی می ش ــزرگ معرف ب
شیشــه پــاك می کننــد یــا فــال می فروشــند بلکــه بتواننــد نانــی -از ســرزمین خفتــه 

ــرای قــوت آن روزشــان درو کننــد! ــر نفــت را- ب ب

اینجــا ایــران اســت و هیــچ خشــتی از ســاختارش بــا آن دیگــری هماهنگــی نــدارد! 
ــه  ــد و آنک ــود را می رون ــم راه خ ــی ه ــای ادارات دولت ــی آبدارچی ه ــا حت اینج

بــرای هیــچ کــس مهــم نیســت ملــت اســت!

اینجــا ایــران اســت و صــدای محیــط زیســت را حتــی در آســتانه مــرگ کــه فریــاد 
ــه  ــران ب ــوالت در ای ــه محص ــد هم ــرو تولی ــت در گ ــی مملک ــد خودکفای می زن

ــنود! ــی نمی ش ــت را کس ــی نیس هرقیمت

اینجــا ایــران اســت و هــر هوشــمند و دانایــی باالخــره بــا پذیــرش یــا پناهندگــی 
از بــالد کفــر ســرمایه فکــری اش را دودســتی تقدیــم آنهــا می کنــد و مدیــران مــا 
افتخــار می کننــد کــه مغــز صــادر می کننــد اینجــا ایــران اســت و ســال حمایــت 
ــرای ســرمایه های انســانی پیــش مــی رود و  ــا بدتریــن اوضــاع ب ــی ب از کاالی ایران
ــد! اینجــا ایــران اســت.... همــه مســئولین هــم شــب را راحــت ســر بالیــن می گذارن

اینجا ایران است...

اینجا ایران است...

اینجا ایران است...

فـرزانـه خرمیــان

رسدبیر 

رسمقاهل
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گزارش

گـزارش 
مجمع تعاونی 
پی وی سی 
ایرانیان/

یاد حاج علی 
شکوری گرامی 
داشته شد

مجمع تعاونی پی وی سی ایرانیان امسال برای نخستین 

بار در غیاب رئیس هیئت مدیره آن برگزار شد.

حاج علی شکوری که از ابتدای تاسیس تعاونی ریاست

آن شرکت را عهده دار بود، 13 خرداد ماه 1397 دعوت حق را لبیک گفت. 

حضور و نقش مرحورم شکوری در تعاونی و عملکرد آن، بازتاب گسترده ای در 

گفته هـای سخنرانان مجمع داشت.  همچنین حاضـران به احتـرام آن مرحوم 

یک دقیقه سکوت کردند.

- ایــن مجمــع بــه تاریــخ پنجــم تیرمــاه  1397 در دانشــگاه شــهید بهشــتی، میزبــان اعضای خــود بوده 
و دســتور جلســه مجمــع شــامل مــوارد زیــر بود:

■   استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس مستقل

ــال 1396 و  ــی س ــای مال ــوص صورته ــم در خص ــاذ تصمی ــیدگی و اتخ ■   رس
تقســیم ســود و تخصیــص پــاداش بــه هیئــت مدیــره، بــازرس، مدیــر عامــل و 

کارکنــان شــرکت و تعییــن بودجــه ســال جــاری

■   ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه

ــی و  ــره جهــت اخــذ وام و تســهیالت مال ــه هیئــت مدی ــار ب ■   تفویــض اختی
ــر ــاری معتب ــی و اعتب ــات مال ــایر موسس ــا و س ــاری از بانک ه اعتب

■   تعیین ارزش روز سهام شرکت تعاونی

■   تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکت

■   انتخاب هیئت مدیره و بازرس

رشکت تعاونی تولیدکنندگان لوهل و اتصاالت   پی وی سی  اریانیان
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گزارش

ــا ارائــه گــزارش عملکــرد ســال  ایــن مجمــع ب
محمدحســن  توســط  مدیــره  هیئــت   1396
ــه اعضــا ادامــه یافــت. در بخشــی از  خــرازی ب

ــود:  ــده ب ــزارش آم ــه گ مقدم

ســال 1396 بــه مثابــه هــر چنــد ســال یــک بــار 
در کشــورمان ســالی بــا نوســانات بــاال و پاییــن 
بــوده اســت. هــر چنــد در ابتــدای ســال دروازه 
واردات مناســب و خــوب بــوده اســت، و لیکن 
ــرایط  ــوده و ش ــور نب ــن ط ــال ای ــای س در انته
متفاوتــی تجربــه شــده اســت. هــر چنــد بــه نظر 
رکــود وجــود داشــته اســت، ولیکــن بــه حمــد 
مدبرانــه در  بوده انــد کــه  دلســوزانی  خــدا 

مجمــع بــرای رســمیت یافتــن اقــدام بــه انتخاب 
هیئــت رئیســه کــرد کــه آقایــان عباســعلی 
ــور و  ــادی، صادقپ ــا نورآب ــلیان، غالمرض متوس
ــور  ــه حض ــت رئیس ــگاه هیئ ــری در جای قمص

یافتنــد.

ــن از  ــی اتیلــن و پروپیلی 60، 65، 70 و مــواد پل
15 شــرکت پتروشــیمی داخلی و 3 پتروشــیمی 
خارجــی خریــداری و بیــن اعضــاء تقســیم 
ــی در  ــد پی وی س ــه اول خری ــه رتب ــد ک گردی
بــورس کاال را نیــز ایــن شــرکت داشــته اســت.

گــزارش عملکــرد هیئــت مدیــره عنــوان کــرده 
ــه تنــاژ بــاالی خریــد و انجــام  ــا توجــه ب بــود ب
ــی،  ــرکت تعاون ــار ش ــن اعتب ــدات و حس تعه
بــدون هیــچ گونــه هزینــه بانکــی و بــا حداقــل 
ــزد در  ــن کارم ــالح نازلتری ــا اص ــا و ب هزینه ه
ــه سراســری  کل تعاونی هــای کشــور و اتحادی

پالســتیک دســت یافتــه اســت. 

تولیــد و صنعــت کشــور تــالش نمــوده انــد؛ و 
ــرای کشــور  لیکــن هنــوز مشــکالت فــراوان ب
عزیزمــان وجــود دارد کــه انشــاء اهللا با اســتعانت 
از خداونــد و درایــت مســئوالن و بــا همــکاری 
و همدلــی و اتحــاد مــردم عزیــز کشــورمان 
مشــکالت کاســته شــود تــا بــه امیــد پــروردگار 
بتوانیــم بــه موفقیت هــای خوبــی در زمینه هــای 
گوناگــون خصوصــا تولیــد ملــی دســت یابیــم.

ــه  ــاره ب ــن اش ــزارش ضم ــن گ ــن در ای همچنی
تعاونــی،  شــرکت  زیرســاخت های  توســعه 
عنــوان شــده بــود: در ســال ســپری شــده، ضمن 
ــن  ــد، حــدود 47 هــزار ت جــذب اعضــاء جدی
انــواع گریدهــای پــودر پی وی ســی شــامل 57، 
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گزارش

پـس از ارائـه گـزارش عملکردهـا و سخنـرانـی هـا، 
نوبت به مهمترین دستور مجمع یعنی انتخاب هیئت 
مدیره جدید رسید. بر اساس آمـار اعـالم شده  57 
برگه رای توزیع و به همین میزان نیز آراء اخذ شد.

تعاونــی  مجمــع  انتخابــات  نتایــج 
پی وی ســی ایرانیــان بدین شــرح اســت:

-  هیئت  مدیره :

1.   محمدحسن خرازی                    42  )اصلی(

2.   کمال کاوه                                  33  )اصلی(

3.   داود فارسی                                   28  )اصلی(

4.   محمدتقی غیاثی                         27  )اصلی(

5.   بیژن سحرناز                                27  )اصلی(

6.   محمدرضا حاجبی                            26 )علی البدل(

7.   فریدون داورپناه                            16 )علی البدل(

- بازرس:

اصول اندیشه (اصلی)

محمد علیپور (علی البدل)

الزم به توضیح است آقای مجید غیاثی با وجود 
کسب 29 رای به دلیل شرکت برای بار سوم، بر اساس 

اساسنامه نیاز به کسب دو سوم آرا داشت که به این 
دلیل از حضور در دور جدید هیئت مدیره باز ماند.

موسسه حسابرسی

 اصول اندیشه
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مجمـوعه
تصـاویـر

ی ایرانیان  -   97/04/05
ی س

ی و
ت پ

ی  تولیدکنندگان لوله و اتصاال
ی مجمعتعاون

ی از بـرگــزار
ش تصـویـر

گــزار
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گزارش مجمع منتهی به پایان ســال 1396 انجمن لوله اتصاالت پی  وی سی 
 تاالر شهریار - دانشگاه شهید بهشتی  .  ششم تیر نود و هفت

این مجمع با سخنرانی های متعددی از سوی هیئت مدیره و سایر اعضاء 
همراه بود که به مباحث مهم روز در صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی          

اختصاص داشت. 

همدلی در مجمع انجمن تولیدکنندگان             
لـولـه و اتصـاالت پــی وی ســی

نمایش فیلم کوتاه  «خداحافظ رفیق»                      
به یاد حاج علی شکوری

گزارش
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گزارش

مجمــع فــوق العــاده و عــادی ســالیانه انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 6 تیــر 1397 بــا حضــور اعضــای 

انجمــن در تــاالر شــهریار دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد.

ــی شــکوری از اعضــای انجمــن و  ــه مناســبت درگذشــت حــاج عل ــق» ب ــظ رفی ــم «خداحاف ــش فیل ــا نمای ــن مراســم ب ای

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تعاونــی پی وی ســی ایرانیــان آغــاز شــد. ایــن فیلــم بــه صــورت کوتــاه بــه زندگــی مرحــوم 

شــکوری از بــدو تولــد تــا ورود بــه بــازار و صنعــت پرداختــه بــود. فیلــم خداحافــظ رفیــق توســط انجمــن لولــه و اتصــاالت 

پی وی ســی تهیــه و گویندگــی آن را خانــم ســحر علیــزاده بــر عهــده داشــت.

در ادامه مجمع برای رسمیت یافتن، اقدام به برگزاری انتخاب هیئت رئیسه به شرح زیر کرد. آقایان: 

گزارش عملکرد هیئت مدیره بخشی از برنامه 
مجمع بود. در مقدمه این گزارش آمده است:

ــه  ــوالت لول ــهم محص ــش س ــازار و افزای ب
و اتصــاالت پی وی ســی در بخش هــای 

ــوده اســت. ــف مصــرف ب مختل

ــرد  ــا و عملک ــی فعالیت ه ــور کل ــه ط  ب
هیئــت مدیــره انجمــن در ســال 1396، در 
ــر انجمــن، توســعه  راســتای سیاســت اخی

5. بیژن امینی4. محمدحسن خرازی3. جعفر خراسانی2. کریم صادقپور1. علی صالحی عال
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بر اساس این گزارش، فعالیت های انجمن در چهارچوب های زیر تقسیم بندی شده بود: 

       جلسات داخلی، موضوعات و نتایج

       فعالیت هایی با تاثیر اساسی و ساختاری بر روند تولید و مصرف

       برنامه های مداوم و روزمره انجمن

همچنین این گزارش در بخش پایانی خود اشاره ای کوتاه به برنامه های در دست اجرا در سال 1397 به شرح زیر داشت:

•    ادامه کار کمیسیون ارزیابی انطباق محصوالت ساختمانی (حداقل 2 بار درسال)

•    برگزاری سمینار سراسری با هدف معرفی محصوالت به بخش کشاورزی

•    برگزاری سمینار سراسری با هدف توسعه بازار در بخش آب و فاضالب

•    برگزاری دوره های آموزشی استانی برای بخش کشاورزی(حداقل 2 استان)

•    برگزاری دوره های آموزشی ویژه مهندسین ناظر ساختمان (حداقل 2 دوره)

•    تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت

•    انتشار کتاب ویژه صنعت لوله و اتصاالت PVC دربین مصرف کنندگان دولتی و خصوصی

•    طراحی اپلیکشین های کاربردی جهت مصرف کنندگان

•    ارتقای وب سایت انجمن

•    تغییر رویکرد ماهنامه انجمن به سمت ویژه نامه های مختلف با هدف مصرف کنندگان

امــا مجمــع بــا ســخنرانی های متعــددی از ســوی 
هیئــت مدیــره و ســایر اعضــا همــراه بــود کــه به 
مباحــث مهــم روز در صنعــت لولــه و اتصــاالت 

پی وی ســی اختصــاص داشــت. 

عباســعلی متوســلیان رئیــس هیئــت مدیــره 
 PVC انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت

رئیــس هیئت مدیــره انجمن تولیدکننــدگان لوله 
و اتصــاالت پی وی ســی بــا اشــاره بــه برگــزاری 
تخصصــی  نشســت  و  نمایشــگاه  همایــش، 
ــه در  ــواع لول ــرد ان توانمندي هــاي تولیــد و کارب
بخــش آب کشــور کــه انجمــن حضــوری موثر 
در ایــن رویــداد داشــت، از آن بــه عنــوان یکی از 

ــرد.  ــام ب موفقیت هــای انجمــن ن

بــا اشــاره بــه فعالیت هــا و ارتبــاط مســتمر انجمن 
ــت آب و  ــون معاون ــی همچ ــای دولت ــا نهاده ب

ــت. ــاورزی پرداخ ــاد کش ــاك وزارت جه خ

ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  متوســلیان 
ــا برخــی از  ــه دشــواری در همــکاری ب خــود ب
نهادهــای دولتــی پرداخــت و در ایــن زمینــه بــه 
ســازمان آب و فاضــالب کشــور اشــاره کــرد.

گزارش
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الزم بــه ذکــر اســت ایــن همایــش 21 و 22 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــدت دو روز ب ــه م آذر 1396 ب
ــران  ــع آب ای ــت مناب ــر مدیری ــت دفت و مدیری
در وزارت نیــرو برگــزار شــد، در ایــن همایــش 
ســازندگان انــواع لولــه واتصــاالت چدنــی، 

ــن  ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــحرناز عض ــژن س بی
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــدگان لول تولیدکنن
ــوص  ــی در خص ــه توضیحات ــع ب ــن مجم در ای

ــت. ــاختمانی پرداخ ــوالت س ــی محص ارزیاب

ارزیابــی  از  اســتفاده  چرایــی  دربــاره  وی 
محصــوالت بــه جــای رتبه بنــدی توضیــح داد: 
ــی  ــد و کس ــب را ادا نمی کن ــق مطل ــاس ح قی
ــاخصی،  ــاظ ش ــه لح ــد ب ــار کن ــد اظه نمی توان
حتــی اگــر شــاخص را بــه عــدد تبدیــل کنیــم، 

ــم  ــن مراس ــدی ای ــخنران بع ــی س ــور قدیم منص
بــود، ایــن عضــو هیئــت مدیــره نیــز توضیحاتــی 
دربــاره ارزیابی محصوالت ســاختمانی ارائــه داد.

وی در بخشــی از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن که 
مــا در ارزیابــی مــواردی همچــون، نوع دســتگاه 
ــداد  ــودن، تع ــی ب ــا خارج ــی ی ــاظ داخل ــه لح ب
دســتگاه و مــواردی از ایــن دســت را معیــار قرار 
نمی دهیــم، گفــت: معیــار مــا اســتانداردها اســت 
کــه بایــد حداقلــی از ایــن اســتانداردها توســط 

تولید کننــده رعایــت شــود.

محمدتقــی غیاثــی نایــب رئیــس هیئــت مدیره 
اتصــاالت  و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن 
ــود  پی وی ســی ســخنران بعــدی ایــن مجمــع ب
ــوالت  ــت محص ــت کیفی ــزوم رعای ــر ل ــه ب ک

ــت. ــد داش ــدگان تاکی ــط تولیدکنن توس

ــه اظهــار کــرد: رســالتی کــه  ــن زمین وی در ای
انجمــن دارد، ایجــاد فرهنــگ تولیــد بــا کیفیت 
اســت. انجمــن در آینــده بــر روی ایــن موضوع 
و در راســتای منافــع کالن صنــف، فعالیــت 

ــی را  ــن رویدادهای ــور در چنی ــلیان حض متوس
ــا  ــوی اعض ــی و معن ــای مال ــتلزم حمایت ه مس
دانســت و درخواســت کــرد تــا اعضــای انجمن 
بیــش از گذشــته، انجمــن را در چنیــن مــواردی 

کمــک کننــد.

GRP، PE، PVC بــه ارائــه مباحــث تخصصــی 

خــود  محصــوالت  قابلیت هــای  معرفــی  و 
مکانیکــی،  مختلــف  مقاومت هــای  نظــر  از 
ــد  ــی مانن ــا شــرایط بحران ــه ب شــیمیایی، مواجه

ــد. ــه و... پرداختن ــیل و زلزل ــن، س ــش زمی ران

ــا بــد اســت؛  عنــوان شــود محصولــی خــوب ی
ــاب  ــی را انتخ ــن واژه ارزیاب ــن روی انجم از ای

ــرد. ک

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 
کــرد: بــر اســاس پایشــی کــه در صنعــت پلیمــر 
انجــام شــده اســت ســهم پی وی ســی نســبت بــه 
ــدود  ــی، ح ــای دولت ــا در پروژه ه ــایر پلیمره س

یــک شــانزدهم اســت. 

قدیمــی افــزود: در همیــن راســتا و بــر اساســس 
ــد  ــرف چن ــره ظ ــت مدی ــه هیئ ــی هایی ک بررس
ســال انجــام داد بــه ایــن نتیجه رســید که بررســی 
را بــر اســاس ارزیابــی انطبــاق محصــوالت قــرار 
ــا  داد؛ از ایــن روی دیگــر بحــث رتبه بنــدی و ی

بــاال و پاییــن بــودن نیــز مطــرح نیســت. 

وی اظهــار داشــت: حتــی در جداولــی کــه 
ــروف  ــاس ح ــر اس ــب ب ــود، ترتی ــه می ش ارائ
الفبــا اســت چــون در غیــر ایــن صــورت 
ایــن  اعتراضــات دیگــری در  مشــکالت و 

زمینــه بــه وجــود می آمــد.

انجــام خواهــد داد.

غیاثــی بــا اشــاره ای بــه پیشــینه صنعــت لولــه و 
اتصــاالت پی وی ســی، گفــت: ایــن صنعــت از 
ســال 1337 وارد کشــور شــده اســت و حــدود 
60 ســال در حــال تولیــد اســت و ایــن صنعــت 
از گذشــتگان بــه مــا رســیده اســت و بایــد تمام 
تــالش خــود را بــرای حفــظ ایــن صنعــت 

انجــام دهیــم. 

گزارش
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گزارش

نیــز در  انجمــن  از اعضــای  امینــی  بیــژن 
اظهاراتــی بــا موضــوع شــرایط جدیــد صنعــت 
ــد  ــای جدی ــت تحریم ه ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
گفــت: یــک هیئــت حاکمــه جنایتــکار در 
آمریــکا حاکــم اســت و همــه کــره زمین اســیر 

آنهــا گشــته اند. 

وی گفــت حتــی هیئــت حاکمــه آمریــکا برای 
مردمــان خــود نیــز نافــع نبــوده و همــه جمعیت 
250 میلیونــی ایــن کشــور را بــه اســارت خــود 

در آورده اســت 

ــازرس  ــن ب ــرای تعیی ــات ب ــزاری انتخاب •  برگ
اصلــی و علــی البــدل انجمــن تولیدکننــدگان 
دیگــر  از  پی وی ســی،  اتصــاالت  و  لولــه 
ــح آن  ــه نتای ــود ک ــع ب ــن مجم ــتور کار ای دس

ــت: ــرح اس ــن ش بدی

انتخاب بازرس انجمن:

ــکار  ــوم جنایت ــن ق ــا ای ــارزه ب ــت:  مب وی گف
ــر روی کــره زمیــن اســت،  وظیفــه هــر فــرد ب
ــگ رخ  ــا روش جن ــد ب ــارزه نبای ــن مب ــا ای ام

ــد. ده

1.   محمد علیپور )بازرس اصلی(

2.  علی اکبر رشیدی )بازرس علی البدل(
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گزارش

پخش مستند گزارشی

یکــی دیگــر از برنامه هــای مجمــع پخــش فیلمی 
بــا موضوع صنعــت لولــه و اتصاالت پی وی ســی 

و جایــگاه آن در بخــش کشــاورزی بود.

در ایــن فیلــم مســتند کــه توســط انجمــن 
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــدگان لول تولیدکنن
تهیــه شــده بــود مصاحبه هایــی بــا مســئوالن 
معاونــت آب و خــاك وزارت جهاد کشــاورزی 

ــود. ــده ب ــام ش انج

ماشــین های  کارشــناس  مقــدم  وحیــد     

کشــاورزی یکــی از مصاحبــه شــوندگان در 
ــود کــه توضیحاتــی در خصــوص  ایــن فیلــم ب
اجــرای پــروژه آبیــاری بارانــی دشــت مغــان بــا 
ــه  ــه و اتصــاالت پی وی ســی ارائ اســتفاده از لول

داد.

ــروژه دشــت مغــان گفــت: در  ــاره پ مقــدم درب
ایــن پــروژه، لوله هــای پی وی ســی بــه طــول 33 
کیلومتــر لوله گــذاری شــد کــه از 17 ایســتگاه 

پمپــاژ بــه 54 دســتگاه ســنترپیووت می رســید.

وی گفــت: بعــد از 24 ســال از اجــرای ایــن 
پــروژه، بــرای بررســی وضعیــت لوله هــای 
پی وی ســی و بررســی احتمــال ایجــاد دو پخــی 
در لوله هــا، عــازم منطقــه دشــت مغــان شــدیم 
ــاهده  ــا مش ــاك روی لوله ه ــتن خ ــا برداش و ب
کردیــم کــه هیــچ نــوع آســیبی بــه لحــاظ 
فیزیکــی و شــیمیایی بــه لوله هــا وارد نشــده و در 
وضعیــت آنهــا هیــچ گونه تغییــری ایجاد نشــده 

ــود. ب

    عبــاس زارع مجــری طــرح ســامانه های 
ــز  ــاورزی نی ــاد کش ــاری وزارت جه ــن آبی نوی
از دیگــر مصاحبــه شــوندگان در فیلــم مذکــور 

برگزاری پنل داغ پرسش و پاسخ
همچنین برگزاری پنل پرسش و پاسخ بخش دیگری از برنامه های مجمع بود که با استقبال اعضا روبرو شد. در این پنل مواردی همچون مناقصات دولتی، کیفیت 

محصوالت در بازار، مواد اولیه، ضرورت ترویج و آشنایی مشاوران با مزایای لوله و اتصاالت پی وی سی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ــای  ــتفاده از لوله ه ــا اس ــدی ب ــه 30 درص هزین
اشــاره  آبیــاری،  پروژه هــای  در  پی وی ســی 

ــرد. ک

وی در بخشــی از ایــن فیلــم اظهــار داشــت: 
توســط   91 و   90 ســال  در  بررســی هایی 
ــی از  ــت. برخ ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــن دفت ای
پروژه هــا در شــرایط خاصــی و بــه ویــژه در 
ســایزهای بــاالی 110 میلیمتــر می توانــد بــا 
حــدود  پی وی ســی،  لوله هــای  از  اســتفاده 
25 تــا 30 درصــد کاهــش هزینــه و بــه عبارتــی 
ــون  ــند. اکن ــته باش ــه داش ــی در هزین صرفه جوی
در پروژه هــا روی ایــن موضــوع بحــث زیــادی 
صــورت می گیــرد و ارزیابــی اقتصــادی انجــام 

ــت.  ــئله اس ــن مس ــده ای ــان دهن ــده نش ش

گرجــی همچنیــن گفــت: بــر اســاس بررســی ها 
و اقدامــات کارشناســی شــده توســط ایــن 
دفتــر، انتظــار وجــود دارد تــا مشــاوران طراحــی 
لوله هــا  انــواع  آبیــاری،  نویــن  ســامانه های 
ــی،  ــر فن ــب را از نظ ــه مناس ــی و گزین را بررس
اقتصــادی و بهره بــرداری بــرای پــروژه انتخــاب 
کننــد. البتــه در شــرایطی امــکان دارد کــه 
ــرای برخــی از  ــای پلیمــری ب ــتفاده از لوله ه اس

ــد. ــته باش ــود نداش ــا وج پروژه ه

بــود کــه توضیحاتــی در خصــوص میــزان 
ــی  ــز اراض ــه تجهی ــه ب ــص یافت ــه تخصی بودج
کشــاورزی بــه سیســتم های نویــن آبیــاری، 
نحــوه تخصیــص و میــزان اراضــی تجهیــز شــده 

را ارائــه داد.

ــه و  ــتفاده از لول ــداز اس ــم ان ــاره چش زارع درب
ــاورزی  ــش کش ــی در بخ ــاالت پی وی س اتص
گفــت: بــا توجــه بــه دالیــل و شــواهدی کــه از 
بازدیدهــای میدانــی داشــتیم، چشــم انــداز ایــن 
ــا توجــه بــه  صنعــت روشــن اســت. همچنیــن ب
توضیحــات کارشناســان فنــی پروژه هــا و نتایــج 
ارائــه گزارش هــای  و  لوله هــا  ایــن  بــا  کار 
فنــی و توجیــه اقتصــادی ارائــه شــده از طــرف 
کارشناســان... در نظــر داریم بخشــنامه ای تنظیم 
کنیــم و بــه شــرکت های مشــاور ارائــه و توصیــه 
ــروژه  ــی پ ــرایط فن ــه ش ــی ک ــا در زمان ــود ت ش
اجــازه می دهــد از محصــوالت پی وی ســی 

بیشــتر اســتفاده کننــد.

ــرح  ــر ط ــی دفت ــت فن ــی معاون ــی گرج       عل
و ســامانه های نویــن آبیــاری نیــز از دیگــر 
مصاحبــه شــوندگان بــود کــه بــه کاهــش 
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ل  1396  -   97/04/06
ی پـایـان ســـا

ی مـجمـع فوق العاده و عاد
ی از بـرگــزار

ش تصـویـر
گــزار

مجمـوعه
تصـاویـر



15 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 105



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 16105

گزارش

همایش روز
صنعت و معدن

جشنى پر از 
دلتنگى

مرتضــوی از قطــع امیــد نســبت بــه چینی هــا و روس هــا ســخن گفــت و بــا 

ادبیاتــی شــبیه ادبیــات چپ هــای شــوروی ســابق گفــت: نــه رفقــای روس 

بــه درد مــا می خورنــد و نــه بــرادران چینــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن 

ــت و  ــاالت PVC، روز صنع ــه و اتص لول

معدن اســتان تهــران روز 25 تیــر 1397 

در مرکــز همایش هــای بین المللــی 

صــدا و ســیما برگــزار شــد.

امــا ایــن روز تفاوت هــای آشــکاری بــا 

ــت.  ــته داش ــابه گذش ــم های مش مراس

از ترکیــب حاضــران تــا محتــوای 

ســخنرانی ها...

اگــر چــه ایــن روز نــام جشــن بــه خــود گرفتــه 
و بنیــان گــذار آن مرحــوم  هاشــمی رفســنجانی 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــال ب ــن امس ــا جش ــت؛ ام اس
اجتماعــی و نگرانــی از آینــده اقتصــادی، رنــگ 

باختــه بــود. 

ــا آراء  ــه ب ــز ک ــان منصــب نی بســیاری از صاحب
همیــن صنــف کارآفریــن بــر کرســی های 
دولتــی تکیــه زده انــد، ترجیــح دادنــد از حضور 
در ایــن مراســم خــودداری کننــد تــا مبــادا 
ــت  ــه وجــود آمــدن وضعی ــا در ب عملکــرد آنه
ــرد.  ــرار گی ــراض ق ــاد و اعت ــورد انتق ــروز م ام
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــارز آن نماین ــه ب نمون

بــا عصــا بیانگــر همیــن گفتــه باشــد کــه چشــم 
حمایــت بــه هیــچ نهــادی نداشــته باشــید و البتــه 
ــتاندار  ــه اس ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــی از س در جای
تهــران کــه در مراســم حاضــر شــده بــود وی را 
ــاق  ــه مســتثنی کــرد و گفــت: درات از ایــن قضی
ــت  ــا دس ــاز ام ــران ب ــر روی صنعتگ ــتاندار ب اس

ــت... ــته اس ــی بس ــای مال ــت در کمک ه دول

مرتضــوی بــه نقــل از حکمــا، دولــت را یــک بد 
واجــب دانســت و از ضــرورت تحمــل دولــت و 

ملــت ســخن گفت.

ــن مقــام مســئول کــه همیشــه ســخنرانی های  ای
پرشــور و انتقــاد آمیــزی در مراســم های مشــابه 
داشــت ایــن بــار لحنــی آرام در پیــش گرفــت و 
چنــد بــار وضعیت صنعــت امــروز را در مقایســه 

بــا دوره جنــگ بهتــر عنــوان کــرد. 

ــرای  ــه ای ب ــر کنای ــت: دیگ ــن گف وی همچنی
مطــرح کــردن باقــی نمانــده اســت چــون همــه 
ــد... ــان می گوین ــه خودش ــان ب ــز را خودش چی

ــه چینی هــا و  ــد نســبت ب مرتضــوی از قطــع امی
روس هــا نیــز ســخن گفــت و بــا ادبیاتــی شــبیه 
خــود ادبیــات چپ هــای شــوروی ســابق گفــت: 
ــه  ــد و ن ــا نمی خورن ــه درد م ــای روس ب ــه رفق ن
بــرادران چینــی. تنهــا مــا بــه درد خودمــان 

می خوریــم...

ــود. ــالمی ب اس

14 بــار مکاتبــه بــا نماینــدگان مجلــس؛ دریــغ از 
5 دقیقــه مالقــات

مســئله غیبــت نماینــدگان مجلــس از نــگاه 
برگزارکننــدگان دور نمانــد و زبــان انتقــاد خود 

را گشــودند.

ســیدعلی صــدری دبیــر ســتاد بزرگداشــت روز 
صنعــت و معــدن اســتان تهــران بــا بیــان ایــن کــه 
ــاره  ــران حضــور دوب ــتان ته ــدگان اس تولیدکنن
ــد  ــن کردن ــدرت تضمی ــند ق ــر مس ــت را ب دول
ــه  ــران ب ــس در ته ــدگان مجل ــن نماین و همچنی
ــه  ــت صنعــت ب ــا حمای صــورت 100 درصــد ب
ــوك  ــای میربل ــت: آق ــد گف ــس راه یافتن مجل
اطالعــات و آنالیــز ایــن موضــوع را در در اختیار 
دارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن مدت 
ــده  ــه ش ــس مکاتب ــدگان مجل ــا نماین ــار ب 14 ب

اســت امــا دریــغ از 5 دقیقــه وقــت مالقــات!

نــه رفقــای چیــن، نــه بــرادران روس و نــه حتــی 
دولــت...

ــت،  ــه صنع ــس خان ــوی رئی ــا مرتض محمدرض
معــدن و تجــارت اســتان تهــران نیــز که بــه جای 
اســتفاده از پــای مصنوعــی ایــن بــار بــا عصــا در 
ــه  ــران را ب ــود صنعتگ ــه ب ــور یافت ــم حض مراس
تکیــه بــر خــود دعــوت کــرد. شــاید حضــورش 
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ــینه  ــه پیش ــاراتی ب ــه اش ــئول ک ــام مس ــن مق ای
انقالبــی گــری خــود نیــز داشــت گفــت امــروز 
مــا بــرای صنعــت کشــور، آتــش بــه اختیاریــم.

ــته  ــما نداش ــه ش ــت؛ کاری ب ــن حمای بزرگتری
ــیم باش

ــوت  ــه در کس ــز ک ــران نی ــتاندار ته ــی اس مقیم
عالــی رتبه تریــن مقــام اجرایــی اســتان تهــران در 
ایــن مراســم حضــور داشــت خــود را از جنــس 
صنعتگــران دانســت و با ذکــر خاطــره ای گفت: 
ــودم  ــاه ب ــتاندار کرمانش ــه اس ــی ک ــده هنگام بن
یکــی از دوســتان کــه قصد ســرمایه گــذاری در 
ــه او وعــده حمایــت کامــل  منطقــه را داشــت ب
ــن  ــده ای ــت بن ــن حمای ــم بزرگتری دادم و گفت

اســت کــه بــه شــما کاری نداشــته باشــم.

اســتاندار تهــران از وجــود 17 هــزار واحــد 
صنعتــی دارای پرســنل بــاالی 50 نفــر، 70 هــزار 
کارگاه خدماتــی و تولیــدی و 400 تــا 500 
هــزار واحــد صنفــی در اســتان تهــران خبــر داد. 
بیــان آمــاری از رشــد صنعــت فــوالد در کشــور 
ــن  ــتاندار در ای ــخنان اس ــری از س ــش دیگ بخ

ــی داد.  ــکیل م ــم را تش مراس

ــر   در بخــش شــیمی و پلیمــر، شــرکت های زی
موفــق بــه دریافــت لــوح و تندیــس شــدند:

 •  پکاشیمی
به مدیریت فرامرز باریکانی

 •  گروه صنعتی برنز
به مدیریت مصطفی کاظم زاده

 •  لوله گستر خادمی
به مدیریت محمد رضا خادمی ولی پور

 •  کامل بر چسب پرند
به مدیریت خیراهللا محبوبی

 •  شیمی ساختمان آبادگران
به مدیریت البرز مجذوب حسینی

 •  ممتاز سهند
به مدیریت سعید آقاسلطانی

 •  پویا پلیمر سهند
به مدیریت محمدرضا سلطانی

ــط  ــی توس ــه پایان ــت بیانی ــا قرائ ــم ب ــن مراس ای
علیرضــا میربلــوك دبیــر خانــه صنعــت و معــدن 

ــان داد. ــه کار خــود پای ــران ب اســتان ته
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خبر

پییگری هــای  بــا  و  اعضــا  درخواســت  بــه 
و  لولــه  انجمــن  توســط  گرفتــه  صــورت 
ــتری از  ــات بیش ــی، اطالع ــاالت پی وی س اتص

می شــود. منتشــر  مرکــز  ایــن 

ــه و  ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتصــاالت پی وی ســی، رایــزن بازرگانــی ایــران 
در عــراق از راه انــدازی اولیــن مرکــز بازاریابــی 
ــرای  ــراق ب ــی در ع ــای ایران ــادرات کااله و ص

ــر داد. ــی خب ــای صادرات ــترش بازاره گس

بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن مرکــز از پشــتیانی 
ــداد،  ــران در بغ ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه س
مرکــز دائم توســعه روابط تجــاری ایــران و عراق، 
ســازمان توســعه تجارت ایــران و وزارت صنعت، 

معــدن و تجــارت ایــران برخــوردار اســت.

خبرنــگار انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی 
بــا مجــری برگزار کننــده  در تمــاس خــود 
نمایشــگاه  ایــن  کــه  کــرد  اطــالع کســب 
حداکثــر تــا 20 روز آینــده اولیــن دوره خــود را 

ــرد. ــد ک ــدازی خواه راه ان

ارتباطــات و تبلیغات در مرکــز بازاریابی 
کاالهــای ایرانــی در عراق

بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه، 
ــدگان در  ــرکت کنن ــرای ش ــه های B2B ب جلس
ایــن مرکــز پیــش بینــی شــده اســت. همچنیــن 
ــداد  ــران در بغ ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه س
زمینه تســهیل و دعــوت از مشــتریان و طرف های 

ــد. ــم می کن ــز را فراه ــن مرک ــرارداد در ای ق

ســه غرفــه نیــز بــه وازرت تجــارت و بازرگانــی 
اتــاق  و  بغــداد  در  ایــران  ســفارت  عــراق، 
مشــترك بازرگانــی ایــران و عــراق اختصــاص 

داده شــده اســت.

ــز  ــور در مرک ــف حض ــه و تخفی تعرف
بازاریابــی کاالهــای ایرانــی در عــراق

الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس تفاهــم صــورت 
گرفــت انجمــن تولیدکنندگان لولــه و اتصاالت 
ــگاه،  ــن نمایش ــده ای ــا برگزارکنن ــی ب پی وی س
درصــدی   5 تخفیــف  از  می تواننــد  اعضــا 

ــوند. ــوردار ش برخ

ــر اســاس  تعرفه هــای حضــور در ایــن مرکــز ب
ارز دولتــی و مطابــق بــا جــدول زیــر اســت.

همچنیــن بــرای اطمینــان از طرف هــای قــرارداد 
عراقــی، در وهلــه نخســت موضــوع بــه ســفارت 
ایــران اعــالم و ســفارت آن را از وزارت تجارت 
و بازرگانــی عراق اســتعالم و در نهایت موضوع 

بــه طــرف ایرانــی اطــالع داده می شــود.

شــرکت کنندگان در ایــن مرکــز مجــاز بــه 
فــروش مســتقیم و فعالیت هــای تجــاری را دارند.

البغــداد،  شــبکه های  در  تبلیغــات  همچنیــن 
العراقیــه و اختصــاص 20 بیلبــورد در شــهرهای 

عــراق در برنامه هــای کار قــرار دارد.

بــه گفتــه مســئوالن ایــن مرکز ســه بانــک تعاون 
ــداد،  ــیان در بغ ــی و پارس ــالمی، مل ــعه اس توس
انجــام امــور مالــی و بانکــی شــرکت کننــدگان 

را بــر عهــده دارنــد.

برای کسب اطالعات بیشتر در این باره می توانید با شماره تلفن انجمن 10-88786609 تماس بگیرید.

جزئیات مرکز 
بازاریابی کاالهای 
ایرانی در عراق/
 تعرفه ها و ارائه
تسهیالت به اعضا
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یادداشت

خود تحریمی!
کشــور شــرایط متفاوتــی را نســبت بــه ســال های 
گذشــته تجربــه می کنــد و طبعــا تولیــد داخل نیز 
وارد شــرایط خاصــی شــده اســت. از یــک ســو 
تحریم هــای خارجــی و غم انگیز تــر از ســوی 
دیگــر چالــش بزرگــی بــه  اســم «خودتحریمــی» 

در داخــل! 

امــروز در حالــی همــه مســئوالن دولتــی بانــگ 
ــه  ــد ک ــد داخــل را ســر داده ان ــت از تولی حمای
ــت  ــا ماهی ــر ب ــا مغای ــیاری از آنه ــرد بس عملک
ــیده  ــی رس ــه جای ــت. کار ب ــعاری اس ــن ش چنی
کــه متأســفانه برخــی بــا ابزاری کــردن ایــن 
ــد کــه  ــی پرداخته ان ــه ایجــاد حفره های شــعار، ب
ــت  ــزی جــز ران ــون چی ــت، تاکن ــن وضعی از ای

ــت. ــده اس درنیام

 در حالــت بهتــر هــم تاکنــون هیــچ مدیــر و 
مســئولی برنامــه عملیاتــی خــود را کــه تفــاوت 
بــارزی بــا آنچــه تــا پیــش از ایــن در دســتور کار 
داشــته ، بــرای حمایــت از کاالی داخلــی نه تنهــا 
ــا خــط  ــکار عمومــی، بلکــه در مواجهــه ب ــه اف ب

ــت. ــداده اس ــه ن ــور، ارائ ــد در کش ــدم تولی مق

 نگارنده و بســیاری از فعــاالن در حوزه تولید و 
ــد بیشــتر هم ســلکان  صنعــت، سال هاســت مانن
خــود بــا وجــود تمــام موانــع، خــاك تولیــد را 
ــع  ــم و در مقاط ــش کرده ای ــم خوی ــرمه چش س
جنــگ و تحریــم، اجــازه نداده ایــم کــه چــرخ 
بیارامــد و چــراغ خانــه کارگــری  صعــت 

خامــوش شــود.

 همــه ایــن ســال ها به عنــوان یــک مســئول 
تشــکلی بــر ســر میــز مذاکــره بــا مســئوالن 
نشســته ایم و صرفــا راهــکار تســهیل کار و رفــع 
موانــع را از میــان تفاهــم و گفت وگــو جســته ایم.

امــروز دیگــر نایــی بــرای شــکوه نمانــده اســت؛ 
نــه اینکــه مــا از کار درمانــده باشــیم، شــما خــود 
ــای  ــه پ ــه همیش ــد ک ــاهد بوده ای ــی ش ــه نیک ب

شــده اســت. گریدهــای PVC گاهــی تــا ســقف 
رقابتــی 20 درصــد بــاال مــی رود که ایــن موضوع 
تولید کننــده واقعــی را از دایــره رقابــت در دو 

بــازار داخلــی و خارجــی، بیــرون می رانــد.

 عــالوه بــر مشــکل فــوق، حضــور دالالن در ایــن 
بــازار اســت کــه بــا سوءاســتفاده از فاصلــه قیمتی 
ارز آزاد بــا ارز دولتــی، مــواد اولیــه را با روش های 
ــدار رابطــه می چرخــد،  ــر م خــود کــه اصــوال ب
تصاحــب کــرده و آن را در بــازار آزاد و بــا نــرخ 
ــد  ــه کنی ــن را اضاف ــد. ای ارز آزاد عرضــه می کنن
ــل  ــده داخ ــر تولیدکنن ــه اگ ــش ک ــن چال ــه ای ب
ــور  ــود، چط ــد نش ــی بهره من ــه داخل ــواد اولی از م
می تــوان در بحــث اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بــه 
تولیــد داخــل تحریم هــا را بی اثــر کــرد، وقتــی در 

داخــل دچــار خودتحریمــی هســتیم؟

همــه شــاهد بوده ایــد کــه ایــن مشــکالت را بــه 
ــان  ــا شــما در می همــراه راهکارهــای آن بارهــا ب
نهاده ایــم و متأســفانه تاکنــون گشایشــی حاصــل 
ــدت.  ــز تســکین های کوتاه م ــت، به ج ــده اس نش
پیشــنهاد شــد بــرای تــوازن میــان عرضــه و 
تقاضــا، سیســتم رگوالتــوری بــا مشــارکت همــه 
گروه هــای ذی نفــع از جملــه نماینــدگان بخــش 
دولتــی تشــکیل شــود، امــا هنــوز چنــدان جــدی 

گرفتــه نشــده اســت.

 PVC ــه و اتصــاالت انجمــن تولیدکننــدگان لول
اخیــرا نامــه ای بــه معــاون اقتصــادی و بازرگانــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ارســال کــرد 
کــه در آن ســه راهــکار زیــر پیشــنهاد داده شــده 

بــود.

 1-   جلب حمایت پتروشیمی ها و بورس کاال 
برای رعایت کف عرضه مواد اولیـه مورد نیـاز 
تـولیدکنندگان لـوله و اتصـاالت پی وی سی بـا 

عنایت به فصل مصرف

2-   ممنوعیـت بیــش از 10 درصـد  به  عنـوان 
سقف رقابتی قیمت ها

3-   ایجاد سازوکاری کارآمد برای اطمینان از 
دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیـاز

ــاب  ــن ت ــش از ای ــت بی ــدار داد صنع ــد هش بای
تحمــل خودتحریمــی را نــدارد. قصــه برگــزاري 
ــه  ــا توجــه ب مناقصــات دولتــی، شــرایط عقــود ب
ــرخ  ــه، ن ــواد اولی ــت م ــزون قیم ــش روزاف افزای

ــد. ــرای بع ــد ب ــورم و... بمان ت

کار بــوده و مانده ایــم؛ امــروز اگــر اســتراتژی 
بخــش خصوصــی بــر محــور مقابلــه بــا شــرایط 
تحریم هــای جدیــد تدویــن شــده اســت، در 
ــی  ــتراتژی دوم ــم اس ــد و نمی توانی ــت نبای حقیق

ــم. ــه کنی ــرای خودتحریمــی تهی ب

 پرســش قطعــی پــس از خوانــدن ایــن متــون البد 
ایــن اســت کــه چــه خودتحریمــی؟! بنــده صرفــا 
از حــوزه فعالیــت و تخصصــی خــود از جایــگاه 
ــروز  ــم. ام ــخن می گوی ــی س ــام صنف ــک مق ی
«بحــران آب» بــرای همــه نــه امــری انتزاعی، بلکه 
پدیــده ای ملمــوس اســت. نغمه هــای جــدال آب 

از گوشــه و کنــار در حــال شنیده شــدن اســت.

 زعمــای خردمنــد قــوم در ایــن مرحلــه درصــدد 
مدیریــت مــدرن منابــع آبــی برآمدند. گرچــه راه 
چنــدان همــوار نبــود و بــرای برداشــتن هــر گامی 

بایــد صخره هــا را از میــان برداشــت.

ایــن میــان متولیــان بخــش کشــاورزی   در 
ــوزه  ــن ح ــرف در ای ــزان مص ــترین می ــه بیش ک
را بــه خــود اختصــاص داده اســت، تجهیــز 
اراضــی کشــاورزی را بــه سیســتم های نویــن 
ــای  ــد. آماره ــرار دادن ــتور کار ق ــاری در دس آبی
ــرو و وزارت جهــاد  رســمی مســئوالن وزارت نی
ــد  ــاالی 70 درص ــد ب ــان می ده ــاورزی نش کش
از منابــع آبــی در کشــور صــرف کشــاورزی 
می شــود و همــگان بــه ایــن بــاور رســیده اند 
کــه در صــورت نوســازی نکردن و تجهیزنشــدن 
ــده روشــنی  ــاری، آین ــن آبی ــه سیســتم های نوی ب
بــرای منابــع آبــی کشــور و کشــاورزی بــه مفهوم 
کلــی آن متصــور نیســت. حتــی نیــازی بــه گفتن 
هــم نیســت کــه یکــی از ارکان اجــرای ایــن امــر 
تولیــد محصــوالت باکیفیــت به ویــژه لولــه و 
اتصــاالت PVC اســت. امــا تولید کننــدگان ایــن 
ــی  ــی داخل ــر خودتحریم ــه درگی ــوزه چگون ح
شــده اند؟ تولیدکننــدگان ایــن صنعــت عــالوه بر 
ســایر صنایــع که بــا مشــکالت مشــترك روبه رو 
هســتند، مشــکالت خاص تــری نیز گریبانشــان را 
گرفتــه اســت کــه آن چیــزی جــز «تهیــه و تأمیــن 
مــواد اولیــه کــه توســط شــرکت های پتروشــیمی 

ــت. ــود» نیس ــه می ش ــورس کاال عرض در ب

 در شــرایط امــروز تأمیــن مواد اولیه مــورد نیاز که 
جــزء مواهــب طبیعی کشــورمان به شــمار می رود 
و بایــد نقطــه اتــکا و مزیتــی برای هــر تولیدکننده 
در ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــور ها باشــد بــه 
ــل  ــدگان تبدی ــرای تولیدکنن ــج ب ــده ای بغرن پدی

عباسعلی متوسلیان  
 عضو هیئت نمایندگان
اتـاق ایـران
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مرورى بر کارنامه مسکن

 خوب تا  بد کارنامه مسکن
در سال 1396

منبع: از پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان

ســال 96 بــرای بــازار مســکن تقریبــا ســال 

خوبــی بــود. هرچنــد کــه رکــود مســکن 

در ایــن بــازار کمــاکان حاکــم بــود اما دو 

ــازار رخ داد؛  ــن ب ــرای ای ــوب ب ــاق خ اتف

اولیــن اتفــاق خــوب اجمــاع برســراحیای 

ــود  ــوده ب ــای فرس ــازی بافت ه توانمندس

و ورود رئیس جمهــور بــه ایــن حــوزه 

باعــث شــد کــه امســال فرصــت تاریخــی 

ــای  ــای بافت ه ــر احی ــرای ام ــی ب خوب

فرســوده در کشــور ایجــاد شــود.

عبــاس آخونــدی از همــان روزی کــه ســکان 
دســت  بــه  را  شهرســازی  و  راه  وزاتخانــه 
ــر  ــه بهت ــود ک ــرده ب ــد ک ــا تاکی ــت، باره گرف
تمرکــز  به جــای  قبــل  دولت هــای  بــود 
برساخت و ســاز در بیابان هــا، تــوان خــود را بــر 
توانمندســازی بافت هــای فرســوده کــه دارای 
تاسیســات زیربنایــی و روبنایی اســت، متمرکز 
می کردنــد، امــا طــی دوره اول ســکان داری 
او بــر وزارتخانــه راه و شهرســازی، انبوهــی از 
واحدهــای نیمــه کاره مســکن مهــر باعــث شــد 
ــه راه و  ــوان وزارتخان ــادی از ت کــه بخــش زی
ــل واحدهــای نیمــه کاره  ــر تکمی شهرســازی ب

ــروژه مصــرف شــود. ــن پ ای

دولــت بــه ایــن حــوزه در بهمن مــاه ســال 
جــاری کلیــد خــورد کــه رئیس جمهــور طــی 
ــازی،  ــل وزارت راه وشهرس ــمی در مح مراس
ارتبــاط ویدئو کنفرانــس دســتور  از طریــق 
آغــاز اجــرای برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری 
ــان  ــهر، آذربایج ــب بوش ــتان های منتخ در اس
ــارس، کردســتان، همــدان،  شــرقی، تهــران، ف
مازنــدران، خراســان رضــوی و اصفهــان را 

ــرد. ــادر ک ص

ــی  ــه ط ــد ک ــرر ش ــرح مق ــن ط ــاس ای ــر اس ب
و  احیــا  مقدمــات  5 ســاله،  برنامــه  یــک 
ــای  ــه از بافت ه ــزار و 334 محل ــی ه بازآفرین
ــور  ــهری در کل کش ــد ش ــوده و ناکارآم فرس
ــه،  ــر محل ــه در ه ــه ای ک ــود، به گون ــم ش فراه
عــالوه بــر نوســازی و مقاوم ســازی واحدهــای 
مســکونی، کلیــه امکانات روبنایــی و زیربنایی، 
اعــم از فضاهــای فرهنگــی، شــهری، اجتماعی 
بــا  متناســب  محلــه،  هــر  در  اقتصــادی  و 
ــات در دیگــر محله هــای  ــن امکان وضعیــت ای
شــهر ارتقــا یابــد. امــا بــه فاصلــه چنــدی پــس 
از ایــن تصمیم، ســخنرانی مســکنی وزیــر راه و 
شهرســازی در مراســم 22 بهمــن و تاکیــد وی 
ــای  ــی احی ــره بانک ــود به ــرخ س ــش ن ــر کاه ب
ــان داد  ــد، نش ــه 6 درص ــوده ب ــای فرس بافت ه
کــه عــزم دولــت بــرای احیــای بافت هــای 

ــت. ــده اس ــزم ش ــوده ج فرس

ــکن  ــهیالت مس ــش تس ــال 96 افزای ــا در س ام

ــدی  ــاس آخون ــت عب ــا در دوره دوم مدیری ام
در وزارتخانــه راه و شهرســازی، بــه دلیــل 
اینکــه قطــار تکمیــل واحدهــای مســکونی 
مهــر بــه ایســتگاه تکمیــل و واگــذاری رســید 
واحدهــای  توانســت  دولــت  باالخــره  و 
نیمــه کاره ایــن پــروژه پرحاشــیه را ســر و 
ســامان دهــد و از گردنه هــای تنــد بالتکلیفــی 
عبورکنــد، بــه نظــر می رســد کــه باالخــره 
چرخــش  بــرای  مســاعدی  نســبتا  فضــای 
ــه ســمت احیــای  وزارت راه از مســکن مهــر ب
ــه  ــود و در نتیج ــاد ش ــوده ایج ــای فرس بافت ه
ــل  توجــه در ســال  ــی قاب ــن اقدامــات عمل اولی
جــاری بــرای حرکــت در ایــن مســیر صــورت 
ــال  ــاه س ــط دی م ــه اواس ــت، به طوری ک گرف
96 بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی، بــا 
مســکن  واحــدی   100 طــرح  کلنگ زنــی 
ــات نوســازی  ــه ســیروس تهــران عملی در محل
مســکن در برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری در 

ــد. ــاز ش ــد آغ ــق ناکارآم مناط

الگــوی  به عنــوان  مســکونی  طــرح  ایــن 
پشــتیبان طــرح پیشــگام برنامــه ملــی بازآفرینی 
در اســتان تهــران نــام بــرده و مقــرر شــد 
ــی  ــکن اجتماع ــرح مس ــوی ط ــق الگ ــه طب ک
طــرح  جزئیــات  مطابــق  شــود.  اجرایــی 
ــکونی  ــد مس ــاخت 55 هزارواح ــگام»، س «پیش
ــق 5 ســاله،  ــرای اف در بافــت فرســوده تهــران ب
ایــن  بــر  عــالوه  امــا  شــد.  هدف گــذاری 
ــف ورود  ــه عط ــه نقط ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
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ــا  ــد خانواره ــدرت خری ــت ق کــه ســبب تقوی
ــبتا  ــاق نس ــز اتف ــد نی ــکن ش ــن مس ــرای تامی ب
مثبتــی بــرای ایــن بــازار بــود. به طوری کــه 
شــورای  تصویــب  بــا  جــاری  ســال  در 
ســپرده  تســهیالت  رقــم  اعتبــار  و  پــول 
ــون  ــه 100 میلی ــم از 80 ب ــکن یک پس اندازمس
تومــان افزایــش داد، بنابرایــن بــه هــر زوج 200 
ــت. در  ــق گرف ــهیالت تعل ــان تس ــون توم میلی
همیــن حــال بانــک مرکــزی بــه بانــک عامــل 
بخــش مســکن مجــوز داد تــا اوال وام جعالــه را 
بــرای خریــداران مســکن بــه 20 میلیــون تومان 
افزایــش دهــد؛ ثانیــا 20 میلیــون تومــان وام 
ــد اوراق  ــه خری ــاز ب ــدون نی ــدون ســپرده و ب ب
پرداخــت کنــد و بــه  این ترتیــب برابــر مصوبــه 
خریــد  ســپرده  بــدون  وام  ســقف  شــورا، 
مســکن بــرای زوجیــن از 110 میلیــون بــه 140 

ــید. ــان رس ــون توم میلی

همچنیــن تســهیالت بدون ســپرده ای کــه از 
ــا پرداخــت  ــه مجرده ــک مســکن ب ــق بان طری
می شــد، پیــش از مصوبــه شــورای پــول و 
ــون  ــامل 60 میلی ــان ش ــون توم ــار 70 میلی اعتب
تومــان وام خریــد و 10 میلیــون تومــان جعالــه 
ــه اجــازه افزایــش  ــن مصوب ــق ای ــود، کــه طب ب
آن بــه 90میلیــون تومــان از طریــق افزایــش دو 
برابــری وام جعالــه و نیــز پرداخــت 10 میلیــون 
تومــان وام بــدون ســپرده و بــدون نیــاز بــه 
ــال  ــا س ــد. ام ــادر ش ــکن ص ــد اوراق مس خری
96 ســال پرهیاهویــی بــرای بخــش تقنینــی 
حــوزه مســکن بــود به طوری کــه تصویــب 
آیین نامــه کنتــرل ســاختمان در هیــات دولــت 
اصــالح  الیحــه  پیش نویــس  تهیــه  نیــز  و 
قانــون نظام مهندســی نشــان داد کــه وزارت 
ــالش  ــر ت راه مترصــد آن اســت کــه عــالوه ب
بــر رونــق بــازار مســکن و نیــز تمرکــز بــر 
احیــای بافت هــای فرســوده درعین حــال از 
به روزرســانی قوانیــن حــوزه نظام مهندســی 
و مقــررات ملــی ســاختمان نیــز غفلــت نکنــد.

96   در  ســال  انتهــای  تــا  موضــوع  ایــن 
کش و قــوس و رفت وآمــد بــود  و هنــوز بــه 
علی رغــم  امــا  اســت.  نرســیده  ســرانجامی 
باالخــره  دولــت  می رفــت  انتظــار  اینکــه 
ــی از  ــوان یک ــی، به عن ــکن اجتماع ــرح مس ط
ــد  ــار کم درآم ــردن اقش ــای خانه دارک گزینه ه
را بــه مرحلــه عملیاتــی برســاند، متاســفانه 

بانــک ملــی بــرای ارائــه تســهیالت بانکــی نیــز 
ــرای  ــال 96 ب ــه در س ــود ک ــدی ب ــاق جدی اتف
ــم خــورد. به طوری کــه  صنعــت ســاختمان رق
اگــر تاکنــون تنهــا بانــک مســکن نســبت 
بــه پرداخــت وام درحــوزه مســکن اقــدام 
می کــرد، در ســال جــاری بــا ورود بانــک 
دریافــت  امــکان  عرصــه  ایــن  بــه  ملــی 
تســهیالت از طریــق خریــد اوراق گواهــی 
حــق تقــدم اســتفاده از وام مســکن از انحصــار 

ــد. ــارج ش ــکن خ ــک مس بان

امســال همیــن وزارتخانــه بــا همــکاری بانــک 
مســکن اقــدام بــه راه انــدازی صندوق هــای 
آن  هــدف  کــه  کــرد  ســاختمان  و  زمیــن 
تقویــت ســمت عرضــه و تولیــد مســکن از 
ــداز ســرمایه گذاران  طریــق جمــع آوری پس ان
خــرد و اختصــاص آن بــه ســاخت پــروژه 
ســپس فــروش واحدهای ســاختمانی و تقســیم 
عوایدناشــی از فعالیــت صنــدوق زوجیــن و 
عنــوان  ســرمایه گذاران  بیــن  در  ســاختمان 
ــه  ــدازی اولی ــال راه ان ــن ح ــا در همی ــد. ام ش
ــال 96، از  ــتغالت در س ــالك و مس ــامانه ام س
ــه  ــط وزارتخان ــه توس ــود ک ــی ب ــر اتفاقات دیگ
راه و شهرســازی عملیاتــی شــد. بــه گفتــه 
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن 
ــذ  ــور اخ ــامانه به منظ ــن س ــی ای ــی اصل کارای
مالیات هــای مســتقیم اســت و وزارتخانــه راه و 
شهرســازی به صــورت آنالیــن اطالعــات ایــن 
ســامانه را در اختیار ســازمان مالیاتــی و وزارت 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــرار می ده ــی ق ــاد و دارای اقتص
ــای  ــون مالیات ه ــرای قان ــت اج از آن در جه

ــد. ــره بگیرن مســتقیم به

•  فعالیت های مسکنی دولت یازدهم

طــرح مســکن مهــر از ســال 1386 بــه موجــب 
ــال 1386(  ــه س ــون بودج ــره 6 قان ــد د تبص )بن
قانــون ســاماندهی و  شــروع و در راســتای 
حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن )مصــوب 
ســال1387( ادامــه یافــت، در اجــرای ایــن 
ــد  ــرای 2/211/000 واح ــوع ب ــرح در مجم ط
ــده  ــد ش ــرارداد منعق ــل ق ــای عام ــا بانک ه ب
اســت. تاکنــون از کل واحدهــای مذکور، کار 
ــیده  ــام رس ــه اتم ــد ب ــاخت1/933/000 واح س
) و مابقــی واحدهــا به صــورت نیمه تمــام در 

عــدم تامیــن مالــی ایــن طــرح باعــث شــد کــه 
ــل از  ــد ســنوات قب کمــاکان ایــن طــرح همانن

ــد. ــور نکن ــذی عب ــه کاغ مرحل

ــه  ــت ارائ ــی از باب ــال متفاوت ــا س ــال 96 ام س
واحدهــای  دربــاره  آمارهــای  قابل توجــه 
ــاس  ــه براس ــود به طوری ک ــکنه ب ــی از س خال
ــی در کشــور  برآوردهــا ارزش خانه هــای خال
حــدود 200 میلیــارد دالر عنــوان شــد، هرچنــد 
کــه نوســانات دالر قطعــا ایــن آمــار را دچــار 
ــه نظــر  ــا در ســال جــاری ب ــد. ام ــر می کن تغیی
ــرای  ــات الزم ب ــره مقدم ــه باالخ ــد ک می رس
تصحیــح نظــام مالیــات در بخــش مســکن 
فراهــم شــد. معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر 
ــای  ــی از برنامه ه ــا یک ــازی اساس راه و شهرس
امســال  وزارت راه و شهرســازی را گام نهــادن 
در ایــن عرصــه عنــوان و تاکیــد کــرد کــه 
ــور  ــا وزارت ام ــل ب ــا تعام ــم ب ــعی می کنی س
ــی  ــع مالیات ــی در طــرح جام اقتصــادی و دارای
رونــدی را اجــرا کنیــم کــه ابــزار مالیاتــی 
بتوانــد واحدهــای خالــی از ســکنه را در بــازار 

خریدوفــروش وارد کنــد.

امــا ســال 96 مقررشــده بــود کــه آغــاز پایــان 
پرونــده طــرح مســکن مهــر باشــد و بارهــا 
مســئوالن وزارت راه تاکیــد کــرده بودنــد 
ــه  ــر مختوم ــکن مه ــده مس ــال 96 پرون ــه س ک
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ــد، ای ــد ش خواه
وعــده بــه دلیــل تنگناهــای مالــی محقــق 
ــری  ــد اصغ ــه احم ــه گفت ــه ب ــد. به طوری ک نش
بســیار  پیگیری هــای  علی رغــم  مهرآبــادی 
زیــاد وزیــر راه و شهرســازی در تخصیــص 
اعتبــارات موردنیــاز بــرای پیشــبرد پروژه هــای 
متأســفانه  کشــور  ســطح  در  مهــر  مســکن 
ســال96 هیــچ مبلغــی در ایــن حــوزه دریافــت 
ــه  ــود ک ــالی ب ــال96 س ــا س ــت. ام ــرده اس نک
قانــون  اصــالح  بــرای  را  دولت گام هایــی 
پیش فــروش مســکن برداشــت به طوری کــه 
ــن  ــاختمان مت ــکن و س ــاون مس ــه مع ــه گفت ب
پیش نویــس اصــالح قانــون فــروش آپارتمــان 
بــا باالتریــن توافــق میــان دولــت و انبوه ســازان 
ــورای  ــس ش ــه و در مجل ــاری تهی ــال ج در س

ــت. ــری اس ــال پیگی ــالمی در ح اس

ارائــه  انحصــار  شکســت  حــال  همیــن  در 
ــکن و ورود  ــک مس ــکن از بان ــهیالت مس تس
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مراحــل مختلــف ســاخت قراردارنــد( و از ایــن 
تعــداد، 1/829/000 واحــد افتتاح شــده اســت.

واحدهــای  از  یازدهــم  دولــت  عملکــرد 
ســال   3 طــی  فوق الذکــر  افتتاح شــده 
اخیــر818/000 واحــد اســت و بــر اســاس 
آمارهــای ارائه شــده تــا پایــان دولــت یازدهــم 
ایــن عــدد از مــرز 845/000 واحــد گذشــت.

ــورد  ــع م ــن مناب ــور تامی ــه منظ ــزی ب برنامه ری
ــر و  ــکن مه ــروژه مس ــل پ ــت تکمی ــاز جه نی
خدمــات زیربنایــی و روبنایــی، فــارغ از مســیر 
اســتقراض از بانــک مرکــزی )اســتمهال10 
ــش  ــر، افزای ــکن مه ــاری مس ــط اعتب ــاله خ س
ــای  ــه اقتض ــر ب ــکن مه ــهیالت مس ــقف تس س
پــروژه از 30 تــا 40 میلیــون تومــان و کاهــش 
نــرخ ســود خــط اعتبــاری بــرای بانک مســکن 
بــه میــزان 2 درصــد کمتــر از ســود تســهیالت 

مســکن مهــر(

بازنگــری و به روزرســانی طــرح جامــع مســکن 
ــه عنــوان نقشــه راه سیاســتگذاری در بخــش  ب
مســکن کــه در ســال های 93 و 94 انجــام شــده 
ــهیالت  ــام تس ــالح نظ ــری و اص ــت. بازنگ اس
مســکن: از جملــه افزایــش قابــل توجــه ســقف 
تســهیالت ســاخت و خریــد مســکن و ایجــاد 
ــی در  ــهیالت پرداخت ــقف تس ــرای س ــز ب تمای
ــر  ــرایط ه ــای ش ــه اقتض ــف ب ــهرهای مختل ش
شهرســقف تســهیالت از محــل اوراق گواهــی 
حــق تقــدم در تهــران، شــهرهای بــزرگ و 
ــا  ــا 40 ، 50 ت ــب  ت ــاط شــهری به ترتی دیگــر نق
60 میلیــون تومــان و بــرای زوجیــن بــه 70، 90 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای ــون توم و 110 میلی
همچنین تســهیالت ســاخت در 3 ســقف 110 ، 
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــان ب ــون توم 130 و 150 میلی
ــن در  ــاوری نوی ــی و فن ســاخت ســنتی، صنعت
تهــران قابــل پرداخــت اســت. ایــن رقــم بــرای 
ســایر شــهرها بــه تناســب موقعیــت شــهر 

ــت. ــر اس ــی پایین ت اندک

ــک  ــم بان ــداز یک ــدوق پس ان ــدازی صن راه ان
خانه اولی هــا  از  حمایــت  بــرای  مســکن 
ــران،  ــدوق درته ــن صن ــهیالت ای ــقف تس س
ــه  ــاط شــهری ب ــزرگ و دیگــر نق شــهرهای ب
ترتیــب40 60، و 80 میلیــون تومــان و بــرای 
زوجیــن،80 ، 120 و 160 میلیــون تومان اســت.

در  تســهیالت  ایــن  ســود  نــرخ  همچنیــن 

ــکن  ــن مس ــه تامی ــک ب ــرای کم ــی ب اجتماع
ــه در  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــا ص کم درآمده
ایــن برنامــه کمک هایــی در قالــب تســهیالت 

ــد ــاخت و خری س

بــه  تســهیالت  پرداخــت  ملکــی،  مســکن 
ســاخت  اســتیجاری،  مســکن  ســازندگان 
مســکن اســتیجاری، پرداخــت کمــک اجــاره 
و وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن پیش بینــی 

ــت. ــده اس ش

تهیــه طرح تضمیــن معامــالت فروش اقســاطی 
مســکن در بانــک مســکن )ضوابــط طــرح 
فــروش اقســاطی مســکن توســط فروشــنده بــه 
ــن  ــکن تدوی ــک مس ــن بان ــا تضمی ــدار ب خری

شــده اســت.(

ــهیالت  ــداز و تس ــای پس ان ــای صندوق ه احی
مســکن )بــه صــورت منطقــه ای( دســتورالعمل 
بــر  نظــارت  و  فعالیــت  تأســیس،  اجرایــی 
مســکن  تســهیالت  و  مؤسســات پس انــداز 
در تاریــخ 1395/06/16 بــه تصویــب شــورای 
پــول و اعتبــار رســیده اســت. شــایان ذکــر 
ــه  ــده در س ــاری ارائه ش ــای تج ــت طرح ه اس
اســتان اصفهــان، فــارس و بوشــهر و همچنیــن 
ایــن  راه انــدازی  جهــت  مکــران  ســواحل 
ــن ســرمایه ی  موسســات توســط شــرکت تامی

ــت. ــی اس ــت بررس ــکن در دس ــک مس بان

لیزینــگ  از  اســتفاده  ضوابــط  بازنگــری 
امانــی ،  حســاب های  راه انــدازی  مســکن ، 
ــی  ــاب های امان ــدازی حس ــتورالعمل راه ان دس
ــعب  ــه ش ــکن ب ــک مس ــط بان ــن و توس تدوی

ــت. ــده اس ــالغ ش ــود اب خ

بانــک مســکن  تبدیــل  بــرای  زمینه ســازی 
پیش نویــس  توســعه ای  بانــک  یــک  بــه 
مصوبــه توسعه ای شــدن بانــک مســکن بــه 
ــتورالعمل  ــده و دس ــال ش ــت ارس ــات دول هی
توسعه ای شــدن بانــک مســکن نیــز در شــورای 

پــول و اعتبــار در دســت بررســی اســت.

•   افزایش سرمایه بانک مسکن 

ســرمایه بانــک مســکن بــه میــزان 5000 میلیارد 
تومــان از محــل منابــع تبصــره 35 قانــون بودجه 

ســال 1395 افزایــش یافته اســت.

ســایر  در  و  درصــد  فرســوده 8  بافت هــای 
اســت. درصــد   9/5 مناطــق 

عملکــرد: منابــع )تــا تاریــخ 1395/12/07( 
تعداد حســاب های افتتاحــی: 147 هــزار فقــره، 
مبلــغ: 9,31میلیــارد ریــال ســپرده مصــارف 
)تــا پایــان بهمــن 1395(: تعــداد تســهیالت 
ــارد  ــغ: 6,2میلی ــره ، مبل ــزار فق ــی: 4,4 ه اعطای
ــازی در  ــی: ظرفیت س ــهیالت اعطای ــال تس ری
بــازار ســرمایه بــه منظــور تامیــن مالــی مســکن

•   ایجاد صندوق زمین و ساختمان

تاکنــون تعــداد 4 صنــدوق ســرمایه گذاری 
تهــران،  شــهرهای  در  وســاختمان  زمیــن 
اراك، تبریــز و شــهر ری بــا ظرفیــت 595 
واحــد مســکونی و 4 واحــد درمانــی بــا هزینــه 
ــدون  ــال )ب ــارد ری ــر 929 میلی ــغ ب ــاخت بال س
احتســاب ارزش زمیــن و پروانــه ســاخت( 

راه انــدازی شــده اســت.

•   ایجاد بازار رهن ثانویه

تاکنــون و در یــک مرحلــه مبلــغ 3000 میلیارد 
ــه  ــورس عرض ــازار ب ــی در ب ــال اوراق رهن ری
ــدن  ــی ش ــد اجرای ــن رون ــت. همچنی ــده اس ش
فــاز دوم عرضــه اوراق رهنــی بــه ارزش 7000 
میلیــارد ریــال توســط بانک مســکن در دســت 

بررســی اســت.

•   راه اندازی شرکت تامین سرمایه 
مسکن

بانــک  مســکن  ســرمایه  تامیــن  شــرکت 
مســکن، مجــوز فعالیــت از ســازمان بــورس و 
ــدازی  اوراق بهــادار را دریافــت کــرده و راه ان

ــت. ــده اس ش

•    تدوین و تصویب برنامه مسکن 
کم درآمدها

ــرای اجــرای ســاالنه 100 هــزار  برنامه ریــزی ب
ــال های 1396-1400  ــی س ــوار ط ــد. خان واح
مســکن  و  حمایتــی  مســکن  قالــب  دو  در 

گزارش
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ــای  ــازی بافت ه ــازی و بهس ــر نوس ــز ب تمرک
ــره  ــزار فق ــت 300 ه ــهری پرداخ ــوده ش فرس
بافــت  در  ســاخت  ارزان قیمــت  تســهیالت 
فرســوده مصــوب شــده و حــدود 40 هــزار 
ــی از  ــوارد پرداخت ــز م ــه ج ــهیالت ب ــره تس فق
محــل مســکن مهــر در بافت هــای فرســوده 
اســت. گســترش  شــده  پرداخــت  شــهری 
ســامانه اطالعــات بــازار امــالك ایــران در 
ــت،  ــیراز، رش ــان، ش ــهد، اصفه ــهرهای مش ش

ــان. ــزد و زنج ی

نتایــج ایــن نظرســنجی کــه زمســتان 
بــه               پاســخ  بــرای  ســال گذشــته 
شــد،  انجــام  کلیــدی  پرســش   8
نشــان می دهــد از نــگاه اکثریــت 
ــکن،  ــاد مس ــان اقتص ــق کارشناس مطل
ــر  ــه اواخ ــد ک ــالت خری ــق معام رون
96 در بــازار مســکن شــهر تهــران 
ــز  ــد نی شــکل گرفــت، در ســال جدی
 بــا شــیب مالیــم ادامــه می یابــد؛

همــه  در  خریــد  بــه  اقبــال  به طوری کــه 
امــا  می شــود،  تقویــت  ملکــی  گروه هــای 
نبــض معامــالت در واحدهــای کوچــک و 
«بــزرگ  و  «لوکس» هــا  از  بیــش  متوســط 
ــی  ــد تحلیل های ــود. برآین ــد ب ــا خواه متراژ» ه

ــداد  ــن تع ــه و از ای ــرار گرفت ــرح ق ــش ط پوش
ــزار  ــزار و 542 ه ــون و 576 ه ــک میلی ــه ی ک
واحــد بــه اتمــام رســیده اســت. از تعــداد 
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــت یازده ــور در دول مذک
ــدام  ــد اق ــزارو 827 واح ــداد 331 ه ــه تع 95 ب
شــده اســت. تکمیــل و تحویــل 41 بیمارســتان 
ــش از  ــرمایه گذاری بی ــا س ــت ب ــا 3388 تخ ب
ــت در  ــه وزارت بهداش ــال ب ــارد ری 5700 میلی

ــم. ــت یازده دول

حول وحــوش تــورم یــا تــا حــدودی بیشــتر از 
کرده انــد. پیش بینــی  را  آن» 

کارشــناس  و  اقتصــادی  صاحب نظــر   30
مطــرح در بخــش مســکن و ســاختمان بــا 
«دنیای اقتصــاد»،  نظرســنجی  در  شــرکت 
را   97 ســال  در  ملــک  بــازار  چشــم انداز 
تصویــر کردنــد. این نظرســنجی زمســتان ســال 
گذشــته بعــد از بــروز رونــق در معامــالت 
خریــد آپارتمــان در پایتخــت انجــام شــد 
مهم تریــن  بــه  آن،  در  شــرکت کننده ها  و 
بــرای  جدیــد  ســال  در  کــه  پرســش هایی 
ــازار  طیف هــای مختلــف فعــال و حاضــر در ب
مســکن مطــرح اســت -یــا به وجــود می آیــد- 
در  پاســخ ها  و  پرســش ها  داده انــد.  پاســخ 
ــهر  ــکن ش ــازار مس ــه ب ــوط ب ــنجی، مرب نظرس
تهــران اســت و افــق زمانــی بررســی بــازار نیــز 

•   نوسازی و بهسازی مسکن روستایی 

مســکن  نوســازی  و  بهســازی  منظــور  بــه 
در  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  و  روســتایی 
مناطــق روســتایی، از زمــان شــروع طــرح ویــژه 
نوســازی و بهســازی مســکن روســتایی از ســال 
84 ســاالنه بــه تعــداد 200 هــزار واحــد از 
ــاص  ــهمیه اختص ــل س ــای عام ــق بانک ه طری
داده شــده اســت  کــه در طــی ســنوات اجرایــی 
ــت  ــد تح ــزار واح ــون و 758 ه ــک میلی ــه ی ب

ــاره  ــنجی، درب ــرکت کننده  ها در نظرس ــه ش ک
عوامــل موثــر بــر تــداوم رونــق معامــالت 
ــد،  ــه کردن ــاد» ارائ ــای اقتص ــه «دنی ــی ب مصرف
 96 ســال  کــه  همان طــور  می دهــد  نشــان 
تغییــرات کاهشــی نــرخ ســود ســپرده های 
بانکــی توانســت نقــش موثری در شــکل گیری 
تقاضــای موثــر از جملــه خریدهای ســرمایه ای 
ــد  ــال جدی ــد، در س ــا کن ــک ایف ــازار مل در ب
ــر را  ــترین تاثی ــول بیش ــازار پ ــوالت ب ــز تح نی
در جهت گیــری بــازار مســکن بــه همــراه 
شــرط  نظردهنده هــا،  درصــد   53 دارد. 
ــرایط  ــهیل ش ــالت را «تس ــق معام ــداوم رون ت
دریافــت وام خریــد مســکن و رفــع اشــکاالت 
کرده انــد.  معرفــی  وام دهــی»  در  موجــود 
ــت  ــت قیم ــاره وضعی ــان درب ــب کارشناس اغل
مســکن نیــز از بیــن 4 گزینــه، «افزایــش قیمــت 

30 صاحب نظر بخش مسکن با شرکت در 

یک نظرسنجى، چشم انداز بازار ملک در 

نیمسال اول 97 را تصویر کردند.

چشم انداز 
 بازار ملک
9 7 ل  و ا ل  نیمســا ر  د

منبع: رادیو سهام به نقل از دنیای اقتصاد

گزارش - مروری بر کارنامه مسکن
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بــه نیم ســال اول 97 اختصــاص دارد به طــوری 
ــک  ــازار مل ــم انداز ب ــران، چش ــه صاحب نظ ک
در حوزه هــای «معامــالت خریــد» و همچنیــن 
قــرار  تحلیــل  مــورد  را  ســاز»  و  «ســاخت 
«دنیای اقتصــاد»  نظرســنجی  نتایــج  داده انــد. 
ــان  ــکن 97 نش ــازار مس ــا از ب ــب 30 نم در قال
می دهــد: طــی دو فصــل اول ســال جدیــد، 
ــالت  ــه معام ــت ک ــی آن اس ــار کارشناس انتظ
خریــد مســکن در مســیر رونــق پیــش رود. 
73 درصــد شــرکت کننده ها در نظرســنجی 
ــروش  ــد و ف ــض خری ــه «نب ــه اینک ــخ ب در پاس
واحدهــای مســکونی در نیمــه اول ســال 97 
کرده انــد،  اعــالم  بــود؟»  خواهــد  چگونــه 
معامــالت آپارتمــان  در بــازار بــا شــیب مالیــم، 
ــد افزایشــی را طــی خواهــد کــرد. آینــده  رون
در  پرســش  مهم تریــن  به عنــوان  قیمت هــا 
ــای  ــر از محوره ــی دیگ ــز یک ــک نی ــازار مل ب
ــگاه  ــت. از ن ــنجی اس ــن نظرس ــت گانه ای هش
ــرات(،  ــد نظ ــان )77 درص ــت کارشناس اکثری
ــا  ــا ت ــر ی ــد براب ــال جدی ــکن در س ــورم مس ت
عمومــی  تــورم  نــرخ  از  بیشــتر  حــدودی 
بــود. 20 درصــد شــرکت کننده ها  خواهــد 
ــا    ــت را ت ــش قیم ــه افزای ــنجی، دامن در نظرس
بیســت و پنــج درصــد پیش بینــی می کننــد امــا 
هیــچ یــک از کارشناســان در ایــن نظرســنجی 
انتظــار جهــش شــدید )رشــد قیمــت بیــش از 

25 درصــد( را ندارنــد.

مســکن  بــازار  نخبــگان  کــه  تحلیل هایــی 
در جریــان پاســخ بــه ســواالت نظرســنجی 
نشــان  کردنــد،  ارائــه  «دنیای اقتصــاد»  بــه 
می دهــد: آنچــه در اواخــر ســال گذشــته و در 
ــک  ــالت مل ــق معام ــکل گیری رون ــان ش جری
لوکــس  واحدهــای  فــروش  رشــد  باعــث 
نقدینگی هــای  ورود  شــد  بزرگ متــراژ  و 
ســپرده های  مبــدا  از  بــازار  ایــن  بــه  کالن 
ــود  ــرخ س ــت ن ــر بازگش ــت تاثی ــی )تح بانک
ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــد( ب ــطح 15 درص ــه س ب
ــای  ــن، واحده ــده زمی ــای عم ــکل خریده ش
بــزرگ و البتــه آپارتمان هــای کوچــک و 
متوســط متــراژ بــروز کــرد. تغییر کاهشــی نرخ 
ــک  ــر تحری ســود بانکــی در نیمــه پارســال، ب
ــی  ــپرده های بانک ــی دارای س ــای مصرف تقاض
خــرد نیــز تاثیــر قابــل مالحظــه داشــته اســت. 
ــاالی خریدهــای ســرمایه ای ملــک  ــا وزن ب ام

«پایــان محرومیــت از تســهیالت لیزینــگ» 
اعــالم کردنــد. آینــده ســرمایه گذاری های 
مســکونی-  ســاز  و  -ســاخت  ســاختمانی 
نیــز پرســش دیگــر ایــن نظرســنجی اســت 
وضعیــت  کارشناســان،  درصــد   60 کــه 
ــی را مشــابه  آپارتمان ســازی طــی ماه هــای آت
ســال  کرده انــد.  توصیــف  گذشــته  ســال 
ــک  ــد از ی ــراژ ســاخت و ســاز بع گذشــته، تی
ــدا  ــش پی ــی، افزای ــد منف ــاله رش ــه س دوره س
ــخ  ــدند. پاس ــازار ش ــازنده ها وارد ب ــرد و س ک
ــن پرســش نشــان  ــه ای ــت کارشناســان ب اکثری
ــاخت و  ــال جدیدس ــه اول س ــد در نیم می ده
ســاز کمــاکان وضعیــت پیش رونــق را تجربــه 
ــه  می کنــد. آخریــن پرســش در نظرســنجی، ب
فرجــام طــرح ملــی بازآفرینــی شــهری -برنامــه 
ســاخت 100 هــزار واحــد مســکونی در بافــت 
ــه اواخــر  ــن برنام ــوط اســت. ای فرســوده- مرب
رئیس جمهــوری  فرمــان  بــا  ســال گذشــته 
ــده  ــه آین ــان ب ــا کارشناس ــورد ام ــتارت خ اس
گزینــه  نیســتند.  خوش بیــن  طــرح  ایــن 
ــی  ــدم همراه ــر ع ــرا به خاط ــی در اج «ناکام
ــازی»،  ــهیالت نوس ــت تس ــا در پرداخ بانک ه
بیشــترین رای را در مقایســه بــا گزینه هــای 
ــت  ــت آورده اس ــنجی به دس ــر در نظرس دیگ
کــه از مســیر ســخت و پــر پیــچ و خــم دولــت 
و ســرمایه گذاران بافــت فرســوده در ســال 

جدیــد حکایــت دارد.

ــال 96،  ــان س ــکن در پای ــت مس ــد قیم ــر رش ب
ــه سیاســت گذاران محســوب  نوعــی هشــدار ب
می شــود کــه در ابتــدای ســال جدیــد از بابــت 
تاثیــر آنــی تحــوالت نــرخ بازدهــی بــازار 
رقیــب مســکن )بــازار پــول(، بایــد مــورد 
توجــه مســوالن قــرار گیــرد. ایــن هشــدار، بــه 
ــده  ــس ش ــنجی منعک ــج نظرس ــی در نتای نوع
اســت به طــوری کــه کارشناســان، از بیــن        
4 عامــل احتمالــی اثرگــذار بــر وضعیــت بــازار 
مســکن 97، بیشــترین رای را بــه گزینــه «نــرخ 
ســود ســپرده های بانکــی» داده انــد. اواخــر 
ــازار  ــس ب ــش لوک ــروش بخ ــته ف ــال گذش س
مســکن شــهر تهــران نیــز بــا رشــد مثبــت همراه 
شــد به طــوری کــه دمــای معامــالت در مناطــق 
ــق  ــا از مناط ــی ماه ه ــران در برخ ــهر ته باالش
مصرفــی فراتــر رفــت. 70 درصــد کارشناســان 
در نظرســنجی، وضعیــت ایــن بخــش از بــازار 
در نیمــه اول امســال را رونــق معامــالت عنــوان 
آن  رونــق  شــدت  معتقدنــد  امــا  می کننــد 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــای مصرف ــر از واحده کمت
مســکن  بخــش  درصــد صاحب نظــران   60
ــان  ــد آپارتم ــالت خری ــده معام ــد عم معتقدن
در ســال جدیــد بــه ترتیــب متوجــه واحدهــای 
ریزمتــراژ و متوســط متــراژ اســت و مناطــق 
جنوبــی و معمولــی پایتخــت نیــز کانــون خرید 

می شــود. فروش هــا  و 

اکثریــت کارشناســان، ضامــن رونــق معامالت 
مســکن در بهــار و تابســتان 97 را «اصــالح 
فرآینــد فعلــی پرداخــت تســهیالت خریــد 
 53 نــگاه  از  کرده انــد.  معرفــی  مســکن» 
نظرســنجی،  در  شــرکت کننده ها  درصــد 
در صورتــی کــه طــول دوره انتظــار بــرای 
ــاط  ــن اقس ــد و همچنی ــم باش ــت وام ک دریاف
ــه  ــد، دامن ــدا کن ــش پی ــه وام اوراق کاه ماهان
ــداد  ــاظ تع ــه لح ــان ب ــی متقاضی ــش مال پوش
ــد  ــش خواه ــن محــل افزای ــا از ای وام گیرنده ه
ــزار  ــز اب ــی نی ــارات تورم ــرل انتظ ــت. کنت یاف
معامــالت  رونــق  تضمین کننــده  دیگــر 
ــتقیم  ــکل غیرمس ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس مصرف
و  ســرمایه ای  تقاضــای  کاهــش  باعــث 
نتیجــه  در  و  ملــک  بــازار  در  ســفته بازی 
جلوگیــری از افزایــش قیمــت مســکن خواهــد 
ــراد  ــد اف ــنجی، 13 درص ــن نظرس ــد. در ای ش
ــکن را  ــی مس ــالت مصرف ــق معام ــرط رون ش

چنــد پیش بینــى 

کارشناســان  از 

ــکن  ــازار مس ب

ــال 1397 براى س

گزارش
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بهروز ملکی/کارشناس مسکن:
محتمل  ترین سناریو در سال جاری افزایش نرخ 

رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم است.

علی چگنی /    مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن:
ــازار  ــی ب ــه کنون ــا روی ــود ب ــی می ش ــش بین  پی
ــع آن  ــه تب ــا و ب ــش تقاض ــاهد افزای ــکن، ش مس
ــرای  ــا ب ــد تقاض ــه و رش ــدور پروان ــش ص افزای

ــیم. ــاختمانی باش ــح س ــواد و مصال م

محمدرضا رضایی / رئیس کمیسیون عمران مجلس: 
افزایش قیمت مسکن با شرایط فعلی ادامه خواهد 
داشت و پیــش بیـنـی مـا  این است که اگر دولت 
به سمت پـرداخت تسهیالت  ارزان قیـمت نــرود 

همچنان رشد قیمت، بازار را درگیر خواهد کرد.

افشین پروین پور / کارشناس اقتصاد مسکن:
ــردم  ــد م ــرای اشــتغال و درآم ــی کــه ب ــا زمان ت
اتفــاق خوبــی روی ندهــد، رکــود مســکن 

می شــود. ســنگین تر  و  ســنگین  

غالمحسن طاهری / کارشناس امور بین الملل: 
در فضــای کلــی معامــالت ایــن روز هــای بــازار 
مســکن و دیگــر شــهر های بــزرگ، تحلیل هــای 
ــد  ــخص می کن ــران مش ــی صاحب نظ کارشناس
کــه بــازار معامــالت ملــک، هــم اکنــون منتظــر 
برنامه هــای دولــت و انبوه ســازان مســکن اســت.

مجید کیان پور/ عضو کمیسیون عمران مجلس: 
در اوایل سال 97 حبـابی در بازار مسکن ایجاد 
خواهـد شد، گفت: دست کم حدود دو تا سه 

سال طول می کشد تا این حباب تخلیه شود.

حسام عقبایی /  نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران 
امالك تهران:

ــا  ــد اجاره به ــزان رش ــم می ــی می کنی ــش بین پی
منطبــق و متناســب رشــد قیمــت مســکن باشــد و 

بیشــتر از ایــن رقــم منطقــی نیســت.

مصطفی قلی خسروی/رییس اتحادیه مشاوران امالك: 
ــال  ــه س ــد ک ــان می ده ــکن نش ــالت مس معام
آینــده 2 درصــد بیشــتر از شــاخص نــرخ تــورم 

ــد. ــش می یاب ــکن افزای ــت مس قیم

مهدی سلطان محمدی / کارشناس مسکن:
وقتــی در بــازار ارز تالطــم ایجــاد می شــود 
توجهــات بــه آن بــازار بیشــتر شــده و بــازار 

مســکن تــا حــدی دچــار وقفــه می شــود.

مهدی روانشادنیا / کارشناس مسکن: 
ــازار مســکن، پیــش بینــی  ــی ب ــا بررســی میدان ب
می شــود تــا پایــان بهــار 97 رونــق بــازار در کنــار 

ثبــات قیمت هــا را داشــته باشــیم.

ایرج  رهبر/   نائب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران:
اگــر چه بــه عقیــده کارشناســان، بازار مســکن از 
رکــود ســابق خــود خــارج شــده امــا اگــر دولت 
بــه ایجــاد موانــع در ایــن بــازار ادامــه دهــد دوباره 

بــه رکــود گذشــته برمی گردیــم.

عباس شوکتی/کارشناس مسکن:
ــاختمانی  ــح  س ــدی از مصال ــتفاده 95 درص  اس
ــکونی  ــد مس ــون واح ــود 2/5 میلی ــی، وج داخل
خالــی از ســکنه و در نهایت پرداخت تســهیالت 
ــق را در  ــد رون ــه توســعه گران می توان ــی ب اجرای

ســال آینــده بــه بــازار مســکن وارد کنــد.

منبع: بورس 98

گزارش - مروری بر کارنامه مسکن
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درحــال حاضــر بیشــترین لولــه و اتصاالت 
مصرفــی در بخــش فاضــالب ســاختمان از 

پلیمرهــای PP و  PVC اســت.

در فاضالب ساختمان مهمترین ویژگی هایی 
که لـولـه و اتصـاالت PVC دارنـد، به طـور 

خالصه توضیح داده شده است.

خواص بازدارندگى آتش:

زمانی که یک ماده مشتعل می شود این خطر به طور 
مستقیم به قابلیت اشتعال آن مرتبط می شود. یکی از 

قابل اطمینان ترین آزمونهای اشتعال پذیری در مقیاس 
کوچک، آزمون شاخص حدی اکسیژن است که 
در واقع اندازه گیری غلظت اکسیژن در مخلوطی 
از اکسیژن/نیتروژن است که برای ادامه ی احتراق 
الزم است.ماده ای با مقدار  LOI باالتر از 21 )هوا 
شامل 21%اکسیژن است( نباید در هوا و در دمای 

اتاق دچار سوختگی شود و مقدار باالی 25 تا 27 به 
این معنی است که این ماده تنها تحت حرارت بسیار 

باال خواهد سوخت.PVC سخت دارای شاخص 
اکسیژن بین 45 تا50 می باشد که درمقایسه باچوب با 
  LOI که 21تا22 و بسیاری از ترموپالستیک ها LOI

 17تا 18 مقاومت قابل توجهی دارد.

 مقدار شاخص اکسیژن در دمای اتاق، برای مواد 
مختلف در جدول زیرذکر شده است.

نسبت به این دو است.

 مقاومت در برابر هوا(عوامل جوى):

مواد لوله هاي pvc دارای حفاظ UV کافی که 
معموال دي اکسید تیتانیوم )TiO2( است و می تواند 

در فضاي باز حداقل به مدت یک سال نگه داري 
شود. مراقبت هاي ویژه اي باید صورت گیرد تا 

لوله هاي PVC که براي استفاده در فضاي باز فرموله 
شده است به یک محصول مقاوم در برابر عوامل 

جوي تضمین شود در غیر این صورت ممکن است 
ارائه عمکلرد در فضاي باز رضایت بخش نباشد.

مواد PVC می تواند با مقدار مناسبی از دي اکسید 
تیتانیوم براي تولید یک محصول با مقاومت جوي 

باال ترکیب شود که می توان به محصوالتی همچون 
سایدینگ، پروفیل پنجره ها و... اشاره کرد. در این 

ترکیبات PVC در فرموالسیون از رزین PVC، ماده 
حفاظ در برابر UV و دیگر افزودنی ها و مواد مقاوم 

در برابر هوا استفاده می شود.

هزینه تمام شده:

با توجه به استفاده تعداد زیاد بست برای مهار 
لوله های پلی پروپیلن و به علت اینکه در هر یک متر 
حداقل از دو عدد بست استفاده می شود به عالوه با 

توجه به اینکه مواد اولیه لوله های پلی پروپیلن نازل تر 
از پی وی سی است،هزینه پیاده سازی سیستم را باال 
می برد. نحوه اتصال  PVC بوسیله چسپ می باشد 

لذا نصب آن به نسبت ساده تر وارزانتر است.

مقاومت ساختارى: 

 دمای اشتعال OC  PVC 455 به باالست و به این 
دلیل به راحتی مشتعل نمی شود یک ماده با خطر 

کمتر برای حوادث آتش سوزیست به عالوه 
گرمای آزاد شده در هنگام سوختن به طور قابل 

مالحظه ای برای PVC کمتر است.

 مقاومت شیمیایی لوله های پی وی سی:

PVC مقاوم در برابر بسیاری از الکل ها، چربی ها، 

روغن ها و بنزین است. همچنین در برابر اکثر مواد 
معدنی خورنده از جمله اسید های معدنی، قلیایی 
و نمک ها مقاوم است. با این حال، PVC نباید با 

استرها، کتون ها، اترها و هیدروکربن های معطر و 
کلر دار شده استفاده شود PVC این مواد را جذب 

می کند و این به کاهش استحکام کششی منجر 
می شود. جدول زیر مقاومت شیمیایی PVC در 

مقایسه با سایر پالستیک ها را نشان می دهد. مقیاس 
1 تا 10 کمترین و بیشترین مقاومت شیمیایی را در 

مقابل مواد نشان می دهد

 پایدارى مکانیکى:

Pvc یک ماده شیمیایی پایدار است که تغییرات 

کمی در ساختار مولکولی و همچنین استحکام 
مکانیکی نشان می دهد. با این حال زنجیره های بلند 
پلیمری مواد ویسکو االستیک هستند که می توانند 
در اثر اعمـال نیـروی خارجـی دچـار تغییر شکل 

 )creep deformation(شوند که تغییر شکل خزشی
نامیده می شود با وجود اینکه پی وی سی یک ماده 
ویسکو االستیک است اما دفرمه شدن خزشی آن 

در مقایسه با پلی اتیلن و پلی پروپیلن بسیار پایین 
است بنابراین لوله هایpvc دارای طول عمر باالتری 

کلــى  مقایســه 
لوله هــاى PVC و 
لوله هــاى  در   PP
ــش  ــرى، بخ پلیم
فاضالب ســاختمانى

جدول1.      
شـاخص 

اکسیژن برای 
پالستیک های 

مـخـتلـف
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در نمـونه برداری انجـام شده در آبان و 
آذر 96 تعداد 111 نمونه لوله و اتصاالت 
از بازار برداشت شد. آزمون های کنترل 
کیفیت طبق استاندارد لوله های فاضالبی 
ساختمان (1-9119) در آزمایشگاه همکار 
استـاندارد  در پـژوهشـگاه پـلیمر ایـران 
انجام شد و تمـام نمـونه ها با دقت باال، و 
انجام آزمون های سختگیرانه کنتـرل شد 
و  لیست نمـونه های منطبـق  با استاندارد 
طبـق لیسـت اعالم شـد.  خالصـه ای  از 

آزمون های انجام شده بر روی نمونه های 
لوله و اتصاالت به شرح زیر است:

1-کنترل ظاهری: 
اولین قدم در تولید داشتن ظاهر مناسب لوله و 
اتصاالت می باشد که با کنترل آن می توان تا 

حدی از نظر فرموالسیون و تجهیزات و فرآیند 
مناسب تولید اطمینان حاصل نمود.کنترل به 
صورت چشمی صورت می گیرد که مطابق 

با استاندارد، زمانی که لوله یا اتصاالت بدون 
بزرگنمایی دیده می شوند، سطوح داخلی و 

خارجی آنها باید صاف، تمیز و عاری از شیار، 
حفره، تاول، خلل و فرج، ناخالصی های مرئی و 
سایر نقایص سطحی باشند و هر دو انتهای لوله 

و یا اتصال به صورت تمیز و عمود بر محور 
بریده شوند. در قسمت نرگی لوله، پخ به صورت 

یکنواخت در سرتاسر قطر لوله باشد. رنگ به 
صورت یکنواخت در سرتاسر محصول باشد 
و رنگ خاکستری جهت محصوالت توصیه 

گردیده است. لوله ها باید کامال صاف و بدون 
انحنا باشند.

2- سفتی حلقه ای
جهت کنترل استحکام لوله ها ی فاضالبی ثقلی 
و نسبت به بارها و فشار های خارجی ) نظیر بار 

به دلیل انعطاف پذیری پایین )وجود تعداد زیاد 
قطعاتی که به وسیله واشر آببندی می شوند و باید 
کامال همسو بسته شوند(  اتصاالت پلی پروپیلن 

توانایی تحمل حرکات ساختمانی ناشی از نشست یا 
زلزله بسیار کم می باشد.

 لـولـه های پی وی سی با مـدول االسـتیـسیـته بــاال 
)400000psi(  می تـوانـد در بـرابـر انـواع بـارهـای 
استاتیک و دینامیک مقاومت قابل توجهی از خود 

مقطع دایره ای توسط سقوط وزنه با اندازه و وزن 
مشخص در ارتفاع تعین شده طبق استاندارد 

ملی 11438 به روش ساعت گرد است. درصد 
شکست نمونه لوله ها در این آزمون باید کمتر از 

10% باشد.

6- آزمون ویکات(نقطه نرم 
شدگی):

هدف ارائه یک روش کلی براي تعیین دماي 
نرمی ویکات لوله و اتصاالت پی وی سی است. 

این آزمون تنها براي مواد گرمانرمی قابل استفاده 
است که امکان اندازه گیري دمایی که در آن 

سرعت نرم شدنشان افزایش می یابد، وجود داشته 
باشد.این آزمون براي پلیمرهاي بلوري و نیمه 

بلوري کاربرد ندارد.دمای نرم شدگی ویکات 
دمایی است که در آن یک سوزن استاندارد تحت 

نیروی ثابت به میزان 1 میلیمتر در سطح نمونه ی 
 PVC-U مورد آزمایش نفوذ کند. برای لوله های

این دما مطابق استاندارد لوله های فاضالبی 
ساختمان باید باالتر از 79 درجه ی سانتیگراد 

باشد.

7- آزمون برگشت حرارتی:
براي انجام این آزمون لوله اي با طول معین را 

در مدت زمان مشخص در یک آون که دماي 
معینی دارد قرار می دهند.بخشی از آزمونه را 
عالمتگذاري نموده و طول این بخش از لوله 

را تحت شرایط یکسان قبل و بعد از گرما دهی 
اندازه گیري میکنند.برگشت طولی به صورت 

درصد تغییرات طول نسبت به طول اولیه محاسبه 
میشود. حداکثر درصد تغییرات مجاز طول در اثر 

این حرارت دهی 5% می باشد.

8- آزمون اثر حرارت دهی:

این آزمون برای اتصاالت و تعیین نحوه پخت 
نمونه انجام میشود در این آزمون نمونه اتصال در 
دمای 150 درجه سانتی گراد در اون به مدت 30 

دقیقه قرار داده میشود و میزان تخریب در نقطه 
تزریق اتصاالت بررسی می گردد.

درصد چسبی و 10 درصد پوش فیت )به دلیل 
گرانتر بودن لوله و اتصاالت پوش فیت( به همراه 

بست هایی که به منظور نصب آن ها به کار می رود 
هزینه آن نسبت به روش چسبی بیشتر می شود برای 

همین می توان تمامی بخش های افقی و مدفون 
در مصالح ساختمان را چسبی کار کرد فقط در 

رایزر های عمودی در هر طبقه از یک کوپلینگ 
انبساطی استفاده کرد.

خاك مرده، بارهای ترافیکی و.. ( طبق استاندارد 
ملی 11436سنجیده می شود. 

3- مقاومت به دی کلر ومتان
هدف از انجام آزمون مقاومت به دی کلرو متان، 

بررسی فیوژن یا عمل ژل شدگی در محصول 
می باشد. با توجه به این نکته که ژل شدن مناسب 
در تولید بر اکثر نتایج آزمون و همچنین کارایی 

سیستم تاثیر مستقیم دارد، در نتیجه می توان 
گفت که این آزمون از مهمترین آزمونهای 

کنترل تولید می باشد. در صورتی که عمل ژل 
شدگی به درستی انجام گیرد لوله های پی وی سی 

مقاومت بسیار خوبی نسبت به مواد شیمیایی از 
خود نشان می دهند. در مواردی که نتایج آزمون 
دی کلرومتان مورد توافق نبوده و بحث بر انگیز 

باشد می توان از آزمونهای DSC و کشش جهت 
روشهای آزمون جایگزین استفاده نمود. این 

آزمونها اطالعات بسیار کامل تری از فرآیند تولید 
را در اختیار ما قرار می دهند. آزمون دی کلرو 

متان مطابق استاندارد ملی 10609 انجام می شود.

4- تعیین چگالی:
 یکی از روش های کنترل فرموالسیون لوله های 

آبرسانی و فاضالبی از جهت مناسب بودن نسبت 
بین مواد پر کننده و پی وی سی اندازه گیری چگالی 

می باشد. با محاسبه چگالی همچنین می توان با 
توجه به ضخامت و قطرلوله ها وزن هر متر لوله 
را محاسبه کرد و تحت کنترل داشت. چگالی 

لوله های فاضالبی با توجه به این که حداقل باید 
80% رزین پی وی سی در فرموالسیون لوله و 

85% در اتصاالت استفاده شود باید در محدوده                        
1390kg/m3>ρ>1500kg/m3باشد. 

آزمون  چگالی باید طبق استاندارد ملی 7090-1 
انجام شود.

5-آزمون ضربه به روش گردش 
ساعت:

هدف از این آزمون تعیین مقاومت در مقابل 
ضربه ی وارد بر لوله های پی وی سی با سطح 

نشان دهد. مزایای مدول االستیسیته باال خنثی کردن 
آسیب های ناشی از حرکت یا لرزش مانند زمین 
لرزه است به عالوه در ساختمان برای جلوگیری 
از شکستگی شبکه در محل اتصال های افقی به 

عمودی در هنگام نشست ساختمان و یا بروز زلزله 
روش نصب پوش سل پیشنهاد شده است که تلفیقی 

از نصب چسپی و پوش فیت است روش صحیح 
نصب در بخش عمودی با استفاده از روش 90 

تحلیل آزمون ها
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ــرای دور دوم 60  ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــازار  ــه از اتصــاالت از ســطح ب ــه و 51 نمون لول
در شــهرها و اســتان هــای مختلــف جمــع آوری 
شــده اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه دور اول 

حــدود 38 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــرای انجــام  نمونه هــای جمــع آوری شــده ب
تســت های الزم بــه آزمایشــگاه همــکار 

ــتاندارد ارســال شــده اســت. مســتقل اس

صــورت  بــه  برداری هــا  نمونــه 
دوره ای و هــر 6 مــاه یــک بــار 

تکــرار مــی شــود.

کیفــی  مقیــاس  اول  دور  جــدول 
ــی  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــوالت لول محص
در بخــش فاضــالب ســاختمان را در ســایت 

انجمــن نیــز می توانیــد مشــاهده کنیــد.

انجــام ایــن آزمایش هــا بر اســاس دســتورالعمل 

تمامــی نمونه هــا در مرحلــه نخســت تحــت 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــد فیل ــنجش درص ــون س آزم
حــد  از  باالتــر  فیلــر  حــاوي  نمونه هــاي  و 
ــه آزمون هــا خــارج شــده  اســتاندارد از گردون

ــد. ــالم ش ــا اع ــدگان آنه ــه تولیدکنن و ب

ــام  ــدي انج ــل بع ــه مراح ــا ب ــایر نمونه ه س
آزمایشــگاه  در  کیفــی  آزمون هــاي 
مســتقل همــکار اســتاندارد راه مــی یابنــد 
شــرکت هاي  بــه  نیــز  نتایــج  و 

ــود. ــی ش ــالم م ــه اع مربوط

کــه  محصوالتــی  نهایــت  در 
کیفــی  اســتاندارد  شــرایط  داراي 
و قابــل قبــول هســتند بــه صــورت لیســت 
مــورد تاییــد انجمــن بــه ســازمان هایی ماننــد 
ــور،  ــتان هاي کش ــه اس ــی کلی ــام مهندس نظ
ادارات  اســتان ها،  انبوه ســازان  انجمن هــاي 

اســتاندارد و ... اعــالم خواهــد شــد.

ــه و اتصــاالت  ــاق لول ــی انطب کمیســیون ارزیاب
پی وی ســی انجــام مــی شــود.

آزمون کیفی محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی در بخش فاضالب ساختمان

نتایج ارزیابی 
انطباق محصوالت 
ساختمانی لوله و 
اتصاالت پی وی سی 
به زودی اعالم می شود

ــا  ــه و اتصــاالت pvc کــه ب ــج دور دوم کیفیــت ســنجی محصــوالت ســاختمانی لول نتای
ــود. ــالم می ش ــه زودی اع ــت ب ــده اس ــاز ش ــازار آغ ــرداری از ب ــه ب نمون

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لوله و اتصــاالت پی وی ســی، پــس از انجــام دور اول 
مقیــاس کیفــی محصــوالت لولــه و اتصــاالت پی وی ســی در بخــش فاضــالب ســاختمان، 
اکنــون دور دوم آزمــون لولــه و اتصــاالت پی وی ســی آغــاز شــده اســت و نتایــج آن بــه 

زودی در دســترس همــگان قــرار می گیــرد.

کنترل کیفیت
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آداپالست

اورامان غرب

آویسا لوله جی

ایمن لوله

 بارسا پلیمر

پارس پلیمر

پارس زنده رود پالست

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس 

پیشگام پالست اهواز

تک ستاره گلپایگان

داراکار

سپیدان بسپار

شیراز پالستیک

شیلنگ و لوله خوزستان

کارا لوله یزد

لوله سازی رزاقی

لوله گستر خادمی

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست

ناردین پلیمر

نگاه نگین

نوین پالستیک

نیک پلیمر

وینوپالستیک

یزد پولیکا

اتصاالت آریان

اتصاالت کاوه

آدا پالست

آذرلوله

اورامان غرب

آویسا لوله جی

پارس پولیکا

پارس زنده رود پالست 

پلی رام برتر

پلیمر ارومیه

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

نگاه نگین

پی وی سی صبا

پی وی سی هراز

ترموپالست

تک  ستاره گلپایگان

داراکار

سنا پلیمر

گل پلیمر رشیدی

گلین لعل

لوله گسترگلپایگان 

ماهان پالست

ناردین پلیمر 

نواپالست

نوین پالستیک

نیک پلیمرکردستان

وینو پالستیک

یزد پلیمر گلپایگان

یزد پولیکا

آذربایجان غربی

کرمانشاه

اصفهان

فارس

اصفهان

فارس

اصفهان

خراسان رضوی

اصفهان

مرکزی

خوزستان

اصفهان

اصفهان

فارس

فارس

خوزستان

یزد

تهران

تهران

اصفهان

آذربایجان شرقی

اصفهان

اصفهان

اصفهان

کردستان

البرز

یزد

آداپالست

اورامان  غرب

آویسا لوله جی

ایمن لوله

رهاپالست نقش جهان

پلیمر پارس شیراز

پارس پالست

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

پلیمر یاس

پیشگام پالست اهواز

تک ستاره گلپایگان

داراکار

لوله سپیدان بسپار

شیراز پالستیک

شیلنگ ولوله خوزستان

کاراپالستیک لوله یزد

لوله سازی رزاقی

لوله گستر خادمی

لوله گستر گلپایگان

ماهان پالست تبریز

ناردین پلیمر اسپادانا

نگاه نگین

نوین پالستیک

نیک پلیمر کردستان

وینوپالستیک

یزدپولیکا

کردستان

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

کرمانشاه

اصفهان

تهران

اصفهان

تهران

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

اصفهان

اصفهان

اصفهان

تهران

قزوین

اصفهان

اصفهان

سمنان

تهران

اصفهان

اصفهان

آذربایجان شرقی

اصفهان

تهران

اصفهان

کردستان

البرز

تهران

یزد

آریان غرب کردستان

اتصاالت کاوه

آدا پالست

آذرلوله

اورامان غرب

آویسا لوله جی

پارس پولیکا

پارس پالست

پلی رام برتر

پلیمر ارومیه

پلیمر توس

پلیمر گلپایگان

نگاه نگین

پی وی سی صبا 

پی وی سی هراز

ترموپالست

تک ستاره گلپایگان

داراکار

سناقومس

گل پلیمر رشیدی

گلین لعل اصفهان

لوله گستر گلپایگان 

ماهان پالست تبریز

ناردین پلیمر اسپادانا

نواپالست پرند

نوین پالستیک

نیک پلیمر کردستان

وینو پالستیک

لوله گستر خادمی

یزد پولیکا

 نام درج شده روی اتصال            نام شرکت                            استان محل تولید نام درج شده روی لوله     نام شرکت                                   استان محل تولید

لیست لوله های U-PVC مورد تایید 

انجمن لوله و اتصاالت PVC ایران
)به ترتیب حروف الفبا(

لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید 

انجمن لوله و اتصاالت PVC ایران
)به ترتیب حروف الفبا(

کنترل کیفیت

نشانه/ لوگونشانه/ لوگو
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•  اصفهان:  احسان کار
•  اصفهان:  آذین پلیمر مبتکران

•  اصفهان:  آویسا لوله جی
•  اصفهان:  ایرسا پالست نقش جهان

•  اصفهان:  اینگل اتصاالت
•  اصفهان:  پارس زنده رود پالست

•  اصفهان:  پرنگار پالستیک
•  اصفهان:  پالستیک فر

•  گلپایگان:  پلیمر ساحل گلپایگان
•  اصفهان:  پلیمر گلپایگان 

•  اصفهان:  پی وی سی اصفهان
•  اصفهان:  پی وی سی خوزستان

•  اصفهان:  پی وی سی صبا

•  اصفهان:  تابان پولیکا
•  گلپایگان:  تک ستاره گلپایگان

•  اصفهان:  داراکار
•  اصفهان:  رها پالست نقش جهان

•  اصفهان:  گلین لعل اصفهان
•  گلپایگان:  لوله گستر پلپایگان

•  اصفهان:  مدرن پولیکا
•  اصفهان:  مدل پالستیک

•  اصفهان:  ناردین پلیمر اسپادانا
•  گلپایگان:  نگین ستاره گلپایگان

•  اصفهان:  نوین پالستیک
•  اصفهان:  نوین پوش جی

•  اصفهان:  یکتا پلیمر اصفهان

•  یزد:  پلیمر ایستاتیس قندی
•  خضرآباد:  سپید پالستیک یزد

•  یزد:  صنایع پالستیک یزد
•  یزد:  کارا پالستیک لوله یزد

•  میبد:  میبد آبران

•  قزوین:  پالستی لوکس
•  قزوین:  پلیمر پارس امین

•  قزوین :  ترموپالست
•  قزوین:  شتاب شیمی

•  اهواز:  آبان بسپار توسعه
•  اهواز:  پلی اتیلن کارون

•  اهواز:  پیشگام پالست اهواز
•  اهواز:  شیلنگ و لوله خوزستان

•  قم:  پلی نوین قم
•  قم:  قم پولیکا شکوهیه

•  قم:  کاسپین پلیمر آبراهان

•  کرج:  آب و خاك شهراب گستر
•  کرج:  ایران استابالیزر
•  کرج:  پالستیک کار

•  کرج:  کیمیاران
•  کرج:  وینو پالستیک

•  مشهد:  پلیمر توس
•  کاشمر:  پلیمر یکتا غرب

•  مشهد:  پیشگام لوله پلیمر گلپایگان
•  مشهد:  کانال پارس

•  کرمانشاه :  اورامان غرب
•  کرمانشاه:  دنیای لوله کرمانشاه

•  کرمانشاه :  ناروین لوله غرب

•  کرمان:  پلی اتیلن کرمان
•  رفسنجان:  کارون پلیکا رفسنجان

•  سنندج:  آریان غرب کردستان
•  سقز:  نیک پلیمر کردستان

•  همدان:  پلی سینا

•  خمین:  پلیمر یاس •  رشت:  چسپ کاران

•  بابل:  پلی بل بابل

•  ارومیه:  پلیمر ارومیه•  اسفراین:  اطلس لوله اسفراین

•  زنجان:  صبالوله زنجان

•  بیرجند:  مهراس کویر

•  سمنان:  پلی سازان سمنان
•  شاهرود:  پولیکا البرز شاهرود

•  سمنان:   سپند پلیمر سمنان
•  سمنان:  ستاره قومس

•  شاهرود:  شاهرود پی وی سی نو
•  سمنان:  صنایع پالستیک سمنان

•  سمنان:  صنایع شیمیایی سحر سمنان
•  سمنان:  لوله سازان ستاره سمنان

•  سمنان:  لوله نسوز سمنان
•  سمنان:  مهرگان سنگسر

•  سمنان:  نگین لوله شاهرود
•  سمنان:  یگانه سازان کومش سمنان

•  تهران:  ایران برس
•  تهران:  پارس پولیکا
•  تهران:  پلی رام برتر

•  تهران:  پلی سازان
•  تهران:  پلیمر سمند
•  تهران:  پولیکا نوین

•  تهران:  پولیکای رزاقی
•  تهران:  پی او جی

•  تهران:  پی وی سی ایران
•  تهران:  پی وی سی جهانیان

•  تهران:  پی وی سی هراز
•  تهران:  صنایع ورق ایران

•  تهران:  گل پلیمر رشیدی
•  تهران:  لوله گستر خادمی

•  تهران:  لومیر سوهانی
•  تهران:  میزان پلیمر شهریار

•  تهران:  نوا پالست
•  تهران:  نیکان موتور بهار

•  تهران:  همارشتن
•  تهران:  همپار

•  شیراز:  ایمن لوله
•  شیراز:  پیشتاز پلیمر سپیدان پارس

•  شیراز:  پلیمر پارس
•  شیراز:  شیراز پالستیک
•  شیراز:  شیراز جم گستر

•  شیراز:  لوله سپشدان بسپار
•  شیراز:  موج آب شیراز

•  شیراز:  نفیس پلیمر

•  تبریز:  اتصاالت کاوه
•  تبریز:  آذرلوله

•  بستان آباد:  اوجان پولیکا
•  تبریز:  ایمن اتصال آذر

•  بناب:  تضامنی کشفی بناب
•  تبریز:  خسرو نیکوپالست
•  تبریز:  ماهان پالست تبریز

سمنانتهراناصفهان

فارس

قزوین

کرمان

گیالن

کردستان

خراسان شمالی

همدان

خراسان جنوبی

مازندران

مرکزی

زنجان

آذربایجان غربی

قمکرمانشاهخوزستانخراسان رضوی

البرزیزدآذربایجان شرقی

واحدهای تولیدی فعال عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایران در استان ها

آمار و فراوانی
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آمار و فراوانی
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ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

ــدا،  ــال در فلوری ــود امس ــزار می ش ــار برگ ــال یکب ــه س ــر س ــه ه ــگاه NPE ک نمایش
ــای  ــگاه، تازه ه ــن نمایش ــد. در ای ــر ش ــه دار دای ــش از 2000 غرف ــا بی ــدو ب اورالن
صنعــت پالســتیک کــه توســط تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل بــه نمایــش گذاشــته 

شــد،گزارش می شــود.

 :NPE 2018
نمایشگاه صنعت 
پالستیک جهانى  

در فلـوریدا 
برگزار شد

تازه ها

NPE 2018 که در Orange County اورالندو برگزار شد.
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Americhem کامپاندهایــی حــاوی PVC، ASA و PE را نشــان می دهــد. ایــن 

ــرای کامپوزیت هــای چــوب  ــا پوششــی ب ــوان پوســته ی ــه عن ــد ب ــات می توانن ترکیب
پالســتیک باشــند. ایــن پوشــش ها از کامپوزیــت در برابــر عناصر مختلــف محافظت 
می کنــد. هــر خــط محصــول ترکیبــی از پایــداری ابعــاد بهبــود یافتــه، دوام و 
مشــخصات ظاهــری عالــی را ارائــه می دهــد کــه بــه مشــتریان و مصرف کننــدگان 
ــرار  ــت ق ــه اولوی ــن پای ــرای رزی ــن انتخــاب را ب ــن امــکان را می دهــد کــه بهتری ای
دهنــد. هــر نــوع پلیمــر مجموعــه ای از مزایــای مختــص خــودش را بــرای تولیــد مواد 

ــد: ــه می ده ــده ارائ ــترود ش اکس

پوشــش کامپوزیت هــا مبتنــی بــر PVC دارای مقاومــت در برابــر هوازدگــی بهبــود 
یافتــه، براقیــت کاهــش یافتــه و توانایــی کنتــرل کــردن مزایــای PVC در فضاهــای 

تیــره رنــگ اســت.

پوشــش کامپوزیت هــا مبتنــی بــر PE کاهــش براقیــت، مقاومــت در برابــر خــراش 
بــر پایــه ASA در  و هوازدگــی را ارائــه می دهــد و کامپاندهــای پیش رنــگ 
حجم هــای پاییــن در دســترس هســتند کــه در Americhem منحصــر بــه فــرد اســت. 
ــر،  ــره ت ــگ تی ــی، رن ــر چــوب واقع ــدگان ظاه ــه مصرف کنن محصــول ™eCAP ب
ــده  ــح داده ش ــن ترجی ــا رزی ــگام کار ب ــر در هن ــی و دوام بهت ــت در هوازدگ مقاوم
ــر  ــت در براب ــرای مقاوم ــی ب ــول نهای ــه محص ــن™eCAP ب ــد. همچنی ــه می ده ارائ
ــت، ســفید شــدگی و خــراش، چســپندگی  ــر رطوب ــت در براب ــر، مقاوم ــه بهت ضرب
ــد. ــک می کن ــوزی کالس A کم ــه آتش س ــتریت( و درج ــه بستر)سابس ــش ب پوش

کامپاندهایى 
  PVC حاوى
 PE و ASA

تازه ها



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 34105

تازه ها

Battenfeld-Cincinnati اکســترودر های NG SolEx تک مارپیــچ و اکســترودرهای 

ــام  ــد. تم ــه می ده ــچ ConEx NG و اکســترودر ســتاره ای را ارائ ــکال دو مارپی کونی
ــت.  ــرل BCtouch UX اس ــا کنت ــازگار ب ــت 4 و س ــن صنع ــا آخری ــز ب ــا مجه این ه
اکســترودرها بــرای تولیــد محصــوالت در بخش هــای ســاخت و ســاز و بســته بندی 
ــترودرهای  ــرد. اکس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــل و لول ــع ورق و پروفی در صنای
ــاال کــه تــا 20% خروجــی  ــرای کاربردهــای عملکــرد ب تــک مارپیــچ SolEx NG ب
باالتــر، 15% هزینه هــای انــرژی پایین تــر و حــدود F° 15-20 دمــای مــذاب کمتــر را 
ارائــه می دهــد. بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی بــرای تولیــد لوله هــای پلی اولفیــن از ســایز 
میکــرو تــا قطرهــای بــاال 2,6 متــر مناســب اســت. اکســترودر دو مارپیــچ کونیــکال 
ــرای  ــی ب ــترده خروج ــور گس ــه ط ــه ب ــر ک ــاف پذی ــی انعط ــا طراح ConEx NG ب

لوله هــای PVC و اکســتروژن پروفیــل و ورق را پوشــش می دهــد. طراحــی نوآورانــه 
ــت  ــی پل ــی مکانیک ــود. طراح ــا 20% می ش ــرژی ت ــی در ان ــه صرفه جوی ــر ب آن منج
فــرم تنظیمــات بســیاری بــرای کاربردهــای کو اکســتروژن و ابتدایــی ارائــه می دهــد.

Teknor Apex یــک مجموعــه از PVC انعطــاف پذیــر را بــرای محصــوالت 

ــت.  ــازگار اس ــا س ــا Proposition 65 کالیفرنی ــه ب ــد ک ــه می کن ــاختمانی عرض س
ــه  ــوادی ک ــوع م ــچ ن ــاوی هی ــات 2324A2 Apex ح ــه ترکیب ــود ک ــه می ش گفت
تحــت مقــررات proposition لیســت شــده اســت، نمی باشــد ایــن مــواد عملکردی 
مشــابه بــا ترکیبــات اســتاندارد کــه در کاربــرد محصــوالت ســاختمانی در داخــل و 
ــن مجموعــه شــامل هشــت ترکیــب  ــه می دهــد. ای خــارج اســتفاده می شــود، ارائ
بــا ســختی Shore A در محــدوده 55 تــا 90 اســت. اینهــا گریدهــای کــدر و مــات 
هســتند کــه بــه خوبــی در محــدوده گســترده ای از دمــا اکســترود می شــوند و در 
برخــی مــوارد بــرای کو اکســتروژن بــا PVC ســخت مناســب اســت. ایــن شــرکت 
ــت UV و  ــواص حفاظ ــامل خ ــه ش ــی ک ــی از محصوالت ــد ورژن سفارش می توان
ــد،  ــاب جدی ــرد ترکیب ــی از کارب ــد. مثال های ــه می ده ــت، ارائ ــی اس ــد قارچ ض
ــن درب  ــاال و پایی ــای ب ــوا در لبه ه ــر ه ــق کاری در براب ــره، عای ــازی پنج عایق س

ــی و خارجــی هســتند.  ــای داخل متحــرك و ســایر پروفیل ه

اکسترودرهایى با
20% صرفه جویى

 در انرژى

PVCهاى انعطاف پذیر 
تحت مقررات پروپوزیشن65
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Struktol درحــال گســترش خــط تولیــد مــواد افزودنــی بــرای پالســتیک های 

بازیافتــی و ترکیبــات پلیمــری کــه حــاوی مــواد بازیافتــی هســتند می باشــد. 
ــا  ــا ت ــی اولفین ه ــن از پل ــف رزی ــتم های مختل ــرکت در سیس ــن ش ــوالت ای محص
پالســتیک های مهندســی اســتفاده می شــود و هــدف آن ترکیباتــی اســت کــه حاوی 
100% مــواد بازیافــت شــده یــا مــوادی بــا ســطوح مختلــف از مــواد بازیافــت شــده 
ــال TR 052 یــک ســازگار کننده  ــوان مث ــه عن ــی و پــس از مصــرف اســت. ب صنعت
و کمــک میکس کننــده اســت کــه ایــن امــکان را می دهــد کــه محصــوالت 
بازیافــت شــده درطیــف وســیعی از پلیمرهــا گنجانــده شــود.پردازنده ها می تواننــد 
خــواص فیزیکــی بهبــود یافتــه را تحقــق بخشــندو بــرای قابلیــت فرآیندپذیــری کلی 
ــه طــور قابــل  ــه ســطوحی از محتــوای بازیافتــی نیــاز اســت. TR 052ب ترکیبــات، ب
ــورد  ــده م ــت ش ــوط بازیاف ــای مخل ــرد جریان ه ــری و عملک ــد پذی ــی فرآین توجه
ــود  ــت بهب ــده اس ــام نش ــل انج ــا از قب ــازی رزین ه ــه جداس ــی ک ــتفاده را زمان اس
می دهــد. ایــن افزودنــی ســازگار بــا سیســتم های مختلــف پلیمــری اســت و امــکان 

ــد. ــده را می ده ــت ش ــای بازیاف ــوط جریان ه ــن مخل ــتفاده از ای ــعه اس توس

خط تولید 
مواد افزودنى 
حاوى مواد 
بازیافتى

Wire/Cable regrind-

w w w . s t r u k t o l . c o m

Homogenizers
%2 TR052
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Sica متخصــص در تجهیــزات پایین دســتی بــرای خطوط اکســتروژن لوله یک دســتگاه 

کوپلــه بــا مادگــی الکترومکانیکــی عملیاتــی شــده بــه جــای راه حل هــای پنوماتیکــی و 
هیدرولیکــی رایــج ارائــه می دهــد. تصمیــم اســتفاده از تکنولــوژی الکتریکــی چندیــن 
مزیــت دارد کــه شــامل عملیــات دینامیــک، ســطوح پاییــن صــدا، دقــت بــاال، کنتــرل 
زمــان واقعــی پارامترهــای فرآینــد اســت. دمــای مرتبــط بــا تغییــرات ویســکوزیته کــه 
می توانــد بــر پاســخ سیســتم تنظیــم تاثیــر بگــذارد. مزایــای دیگــر عبارتنــد از حــذف 
مشــکالت زیســت محیطــی مرتبــط بــا تکنولــوژی هیدرولیکی و مصــرف انرژی بســیار 
پایین تــر کــه مربــوط به چرخه تشــکیل کوپله اســت. دســتگاه کوپلــه Unibell با اســتفاده 
از المنت هــای گرمایــش مــادون قرمــز بــا مــوج کوتــاه )اوون هــای IR-SW یــا اوون های 
کوتــاه موج(کــه کارایــی حرارت دهــی را بــه لطــف هندســه تعریــف شــده آون و توزیع 
دقیــق المنت هــا ی حرارتــی و پیکربنــدی الکتریکــی و ســاختاری هــر المنــت حرارتــی 
Sica  .مرتبــط بــا مــواد پالســتیکی ویــژه ای کــه باید گــرم شــود، بــه حداکثــر می رســاند

همچنیــن ســری اره هــای ســتاره ای TRS W اتوماتیــک در خــط را نمایــش داد.

این سری بسته به قطر لوله در ورژن های W500 و 250W و 160W در دسترس است که 
می توان انوع لوله های پالستیکی را بدون هیچ گونه حذف مواد برش زده و پخ بزند.

جایگزین راه حل هاى 
پنـوماتیـکى و 

هیـدرولیکى
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بــرای  خنک کننــده  و  گرم کننــده  دارای  میکســر  یــک   MTI Mischtechnik

M2000/K8000 دارای محفظــه  ارائــه داد. واحــد   PVC لولــه  تولیدکننــدگان 
خنک کننــده 8000 لیتــری کــه بیــش از 7 متــر طــول و تقریبــا 5 متــر ارتفــاع دارد. 
نصــب سیســتم )بزرگتریــن میکســر کامپاندینــگ گرم کننــده/ خنک کننــده( 
ــر  ــا دارای ظرفیــت دو براب ــه آمریــکا عرضــه شــده اســت.که تقریب ــه اکنــون ب ــا ب ت
میکــس در مــکان مصرف کننــده اســت. Burkhard Wulf مدیــر فــروش منطقــه در 
MTI گفــت: مــا شــاهد رونــد افزایــش حجــم تولیــد در بــازار ایالــت متحــده بــوده 

ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــده/ خنک کنن ــر گرم کنن ــک میکس ــم. M2000/K8000 ی ای
ترکیــب یــک بــچ بــا حجــم 950 کیلوگــرم مناســب اســت. ایــن میکســر می توانــد 
7500 کیلوگــرم از مــواد میکــس شــده در هــر ســاعت تحویــل دهــد. این میکســر ها 
براســاس یــک اصــل مــدوالر طراحــی شــده اند و در بســیاری از کاربردهــا بــه دلیــل 

ــوند. ــتفاده می ش ــزات اس ــن های تجهی ــو و آپش ــای درای ــدازه، واحده ان

میکسر 8000 
لیترى داراى 
گرم کننده و 
خنک کننده

Heating/Cooling Mixer Combination Type M/K - Flex-line

TECHNICAL DETAILS: Mixing tools TECHNICAL DETAILS: Heating mixer lid TECHNICAL DETAILS: Load cells

Heating/Cooling Mixer Combination Type M/K - Eco-line
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1 - Tom Brown

تولیدکننــدگان تجهیــزات و ماشــین آالت، بــرای تولیــد محصــول بــا اســتفاده از PVC ســخت، در تــالش بــرای یافتــن 
روشــهای جدیــد افزایــش میــزان بهــره وری و صرفه جویــی در هزینــه کلــی، می باشــند. Jennifer Markarian گزارشــی 

ــد.  ــه می ده ــا ارائ ــن یافته ه ــی از تازه تری ــورد برخ در م

ــره، وارد  ــرده و پنج ــش، ن ــد روک ــا مانن ــا و پروفیل ه ــون لوله ه ــی چ ــاخت محصوالت ــرای س ــا ب ــخت عمدت PVC س

اکســترودر می شــود. همچنیــن از PVC ســخت در فرآینــد تزریــق بــرای ســاخت محصوالتــی چــون اتصــاالت لولــه، 
محصــوالت دمشــی ماننــد بطری هــا، کلندرینــگ محصــوالت برشــی ماننــد کارتهــای اعتبــاری اســتفاده می شــود. اغلب 
PVC مــورد اســتفاده در فرآینــد، از ترکیــب خشــکی شــامل رزیــن و افزودنی هــا تشــکیل می شــود )ایــن ترکیــب یــا در 

کارخانــه تهیــه شــده و یــا بــه صــورت آمــاده خریــداری می شــود( کــه از آن بــرای تولیــد محصوالتــی چــون لوله هــا 
ــا یــک اکســترودر دو مارپیچــه ناهمســو )TSE( اســتفاده می گــردد. هــر دو اکســترودرهای دو مارپیچــه  و پروفیل هــا ب
ناهمســو مخروطــی )کونیــکال( و مــوازی در افزایــش مالیــم گرمــا و همچنیــن انتقــال مخلــوط خشــک بــا ســرعت بــاال 
 )Buss( ســخت بــه صــورت گرانــول درآورده می شــود کــه در آمیزه ســاز PVC موثــر هســتند. در برخــی مواقــع کامپانــد
یــا اکســترودرهای دومارپیچــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از PVC گرانولــی شــده در فرآیندهایــی چــون تزریــق، 
بــادی و فرآیندهــای کــم حجمــی چــون اکســتروژن پروفیــل، اســتفاده می شــود. در فرآیندهایــی کــه از اکســترودرهای 
ــل اکســترودرها  ــن قبی ــرا ای ــد زی تــک  مارپیچــه )SSE( اســتفاده می شــود، معمــوالً از گرانول هــای PVC بهــره می برن
ــد، در ســالهای 2006 و 2007  ــی می گوین ــد. کارشناســان صنعت ــا دارن ــر پودره ــالط موث ــال و اخت ــر انتق ــر کمــی ب تاثی
تقاضــا بــرای عرضــه PVC خــوب بــوده، امــا در ســال 2008 علیرغــم رشــد نیــاز بــه PVC در برخــی مناطــق، بــازار تولیــد 
شــاهد کاهــش کلــی تقاضــا بــرای عرضــه آن بــوده اســت. بیشــترین گزارشــات از کاهــش تقاضــا در آمریــکای شــمالی 
و اروپــای غربــی، جایــی کــه نیــاز بــه لوله هــا و پروفیــل پنجره هــا بــا توقــف ســاخت و ســاز کاهــش پیــدا کــرده، ارائــه 
شــده اســت. تولیدکننــدگان در اینجــا بــا تقاضــای کــم و هزینه هــای بســیار بــاال مواجــه هســتند. مدیــر فــروش و بازاریابی 
ــن منطقــه  ــه در ای ــرای عرضــه لول ــازار تقاضــا ب ــراون1  نظــر می دهــد؛ کاهــش ب ــام ب شــرکت Cincinnati Milacron، ت
نســبت بــه ســایر نواحــی کمتــر بــوده اســت، در ایــن مناطــق جایگزینــی محصــوالت جدیــد در زیــر ســاختها و تولیــد 
 CPVC محصــوالت جدیــد بــرای توســعه ادامــه داشــته اســت. مایــک آیریــش، معــاون ارشــد مجموعه بیــان کــرد؛ بــازار
ســخت )PVC کلرینه شــده( در US توســط قانونــی کــه در ایالــت کالیفرنیــا تصویــب شــده، تقویــت گردیــد، بــا اســتناد 
بــر ایــن قانــون لوله هــای مســی در لوله کشــی آب گــرم بــا لوله هایــی از جنــس CPVC جایگزیــن می شــوند. خــارج از 
منطقــه آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی همچنــان تقاضــا بــرای PVC ســخت، زیــاد اســت. برخــی مشــاهدات از روند 
رو بــه رشــد تقاضــا بــرای پروفیل هــای پنجــره در اروپــای شــرقی حکایــت می کنــد، در حالــی کــه اخبــار دیگــری مبنــی 
بــر رکــود ایــن بــازار بــه گــوش می ر ســد. تامین کننــدگان دســتگاه ها، ظرفیــت جدیــد اضافــه شــده در امریــکای التیــن 
را کــه معمــوالً از تجهیــزات مشــابه در آمریــکای شــمالی اســتفاده می کننــد، را می بیننــد. تولیــد پروفیل هــا و خصوصــاً 
لوله هــا در بــازار چیــن در حــال افزایــش اســت. تجهیــزات صنعتــی بــازار چیــن ابتــدا توســط تولیدکننده هــای داخلــی و 
ســپس بــه وســیله شــرکت های بین المللــی حاضــر در کشــور چیــن تامیــن می شــود. بــرای رقابــت در ایــن بــازار ارزان 

مقدمـه گردآوری و ترجمه

مهندس سمیـه صالحی
کیفیــت  کنتــرل  مدیــر 
ــکا ــارس پولی ــرکت پ ش

تحوالت اکسترودرها در راستاى 
بهبـود بهره ورى از PVC سخت  

مقاله های علمی
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قیمــت، تامین کننــدگان و ســازندگان تجهیــزات، بایــد بــرای ســاخت آنها، 
سیســتم و منابــع خــود را تنظیــم کننــد.  

آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه، این یــک کســب   وکار چرخشــی اســت و انتظار 
دارنــد در ســال آینــده ایــن چرخــه رو بــه عقــب، بــه ســمت جلــو حرکــت 
کنــد. زمانــی کــه ایــن حــس بــه وجــود آیــد کــه رکــود در بــازار خیلــی 
ــد  ــدا می  کن ــود پی ــاری بهب ــای تج ــاد در فعالیت  ه ــد، اعتم ــول نمی  کش ط
و ثبــات در تجــارت حکمفرمــا می  شــود، در نتیجــه ســرمایه  گذاری روی 
ــگاه  ــد: نمایش ــد. او می  گوی ــته باش ــال داش ــه دنب ــد ب ــزات را می توان تجهی
ــکا  ــه در آمری ــتیک( ک ــی پالس ــگاه بین  الملل ــده NPE )نمایش ــال آین س
برگــزار می  شــود، ممکــن اســت فرصــت بزرگــی بــرای بازاریابــی و فروش 
ــتروژن  ــزات اکس ــدگان تجهی ــور، تولیدکنن ــن منظ ــد. بدی ــزات باش تجهی
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــای جدی ــعه فناوری  ه ــه توس ــان ب ــخت، همچن PVC س

ــف  ــهای مختل ــرژی و روش ــی ان ــاال، صرفه  جوی ــازده ب ــون ب ــواردی چ م
ــد. ــه می  پردازن ــواد اولی ــه م ــوط ب ــای مرب ــی در هزینه  ه ــرای صرفه  جوی ب

1. توسعه تکنولوژی آمیزه  ساز

Buss یــک شــرکت تامین  کننــده تجهیــزات بــرای ترکیــب گرانول هــای 

PVC ســخت و بــرای تولیــد فیلم  هــای کلندرشــده بــا PVC ســخت 

ــی  ــرکت Buss طراح ــط ش ــه توس ــدی ک ــوژی جدی ــد. در تکنول می  باش
شــده، آمیزه  ســازها جایگزیــن مخلوط  کن  هــای محــوری کــه دمــا را بــاال 
می  برنــد  ، شــدند. ایــن دســتگاه پراکندگــی بهتــر بــه همــراه بــرش کمتــری 
دارد. درســال Buss ،2001 آمیزه  ســاز quantec را طراحــی کــرد کــه 
دارای 4 پــره، نســبت طــول بــه قطــر L/D( 10( و مارپیــچ مجــزا بــود، ایــن 
ــتم دارای  ــن سیس ــود. ای ــب ب ــالط PVC مناس ــرای اخت ــاز ب ــوع آمیزه  س ن
دو مرحلــه اســت، یــک مرحلــه اختــالط ترکیــب و مرحلــه دیگــر ایجــاد 
ــا یــک  فشــار بــرای تهیــه گرانــول می  باشــد. ایــن آمیزه  ســاز در مقایســه ب
مخلوط  کــن ســه پــره، تــوان خروجــی باالتــر از 2/5 برابــر را تولیــد می  کند 
ــرکت،  ــای ش ــق ادع ــردد. طب ــه   می  گ ــی در هزین ــبب صرفه  جوی ــه س ک
ــای  ــا مخلوط  کن  ه ــد از آمیزه  ســاز quantec در مقایســه ب ــوع جدی ــن ن ای
ــات  ــر بیشــتری چــون ثب ــای موث ــه دارای فاکتوره ســه  پره  ای، روی  هم  رفت
در انتقــال، ایجــاد ســطح بــرش بیشــتر در هــر مترمکعــب L/D و خاصیــت 
خودتمیزشــوندگی می  باشــد. بــا کنتــرل دمــای مایــع، کنتــرل دقیــق دمــای 
محصــول انجــام می  شــود. طراحــی منطقــه تغذیــه کــه بــرای پودرهایــی بــا 
دانســیته حجــم پاییــن، مناســب اســت، یــک ورودی مربع شــکل بــزرگ و 
گام بزرگتــر طــوری قــرار گرفته  انــد کــه نیــازی بــه مارپیــچ گیرنــده وجود 
ــر  ــدارد. آمیزه  ســاز کوانتــک Buss، هــر دو PVC ســخت و انعطاف  پذی ن
ــاعت  ــر از 4536 کیلوگرم/س ــد )باالت ــوط می  کن ــاال مخل ــرعت ب ــا س را ب
یــا 10/000 پوند/ســاعت(، ایــن توانایــی بــه دلیــل کنتــرل در نــرخ بــرش و 
ــه  ــای دو مارپیچ ــواع مخلوط  کن  ه ــول در ان ــور معم ــه ط ــد. ب ــا می  باش دم
همســو، نــرخ اختــالط بــرای PVC ســخت معــادل نصــف نــرخ اختــالط 
بــرای PVC انعطاف  پذیــر می  باشــد. طبــق اظهــارات آقــای آیریــش انــواع 
دو مارپیچــه ناهمســو و محــوری بــه دلیــل محدودیــت در اندازه و ســرعت 
تنهــا بــرای خطــوط تولیــدی کــه خروجــی کمــی دارنــد )کمتــر از 2041 

کیلوگرم/ســاعت یــا 4500 پوند/ســاعت( مــورد اســتفاده قــرار می  گیرنــد. 

ــه  ــت ک ــرده اس ــه ک ــدی را ارائ ــاز quantec جدی ــراً، Buss آمیزه  س اخی
ــالط  ــازه اخت ــز اج ــر نی ــاالی فیل ــم ب ــا حج ــات PVC ب ــه ترکیب در آن ب
  می  دهــد. کوانتــک اصالح  شــده، دارای L/D 15 اســت، مــدت زمــان 
ــدی  ــل بع ــواد در مراح ــدن م ــن اضافه  ش ــواد و همچنی ــت م ــی اقام طوالن
اختــالط را بــرای پرکننده  هایــی کــه بعــد از شــروع پالســتیکی شــدن مــواد 
بــه آنهــا اضافــه   می  شــود، فراهــم می  کننــد. تقاضــا بــرای ایــن ماشــین از 
بــازار شــرق اروپــا آغــاز شــد، جایــی کــه تولیدکننــدگان در فرموالســیون 
پروفیــل پنجــره بــاالی 60% کربنــات کلســیم اســتفاده می  کننــد. همچنیــن 
آقــای آیریــش گــزارش   می  دهــد؛ زمــان برگشــت ســرمایه  گذاری، روی 
 PVC ــتقیم ــگ مس ــرای کلندرین ــد. ب ــاه می  باش ــیار کوت ــتگاه بس ــن دس ای
ســخت، Buss اســتفاده از آمیزه  ســاز quantec یــک مرحلــه  ای را پیشــنهاد 
ــی از  ــذاب خروج ــری از م ــب و گازگی ــا ترکی ــتگاه ب ــن دس ــد، ای می  کن
دســتگاه بــرش، قطعــات خــوراك غلتک-هــای کلنــدر را تولیــد می  کنــد. 
 ،)L/D11( ــه  پره  ای ــاز س ــا آمیزه  س ــه ب ــرکت، در مقایس ــزارش ش ــق گ طب
ــاز  ــزکاری در آمیزه  س ــان تمی ــروع و زم ــان ش ــی زم ــور قابل  توجه ــه ط ب

ــد.  ــش می  یاب ــره  ای )L/D15( کاه 4پ

2. بهینه سازی کارایی

اکســترودرهای دومارپیچــه ناهمســو، در تولیــد لولــه و پروفیــل کارا 
بــرای طراحــی  زیــادی  تــالش  اکســترودر  تولیدکننــدگان  هســتند. 
مارپیچ  هــای مناســب بــا کاربــرد   و فرموالســیون   مدنظــر، می  کننــد. مدیــر 
تولیــد اکســتروژن  های اروپایــی Cincinnati بــرای پروفیل    هــا، آقــای 
Reisenhofer بیــان می  کنــد کــه؛ طراحــی مارپیــچ بــه مراتــب از طراحــی 

ــزان  ــا می ــه  ای ب ــد لول ــرای تولی ــال، ب ــرای مث ــت. ب ــخت  تر اس ــین س ماش
پرکننــده بــاال، ابعــاد مارپیــچ بایــد بــه گونــه  ای باشــد کــه میــزان فشــردگی 
باالتــری را بــرای ذخیــره بیشــتر انــرژی مکانیکــی جهــت نرم  کــردن مــواد 
)پالستیســیته کــردن( تولیــد کنــد. کامپوزیت  هــای چــوب برپایــه PVC و 
یــا فیبرهــای طبیعــی طراحی مارپیــچ موردنیاز خودشــان را بــرای گازگیری 
و بســته  بندی فیبرهــا، دارنــد. حتــی در برخــی کاربردهــا، مصرف  کننده  هــا 
فرموالســیون  های متفاوتــی دارنــد، در ایــن گونــه مــوارد طراحــی بایــد بــه 
گونــه  ای باشــد تــا بهترین خروجــی محصول حاصــل شــود. تولیدکنندگان 
ــرای افزایــش  ــژه در پــی جســتجوی راهــی ب ــه طــور وی پروفیــل پنجــره ب
تــوان خروجــی محصــوالت خــود هســتند، و تولیدکننده  هــای اکســترودر 
 kg/h نیــز بــه خوبــی پاســخ ایــن نیــاز را بــا افزایــش خروجــی دســتگاه  ها بــه
 KraussMaffei 1000دادنــد. یکــی از ایــن دســتگاهها کــه توســط شــرکت
ــک  ــتگاه ی ــن دس ــام دارد، ای ــتگاه P/32-133 KMD ن ــد، دس ــی ش معرف
اکســترودر دو مارپیچــه ناهمســوی مــوازی اســت. ایــن اکســترودر یــک 
ــودر  ــل پ ــدن کام ــه نرم  ش ــه ب ــی )L/D32( دارد، ک ــد طوالن ــد تولی واح
ــترودرهای  ــد. اکس ــک می  کن ــاال کم ــای ب ــی در خروجی  ه ــک حت خش
جدیــد دارای یــک پوشــش محافــظ اصالح  شــده، طراحــی مارپیــچ 
جدیــد بــا یــک پیــچ خودتنظیم  شــونده، و کنتــرل دمــای داخلــی مارپیــچ 
ــه عــالوه یــک  می  باشــند. شــرکت Battenfeld دســتگاه 135V-2 BEX ب
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ــه  اکســترودر دومارپیچــه معرفــی کــرد، ایــن دســتگاه توانایــی رســیدن ب
خروجــی  kg/h 1000 را دارا می  باشــد، همچنیــن نیــروی پیش  برنــده 
مســتقیم کــه موجــب افزایــش بهــره  وری سیســتم می  گــردد. واحــد 
 Argos ادعــا می  کنــد، اکســترودر دومارپیچــه Cincinnati اکســتروژن
ــک  ــد، ی ــل می  باش ــزار پروفی ــرای اب ــر ب ــه دارای 5 چمب ــا 28D-135، ک ب
ــر از  ــای اخی ــول نمایش  ه ــی kg/h1004در ط ــا خروج ــی ب ــورد جهان رک
ــاال  ــوان خروجــی ب ــی کــه ت ــه جــا گذاشــته اســت. در فرآیندهای خــود ب
دارنــد، از اکســتروژن  هایی دو رشــته  ای اســتفاده می  شــود، کــه هــر یــک 
 ،Kottmeier از آن اکســترودرها دو ابــزار پروفیــل را تغذیــه می  کنــد. آقــای
می  گویــد؛ «امــروزه مبنــا بــرای دو رشــته  ای  ها m/min6-5 )متــر بــر دقیقــه( 
اســت، امــا انتظــار مــی  رود در ســالهای آینــده بــا توجــه بــه بهینه  ســازی و 
کالیبراســیون منظــم ابزارهــا ســرعت خــط بــه m/min 10-8 در چنــد ســال 
آینــده برســد». Battenfeld پیش  بینــی می  کنــد بــرای دیــدن ایــن ســرعت 

ــاز اســت )شــکل 1(.  در خــط، خروجــی بیشــتر از kg/h 1200 موردنی

ــه عنــوان هــدف اصلــی در نظــر گرفتــه  در حالــی کــه افزایــش تولیــد ب
می   شــود، امــا صرفه   جویــی در انــرژی بــه عنــوان اولویــت بزرگتــر 
مطــرح می   شــود. آقــای Reisenhofer می-نویســد؛ «صرفه   جویــی قابــل 
توجــه در انــرژی بــا تغییــر از DC بــه AC، همچنیــن عایق   بنــدی ســیلندر 
و اســتفاده از ســردکننده داخلــی بــرای مارپیــچ تحقــق می   یابــد». او بیــان 
می   کنــد کــه IC اکســتروژن Cincinnati، IC یــک سیســتم بســته کنتــرل 
دمــا اســت کــه گرمــا را از بخــش اندازه   گیــری بــه بخــش خوراك   دهــی 

ــکل 2(. ــد )ش ــال می   ده انتق

3. روند صرفه جویی در هزینه مواد

در ادامــه، تولیدکننده    هــا بــرای بهینه    ســازی فرآینــد صرفه    جویــی در 
ــرای صرفه    جویــی  ــه دنبــال یافتــن روشــهایی ب تــوان و انــرژی مصرفــی، ب
در هزینــه مــواد اولیــه رفتنــد. بــرای مثــال، بــراون یکــی از ایــن روشــها را 
اســتفاده از خوراك    دهنده    هــای گراویمتــری، کــه کنتــرل دقیق    تــری 
را نســبت بــه خوراك    دهنده    هــای حجمــی دارنــد، می    دانــد. شــرکت 
Krauss-Maffei Berstorff، روش تغییــر ســریع یــا )Quick Switch( را 

بــرای تغییــر سیســتم ابعــادی داخلــی لولــه، در ســال 2003 بــرای لوله    هــای 
ــر  ــرد. تغیی ــی ک ــای PVC معرف ــرای لوله    ه ــال 2006 ب ــن و در س پلی    الفی
ــی  ــه تولیدکننــدگان اجــازه می    دهــد، محصول ــا Quick Switch ب ســریع ی
از قطــر 90 تــا 160 میلی    متــر را بــدون توقــف خــط، تولیــد کننــد، بهبــود 
در اســتفاده از ظرفیت    هــا و نیــز باالبــردن ظرفیــت ســفارش    ها از امتیازاتــی 
ــن  ــد، ای ــرار می    ده ــود ق ــران خ ــار کارب ــتم در اختی ــن سیس ــه ای ــت ک اس
 Krauss-Maffei، Annette ــوژی ــره تکنول ــات مدی ــس هی ــارات رئی اظه
Beierling می    باشــد. یــک روش بســیار موثــر در صرفه    جویــی هزینــه 

ــی و  ــرای خوراك    ده ــی ب ــد چالش ــه می    توان ــود دارد، ک ــه وج ــواد اولی م
فرآینــد باشــد. Krauss-Maffei می    گویــد؛ آن دســتگاهی بــا D36 مــوازی، 
 PVC ــد  لوله    هــای یــک TSE )دومارپیچــه( ناهمســو اســت، کــه در تولی
فاضالبــی بــا درصــد پرکننــده باال، مثــال 60 درصــد گچ )کربنات کلســیم( 
ــواد  ــرای م ــژه ب ــق عمــل کــرده اســت. اکســترودرها یــک محــل وی موف

اولیــه، وزن و سیســتم اندازه    گیــری و یــک بخــش بــاالی گلــوگاه بخــش 
خوراك    دهــی دارنــد. 

ــی از مــواد آســیابی کننــد،  تولیدکننــدگان PVC می    تواننــد اســتفاده خوب
عمومــاً بیــن 10 تــا 15 درصــد از مــواد برگشــتی را می    تــوان داخــل فرآینــد 
ــی  ــه طراح ــاز ب ــیابی نی ــواد آس ــد م ــتفاده از 25 درص ــرد. اس ــتفاده ک اس
ــن  ــتر ممک ــد بیش ــا درص ــدارد، ام ــه ن ــترودر دو مارپیچ ــی در اکس خاص
اســت نیــاز بــه کانالهــای مختلــف جریــان در بخــش خوراك    دهــی، بــرای 
جــادادن ذرات بزرگتــر داشــته باشــد. آقــای بــراون همچنیــن بیــان می    کنــد 
ــد شــوند  ــاره فرآین ــه روشــهای مختلفــی دوب ــد ب کــه؛ آســیابی    ها می    توانن
چــون بیشــینه گرمایــی متفاوتــی دارنــد. آقــای ایریــش کارمنــد شــرکت 
ــد،  ــتفاده می    کنن ــه از PVC اس ــی ک ــد؛ تولیدکنندگان ــان می    کن Buss بی

ــس از  ــات پ ــد ضایع ــی مانن ــی داخل ــواد بازیافت ــتفاده از م ــر اس ــالوه ب ع
تولیــد، می-تواننــد از ضایعــات بیرونــی فیلم    هــای کلندرشــده، ماننــد 
کارتهــای اعتبــاری پانچ    شــده کــه از صفحــات PVC تهیــه شــدند، اســتفاده 
کننــد. بازیافــت پــس از مصــرف )PCR(محصــوالت PVC امــروزه انجــام 
ــی توســط  شــرکت    های متخصــص  ــه طــور کل ــن کار ب ــا ای می    شــود، ام
کــه دارای اکســترودرهایی بــا پوشــش    های محافظتــی ویــژه هســتند، 
ــد  ــازه می    ده ــدگان اج ــه تولیدکنن ــتروژن ب ــرد. کواکس ــورت می    گی ص

شکل1.  منحنی خروجـی سرعـت انتقـال
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ــا PVC فوم    شــده  ــی ی ــواد از PVC بازیافت ــه م ــی در هزین ــرای صرفه    جوی ب
در الیــه مرکــزی، اســتفاده کننــد.

ــای  ــده لوله    ه ــه فوم    ش ــد الی ــرای تولی ــه؛ ب ــد ک ــم Beierling می    گوی خان
 ،KraussMaffei ــتاندارد ــتفاده از اس ــا اس ــده، ب ــالب PVCاکسترودش فاض
اکســترودرها مجهــز به یــک مخلوط    کن مخصــوص روی ورودی هســتند 
کــه از پراکندگــی مناســب عامــل فوم    کننــده در مخلــوط خشــک اطمینــان 
حاصــل شــود. وی همچنیــن اضافــه می    کنــد؛ طراحــی هــد لولــه در یــک 
ــت،  ــی آن اس ــمت بحران ــده قس ــای فوم    ش ــرای لوله    ه ــتروژن ب ــط اکس خ
KraussMaffei یــک خــط لولــه جدیــد بــرای لوله    هــای چندالیــه بــا هــد 

بزرگتــر، معرفــی کــرد. 

در پروفیل    هــای پنجــره، اکســتروژن بــرای پروفیــل بــا مرکــز آســیابی کــه 
بــه وســیله مــاده اولیــه بکــر پوشــیده می    شــود، اســتفاده می    گــردد. همچنین 
ــترودرهای  ــردد. اکس ــتفاده می    گ ــا اس ــطحی از پیگمنت    ه ــای س در الیه    ه
طراحــی شــده KraussMaffei، بــرای پروفیل    هــای انعطاف    پذیــر، روی 
یــک اکســترودر جدیــد ســوار می    شــوند، اکســترودر کوتــاه مخروطــی 2 
مارپیچــه روی یــک یــا دو اکســترودر دو مارپیچــه مــوازی و بلندتــر قــرار 
می    گیــرد، ایــن کار بــرای صرفه    جویــی در فضــای کارگاه    هــای کوچــک 
ــا  ــته ی ــتروژن    های تک    رش ــرای اکس ــد ب ــت می    توان ــن وضعی ــد. ای می    باش

دو رشــته نیــز مــورد اســتفاده قــرار   می    گیــرد. 

4. دامنه وسیع اندازه

اکســتروژن Argos 173 سینســیناتی )Cincinnati(، بــه بــازار مصــرف 
معرفــی شــد، ایــن ماشــین بــرای خروجی    هــای بــاال طراحــی شــده اســت 
)بیشــتر از kg/h1800یــا lb/h4000(، صفحــات PVC در آمریــکای شــمالی 
 Argos ــد. ماشــین ــرار می    گرفتن ــرای تخته    هــای ســه    لبه مــورد اســتفاده ق ب
173، دارای یــک مارپیــچ mm173، یــک طراحــی مجــدد از مارپیچــی بــا 
میــزان بــرش پاییــن، خنک    کننــده داخلــی مارپیــچ، محفظــه هــوای ســرد 

اســت. 

دســتگاه دیگــری کــه توســط شــرکت KraussMaffei معرفــی شــد، 
PL/32-184 KMD نــام گرفــت، طراحــی ایــن دســتگاه بــه گونــه    ای اســت 

کــه تــوان خروجــی آن lb/h4400( 800-kg/h2000-1760( اســت. از 
امکاناتــی کــه ایــن شــرکت در این دســتگاه، بــرای مصرف    کننــدگان تعبیه 
ــد.  ــات PVC می    باش ــش از kg/h2000 از صفح ــدی بی ــت، تولی ــرده اس ک
Milacron اکســترودر ارائــه شــده توســط شــرکت Cincinnati اســت کــه 

دارای مارپیچــی بــه طــول mm172 در یــک دســتگاه TSE ناهمســو موازی 
ــر ایــن اکســترودر خیلــی بــزرگ، Milacron یــک خــط  اســت. عــالوه ب
ــر از  ــا mm84، اکســترودر محــوری ناهمســو TC8، کمــی بزرگت ــد ب تولی
TC80 را گســترش داد. Milacron همچنیــن یــک اکســترودر دو مارپیچــه 

مــوازی و ناهمســو بــا طــول مارپیــچ mm75، کــه از اکســترودر موجــود بــا 
طــول مارپیــچ mm93، کوچکتــر می    باشــد، طراحــی کــرده اســت. 

5. اصل اختالط جدید برای اکسترودر تک     مارپیچ

ــه نحــوی  سیســتم اکســتروژن Randcastle یکــی از اصــول اختــالط را ب
بهبــود و توســعه داده، کــه بــه طــور چشــمگیری اکســتروژن، گرانول هــای 
ــن  ــد، همچنی ــود می    ده ــچ بهب ــک     مارپی ــترودر ت ــک اکس PVC را در ی

ــک  ــالط در ی ــر و اخت ــال موث ــازه انتق ــخت اج ــک PVC س ــه پودرخش ب
اکســترودر تــک     مارپیــچ را می    دهــد، ایــن شــرکت مدعــی اســت 
نتایــج ایــن یافته    هــا و معرفــی میکســر در همایــش جامعــه مهندســین 
پالســتیک در ANTEC 2008 ارائــه می    گــردد. در یــک مطالعــه محققــان 
یــک  از  ســخت،   PVC گرانول هــای  فرآینــد  بــرای   ،Randcastle

ــا rpm96 و  ــول hp5 ،1:36 L/D ،mm25 ب ــا ط ــه ب ــترودر تک    مارپیچ اکس
بــدون باالبــردن بیــش از حــد دماهــای ذوب، اســتفاده کردنــد. ایــن نتیجــه 
ــخ PVC ســخت اســتفاده از آن  ــه تاری ــا توجــه ب ــرا ب بی    ســابقه اســت، زی
در 30 تــا rpm35 بــر روی اکســترودرهای تک    مارپیــچ، محدودیــت دارد. 
ــخت در  ــوالً PVC س ــد؛ معم ــس Randcastle می    گوی Keith Luker، رئی

ســرعتهای بــاال می    ســوزد. Randcastle، همچنیــن پودرخشــک را در 
rpm180 بــدون قیــف خــالء و گیرنــده خــوراك -کــه بــه طــور معمــول 
ــه داخــل اکســترودر تک    مارپیچــه  ــودر خشــک ب ــرای خوراك    دهــی پ ب
موردنیــاز هســتند- فرآینــد کــرده اســت. Luker همچنیــن اضافــه می    کنــد: 
ــرا عملکــرد اصــل طول    عمــر در اختــالط  ایــن نتایــج ممکــن هســتند، زی
یــا  اکســترودرهای تک    مارپیــچ  اصــول  دیگــر  بــا  متفــاوت  اساســاً 
اکســترودرهای 2مارپیچه ناهمســوی مخروطــی دارد، اما با اکســترودرهای 
2مارپیچــه همســو، دارای شــباهت هایی اســت. بــه جــای اســتفاده از بــرش، 
ــرای افزایــش پراکندگــی در  ــان بلندمدتــی را ب ــد، جری طول    عمــر می    توان
 Recirculator شــبیه بــه بخــش اختــالط Elongator .اختــالط ایجــاد کنــد
 Elongator در  امــا  می    باشــد،  محــوری  شــیارهای  بــا   ))Randcastle

شــیارهای محــوری داخــل یــک اســپیرال پیــچ خورده    انــد کــه از جریــان 
بــه ســمت بــاال جلوگیــری می    کننــد، ایــن امــر می    توانــد ســبب تخریــب 
در رزین    هــای حســاس بــه گرمایــی، چــون PVC شــود. بــرای کار بــا ایــن 
ــرار  ــا ق ــه روی آنه ــد دریچ ــوان چن ــم، می-ت ــار ک ــا در فش مخلوط    کن    ه
ــاری  ــایز تج ــچ، را در س ــفارش مارپی ــن س ــراً، Randcastle اولی داد. اخی
4/5 اینــچ و مناســب بــرای PVC دریافــت کــرده اســت. Luker، پتانســیل 
بیشــتری را در Elongator بــرای ترکیــب خشــک PVC ســخت، می    بینــد. 
او همچنیــن می    افزایــد، «هیــچ مارپیــچ دوقلویــی یــا هــر نــوع دیگــری از 
ــه  ــی نســبت ب ــه نگهــداری پایین ــن و هزین ــن مخلوط    کن    هــا قیمــت پایی ای
اکســترودرهای تک    مارپیــچ ندارنــد» و ایــن پیشــنهادی اســت کــه مــا ارائــه 

می    دهیــم. 

تحوالت اکسترودرها در راستای بهبود بهره وری از PVC سخت 

[1] Plastics Additives & Compounding mag, November/December 2008
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گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

PVC نفت خام بدست آمده از مخلوط ضایعات پالستیک از جمله

http://www.bpf.co.uk/article/fuel-oil-from-any-mixed-waste-plastic-including-pvc-427.aspx
http://www.plastenergo.com

یــک مهنــدس مجارســتانی تجهیزاتــی را بــرای کاهــش مخلــوط ضایعــات پلیمــری از طریــق پیرولیــز و تبدیــل بــه 
ــد از هــر  ــه می توان ــد. کارخان ــد می کنن ــه صــورت تجــاری تولی ــن کارخانجــات ب ــد کــرده اســت. ای ســوخت تولی
ــرای تخریــب حرارتــی ضایعــات  ــوژی فرآینــدی ب ــا 100% اســتفاده کنــد. آنهــا یــک تکنول غلظــت PVC حتــی ت
ــد  ــا می کنن ــا ادع ــن آنه ــالوه برای ــد. ع ــوژن دارن ــا محتوای هال ــتیک ها ب ــایر پالس ــامل PVC و س ــتیک ها ش پالس
ــواد  ــایر م ــات PVC و س ــردازش ضایع ــت از پ ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــال س ــک روش کام ــا ی ــرژی ب ــد ان ــه تولی ک
پالســتیکی اســت. ایــن کارخانــه می توانــد PVC غیــر قابــل بازیافــت و ســایر ضایعــات مخلــوط و آلــوده بــا محتــوای 
ــره  ــت ذخی ــه جه ــد ک ــد می کن ــوخت را تولی ــادل س ــا ارزش مع ــزل ب ــد و دی ــتفاده کن ــوژن )0-56%( اس باالی هال
ــه از فرآیندهــای صنعتــی شــناخته شــده اســت و براســاس طراحــی  آســان اســت. ایــن تکنولــوژی ترکیبــی نوآوران
کارآمــد اســت. مالحظــات مدیریــت پســماند امــکان بازیابــی انــرژی دراز مــدت از مقــدار بــاالی انــرژی ضایعــات 
ــی  ــای دیزل ــد در موتوره ــوخت( می توان ــوژی )س ــن تکنول ــی ای ــوالت جانب ــی از محص ــد. یک ــوط را می ده مخل
تجــاری و ژنراتورهــای بــرق اســتفاده شــود. ورودی محصــول ایــن کارخانــه جریــان ضایعــات )مخلــوط مشــتقات 
ــه شــده  ــل بازیافــت در نظــر گرفت ــر قاب ــه عنــوان غی PE، PP، PVC، PS، ABS و PET( اســت.که برخــی از آنهــا ب

و در کارخانه هــای ســوزاندن ضایعــات بــا فیلترهــای گــران قیمــت ماننــد جاذب هــای دی اکســین و HCL ســوزانده 
می شــوند. در ایــن روش دو مرحلــه ای در راکتور هالــوژن زدایــی، گاز هیدروکلرایــد از ضایعــات پالســتیکی اضافــه 
 480O می رســد 

C ــه ــل ب ــا حداق ــه ای کــه دم ــور دپلیمریزاســیون جداگان ــه مــواد در راکت شــده حــذف می شــود. بقی
ــار گازی  ــان بخ ــود. جری ــد می ش ــی تولی ــوط گاز هیدروکربن ــک مخل ــود، ی ــته می ش ــه داش ــر 600O C نگ ــا زی ام

ــود. ــدا می ش ــی ج ــای نفت ــه بخش ه ــده و ب ــم ش ــن متراک هیدروکرب

 محصوالت جانبی :

•  گاز )ارزش حرارتی باال( انرژی را برای فرآیند فراهم می کند.

•  بنزین: نقطه جوش تا 130 درجه سانتی گراد

•  نفت دیزلی: دامنه جوش 120 تا 220 درجه سانتی گراد

•  هیدروکربن ها

•  نفت گرمایشی )محدوده جوش تا 250 درجه سانتی گراد(

ایــن تکنولــوژی ســوخت های جایگزیــن را کــه CO2 خالــص هســتند تولیــد می کننــد. بــا توجــه بــه طراحــی مــدوالر، 
قابلیــت جابه جایــی 500 تــن در ســال درکارخانــه آزمایشــی در فرآینــد تخریــب )MTDP( می توانــد بــه 2000 تــن 
در ســال گســترش یابــد کــه بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد ضایعــات و نیازهــای ویــژه انــرژی می باشــد. یــک نــوآوری 

کلیــدی در ایــن کارخانــه ایــن اســت کــه هیــچ زبالــه خطرناکــی تولیــد نمی شــود.

مــواد افزودنــی مخلــوط پلیمــری در کربــن بلــک باقــی می مانــد بــه جــز کلــر، DOC و Sb2O3 و باقــی مانــده تخریــب 
ماننــد ترفتالیــک اســید کــه بــا بازگشــت بــه کارخانــه پلیمــر بازیافت می شــود.
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ــد  ــای چن ــوژی لوله ه ــتای تکنول ــرکت Rollepaal در راس ش
الیــه بــا جــای دادن و اســتفاده از مــواد بازیافتــی جهــت کاهــش 
هزینه هــا مــواردی را بیــان کــرد. آقــای پــل ون ایســبرگ مدیــر 
ــورد  ــث در م ــن بح ــت ای ــی Rollepaal گف ــروش و بازاریاب ف
ــن اســت کــه ســرمایه  ســرمایه گذاری نیســت بلکــه هــدف ای
ــی در  ــت صرفه جوی ــما جه ــه ش ــد ب ــه می توان ــذاری چگون گ
مــواد خــام کمــک کنــد. بــه ایــن دلیــل کــه مــواد خــام تقریبــا 
ــه  ــزی ک ــرد و هرچی ــه را در برمی گی ــک لول ــه ی 80% از هزین
بتوانــد ایــن هزینــه را کاهــش دهد تاثیــر قابل توجهــی در هزینه 
تمــام شــده محصــول خواهد داشــت یکــی از این راه ها اســتفاده 
از لوله هــای چنــد الیــه اســت کــه شــامل مــواد کــم هزینــه قابل 
بازیافــت اســت. Pvc همچنیــن بــرای بازیافــت مناســب اســت 
ــدون از دســت دادن خــواص آن را  ــار ب ــا شــش ب ــوان ت و می ت
اکســترود کــرد و در طــول عمــر مفیــد آن تخریــب نمی شــود. 
منبــع اصلــی مــواد قابــل بازیافــت پروفیل پنجــره اســت در حالی 
کــه خروجــی اصلــی مــواد قابــل بازیافــت لولــه اســت. امــروزه 
ــودن، مقــدار  ــه و در دســترس ب ــه دلیــل محدودیــت در تجرب ب
بازیافــت در لوله هــا کمتــر از 10% اســت. محدودیت هایــی در 
مــورد اینکــه کجــا و چــه مقــدار مــواد بازیافتــی در کاربردهــای 
ــن  ــالوه برای ــود دارد. ع ــود، وج ــتفاده ش ــد اس ــاص می توان خ
اجــازه اســتفاده از مــواد قابــل بازیافــت در کاربردهــای لوله های 
ــی  ــای فاضالب ــه لوله ه ــی ک ــدارد در حال ــود ن ــامیدنی وج آش
می تواننــد تــا حداکثــر10% از ایــن مــواد اســتفاده کننــد. بــا ایــن 
حــال هســته لوله هــای فومــی و الیــه فشــرده مرکــزی لوله هــای 
دیــواره ســاخت مند می تواننــد 100% از مــواد پی وی ســی 
بازیافتی باشــند. همچنین اســتابالیزرهای حاوی کادمیــوم که از 
رده خــارج شــده اند و گاهــا در محصــوالت pvc وجــود دارنــد، 
ــی لوله هــای  ــه میان ــوان مــواد بازیافتــی در الی ــه عن ــد ب می توانن
pvc چنــد الیــه اســتفاده شــود در صورتــی که غلظــت کادمیوم 

کمتــر از ppm 1000باشــد.  Rollepaal می توانــد لوله هــای 
چنــد الیــه بــا یــک هســته فومــی در قطرهــای بیــن 20 تــا 800 

میلیمتــر را تولیــد کند.

بلژیــک خــط جدیــد              از  آلمانــی  تابــع  یــک شــرکت   Inoutic

کــو اکســتروژن Battenfeld-Cincinnati را ســفارش داده اســت. 
ــه  ــن کارخان ــه ای ــت ک ــال اس ــک س ــول ی ــار در ط ــومین ب ــن س ای
ــتروژن  ــو اکس ــط ک ــه خ ــتروژن را ب ــک اکس ــط ت ــک خ ــل ی پروفی
ــه کارهــای Inoutic شــامل پروفیــل بــرای درب  ارتقــا می دهــد. نمون
و پنجــره و پوشــش های نمــا و ســقف اســت کــه از کامپوزیــت 
چوب-پالســتیک و PVC ســاخته شــده اســت. کــو اکســتروژن 
ایــن امــکان را می دهــد کــه ســطحی بــا کیفیــت بــاال بــا هســته ای از 
مــواد بازیافتــی کــه عمدتــا هــدف اســتفاده از PVC بازیافتــی اســت، 
ــزودن  ــا اف ــد. شــرکت، ســه خــط تــک اکســتروژن را ب ــب کن ترکی
کــو اکســترودر 63 میلی متــر از ســری ConEx گســترش داده اســت. 
ــا  ــود، ب ــتروژن موج ــک اکس ــای ت ــا درون خط ه ــه مارپیچ ه هندس
تنظیــم آنهــا درســرعت های خروجــی پایین تــر بــرای کواکســتروژن 

ــه شــده اســت. بهین

ــکل  ــه ش ــترودرها ب ــو اکس ــدود، ک ــای مح ــن فض ــر گرفت ــا در نظ ب
دوشــی )روی هــم قــرار گرفتــن دو دســتگاه( بــر روی اکســترودر های 
ــت شــده اند  ــه کــف ثاب ــی ب ــه صورت ــا ب ــد. آنه ــرار گرفته ان ــی ق اصل
کــه می تواننــد بــه راحتــی حرکــت کننــد. کــه ایــن کار بــه پردازنــده 
ــر  ــز کــردن راحت ت ــری را در نگهــداری و تمی ــر انعطاف پذی حداکث

ــد. ــی را می ده ــترودر اصل اکس

تمامــی مارپیچ هــا شــامل یــک پوشــش ویــژه )بــر روی مولیبدینیــوم( 
 PVC ــه ــی ک ــی در زمان ــر خوردگ ــت در براب ــود محافظ ــرای بهب ب
ــا مــواد ســاینده ماننــد کامپوزیت هــای چوب-پالســتیک  بازیافتــی ی

ــم اســت. اســتفاده می شــود بســیار مه

 تبدیل دستگاه های مونو اکستروژن به کو اکستروژن              لوله pvc چند الیه بازیافت شده
استفاده از pvc بازیافتی را افزایش می دهد
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سیســتم های زهکشــی پیشــرفته )ADS( مجموعــه ای از راهنمایی هــا 
ــراه را  ــن هم ــتگاه های تلف ــرای دس ــه ب ــب لول ــتورالعمل های نص و دس
ــرای  ــه را ب ــدازی کــرده اســت کــه دســتورالعمل های نصــب روزان راه ان
لوله هــای ترموپالســتیک در کاربردهای مدیریــت آب بــاران و فاضالب 

ــد. ــه می ده ــتی ارائ بهداش

ــا دریافــت دســتورالعمل های خاصــی بــرای حمــل و نقــل در محــل و  ب
ــک کتابچــه  ــوان ی ــه عن ــزار ب ــن نرم اف ــون، ای ــت پیشــنهادات آزم دریاف
ــرای پیمانــکاران در دســترس اســت. دســتورالعمل  ــه راحتــی ب راهنمــا ب
ــا  ــن ب ــت پلی پروپیل ــوالت HP STORM  )کاروگی ــرای محص ــب ب نص
 HP SaniTite لولــه پلی اتیلن ســنگین کاروگیــت و N12 عملکــرد بــاال( و
ارائــه شــده اســت. بــاب کلیــن معــاون اجرایــی فــروش در ADS گفــت: 
قصــد داریــم کــه بــه مشــتریانمان دســتورالعمل ها و راهنمایی هــای 
راحــت در دســترس را ارائــه دهیــم. ایــن برنامــه اطالعاتی در مــورد حمل 
محصــوالت، نگهــداری، مونتــاژ اتصــاالت و نصــب فراهم مــی آورد و به 
زبان هــای اســپانیایی و انگلیســی بــه صــورت رایگان در دســترس اســت و 
بــرای دانلــود می تــوان از طریــق App Store و Google Play اقــدام کــرد.

دو نرم کننــده در بیــن 9 مــاده بــا نگرانــی بســیار بــاال )SVHCs( هســتند 
 REACH کــه بــرای اضافــه کــردن بــه فهرســت مجــوز تحــت مقــررات
ــه  ــت ک ــه ای اس ــت. REACH نظامنام ــده اس ــه ش ــا توصی ــه اروپ اتحادی
ــرات و  ــرل مخاط ــت و کنت ــور مدیری ــه منظ ــا ب ــه اروپ ــط اتحادی توس
احتمــاالت آســیب زا بــرای ســالمتی و ایمنــی انســان و محیــط زیســت 
ــیمیایی  ــواد ش ــتفاده م ــاخت، واردات و اس ــد و س ــل تولی ــه در مراح ک
ــزن دی کربوکســیلیک اســید  ــن شــده اســت. 1و2بن ــد تدوی ــروز کنن ب
دی هگزیل اســتر و دی هگزیل فتــاالت منجــر بــه ایجــاد مشــکالت 
تولیــد مثــل شــده و ســمی معرفــی شــده اســت. همــه 9 مــورد افزودنــی 
از لیســت کاندیداهــا بــه دلیــل حجــم زیــاد و کاربــرد گســترده آنهــا کــه 
ممکــن اســت تهدیــدی بــرای ســالمت انســان باشــد بــرای افــزودن در 
فهرســت مجــوز الویت بنــدی میشــود.تصمیم نهایــی در مــورد ورود آنها 
بــه لیســت مجــوز توســط کمیســیون اروپــا، کشــورهای عضــو و پارلمان 

اروپــا اتخــاذ خواهــد شــد.

Pixargus سیســتمی را توســعه داده اســت کــه بازرســی 360 درجــه 

از ســطح و اندازه گیــری ابعــاد از پروفیل هــای بــزرگ پوشــش داده 
ــتم  ــک سیس ــد. ProfilControl 7 ی ــه می ده ــا را ارائ ــده و لوله ه ش
دوربیــن جدید توســعه یافتــه و تکنیک کالیبراســیون اســت. هرگونه 
ــل  ــی را تحمی ــای اضاف ــت هزینه ه ــن اس ــص ممک ــا نق ــیب و ی آس
کنــد، بــه همیــن دلیــل کیفیــت محصــول در طــول تولیــد بایــد بــه 
طــور مــداوم بازرســی شــود.با ایــن حــال سیســتم های معمــول بــرای 
بازرســی پروفیل هــای بــزرگ و لوله هــا فقــط ســطوح قابــل رویــت 
 pc7 ادعــا می کنــد کــه Pixargus .اصلــی را بررســی می کنــد
اولیــن سیســتمی اســت کــه می توانــد تمــام ســطوح قابــل مشــاهده 
ــی  ــه بازرس ــه صرف ــرون ب ــک روش مق ــا ی ــزرگ را ب ــع ب در مقاط
کنــد. مدیرعامــل Pixargus گفــت کــه مــا می توانیــم نقص هــا را در 
بخش هــای بــزرگ چنــد زاویــه ای بــا ســاختارهای پیچیــده و لبه هــا 
ــور  ــش از 8 سنس ــا بی ــم.ProfilControl 7 ب ــایی کنی ــت شناس ــا دق ب
ــه  ــر زاوی ــایی ه ــتاندارد، شناس ــاالی اس ــت ب ــای کیفی ــا دوربین ه ب
ــه  ــد و ب ــن می کن ــده را تضمی ــترود ش ــول اکس ــک از محص کوچ
صــورت موثــر اســکن و بازرســی می کنــد. ایــن سیســتم بــا اســتفاده 
ــای  ــردازش الگوریتم ه ــا پ ــه ب ــر ثانی ــل در ه ــون پیکس از 800 میلی
پیچیــده تصویــر اجــازه شناســایی هــر نــوع نقصــی را در زمــان واقعی 
در حیــن تولیــد می دهــد حتــی اگــر پروفیــل بســیار پیچیــده باشــد.

ــا،  ــذ، خراش ه ــام مناف ــایی تم ــت شناس ــد قابلی ــگر جدی ــن حس ای
ــه  ــی ســطوح های ب ــر شــکل را در تمام ــاول و تغیی ــیار، ت ــرك، ش ت

ــت. ــاهده داراس ــل مش ــختی قاب س

نرم افزاری که به نصب لوله کمک می کند

دوربین های ویژه امکان بازرسی سرتاسر                              
محصول پوشش داده شده را می دهد

SVHC دو پالستی سایزر دیگر در لیست
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خواندنی و کاربردی

استفاده از پی وی سی بازیافتی به حفظ منـابع طبیعی کمک می کند. صرفه جـویی در 
انتشار CO2 زمانی که از پی وی سی بازیافتی استفاده می شود تا 90% است.

 مقایســه انتشــار گاز هــای گلخانــه ای از محصــوالت رایــج در اروپــا نشــان داده اســت که 
 CO2  ــه انتشــار میــزان باالیــی از مصــرف گوشــت گوســفند و پنیــر می توانــد منجــر ب
ــه CO2 منتشــر شــده از محصــوالت پالســتیکی نظیــر PVC بیشــتر  شــود کــه نســبت ب
اســت. انتشــار گاز هــای گلخانــه ای از رزیــن PVC در مقایســه بــا ســایر مــواد از قبیــل پنیر 
و محصوالت آلومینیوم نســبتاً پایین اســت. اطالعات بدســت آمده از دانشــگاه منچســتر 
نشــان می دهــد کــه بازیافــت PVC می توانــد انتشــار گاز گلخانــه ای را بــه یــک ششــم 
 CO2 کاهــش دهــد. برایــن اســاس صرفه جویــی PVC انتشــار دی اکســید کربن از رزیــن

از بازیافــت pvc در اروپــا بیــش از 1,1 میلیــون تــن در ســال اســت.

رد پای کربن به ازای هر کیلوگرم از محصوالت تولیدی:
 11 kg  CO2 =14                     2.  پنیر kg  CO2 =1.  گوشت

1,9 kg  CO2 =10                   4.  غالت kg  CO2 =3.  آلومینیوم
 0,3 kg CO2 =بازیافت شده pvc  .6                  1,9 kg  CO2 = 5.  رزین پی وی سی

 PVC گفــت : بازیافــت Ms Sophi MacMillian  مدیــر اجرایــی شــورای وینیــل اســترالیا 
فرصــت بســیار خوبــی بــرای تولیــد محصــوالت بــا رد پــای کربــن پاییــن ارائــه می دهــد.

PVC  اکثراً در محصوالت ساختمانی مانند لوله ها، دیـوار ها، کفپوش ها،کابل کشی و قاب 

پنجره مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل بهبود بازیافت ضایعـات PVC و شناسـایی 
ایـن که بازیافت PVC در کجـا می تواند به طور گستـرده در برنامه های کاربـردی استفـاده 

شود در کاهش رد پای کربن در ساختمان ها و شیوه زندگی کمک خواهد کرد.

شــورای وینیــل اســترالیا بــه برگــزاری اجــالس در پیشــبرد بازیافــت PVC اقــدام کــرد و 
از یــک رویکــرد تعاملــی بــرای شناســایی اســتراتژی مقابلــه بــا چالش هــای کنونــی در 

بازیافــت محصــوالت PVC اســتفاده شــد.

از طریــق مشــارکت ذی نفعــان و نــه فقــط در صنعــت PVC امید آن اســت کــه فرصت ها 
بــرای بازار هــای جدیــد بــرای بازیابــی محصــوالت PVC ایجاد شــود.

در ســال 2016 بازیافــت ضایعــات پی وی ســی بــه 568696 تــن رســید )10,4% افزایش در 
مقایســه بــا ســال قبــل( که حجم قابــل توجــه افزایش بازیافــت در اتریــش، آلمــان، ایتالیا، 

لهســتان، هلند و انگلســتان بوده اســت.

ــی  ــگاه مل ــط آزمایش ــه توس ــدی ک ــزار جدی نرم اف
بخــش انــرژی ســاوانا)SRNL( توســعه پیــدا کــرده 
اســت منجــر بــه روشــی ارزانتر و کــم هزینه تــر برای 
ــر در  ــای دیگ ــا نقص ه ــی و ی ــخیص خوردگ تش
ــت  ــی رای ــزار کپ ــای کشــتی می شــود. نرم اف لوله ه
بــا آنالیــز تصاویــر اشــعه ایکــس دیجیتالــی و تعییــن 
نقــص در ضخامــت لوله هــا در نتیجــه 6 ماه قــرارداد 
تحقیــق و توســعه بیــن SRDL و  NGSBتوســعه پیدا 
کــرد. SRNL بــه NGSB مجــوز تجاری ســازی 
و ادامــه توســعه و رشــد نرم افــزار بــرای تجزیــه 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــی اعط ــای دریای ــل لوله ه و تحلی
لوله گــذاری  زیــادی  مقادیــر  دارای  کشــتی ها 
ــواع دیگــر  هســتند کــه در معــرض خوردگــی و ان
مســائل مربــوط بــه شکســت قــرار دارد. روش فعلی 
بــرای بازرســی ایــن مســائل برهنه کــردن عایــق 
ــش  ــه را آزمای ــپس لول ــت س ــی اس ــدی لوله کش بن
ــا مســائل  ــا خوردگــی و ی ــد آی ــد کــه ببینن می کنن
دیگــر وجــود دارد یــا خیــر. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــتفاده  ــال اس ــس دیجیت ــعه ایک ــد از اش روش جدی
می کنــد، نیــازی بــه حــذف عایــق نیســت. هنگامــی 
ــان  ــود، در زم ــل می ش ــد کام ــزار جدی ــه نرم اف ک
ــد و  ــی می کن ــی صرفه جوی ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
ــک دوره  ــذاری در ی ــه لوله گ ــود ک ــب می ش موج
کوتاه تــر ارزیابــی شــود. نرم افــزار جدیــد کــه 
ــال  ــه را براســاس اشــعه ایکــس دیجیت بازرســی لول
ــه  ــی ناحی ــرای بررس ــزاری را ب ــد، اب ــام می ده انج
ــزری را  ــه و اب ــی لول ــواره خارج ــواه روی دی دلخ
بــرای بررســی ناحیــه داخلــی لولــه بــا هــم ترکیــب 
می کنــد. ایــن نرم افــزار نتایــج دیجیتالــی اشــعه 
ایکــس نواحــی داخلــی و خارجــی بیــن دیواره های 

ــد.  ــی می کن ــه طــور کمــی ارزیاب ــه ب لول

نرم افزاری برای تشخیص نواقص لوله گذاری

https://phys.org/news/2010-12-
software-piping-flaws.html

توسعه بازیافت PVC به منظور تولید محصوالت با رد پای کربن پایین تر
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پنج عامل مهم در قالب گیری تزریقی

ســرعت خنک شــدن و عملکــرد محصــوالت پالســتیکی کــه توســط قالــب ایجــاد 
می شــود را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

•  سرعت جریان پالستیک

ســرعت جریــان پالســتیک توانایــی پالســتیک گــرم شــده را بــرای اینکــه بــا ســرعت 
زیــاد بــه درون حفــره تزریــق شــود تــا زمانــی کــه 95 تــا 99 درصــد از آن پــر شــود، 
تامیــن می کنــد. ایــن انتقــال همــراه بــا یــک بسته شــدن و مکــث در پروســه اســت. این 
ســرعت جریــان، زمانــی کــه مــواد وارد حفــره قالــب می شــود، ویســکوزیته را تعییــن 
می کنــد. زمانــی کــه فشــار نگهدارنــده خیلــی باالســت منجــر بــه جریــان پذیــری بــاال 
و پلیســه می شــود، امــا فشــار بیــش از حــد پاییــن بــه معنــی ایجــاد مشــکالت حفــره 
اســت. بــا تنظیمــات فشــار پالســتیک تراکــم قطعــات بــا پــر شــدن پایــان می یابــد در 
حالــی کــه افــزودن پالســتیک )مــواد( کافــی بــرای جبــران هرگونــه شــرینکیج یــا 
جمع شــدگی مهــم اســت. فشــار ایجــاد شــده منجر بــه انــدازه و ظاهــری مناســب برای 
قطعــه می شــود. فشــارهای تزریــق و پالستیکی شــدن همچنیــن خیلــی مهــم اســت که 

بایــد درنظــر گرفته شــود.

•  فشار پالستیک

ــا  ــت. آنه ــده اس ــناخته ش ــتیک ش ــار پالس ــوان فش ــه عن ــچ ب ــتی مارپی ــار برگش فش
ــد.  ــرار می گیرن ــک ق ــتم هیدرولی ــه در سیس ــتند ک ــده هس ــرل ش ــی کنت دریچه های
فرآینــدی اســت کــه توســط سیســتم های خــودکار دســتگاه کنتــرل می شــود. زمانــی 
ــد کــه  ــری پالســتیک افزایــش می یاب ــا باالســت، جریان پذی ــق واقع کــه فشــار تزری
همچنیــن منجــر بــه پلیســه و سرریزشــدن مــذاب می شــود در حالــی کــه فشــار بســیار 
پاییــن بدیــن معنــی اســت کــه جریــان پالســتیک کاهش یافتــه اســت و مشــکالتی 

ماننــد تــاول و حفــره افزایــش خواهــد یافــت.

•  سرعت خنک کاری و زمان

ســرعت خنــک کاری، تفــاوت بیــن دماهای مــذاب و قالب اســت. زمــان خنک کاری 
بــه اطالعــات از آن قطعــه و طراحــی قالــب همچنیــن مــوادی کــه اســتفاده می شــود 
بســتگی دارد. بــه منظــور رســیدن بــه مناســب ترین زمان خنــک کاری در طول توســعه 
فرآینــد، بایــد بــه انتظــارات مشــتری از جملــه ظاهــر قطعــه و خــواص مطلوب و ســایز 

مــورد نظــر توجه داشــته باشــید.

پیشرفت های زیادی صورت گرفته است تا فرآیند قالب گیری تزریقی 
موثـر و قابـل پیـش بیـنی باشـد. زمانی که کارشناسان دانش خود را با 

تجربه سالها تولید خدمات و فرآیند های قالب گیری تزریقی با کیفیت 
باال به کار می بـرند، طرح ها، فرآیند ها و رویکردهایی با کیفیت باال به 
سمت پیشرفت هایی که برای ستون صنعت حیاتی است پیش می رود. 

عوامل متعددی وجود دارد که برای فرآیند قالب گیری تزریقی مهم 
هستند این موارد شامل:

1.   دمای مذاب پالستیک         2.   دمای سیلندر           3.   دمای نازل            
4.   سرعت جریان پالستیک          5.   فشار پالستیک یا فشار برگشتی 

مارپیچ        6.   سرعت خنک شدن پالستیک و زمان ها

•  دمای مذاب پالستیک

دمای مذاب ترکیبی از عوامل و تنظیمات مختلف است. همواره سه منطقه 
دمایی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از سیلندر، نازل و قالب.

دماهــای ســیلندر و نــازل بــه ترتیب به پالســتیکی شــدن )نرم شــدگی( و 
قابلیــت جریان پذیــری پالســتیک کــه در درون قالــب جریــان می یابــد، 
ــی  ــه توانای ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــب ب ــی قال ــای واقع ــت. دم ــط اس مرتب
ــد  ــول فرآین ــدن در ط ــن خنک ش ــتیک همچنی ــری پالس جریان پذی
قالب گیــری تزریقــی مربــوط اســت.دمای ســیلندر بایــد بــه دقــت مورد 
توجــه قــرار گیــرد و بیــن دماهــای نقطــه مــذاب و تخریــب حرارتــی 
تنظیــم شــود، اگــر در دماهــای بــاال تنظیم شــود منجــر بــه جریان پذیری 
بــاال و ایجــاد پلیســه می شــود. اگــر دمــا خیلــی پاییــن باشــد منجــر بــه 
ایجــاد خطــوط مــذاب، جریان پذیــری کمتــر و حتــی موجــدار شــدن 

ــق می گــردد. ــری تزری ــد قالب گی ــی در طــول فرآین محصــول نهای

•  دماهای نازل

دمــای نــازل الزم اســت کــه کمتــر از دمــای ســیلندر باشــد. اگــر دمــای 
نــازل خیلــی باال باشــد، پدیــده drooling )اشــک ریختــن مواد مــذاب از 
نــازل( اتفــاق خواهــد افتــاد و اگــر دمــا خیلــی پایین باشــد، پالســتیک از 
هــم گســیخته خواهــد شــد. دمــای قالب بــه طــور کامــل جریان پذیری، 
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خواندنی و کاربردی

چرا در ساختمان سازی از پی وی سی استفاده می شود درحالی که آتش می تواند منجر به انتشار مواد سمی از جمله دی اکسین ها شود

ــورد بررســی  ــه م ــن مطالع ــراد در معــرض آتــش ســوزی در چندی اف
قــرار گرفته انــد. ســطح دیوکســین اندازه گیــری شــده در ایــن مطالعات 
ــر  ــرای تاثیرگــذاری درجــه ســمیت کمت ــی شــده ب از ســطح پیش بین
بــوده اســت. ایــن واقعیــت مهمــی اســت کــه در گزارش هــای رســمی 
شــناخته شــده اســت. و مــا می دانیــم کــه بســیاری از مــواد ســرطان زا 
ــه ای )PAH( و ذرات  ــد حلق ــک چن ــای آروماتی ــد هیدروکربن ه مانن
ریــز کــه خطــر بســیار بیشــتری نســبت بــه دیوکســین دارنــد، از آتــش 

ــوند. ــر می ش منتش

مــاده ای بــا شــاخص اکســیژن باالتــر از 21 )هــوا شــامل 21% اکســیژن 
اســت( نبایــد در هــوا و در دمــای اتــاق دچــار ســوختگی شــود و مقدار 
ــت  ــا تح ــاده تنه ــن م ــه ای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــا 27 ب ــاالی 25 ت ب
ــک  ــخت دارای ی ــوخت.     PVC س ــد س ــاال خواه ــیار ب ــرارت بس ح
شــاخص اکســیژن بیــن 45 تــا 50 می باشــد کــه درمقایســه بــا چــوب و 

ــل توجهــی دارد. بســیاری از ترموپالســتیک ها مقاومــت قاب

 PVC ــوالت ــتفاده از محص ــرای اس ــی ب ــیار خوب ــل بس ــن دالی بنابرای
ــتی کار  ــه درس ــی ب ــاظ فن ــرا از لح ــود دارد زی ــاختمان ها وج در س
ــاظ  ــی و از لح ــت محیط ــوب زیس ــای خ ــد. دارای ویژگی ه می کنن
اقتصــادی بــه صرفــه هســتند و نســبت بــه ســایر مــواد تاثیــرات ســمی 

ــد. ــود نمی آورن ــه وج ــوزی ب ــی از آتش س ناش

در بیــن همــه پالســتیک ها، pvc بــه طــور گســترده ای در ساختمان ســازی مثــال بــرای 
لوله هــای فاضالبــی و یــا لوله هــای آب آشــامیدنی، قــاب پنجــره، فویل هــای کــف و 
ســقف، دیــوار پوش هــا و پوشــش کابل هــا اســتفاده می شــود. ماننــد ســایر مــواد آلــی 
کــه در ســاختمان اســتفاده می شــود )ســایر پالســتیک ها، چــوب و..( محصــوالت 
ــد. اگــر چــه برخــالف ســایر مــواد  pvc در معــرض حــرارت کافــی آتــش میگیرن

محصــوالت pvc بــه طــور طبیعــی خــود خامــوش شــونده اســت و اگــر منبــع آتــش 
از بیــن بــرود، ســوختن ایــن محصــوالت متوقــف خواهــد شــد. زیــرا درجه حــرارت 
مــورد نیــاز بــرای احتــراق PVC ســخت 150 درجــه باالتــر از دمایــی اســت کــه برای 
آتــش گرفتــن چــوب مــورد نیــاز اســت. همچنیــن بــه دلیــل محتــوای بــاالی کلــر 
در محصــوالت pvc، دارای ویژگی هــای اشــتعالی کامــال مطلــوب و رضایت بخــش 
اســت بــه عنــوان مثــال بــه ســختی شــعله ور می شــوند و تولیــد گرمــا نســبتا کــم بــوده 

و تمایــل بــه تشــکیل خاکســتر دارند.

 pvc امــا اگــر آتــش ســوزی بزرگــی در یــک ســاختمان اتفــاق بیافتــد محصــوالت
ماننــد ســایر مــواد آلــی، شــروع به ســوختن می کنــد و مــواد ســمی را انتشــار می دهد. 
خطرناك تریــن مــواد ســمی منتشــر شــده در طــول اتــش ســوزی مونوکســید کربــن 
اســت کــه 90 تــا 95% مــرگ و میرهــا از آتــش ســوزی را منجــر می شــود. COیــک 
قاتــل زیــرك اســت زیــرا هیــچ بویــی نــدارد. اکثــر مــردم زمانــی کــه خــواب هســتند 
در آتش ســوزی می میرنــد. البتــه CO از تمــام مــواد الــی از جملــه چــوب، پارچــه و 

یــا پالســتیک ها منتشــر می شــود و انتشــار ایــن گاز تنهــا مختــص بــه     PVC نیســت.

 PVC و همچنیــن برخــی از مــواد دیگــر اســید ها را منتشــر میکننــد اســیدهای آلــی 
ــه ســرعت  ــی اســت و ب ــده سیســتم بویای ــن انتشــارها تحریک کنن ــی. ای ــا معدن و ی
می توانــد مــردم را از وجــود آتــش باخبــر کنــد. یــک اســید ویــژه کــه بــا ســوختن 
PVC در ارتبــاط اســت هیــدروژن کلرایــد و چنــد محصــول مرتبــط بــا آن اســت و از 

لحــاظ علمــی مشــخص شــده اســت کــه علــت مــرگ قربانیــان آتش ســوزی ناشــی 
از مســمومیت بــا HCL نبــوده اســت.

ــدون دیوکســین و نقــش  چنــد ســال پیــش در مــورد آتــش ســوزی های بــزرگ ب
مهــم آن در جوامــع بحــث نمیشــد. امــا امــروزه مــا می دانیــم خطــر ناشــی از 
دی اکســین کــه از آتــش منتشــر می شــود امــا بــرای مــردم تاثیــر گــذار نیســت. زیــرا 

جدول شاخص اکسیژن برای پی وی سی و سایر پلیمرها

Application near ourselves...
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مقدمه
ــل  ــور قاب ــه ط ــاختمانی ب ــوالت س ــی محص ــرخ خراب ــرد و ن دوام، عملک
مالحظــه ای تحــت تأثیرهــردو عامــل ترکیــب مــواد و همچنیــن شــرایط 
ــرای مصنوعــات پلیمــر  ــژه ب ــه وی ــن ب ــد. ای ــرار می گیرن ــی ق آب و هوای
مصنوعــی کــه در ســال های اخیــر بــه طــور فزآینــده ای بــه عنــوان 
جایگزینــی بــرای مصالــح ســاختمانی ســنتی بــا پایــه چــوب، فلــز 
ــا  ــت. عمدت ــط اس ــت، مرتب ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــیمان م و س
ــی،  ــد روکش ده ــا مانن ــاختمانی پلیمره ــر س ــای غی ــه کاربرده ــه ب عالق
لوله کشــی و پوشــش ها بــوده اســت، امــا عالقــه فزآینــده ای بــه اســتفاده 
ــرای  ــر، ب ــر پلیم ــی ب ــای مبتن ــوص کامپوزیت ه ــری، بخص ــواد پلیم از م
ــا ایــن  کاربرد هــای ســاختمانی در صنعــت ســاختمان نیــز وجــود دارد. ب
کامپوزیت هــا،  و  ترموســت ها  ترموپالســتیک ها،  هوازدگــی  حــال، 

ــاوراء  ــش اشــعه م ــت / بارندگــی و تاب ــی، رطوب ــرات دمای ناشــی از تغیی
بنفــش بــه طــور کامــل معلــوم نیســت. درك بیشــتر از دوام و هوازدگــی 
ــا  ــاختمانی را ب ــوالت س ــد محص ــر مفی ــول عم ــی ط ــواد، پیش بین ــن م ای
ــزی  ــه ری ــکان برنام ــن ام ــد و همچنی ــر می کن ــتری امکان پذی ــت بیش دق
ــاختمان را  ــی س ــزای اصل ــی اج ــداری و جایگزین ــر و نگه ــرای تعمی ب
ــن  ــی ای ــال بررس ــاری در BRANZ در ح ــات ج ــد. تحقیق ــم می کن فراه
اســت کــه آیــا تغییــرات آب و هوایــی در نیوزیلنــد تأثیــر قابــل توجهــی 
ــی  ــد اصل ــاختمانی دارد. تاکی ــتیک های س ــی و دوام پالس ــر هوازدگ ب
ــش اشــعه UV خورشــیدی در  ــرات وســیع در تاب ــر روی تغیی پژوهــش ب
ــن در  ــرار گرفت ــل از ق ــوری حاص ــب ن ــای تخری ــد و واکنش ه نیوزیلن

ــه در سراســر کشــور اســت. ــار ناحی ــک از چه ــر ی معــرض ه

ــا  ــد ترموپالســتیک ها، ترموســت ها و کامپوزیت ه ــواد پلیمــری مانن ــر اســتفاده از م در طــول ســال های اخی
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای مصالــح ســاختمانی ســنتی افزایــش یافتــه اســت. اگرچــه ایــن پلیمرهــا طیــف 
چشــمگیری از خــواص جــذاب را ارائــه می دهنــد، امــا تاثیــر شــرایط آب و هوایــی بــر دوام و عملکــرد ایــن 
مــواد بــه طــور کامــل معلــوم نیســت. ایــن مقالــه بــه طــور مختصــر بــه بررســی اثــرات تابــش اشــعه مــاوراء 
ــن اســتفاده از  ــردازد همچنی ــر پلیمــر می پ ــی ب ــر عملکــرد و خــواص محصــوالت ســاختمانی مبتن بنفــش ب
تکنیک هــای هوادهــی تســریع شــده بــرای کمــک بــه ارزیابــی دوام مصالــح ســاختمانی نیــز بــه طــور خالصه 

ــرد. ــرار می گی ــورد بحــث ق م

چکیـــده گردآوری و ترجمه

تأثیـر اشعـه مـاوراء بنـفش

بـر مصـالح  سـاختـمانـى
Judgeford ،(BRANZ ) انجمن تحقیقات ساختمان نیوزیلندwww.branz.co.nz  

مهندس آیـدا  کـرمی
مدیـرکنتــرل کیـفیـت
شــرکت  آذر لــولــه
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تجزیه پلیمر
اکثــر پلیمرهــای تجــاری پایــه آلــی کــه در صنعــت ســاختمان و ســاخت و 
ســاز اســتفاده می شــوند، دســتخوش واکنش هــای نورکافتــی و اکســایش 
نــوری در اثــر قــرار گرفتــن در معــرض تابــش اشــعه مــاوراء بنفــش 
می شــوند. پلیمرهــای حــاوی گروه هــای کروموفوریــک )رنگســاز( 
 C( ــل ــای کربونی ــن )C = C( و گروه ه ــه کربن-کرب ــد دوگان ــد پیون مانن
O =( هســتند کــه قــادر بــه جــذب انــرژی UV هســتند و در واکنش هــای 
ــن  ــتند. ای ــل هس ــوند، دخی ــر می ش ــب پلیم ــه تخری ــر ب ــه منج ــوری ک ن
گروه هــای کروموفوریــک )رنگســاز( می تواننــد در ســاختار منظــم 
پلیمــر وجــود داشــته باشــند یــا در نتیجــه وجــود ناخالصی هــا یــا از طریــق 
ــا،  ــت پلی الفین ه ــن وضعی ــر شــوند. ای ــواد در گی ــی م فرآیندهــای حرارت
پلی اتیلــن و پلی پروپیلــن اســت کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر حضــور اشــعه 
ــد. اگرچــه آنهــا در ســاختار منظــم خــود هیــچ  ــرار دارن مــاوراء بنفــش ق
ــق  ــک از طری ــای کروموفوری ــد، بخش ه ــا C = C ندارن ــل ی ــد کربنی پیون
فرآینــد قالب گیــری تزریقــی بــا درجــه حــرارت بــاال و فرآیند اکســتروژن 
درگیــر در تولیــد محصــوالت ســاختمانی پالســتیکی، بــه زنجیــر اصلــی 
می شــود  دریافتــه  همچنیــن  می شــوند.  وارد  جانبــی  گروه هــای  یــا 
کــه افزودنی هــای پایــه فلــزی موجــود در پلی الفین هــا، واکنش هــای 
اکسیداســیون را تســریع میکننــد کــه منجــر به اکســایش نوری و اکســایش 
ــد  ــیمیایی می توان ــب فتوش ــهای تخری ــاز واکنش ــوند. آغ ــی می ش گرمای

ــه تشــکیل  ــکال آزاد رخ دهــد کــه منجــر ب ــق مکانیســم های رادی از طری
ــه  ــر ب ــت منج ــود و در نهای ــره می ش ــی زنجی ــید ها و بریدگ هیدروپراکس
شکســت فاجعــه بــار اجــزاء ســاختمان می شــود. محــدوده اثــرات تخریــب 
کــه در مــواد پایــه پلیمــری رخ می دهــد، از تغییــر رنــگ در ســطح پلیمــر، 
کــه بــر زیبایــی مــواد تاثیــر می گــذارد، تــا آســیب گســترده مکانیکــی بــه 
پلیمرهــا می باشــد، کــه بــه شــدت بــر عملکــرد محصــول ســاختمانی تاثیــر 
می گــذارد. تغییــرات رنــگ بــه طــور عمــده در نتیجــه تغییــرات شــیمیایی 
ــره شــدن  ــا تی ــه زرد شــدن ی ــد و منجــر ب در ســاختار پلیمــر اتفــاق می افت
ــب  ــی، ترکی ــوب هوازدگ ــرات نامطل ــر از اث ــی دیگ ــود. یک ــر می ش پلیم
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــش اس ــاوراء بنف ــعه م ــی آب و اش هم افزای
فرســایش و محوشــدن ســطح برخــی از انــواع پلیمرهــا شــود. ایــن پدیده به 
عنــوان گچــی شــدن )chalking( شــناخته می شــود و اغلــب در بســترهای 
ــب  ــش تخری ــاوراء بنف ــعه م ــیله اش ــه وس ــر ب ــود. پلیم ــده می ش PVC دی

ــا  ــاران ی ــه وســیله ب ــات کوچــک حاصــل از آن ب ــوری می شــود و قطع ن
ســایر منابــع رطوبــت از ســطح شســته می شــوند. ایــن پدیــده رنگدانه هــا و 
پرکننده هــا را بــه نمایــش می گــذارد و منجــر بــه ایجــاد ظاهــر گچــی در 
ســطح پلیمــر می شــود. بــا پیشــرفت تخریــب، ایــن مــواد افزودنی در ســطح 
ــه  ــن رخ می دهــد، کــه ب ــه و تخریــب الیه هــای پلیمــری زیری ــن رفت از بی

ــر می گــذارد. ــر زیبایــی ظاهــری محصــول ســاختمانی تاثی شــدت ب

شکل 1. تصویرSEM، سطح پلیمری در معرض قرار گرفته
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بررســی دقیق تــر پلیمــر بــا اســتفاده از میکروســکوپ الکترونــی پویشــی 
)SEM( تخریــب قابــل توجهــی را در ســطح مــواد نشــان میدهــد )شــکل 
1(. پدیــده گــچ شــدن ســطح ناهمــواری را بــرروی پلیمرایجــاد می کنــد 
ــه ایجــاد ظاهــری محــو شــده در  ــد و منجــر ب ــرق میکن ــور را متف کــه ن
مــواد می شــود. تاثیــرات جــدی ترتخریــب نــوری شــامل میکروترك هــا 
و ضعــف الیه هــای پلیمــری اســت. ایــن اثــرات اغلــب بــا تخریــب وســیع 
ــه  ــت ب ــی، مقاوم ــتحکام کشش ــد اس ــواد مانن ــی م ــواص مکانیک در خ
ضربــه و ازدیــاد طــول همــراه هســتند کــه همــه آنهــا پارامترهــای مهمــی 
ــروری  ــن ض ــند. بنابرای ــاختمانی می باش ــول س ــک محص ــرد ی در عملک
ــاختمانی در  ــوالت س ــرد محص ــی عملک ــه پیش بین ــادر ب ــه ق ــت ک اس
ــه ویــژه در مــورد طــول عمــر مــورد انتظــار مــواد  محیط هــای خــاص، ب

بخــش طــول موج هــای کوتــاه نــور خورشــید مســئول قســمت اعظمــی 
از تخریب هــای نــوری مــواد اســت و المپ هــای فلورســنت ایــن بخــش 
ــه خوبــی شبیه ســازی می کننــد )شــکل 2(، در حالــی کــه خروجــی  را ب

باشــیم. در برخــی مــوارد، پیش بینــی تاثیــر تابــش اشــعه مــاوراء بنفــش بــر 
پالســتیک ها بــا قــرار گرفتــن در معــرض هوازدگی طبیعی بســیار آهســته 
ــت دارد.  ــواردی کــه توســعه محصــول اهمی ــه خصــوص در م اســت، ب
بنابرایــن، هوادهــی مصنوعــی محصــوالت اغلــب بــرای ارائــه اطالعــات 
ــیاری از  ــود. بس ــتفاده می ش ــش اس ــاوراء بنف ــعه م ــرات اش ــورد اث در م
روش هــای هوادهــی تســریع شــده از المپهــای خورشــیدی مــاوراء بنفــش 
ســاده گرفتــه تــا هوازدگی ســنج )weatherometer( قــوس زنونــی 
وجــود دارد. BRANZ دارای دو تکنولــوژی پرطرفــدارUV تســریع شــده، 
یعنــی دســتگاه مــاوراء بنفــش فلورســنت/ چگالشــی بــا اســتفاده از هــر دو 
المــپ فلورســنت UVA و UVB و دســتگاه هوازدگی ســنج المــپ قــوس 

زنــون اســت.

 UV المپ هــای قــوس زنــون شــبیه بــه نــور خورشــید در سراســر طیــف
اســت، کــه بســیار ســودمند اســت )شــکل 3(. اگرچــه ارتبــاط مســتقیمی 
بیــن هوازدگــی تســریع شــده و طبیعــی محصــوالت ســاختمانی وجــود 

UVA شکل 2. خروجی تابشی المپ فلورسنت

شکل 3. خروجی تابشی از المپ قوس زنون
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ــدت در  ــرف م ــاد درظ ــیار زی ــای بس ــود متغیره ــطه وج ــه واس ــدارد، ب ن
معــرض قرارگیــری طبیعــی مــواد، هــر دو تکنیــک UV تســریع شــده در 
ارزیابــی دوام مــواد در حضــور اشــعه مــاوراء بنفــش بســیار مفیــد هســتند. 
بــا توجــه بــه تأثیــر تابــش اشــعه مــاوراء بنفــش بــر عملکــرد پلیمرهــا، نرخ 
ــا و  ــتفاده از پایدارکننده ه ــا اس ــب ب ــری اغل ــواد پلیم ــوری م ــب ن تخری
پرکننده هــای UV ماننــد پایدارکننده هــای نــوری آمینــی )HALS(، دوده 
ــر  ــه ه ــد. اگرچ ــر می افت ــه تاخی ــیدتیتانیوم ب )carbon black( و دی اکس
ــا مکانیزم هــای مختلــف عمــل می کنــد، دو روش اصلــی  پایدارکننــده ب
ــرای پایدارســازی پلیمر هــا وجــود دارد.  ــه نام هــای حفاظــت و مهــار ب ب
ــد  ــذب می کنن ــش را ج ــاوراء بنف ــعه م ــد دوده، اش ــی مانن ــواد افزودن م
ــی  ــد، در حال ــت می کنن ــب محافظ ــر را از تخری ــق پلیم ــن طری و از ای
ــع ازوقــوع واکنش هــای شــیمیایی در  ــدار کننده هــای دیگــر مان کــه پای
مکانیزم هــای تخریــب نــوری می شــوند کــه بــه وســیله ریــزش رادیــکال 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــل میکنن ــی عم ــع رادیکال ــردن مناب ــن ب ــا از بی و ی
پایدارکننده هــای HALS، بــه رادیکال هــای نیتروکســید )•N-O( اکســید 
ــا رادیکال هایــی را کــه مســئول واکنش هــای  ــوری شــده اند کــه متعاقب ن
ــع از  ــق مان ــن طری ــد و از ای ــه دام می اندازن ــتند را ب ــوری هس ــب ن تخری
ــزم  ــرا مکانی ــد هســتند زی ــا بســیار کارآم ــب بیشــتر می شــوند. آنه تخری
ــول  ــید در ط ــای نیتروکس ــه ای رادیکال ه ــازی چرخ ــامل بازس ــا ش آنه

ــد. ــتفاده می باش اس

تحقیقات برانز

BRANZ در تعییــن اینکــه آیــا تغییــرات آب و هوایــی در نیوزیلنــد تأثیــر 

ــاختمانی دارد،  ــتیک های س ــی و دوام پالس ــر هوازدگ ــی ب ــل توجه قاب
ــاد  ــور ایج ــر کش ــان در سراس ــذاری یکس ــرض گ ــگاه در مع ــار پای چه
 Kaitaia، Paraparaumu، BRANZ کــرده اســت. ایــن چهــار ســایت در
در Judgeford و Invercargill قــرار دارنــد و شــرایط آب و هوایــی 
بــرای مــدت زمــان در معــرض گــذاری درهــر ســایت نظــارت می شــود. 
 UV نمونه هــای پالســتیکی کــه بــرای مطالعــه در معــرض گــذاری اشــعه
ــاخت و  ــاختمان و س ــت س ــا در صنع ــی عموم ــده اند، همگ ــاب ش انتخ
ســاز اســتفاده می شــوند کــه شــامل صفحــات PVC، پلی اتیلــن بــا دانســیته 
پاییــن و پلی پروپیلــن هســتند. نمونه هــای پالســتیکی بــه شــکل ورق هــای 
ــد و یــک مجموعــه ی مشــابه از  ــرار گرفته ان ــدون تنــش در معــرض ق ب
ــش%1  پالســتیک ها در یــک دســتگاه کشــش آلومینیومــی تحــت کرن
ــا تنــش در پالســتیک های ســاختمانی در  ــرای شــبیه ســازی مواجهــه ب ب
ــز در  ــاری نی ــتیکی تج ــه پالس ــد. دو لول ــرار گرفته ان ــاص ق ــرایط خ ش
هــر یــک از ایــن ســایت ها عــالوه بــر ورق هــای پالســتیکی در معــرض 
گذاشــته شــده اند. ایــن تحقیــق شــامل تعییــن تغییــرات در خــواص 
مکانیکــی، شــیمیایی و فیزیکــی هــر یــک از صفحــات و لوله هــای 
پالســتیکی در معــرض گــذاری شــده می شــود. ایــن خــواص در فواصــل 
ــا داده هــای آب و هوایــی هــر یــک  منظــم ارزیابــی می شــوند و نتایــج ب
از چهــار ســایت مرتبــط اســت. بارندگــی، دمــا، ســاعات آفتابــی و بویــژه 
ــاوراء بنفــش همگــی در هــر یــک از مکان هــای  ــش اشــعه م ــزان تاب می

ــک  ــر ی ــاوت در ه ــزان تف ــود. می ــارت می ش ــذاری نظ ــرض گ در مع
ــد  ــترش خواه ــه گس ــا مطالع ــه آی ــرد ک ــد ک ــن خواه ــواص، تعیی از خ
ــر  ــتری در سراس ــذاری بیش ــرض گ ــایت های در مع ــامل س ــا ش ــت ت یاف
کشورشــود و آیــا تعــداد و نــوع محصــوالت ســاختمانی پلیمــری در هــر 
یــک از ایــن ســایت ها افزایــش خواهــد یافــت. در نهایــت، هــدف مطالعه 
ایــن اســت کــه یــک نقشــه بــرای درمعــرض گــذاری نــور در زالندنــو، 
کــه نشــان دهنــده تاثیــر شــرایط مختلــف آب و هوایــی بــر دوام و طــول 
عمــر مــواد پلیمــری مــورد اســتفاده در صنعــت ســاختمان اســت، طراحــی 
شــود. ایــن کارمصرف کننــدگان را قــادر می ســازد محصــوالت مناســب 
ــه خصــوص  ــد، ب ــرای محیط هــای خــاص شناســایی و انتخــاب کنن را ب

اگــر موضــوع دوام دارای اهمیــت باشــد.

نتایج و بحث و بررسی

نتایــج تحقیقاتــی کــه تــا کنــون جمــع آوری شــده اســت نشــان می دهــد 
ــر  ــتیک در ه ــی پالس ــتحکام مکانیک ــی در اس ــل توجه ــای قاب تفاوت ه
ــل  ــعه قاب ــود دارد. توس ــذاری وج ــرض گ ــه در مع ــار ناحی ــک از چه ی
توجهــی در رونــد اســتحکام کششــی پلی الفین هــا وجــود دارد. شــکل 4 
تفــاوت بیــن اســتحکام کششــی پلی پروپیلــن در معــرض گــذاری شــده 
ــا  ــن رونده ــد را نشــان می دهــد. ای در هــر یــک از چهــار ســایت نیوزلن
ــر  ــایت های متناظ ــه در س ــام یافت ــای UV انج ــا اندازه گیری ه ــن ب همچنی
بــه حــد کافــی منطبــق اســت. صفحــات شــفاف پلی پروپیلــن و پلی اتیلــن 
ــا را  ــی و میکروترك ه ــرك خوردگ ــانه هایی از ت ــر دو نش از Kaitaia ه
نشــان می دهنــد )شــکل 5(، در حالــی کــه چنیــن آســیبی در نمونه هــای 
ــدارد، کــه نشــان می دهــد کــه  مشــابه از هــر ســه محــل دیگــر وجــود ن
شــروع تخریــب نــوری بــه وضــوح، بیشــتر درمناطــق دوردســت شــمال 
ــذاری  ــرض گ ــای در مع ــل FTIR نمونه ه ــه و تحلی ــت. تجزی کشوراس
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــن همچنی ــی اولفی ــفاف پل ــای ش ــده نمونه ه ش
گروه هــای کربونیــل در ســاختار پلیمــری حضــور دارنــد کــه بــا تجزیــه 

نــوری ایــن مــواد مطابقــت دارنــد. 

تأثیر اشعه ماوراء بنفش بر مصالح ساختمانی

محل قرارگیري سایت هاي مورد بررسی در کشور نیوزیلند
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ــی  ــواص مکانیک ــن خ ــی بی ــل توجه ــای قاب ــد تفاوت ه ــر می رس ــه نظ ب
ورق هــای پلی اتیلــن ســیاه و لوله هــای مربــوط بــه هــر یــک از مکان هــای 
در معــرض گــذاری در ایــن مرحلــه وجــود نــدارد. نمونه هــای پلی اتیلــن 
ســیاه حــاوی دوده بــه عنــوان پایدارکننــده UV هســتند کــه بــدون 

ــد.  ــض می اندازن ــه تعوی ــش اشــعه UV را ب ــوری تاب ــب ن شــک اثرتخری
ــای PVC ســفید کــه حــاوی  ــا و لوله ه ــورد ورق ه ــج مشــابهی در م نتای
 UV ــا اثــرات تخریــب ــرای مقابلــه ب رنگدانه هــای دی اکســید تیتانیــوم ب

هســتند مشــاهده شــد.

مقاله  علمی

نتیجه گیری

یافته هــای اولیــه نشــان می دهــد کــه تفاوت هــای قابــل مالحظــه ای در هوازدگــی پالســتیک های ســاختمانی در هــر یــک از چهــار محــل در معــرض 
گــذاری وجــود دارد. اگــر چــه ســایرعوامل آب و هوایــی تاثیــر کمــی بــر نتایــج دارنــد، امــا بــه نظــر می رســد کــه ســرعت های مختلــف تخریــب مــواد 
ــه و تحلیــل خــواص  ــه دلیــل تفــاوت درتابــش اشــعه UV بیــن محل هــای در معــرض گــذاری اســت. بررســی های میکروســکوپی و تجزی پلیمــری ب
مکانیکــی پالســتیک های در معــرض گــذاری شــده بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه واکنش هــای تخریبــی اکســید کننده نــوری بــا ســرعت بیشــتری 
در Kaitaia نســبت بــه هــر یــک از ســایت های دیگــر رخ می دهــد. پیش بینــی شــده اســت کــه گرایش هــای بیشــتری بــه عنــوان پروژه هــای هوادهــی 

پالســتیک ها در چنــد ســال آینــده آشــکار شــده و پیشــرفت خواهــد کــرد.

شکل 5.  میکرو ترك های پلی پروپیلن در معرض UVشکل 4.  استحکام کششی پلی پروپیلن در معرض گذاری شده
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ــی،  ــاالت پی وی س ــه و اتص ــدگان لول ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــرکت وینــو پالســتیک از اعضــای انجمــن بــه عنــوان واحــد برتــر ســال 1396 در روز 
صنعــت و معــدن اســتان البــرز مــورد تجلیــل قــرار گرفــت و تندیــس نقــره ای روز ملــی 

صنعــت و معــدن را از آن خــود کــرد.
ــت  ــه مدیری ــت را ب ــن موفقی ــود ای ــه خ ــه نوب ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه واتص ــن لول  انجم
آن مجموعــه جنــاب آقــای مجیــد غیاثــی و همــکاران گرانقدرشــان تبریــک و آرزوی 

ــزون را دارد. ــت روز اف موفقی

لوله گستر خادمی به عنوان واحد برتر سال 1396 در روز صنعت و معدن استان تهران

وینو پالستیک به عنوان واحد برتر سال 1396 در روز صنعت و معدن استان البرز

شــرکت لولــه گســتر خادمــی بــه مدیریــت محمدرضــا خادمــی بــه عنــوان واحــد برتــر 
ســال 1396 در روز ملــی صنعــت و معــدن معرفــی شــد.

ــه و اتصــاالت پی وي ســی،  از  ــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لول ب
ــای محمدرضــا خادمــی  ــر شــد و آق ــر تقدی ــوان واحــد برت ــه عن ــه گســتر خادمــی ب لول

تندیــس نقــره ای روز ملــی صنعــت و معــدن را از آن واحــد تولیــدی خــود کــرد.
 انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وي ســی کســب ایــن افتخــار را بــه آقــای  
خادمــی و تمــام تالشــگران پــر تــوان شــرکت لوله گســتر خادمــی تبریک عــرض میکند.

واحدهای 
نـمــونه 

انتخاب شده 
در بخش 

کنترل کیفیت

پیام کنترل کیفیت
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پیام مدیریتی

 10   استراتژى بازاریابى
 در رکود اقتصادى

 14 استراتژى براى
 افزایش فروش محصوالت 

10  استـراتژى 
بازاریـابى            
در  رکـود 
اقتصـادى

در زمان بحران اقتصادی مشتریان هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی آسیب می بینند.در این دوره افراد از نظر شغلی احساس ناامنی می کنند و بیشتر بحثها و صحبت ها حول 
موضوعات اقتصادی است. بیشتر افراد جامعه احساس می کنند که برای حفظ شرایط فعلی زندگی خود نیاز به کار بیشتر داشته و دیگر از خرید محصول/خدمات لذت نمی برند. 

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کاالهایی که مشتری قدرت پرداخت بهای آن ها را ندارد. وقتی در بازار مشتری 
نباشد و کاالها فروش نرود طبعاً تولید کاالها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می آید که به نوبه 

خویش فروش کاالها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد 
از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزل می کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کاالی «زیادی» در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می ریزد و فاجعه ای 
پدید می آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در این مبحث به رابطه میان استراتژى بازاریابى و عملکرد شرکت ها در 
دوران رکود اقتصادى مى پردازیم :

1. مشتریان برای تطابق خود در دوران بحران اقتصادی عادات و 
رفتارخرید خود را تغییر می دهند. درس های بسیاری از تجارب بحران های 
اقتصادی 40 سال گذشته در سراسر دنیا گرفته شده است نشان می دهند که 

شرکت ها به طرق مختلف تحت تاثیر این شرایط بوده اند. برخی از ادامه 
فعالیت باز می مانند، برخی ظرفیت تولید و خدمات خود را به خاطر کاهش 

تقاضای مشتریان و بقا در فضای شدید رقابتی بازار، پایین می آوردند.

در دوران بحران اقتصادی هزینه  های وارده و درنتیجه هزینه تولید باال 
می رود و این مسئله شرکت ها را را ناگزیر به افزایش قیمت های خود 

می کند. این عوامل تاثیر منفی برای شرکت در فضای رقابتی بازار دارد. 

تعدیل نیرو و کاهش دستمزد ها و همچنین به تاخیر انداختن و یا توقف 
برخی از پروژه  ها که نیازمند سرمایه گذاری می باشند، نیز برخی از 

چالش های مدیریتی دوران بحران می باشد.

2. شرکت ها در این دوران برای تطابق با تغییرات بازار و تطابق با رفتار های 
جدید مصرف کنندگان اقدامات مناسبی اتخاذ می نمایند. برخی از این 
واکنش ها عبارتند از کاهش هزینه  ها، کم کردن تولید، کاهش سرمایه 

گذاری، ورود به بازار های خارجی، فعالیت با ظرفیت بیشتر جهت افزایش 
بازدهی، ساختار سازی مجدد سیستم بدهی. این عوامل تا زمانیکه منجر به 

افزایش فروش نشوند بر روی عملکرد سیستم تاثیری نخواهند داشت.

 منبع: مقاالت درآمدزایی در
 پایگاه مجـازی بـانی سـایت
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پیام مدیریتی

14  استراتـژى 
براى افزایـش 
فروش محصوالت 

یافتن افرادی که محصول شما را خریداری کنند، بخش مهمی از کل فرآیند فروش است. آیا محصولی خوب دارید، 
 اما مشتریان مناسب ندارید که آن را خریداری کنند؟

 آیا از روش دسترسی به مشتریان خود اطمینان ندارید یا پیام فروش  تان گیج کننده است؟

در ادامه از این 14 نکته فروش برای دستیابی به مشتری مناسبی که محصول تان را خریداری خواهد کرد، استفاده کنید.

نویسنده:  برایان تریسی -  مجله خالقیت

 زیرمجموعه مقاالت فروش در پایگاه مجازی
آموزش بازاریابی نوین مدیران سبز

3. در حالی که برخی ازمطالعات انجام شده نشان می دهد که اقدامات 
صورت گرفته شرکت  ها در دوران بحران اقتصادی و با مضمون شناسایی 
استراتژی   هایی در راستای بهبود فروش است و فقدان تحقیق و تفحص با 

توجه به تغییرات در استراتژی بازاریابی وجود دارد.

در زمان بحران اقتصادی می بایست تغییراتی در استراتژی   های کلی 
بازاریابی علی الخصوص بر روی عناصر اصلی آمیخته بازاریابی : محصول، 

قیمت، محل توزیع و فعالیت  های تشویقی فروش صورت پذیرد. در این 
زمان شرکت  ها می بایست به جای تمرکز روی بازار  های ضعیف بر روی 

بازار  های قوی که بازیگران اصلی بازار در آن قرار دارند تمرکز نمایند.

4. ورود به بازار  های جدید و خارجی استراتژی کاربردی دیگری برای آن 
دسته از شرکت  هایی است که شدیداً تحت تاثیر شرایط دشوار اقتصادی 

کشور خود قرارگرفته اند.به عنوان مثال در دوران بحران اقتصادی آسیا در 
اواسط 1997، شرکت  ها اقدامات خوبی را در زمینه پیدا کردن بازار  های 

خارجی انجام دادند با وجود اینکه برخی از آنها محصوالتشان تحت برند 
معروفی نبود.با این وجود، اینگونه استراتژ  های بازاریابی، استراتژی  هایی 

نیستند که بتوان سریعاً اتخاذ و اجرا گردند. مطالعات نشان می دهد افزایش 
هزینه  های بازاریابی و یاحداقل حفظ همان سطح قبل از بحران، عملکرد 
شرکت را افزایش میدهد. آن دسته از شرکت هایی که در دوران بحران 

اقتصادی هزینه  های بازاریابی خود را افزایش می دهند سود کمتری 
عائدشان نمیشود.وهمچنین سود آنها به محض عبور از شرایط بحران 
اقتصادی بر خالف سایر شرکت هایی که هزینه  های بازاریابی خود را 

قطع کرده اند، به سرعت افزایش می یابد. بعالوه این شرکت ها در دوران 
بحران سهم بازارشان تا 3 برابر شرکت هایی که بودجه بازاریابی خود را 

قطع کرده اند می گردد. در نتیجه صحبت های گفته شده، پیشنهاد می گردد 
که شرکت ها از برنامه بلند مدت بودجه و حفظ کوتاه مدت هزینه  ها را 

به منظور بقاء در دوران سخت بحران و سودآوری پس از بحران استفاده 
نمایند.

5. در ارتباط با عنصر شبکه توزیع در آمیخته بازاریابی، بهترین راهکار 
حذف شبکه ضعیف و تخصیص کاالی کمیاب به شبکه قدرتمند و 

توانمند است. در این رابطه به شرکت ها توصیه می گردد به جای استفاده 
از شبکه  های عمده فروشی بهترین شبکه  های توزیع را انتخاب نمایند و به 

تعهدات خود نسبت به آنها وفادار بمانند.

6. یکی از استراتژی  های پیشنهادی در ارتباط با محصول در دوران بحران 
اقتصادی اتخاذ سیاست های خروج محصوالت ضعیف از بازار است.از 

آنجا که، مصرف کنندگان در این زمان تمایل به استفاده از کاال های بادوام 
دارند، شرکت ها می بایست بر روی توسعه محصوالت بادوام تمرکزنمایند. 
بدین منظور شرکت ها می بایست روی فعالیت های تحقیق و توسعه تمرکز 

نموده و هزینه  های تحقیق و توسعه را متوقف ننمایند.

7. تحقیقات نشان می دهند که در دوران رکود اقتصادی استراتژی قیمت 
گذاری محصوالت به طور معنا داری به خصوص در جهت کاهش تغییر 

می کند. این امر به خاطر تحقق حجم فروش در کوتاه مدت می باشد اما این 
استراتژی ممکن است آسیب جدی به شرکت ها در بلند مدت با کاستن 

سودشان وارد نماید. این امر همچنین به تصویر برند آسیب می رساند و 
مشتریان ممکن است نسبت به قبول قیمت سابق پس از رفع بحران مقاومت 

نمایند.

8. تحقیقات نشان می دهد، حفظ قیمت های قبلی با همان کیفیت قبلی و یا 
ارتقاء کیفیت در صورت افزایش قیمت ها منجر به بهبود عملکرد شرکت ها 

در دوران بحران اقتصادی می گردد.

9. تغییر استراتژی  های تشویقی فروش و تبلیغات در دوران بحران نیز یکی 
از موارد حائز اهمیت می باشد. تحقیقات بسیاری نشان می دهد که افزایش 
و یا حفظ هزینه  های بازاریابی و تبلیغات منجر به افزایش فروش، درآمد و 

سهم بازار پس از عبور از بحران می گردد.

10.  بار ها ثابت شده است که شرکت هایی که در زمان بحران نیرو های 
فروش و هزینه  های بازاریابی را کاهش داده اند، نتیجه بدتری نسبت به 

شرکت هایی که در فعالیت های تبلیغاتی گسترده ای در این دوران انجام 
می دهند بدست می آورند. در این دوران با توجه به کاهش قدرت خرید 

مشتریان می بایست تبلیغات بر روی دوام، کیفیت کاال متمرکز گردد تا 
بتواند اعتماد مشتریان را به خود جلب نماید. در این دوره همچنین استفاده 

از بروشور های تبلیغاتی و اقالم چاپی جهت اطالع رسانی به مشتریان 
می تواند سودمند باشد. همچنین یکی از بهترین راهکار ها برگزاری 

دوره  های آموزشی برای کارکنان فروش در جهت آشنایی ایشان نسبت 
به تغییرات رفتار خرید مصرف کنندگان می باشد. صرف هزینه در جهت 

استفاده از راهکار های تشویقی فروش به طوریکه خریدار منفعت آن را 
سریع کسب نماید از راهکار های دیگر افزایش فروش می باشد.
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پیام مدیریتی

1.مردم خریدار منفعت هستند
مردم محصول را خریداری نمی کنند بلکه نتایجی را که آن محصول ارائه 

می دهد، می خرند. فرآیند شناسایی مشتری ایده آل خود را با تهیه لیستی از تمامی 
فوایدی که مشتریان از استفاده از محصول یا خدمت شما می برند،  آغاز کنید.

مسابقه «تقسیم نوشابه»
مسابقه «تقسیم نوشابه» فقط با اضافه کردن اسامی شخص به بطری های 

نوشابه کوکاکوال باعث افزایش 4 درصدی در فروش شد. آن ها نیاز مردم 
برای شخصی سازی را جذب کردند، هیچ چیزی مانند نوشیدن یک نوشابه 

با نام خودتان روی آن نیست.
2. مشتری خود را به روشنی تعریف کنید

چه کسی احتمال دارد که محصول شما را بالفاصله خریداری کند؟ از آن 
مشتری یک شمایل بسازید. سواالت خاص بپرسید:

•  چند ساله هستند؟ •  آیا مونث هستند یا مذکر؟  •   آیا فرزند دارند؟
•  درآمدشان چقدر است؟  •  آیا تحصیالت دارند؟

3. مشکل را به روشنی شناسایی کنید
مشتری تان چه مشکلی دارد که شما می توانید آن را حل کنید؟ اگر 

مشتری تان را به درستی شناسایی کرده باشید،  این افراد برای حل 
مشکل شان به شما پول می پردازند.

•  گاهی مشکالت روشن و واضح هستند
•  گاهی مشکالت آشکار یا روشن نیستند
•  گاهی مشکلی برای مشتری وجود ندارد

اگر مشکلی وجود نداشته باشد، مشتری محصول شما را خریداری نخواهد کرد.
4. امتیاز رقابتی خود را ایجاد کنید

شما امتیاز رقابتی خود را تعریف می کنید، دلیل خرید محصوالت و 
خدمات تان را از نقطه  نظر فواید،  نتایج یا پیامدهایی که مشتری با خرید 

محصول یا خدمات تان از آن لذت می برد و با خرید از رقیب تان آن مزایا 
را به دست نمی آورد.

روی فوایدی تمرکز کنید که محصول تان را بهتر از دیگران می سازند.
5. از بازاریابی رسانه های اجتماعی و همچنین بازاریابی 

محتوایی به نفع خود استفاده کنید
نسبت به گذشته، راه های زیادی برای رساندن محصول تان به مشتری وجود 

دارند. بهترین بخش آن کدام است؟
شما می توانید از رسانه های اجتماعی به نفع خود استفاده کنید. با ایجاد 
ارتباط با مشتریان از طریق این کانال ها می توانید بیش از پیش به افراد 

دسترسی داشته باشید.
برخی مزایای محتوایی شامل موارد زیر است:

•  دسترسی بیشتر به راهنمایان شایسته
•  کانال های بیشتر برای فروش محصوالت تان

•  هزینه های پایین تر برای کسب مشتری
6. گاهی مجبور به برقراری تماس سرد هستید

پتانسیل مشتریان تماس سرد ممکن است ناامید کننده و مشکل باشد. چه 
این کار را حضوری یا از طریق تلفن انجام دهید. آماده سازی مشتری 

احتمالی وظیفه شماست. به خصوص وقتی که محصول شما جدید است. 

شاید مجبور باشید که با تماس با مشتری، در آنان عالقه ایجاد کنید.
7. وقتی که فروش را آغاز می کنید،  از روش 100 تماس استفاده کنید

این روشی ست که وقتی فروش را به منظور غلبه بر ترس عدم پذیرش آغاز 
کردم،  انجام دادم. به سرعت هر چه تمام تر به 100 مشتری دسترسی پیدا 
کنید. توجهی به نتایج فروش خود نداشته باشید، تنها به تعداد افرادی که 
با آن ها تماس می گیرید، توجه کنید. وقتی محصول خود را می فروشید، 

ترس تان از بین می رود.
8. بهترین قیمت را انتخاب کنید

برای تعیین قیمت مناسب در مورد قیمت محصول رقبا تحقیق کنید. اگر 
محصولی با قیمت باال دارید،  برای کیفیت توزیع باال به مشتری آماده 

باشید. قیمت را می توان با «ارزش درك شده» محصول تان تعیین کرد. اگر 
می توانید کاری کنید که محصول تان برتر از رقبا به نظر بیاید،  می توانید 

قیمت باالتری بگذارید.
9. تکنیک های درست مذاکره را بیاموزید

مذاکره کنندگان ماهر اغلب به یافتن راه حل یا ترتیبی که برای هر دو طرف 
رضایت بخش باشد، توجه دارند.

آن ها دنبال آن چیزی هستند که موقعیت «برنده-برنده» نامیده می شود و در 
آن هر دو طرف از نتیجه مذاکرات خشنود هستند. بهترین مذاکره کنندگان 

دارای این 3 خصوصیت هستند:
الف.  آن ها سواالت خوبی می پرسند تا دریابند شما دقیقا چه نیاز دارید./

ب.  آن ها صبورند./   پ.   به خوبی آمادگی پیدا کرده اند
10. معرفی محصول، موثری ارائه دهید

در فروش، ارائه فروشی خالق و وادارکننده به مشتریان اهمیت فراوانی 
دارد. یکی از راه ها معرفی به وسیله پاورپوینت است.

11. روی حفظ مشتری در تمام طول زندگی تمرکز کنید
وقتی مشتری محصول شما را خریداری کرد، این نباید پایان ارتباط شما 

با آن ها باشد. بر حفظ ارتباط محکم با مشتریان خود تمرکز کنید. این 
می تواند باعث ایجاد اعتماد شود و ارزشی را به محصول تان اضافه کند.

12. چیزی بسیار عالی را به رایگان در اختیار مشتری خود قرار دهید
اگر به مشتری ایده آل خود پیش زمینه ای برای امتحان کردن بدهید، این 

احتمال بسیار قوی ست که آنان محصول تان را خریداری کنند. فیلمی 
کوتاه از کارکرد محصول تان بسازید و آن را با زمینه ای عالی به رایگان 

ارائه دهید و مشتری خود را برای آن چه که در راه است، هیجان زده کنید.
13. اخبار داخلی هیجان انگیز خود را در اختیار مشتریان قرار دهید

اگر قصد دارید که به زودی محصول خود را به حراج بگذارید، به 
مشتریان خود اطالع دهید. آن ها از شنیدن آن خوشحال می شوند و این 

کار باعث ایجاد اعتماد در آن ها می شود. حتی ممکن است به دلیل این کار 
بیشتر خرید کنند.

14. پیام فروش تان باید روشن و واضح باشد
یک یا دو مزیت محصول خود را انتخاب کنید و آن را در تیتر فروش خود 

بگذارید. به دقت برای مشتریان خود توضیح دهید که محصول تان قرار 
است چه کاری برای آنان انجام دهد. خاص باشید. اگر محصول تان مزایای 
متعددی دارد،  پیام فروش خود را مخصوص مشتریان مختلفی که آن مزایا 

به آن ها مربوط می شود آماده کنید.
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Innovation and sustainability 
progress highlighed at recent 
PVC conference
PVC AUS 2018: Shaping the Future.
March 13-15, 2018 Sydney, Australia. 

Advances in technology, sustainability and product stewardship over the last 20 years have helped to 
transform the PVC sector across Australia and turn vinyl into a 'sound choice of material', delegates learnt 
at PVC AUS 2018: Shaping the Future.
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Organised by the Vinyl Council of Australia in tis 20th anniversary year, the two-day Sydney event in 
March shared latest developments in PVC formulations and best practice manufacturing that demon-
strates the sector's commitment to continuous improvement. 

The event was supported by headline sponsors Austria-based Greiner Extrusion GmbH, Krauss-Maffei 
Berstorff from Munich, Germany and Italian machinery manufacturer PlasMec. 
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"We are driving continuous improvement through 
the industry in Australia, for both locally-made 
and imported products, and this is driving change 
through PVC product supply chains," said Sophi 
MacMillan, chief executive at the Vinyl Council.

"One of the longest standing product stewardship 
programs in Australia, our PVC Stewardship Pro-
gram is leading in many areas. These include its 
life cycle approach, specific and measurable com-
mitments, transparency, and focus on continuous 
improvement across the value chain." 

Currently 47 companies are signatories to the program, 
representing the majority of the Australian PVC indus-
try. These companies include manufacturers of PVC res-
in, additives and end products, PVC compounders and 
product importers. 

Major PVC applications represented in the program in-
clude companies manufacturing or importing packag-
ing, cables, windows, flooring, pipes, formwork, medi-
cal products and profiles.

Among the industry successes MacMillan highlight-
ed were a 99.45% reduction in lead additive use since 
2002, the signatories' 90% compliance with the PVC In-
dustry Energy and Greenhouse Gas Emissions Charter 
and several PVC recycling schemes covering advertis-
ing banners, commercial vinyl flooring and medical 
devices. 

In his US perspective on ‘Vinyl for a Purpose-Driven 
Sustainable Development', vice president for sustain-
ability & industry affairs at the Vinyl Institute Cristian 
Barcan covered key sustainability progress.

This includes a 90% reduction in VCM emissions since 
1983 and the elimination of lead and cadmium stabi-
lisers, as well as having more than 450,000 tonnes of 
PVC being recycled every single year in the country.

According to Barcan, unprecedented challenges lie 
ahead and we have to change.

"We don't have three planets of natural resources and 
doing more with less is needed to address the needs of 
the next generation," Barcan adds.



05Association of PVC Pipe & Fitting Producers
2018/No 105

NEWS

Dr Tracey Wakefield of Plustec outlined the benefits of 
uPVC Tilt n Turn windows and how their functionality, 
in terms of low-maintenance, ease-of-cleaning, security 
and superior ventilation are the future if windows in 
Australia.

Dr Tracey Wakefield of Plustec outlined the benefits of 
uPVC Tilt n Turn windows and how their functionality, 
in terms of low-maintenance, ease-of-cleaning, security 
and superior ventilation are the future if windows in 
Australia.

Advances in formulations were a key topic with Dane 
Tallen of stabiliser manufacturers Baerlocher explor-
ing how calcium-based solutions could provide cost-ef-
fective and sustainable solutions for injection-mould-
ing applications, while Dexter Chan from Arkema 
discussed the improved performance merits of acrylic 
impact modifiers in replacing chlorinated polyethylene 
in rigid PVC.

Several updates on technology developments in the 
Australian PVC sector included a new chemical technol-
ogy to separate PVC and laminated materials. Dennis 
Collins from PVC Separation explained how their two-
stage chemical and environmentally friendly process 
works for a variety of materials recycling, from PVC 
construction product to shoes, medical and food pack-
aging items.
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Dario Soncin of PlasMec covered latest developments 
in PVC dry blend preparation that can contribute to 
energy savings. Following him, Christian Birzer of 
Krauss-Maffei Berstorff revealed interesting advances 
in plastic processing machinery, including increasing 
the speed limit for pipe, increasing the production den-
sity and flexibility of pelletising and narrowing the lim-
its for uPVC sheet extrusion.

"With a high calibre of speakers and content, our conference attracted nearly 150 people and has been a 
huge success," MacMillan concludes.

"It has demonstrated that PVC, as a durable, low-carbon plastic with the potential for circularity, can 
contribute to shaping a more sustainable future for all."

Arjen Sevenster, technical and environmental affairs 
senior manager at the European Council of Vinyl Man-
ufacturers highlighted major sustainability progress in 
the European PVC industry and how the VinylPlus Vol-
untary Commitment is supporting the Circular Econo-
my objective for PVC.
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H o w  D o e s  t h e  P V C  

Plastic Product Be Processed?

The key part of PVC plastic processing is mold-
ing. Various forms of PVC plastics, such as 
powder and granules, are made into various 

products of desired shape. There are more than thir-
ty kinds of molding methods. The selection is mainly 
determined by the type of PVC plastic, thermoplastic 
or thermosetting, the initial shape and the shape and 
size of the products. The commonly used methods of 
processing thermoplastic PVC plastics are extrusion, 
injection molding, calendering, blow molding, etc.. 
The processing of thermosetting PVC plastics is usu-
ally mould pressing, transfer moulding and injection 
moulding. 

In addition to polymers, PVC plastics processing raw 
materials are generally added to various PVC plastic 
additives such as stabilizer, plasticizer, colorant, lu-
bricant, enhancer and filler to improve the perfor-
mance of molding processes and products or to re-
duce the cost of products.

The assembly adopts bonding, welding and mechanical 
connection methods to make the PVC plastic parts as-
sembled into complete products. For example, PVC pro-

files are assembled into PVC window frames and PVC 
doors after sawing, welding, drilling, and other steps.

The purpose of surface modification is to beautify 
the surface of PVC plastic products, usually including 
mechanical modification, that is, to use file, grinding, 
polishing and other processes to remove the edges 
and burrs on the parts, and to correct the size. Color, 
including coloring, printing and hot stamping; metal 
plating, including vacuum coating, electroplating and 
chemical silver plating. The hot stamping is to trans-
fer the colored aluminum foil layer (or other pattern 
film) on the hot stamping film to the workpiece under 
heating and pressing. Many household appliances 
and building products, daily necessities, etc. are used 
to obtain metallic luster or wood patterns.
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Managed by the Vinyl Council of Australia and 
its member partners, Baxter Healthcare, 
Aces Medical Waste and Welvic Australia, the 

program has grown to operate in more than 130 hospi-
tals throughout Australia and New Zealand.

Over the past 12 months, almost 200 tonnes of PVC waste 
from hospitals has been diverted from landfill to recycling.

High-grade PVC waste from hospitals is redirected to 
reprocessors in Australia.

The recycled polymer is then used by Australian and 
New Zealand manufacturers in new goods, such as 
garden hoses and outdoor playground matting.

Sophi MacMillan, Vinyl Council Chief Executive, said: 
“We seek to assure the healthcare sector and its staff 
that the PVC Recycling in Hospitals is strong and not 

affected by China’s ban on unsorted materials.”

Welvic says it has invested significantly in modern re-
cycling equipment and created six new jobs at its PVC 
compounding plant in Victoria, Australia.

Baxter Healthcare, a hospital IV fluids bags manufac-
turer, has also invested in education and training in 
the healthcare sector and providing logistics support.

“This example-setting program is growing precisely be-
cause it is supported by the local vinyl manufacturing 
industry and the healthcare sector as product consum-
ers. It is a clear demonstration that circularity within 
Australia can work,” added MacMillan.

“We would like to see greater support and incentives 
from government to encourage local design and manu-
facturing of products that use recyclate to drive demand 
for recyclate use in Australia.”

Vinyl Council’s 

PVC recycling 

programme 

unaffected by 

waste changes

The Vinyl Council of Australia has announced its PVC recycling program 

in hospitals remains unaffected despite changes in international waste 

management policies, including China’s National Sword ban on imported 

waste materials.
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Vinyloop closes PVC recycling plant in Italy

VinyLoop Ferrara, the Italy-based PVC recy-
cling specialist, has closed operations with 
immediate effect.

The company, a 60/40 joint venture between Inovyn and 
Texyloop, has seen a collapse in demand for its VinyLoop R- 
PVC product due mainly to increasing product regulation.

“Despite every effort to sustain the loss-making busi-
ness over the last 15 years, demand for Vinyloop R-PVC 
has recently collapsed, and we have concluded that 
ongoing operation is no longer sustainable,” said Fran-
cesco Tarantino,VinyLoop general manager. “This has 
been driven primarily by tighter regulations relating 
to Vinyloop R-PVC that contains DEHP plasticiser.”The 
plant at Ferrara, which opened in 2002, used a physical 
solvent-based process to handle around 10,000 tonnes/
year of PVC products – such as tarpaulins – that are 
difficult to recycle by traditional means. The recycled 
material was made into a variety of products including 
garden hoses, geomembranes and shoe components. 
Inovyn said it did not make economic sense “to contin-
ue supporting this specialised PVC recycling activity”, 
while Texyloop lacked the industrial knowledge to con-
tinue on its own. The company– which employs around 

17 people– has now been liquidated, and will begin a 
process to carry out a “safe closure of the plant”. “A de-
tailed closure plan will now be prepared in discussion 
with the Trade Unions and employee representatives,” 
said Tarantino    

3 Causes of Voids in Your Injection Molded Parts

Voids are a somewhat common defective oc-
currence in injection molding applications.  
They present as “air pockets” in transparent 

molding but can also be present in colored or opaque 
molding applications. 

Voids tend to appear on thicker part surfaces and can 
occur when the outside layer of the part cools off and 
solidifies faster than the internal which can in turn 
cause a void.

There are several factors that can come into play when 
voids are discovered and they can be caused by either 
machine (process), mold, or material issues.

The most common cause of voids would be the pro-
cess and there are some adjustments you can make to 
better fill the part out and reduce your risk of void de-
fects.  Most common suggestions would be to increase 
the shot volume, increase injection pressure, increase 
screw forward time, reduce melt temperature, or adjust 

the injection speed.

The mold could also be a cause of the void as well.  In 
those cases, these areas should be considered.  Is the 
gate that is being used too small for the part design?  Is 
the gate positioned in the incorrect place for the part?  
Is the runner incorrectly designed or sized?  The mold 
temperature could also be too low or inadequate vent-
ing in the mold.

The last area to consider is the material.  Voids can 
sometimes be caused by wet material with excessive 
moisture.  If this is a possibility, then you may want to 
dry the material for a longer period of time to expel all 
excessive moisture.
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the Whitening of PVC Products

Water immersion whitening. Many types of 
transparent PVC products show a white haze 
turbid appearance when they are in contact 

with water or steam for a long time. Soft goods are 
more powerful than hard ones. Due to water perme-
ation, plasticizers, stabilizers, etc., are precipitated from 
PVC, and water is co-used to form hydrated precipitates 
on the surface (affecting transparency, even if the soak-
ing water is gone, plasticizers and stabilizers cannot be 
returned to the original form. Only by increasing the 
temperature, the compatibility of plasticizer and sta-
bilizer can be restored and become transparent. Tests 
show that stabilizers, plasticizers, lubricants, impact 
modifiers, processing aids and so on can cause this phe-
nomenon.

The effect of air moisture, carbon dioxide, sulfur diox-
ide and light on the exposure of PVC products to the out-
side also appears albinism. This is related to the com-
patibility of stabilizers. In metal soap, benzoate with 
good compatibility with PVC has less whitening than 
stearate. Organotin is not easy to produce albinism, sul-
fur-containing organotin is the best, followed by lauric 
acid salts, maleate salts. The addition of light stabilizer, 

phosphite and liquid compound stabilizer can prevent 
or alleviate the albinism caused by PVC exposure to 
some extent.Wa

 Stress whitening. Stress whitening refers to the phe-
nomenon of whitening of PVC transparent hard prod-
ucts under the action of mechanical forces such as 
bending and bending. This may be due to the change 
of molecular structure caused by external force, the 
change of density of polymer chain orientation and the 
formation of light scattering between some molecules, 
and the white appearance on PVC products.

 If excessive lubricant is used in the processing of other 
white. PVC transparent products, more lubricant pre-
cipitates will also lead to white turbidity of transparent 
products, which is sometimes called albinism. This al-
binism, the product surface will generally have more 
obvious waxy substances. The solution is to reduce the 
amount of lubricant or switch to a more compatible lu-
bricant variety, so that the formula slip to a balance.

Analysis of The Fading Factors in Plastic Coloring

Colored plastic PVC products will fade due to 
many factors. The discoloration of colored plas-
tic  products is related to the light resistance, ox-

ygen resistance, heat resistance, acid resistance of col-
or powder as well as the properties of the resin used.

 The following is a detailed analysis of the fading fac-
tors in plastic coloring:

 1. Light resistance of colorants
 The light resistance of colorants has a direct effect 
on the color fading of the products. For outdoor prod-
ucts exposed to strong light, the light resistance (sun 
resistance) grade of the colorant used is an import-
ant index. The light resistance grade is poor, and the 
product will fade quickly in use. Weather-resistant 
products should be selected for light resistance of not 
less than 6 grade, the best choice is 7 and 8 grades, 

indoor products can be selected for 4, 5 grades.

 The light resistance of the carrier resin also has a 
great influence on the color change, and the molec-
ular structure of the resin will change after uv expo-
sion, which causes color fading. The light resistance 
of colorants and colored plastic products can be im-
proved by adding ultraviolet absorbent and other 
light stabilizers in masterbatch.
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Even modern grades of rigid PVC are less heat 
stable and have a smaller “processing window” 
than many thermoplastic materials. For this 

reason, most grades of rigid PVC require a special 
machine application to ensure optimal processing 
conditions. Negri Bossi, the Italian supplier of injec-
tion moulding machinery, has been developed a PVC 
technology to provide consistent and cost-effective 
production of visually and dimensionally perfect 
parts. Rather than offering a slightly modified stan-
dard machine, the machines producer has developed 
a more bespoke solution that provides the low shear, 
high torque, greater temperature regulation and re-

sistance to chemical attack needed.

Negri Bossi’s high level of modularity allows perfect 
matching of injection unit to clamp size. This is most 
important for PVC, where residence times are partic-
ularly critical. At the same time, typical items such as 
drainage products require a large platen area to ac-
commodate multiple moving cores. The ST servo-hy-
draulic technology is particularly suited to the long 

NEWS

 2. Heat resistance
 Thermal stability of heat-resistant pigments refers to 
the degree of heat loss, discoloration and fading of 
pigments at processing temperature.

 The composition of inorganic pigment is metal oxide, 
salt, good thermal stability and high heat resistance. 
And the pigment of organic compounds will have 
molecular structure changes and a small amount of 
decomposition at a certain temperature. Especially, 
PP, PA, PET products, the processing temperature is 
above 280 degrees C. On one hand, we should pay at-
tention to the heat resistance of the pigments. On the 
other hand, we should consider the heat resistance of 
the pigment. The heat resistance time of pigments is 
usually 4-10min..

 3. Oxidation resistance
 Some organic pigments gradually fade after oxida-
tion due to degradation of macromolecular degrada-
tion and other changes. During the process, on one 
head, there is high - temperature oxidation in pro-
cessing; on the other head, there is the oxidation of a 
strong oxidizing agent ( such as chromates in chrome 
yellow ) . After the color lake , the azo pigments and 
the chrome yellow are mixed , the red color gradually 
decreases .

 4. Acid and alkali resistance
 The fading of colored plastic products is related to the 
chemical resistance of coloring agent (acid and alkali 
resistance, redox resistance). For example, molybde-
num chrome red is sensitive to alkali, and cadmium 
yellow is not acid resistant. These two pigments and 
phenolic resins play a strong role in reducing action 
of some colorants, which seriously affect the heat re-
sistance, weathering resistance and color fading.

 In view of the discoloration of colored plastics prod-
ucts, the above properties of pigments, dyes, surfac-
tants, dispersants, carrier resins and anti-aging aids 
should be comprehensively evaluated according to 
the processing conditions and application require-
ments .

Consistent and cost-effective 
PVC technology
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static phases associated with the moulding of PVC 
components. This provides high performance whilst 
maintaining low energy consumption. These benefits 
are also available on the larger Vector models when 
specifying the smart energy solution.

Negri Bossi has developed specific injection unit solu-
tions for rigid PVC. This includes low compression ra-
tio screw profiles and the option of monolithic screw 
design to reduce material “hang-ups”. Barrel cooling 
fans and mica bands aid the removal of excess shear 
heat. On screw sizes of 80 mm and above internal 

screw cooling is an option. PVC ready models offer 
a high torque hydraulic screw drive, or a reduction 
gearbox option for the electric screw drive. This speci-
fication provides the torque and screw speed stability 
required for optimum material processing.

To demonstrate the degree of thought that goes into 
their PVC optimised machines, anti-corrosive compo-
nents such as chrome plated tie-bars are also specified, 
making sure that mechanical integrity and cosmetic 
appearance are preserved in the longer term.

1. The setting and control of extrusion process 
temperature should be based on PVC-U melt 

plasticizing degree of 60% -65%, the melt tempera-
ture of screw tube should be controlled between 180 
OC and 185 OC, and the die temperature should be 
controlled between 190-210 OC, so that the melt can 
reach the best plasticizing degree at a moment. Ex-
trude immediately from the die. It can not only be 
extruded from the best plasticizing degree, but also 
can prevent the material overheating time too long, 

produce decomposition, and reduce some properties.

2. Properly raise the set temperature of feed 
section: to provide sufficient external heat to 

the material, ensure the good plasticization of the 
material, effectively reduce the temperature differ-
ence between the set temperature and the display 
temperature of the metering section, and slow down 
the wear of the screw tube and screw of the extrud-
er due to the shear action; It is not better to lower 

Process temperature Optimi-
zation of Twin Screw Extruder
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the set temperature of the metering section, but to 
take the display temperature no more than 185 OC 
-190 OC as the benchmark to ensure the steady and 
balanced plasticization of the material and prevent 
local superthermal decomposition. When the extru-
sion quantity is large, the external heating has been 
stopped, the cooling system does not stop working 
and the temperature is still higher than 190 OC, the 
screw setting temperature or feeding speed can be 
reduced appropriately according to the conditions.
When the extrusion quantity is small and the display 
temperature is lower than 180 OC, the screw tube 
should be raised properly, and the screw setting tem-
perature or feeding speed should be improved.

3. Under certain extrusion speed, feed speed is 
an effective means to control shear heat: when 

the feed speed is reduced and the temperature dif-
ference between the set temperature and the display 
temperature is adjusted in the metering section, the 
temperature difference between the set temperature 
and the display temperature in the feed section is 
larger, It is necessary to reduce extrusion speed in or-
der to prolong the residence time of material in feed 
section, absorb external heating and promote plasti-
cization.

4. The setting temperature of the combined core 
is based on ensuring the equilibrium and con-

sistency of the melt cross section temperature: if the 
setting temperature is too low, the melt surface flow 
speed will be too slow, which will affect the molding 
quality of the extrusion products from the die, and 

the setting temperature will be too high, The melt 
surface flow speed is too fast, which also affects the 
molding quality of extrusion products from the die.

5. replacement screw and screw: when chang-
ing, we must strictly check and adjust the axial 

clearance of each section of the screw to prevent the 
overheating of the material or melt partly because 
of a certain gap. The extruder will work in a certain 
time and adjust the radial gap between the screw and 
the screw in time in order to prolong its working life.

6. Optimization of extrusion process tempera-
ture: can achieve different specifications, 

shear performance extruder, under different extru-
sion volume conditions, as long as the display tem-
perature is in a controllable state, can be extruded at 
the same process temperature. In order to improve 
the quality of products, slow down the wear and tear 
of extruder, prolong its working life, further reduce 
the cost, facilitate management, timely detection and 
effective treatment of faults multi-layer goal.

7. there are preconditions for optimizing the 
process: when the extruder is overloaded, the 

equipment, electrical appliances and instruments 
are in a malfunction state, and the temperature is not 
controlled, the raw materials, ingredients and other 
factors affecting the plasticizing degree of the mate-
rial are affected. All should take the corresponding 
countermeasure treatment, thus establishes the good 
foundation for the optimization craft.
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While the American Society of Civil Engi-
neers raised the grade for drinking water 
and waste water infrastructure from a D- 

in 2009 to a D in 2017, Folkman said his assessment 
of data from 308 utilities with 197,866 miles of pipe 
indicates otherwise.

"There's a notion that we're getting better in terms of 
water infrastructure, and this study says things aren't 
improving. This study shows we're heading more to-
ward an F and it's a cause for concern," Folkman said 
in a phone interview. "Break rates are increasing, not 
decreasing. That's my foremost important conclusion."

Study: Water main 
breaks up, but PVC 
best performer
• A study of water mains in the U.S. and Canada shows a 27 per-

cent increase in breaks and failures during the last six years.

• That's 14 breaks a year for every 100 miles of pipe — up from 

11 breaks in 2012, which is the last time the study was done by 

the Buried Structure Laboratory at Utah State University.

The findings are another reminder that North 
America's water infrastructure is deteriorat-
ing, according to the lead researcher, Steven 
Folkman, who oversees the lab and wrote "Wa-
ter Main Break Rates in the USA and Canada: 
A Comprehensive Study."
Water mains carry treated drinking water to 
the service lines of customers' houses and busi-
nesses. About 91 percent are made of asbestos 
cement, cast iron, ductile iron and PVC.
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Of the survey participants, 281 utilities provided data 
about 23,803 water main breaks involving 170,569 
miles of pipe, which represents 12.9 percent of the to-
tal length of water mains in the U.S. and Canada and is 
"statistically significant," according to the study.

The causes of the pipe failures were cited as circular 
cracks (56 percent), corrosion (28 percent), longitudinal 
cracks (8 percent), leak at joints (2 percent), fatigue (1 
percent) and other reasons (4 percent).

The survey responses also put the national rate of wa-
ter main replacement at 125 years while the study says 
the replacement schedule should be more like 60-100 
years.

"That's inadequate, and that's why things are getting 
worse," Folkman said.

It's time to pay the piper, so to speak. But the projected 
cost is at least $1 trillion to upgrade U.S. water infra-
structure to meet the needs of a growing population 
over the next 25 years, according to a March 2016 re-
port by the American Water Works Association.

"It all comes back to money," said Folkman, a profes-

sional registered engineer and member of the AWWA.

As utilities and cities look for the most prudent ways to 
update drinking water systems, Folkman points to an-
other major finding that was reconfirmed from 2012: 
PVC pipe has the lowest overall break rate.

The study defined a water main break as an incident 
where a leak was detected and a repair was made. The 
need to repair leaking cast iron and asbestos concrete 
pipes, which comprise about 41 percent of the installed 
water mains in North America, was up about 45 per-
cent in the last six years as those pipes come to the end 
of their useful lives, the study says.

Potable water pipes aren't made of cast iron and asbes-
tos concrete anymore. Ductile iron pipes started to re-
place cast iron after World War II, and installations in-
creased in the late 1950s and early 1960s while the use 
of PVC pipes picked up in the early 1970s, Folkman said.

The data from study participants puts the failure rate 
of ductile iron water mains at 5.5 breaks per 100 miles, 
which is up 13 percent from 2012, and 2.3 breaks per 100 
miles for PVC water mains, which is down 10 percent.

"PVC has a good track record right now," Folkman said.

He also acknowledged, "There is more ductile iron out 
there. Could that be influencing the rate? Absolutely. We 
tried to look at that. It's a complicated issue for sure."

Break Rates of Each Pipe Material from the Basic Survey
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Questions raised
The Ductile Iron Pipe Research Asso-
ciation (DIPRA), which represents 
ductile iron pipe manufacturers, 
says Folkman's study is biased and 
raises questions about funding and methodology.

The 2012 and 2018 studies were paid for by the Uni-Bell 
PVC Pipe Association, which represents PVC pipe pro-
ducers and promotes their corrosion-resistant products, 
and the Water Finance Research Foundation, which de-
scribes its mission as finding affordable and sustainable 
solutions to aging infrastructure and lists no members 
on its website.

"It's hardly surprising that a study sponsored by Uni-
Bell finds favorable results for their product, but certain 
changes to, and omissions in, the report raise significant 
questions, leaving us to wonder how they affect the 
data," L. Gregg Horn, vice president of technical services 
for DIPRA, said in a news release.

For example, the study didn't look at PVC pipe failures 
caused by construction damage, the tapping of service 
lines, and joint leaks, Horn said.

The study addresses this, saying those kinds of failures 
are often identified during the first year of operation and 
aren't indicative of pipe degradation.

"The goal was to examine pipe longevity," the study says.

DIPRA also takes issue with Folkman's conference pa-
pers and presentations to plastic pipe associations and 
companies as showing "a history of engagement" with 
the PVC pipe industry.

Folkman offered a brief and broad response to the DIP-
RA release.

"I'm not going to get into a tuft with them," he said. "Yes, 
we were funded by Uni-Bell because they think they 
have a good story to tell with respect to PVC pipe. There's 
a more important story here than what they're crabbing 

about."

Insight for planning
Folkman said this is one of the largest surveys done on 
water main breaks, which are an important metric in 
managing infrastructure assets and making decisions 
about pipe repairs and replacements. The 308 respons-
es came from 48 states in the U.S. and 7 out of 10 Cana-
dian provinces. That's a 49 percent increase compared 
to 2012 and 45 percent more miles of pipe studied.

"When you ask people to voluntarily give data, and all 
they will get is a copy of the report, you worry that they 
will say forget it," Folkman said. "But by and large, and 
this is very telling, we got a lot of participation, and it's 
because people are interested."

The results give utility officials and policy makers in-
sight into aging water systems and can be used as a 
planning tool for water delivery, Folkman said.

"Another important observation is where the problem 
is most acute," he added. "The study clearly shows that 
small utilities are having the worst problems. Break 
rates are more than double and it doesn't matter what 
pipe material you're looking at. Small utilities have the 
biggest backlog of pipe that needs replacing and I antic-
ipate it comes down to money every time."

Some utilities won't even consider PVC pipes, let alone 
install them for water mains, but Folkman said that is 
changing. Seventy-four percent of survey takers allow 
PVC pipes, up from 60 percent in 2012, while accep-
tance of other materials, such as steel pipe, concrete 
steel cylinder and ductile iron essentially stayed the 
same between the studies.

"There's increasing acceptance to allow PVC but that 
doesn't mean they put it in," Folkman said. "The other 
25 percent of utilities don't even allow PVC to bid."

Folkman said it's time for utilities to level the playing 
field, and perhaps lower their costs, by looking at what 
all materials can do for their water distribution systems 
and rate payers.

"One point I try to put across is that people should 
consider all alternatives and allow open competition, 
where you look for pipe with a long life and low overall 
cost during its lifetime," Folkman said. "Let's be open 
about this and have everyone put their best plan on the 
table and compare costs."

Regardless of the cost of the pipe material selected, rate 
payers benefit from the rivalry, he added.

"Where we have open competition, the bids for ductile 
iron go down," Folkman said. "Make people compete."
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