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انجمن تولید کنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی

التهاب بازار PVC؛ چالش ها و راهکارها در اين شماره مي خوانيد:

  صف سوداگران بازار از تولیدکنندگان واقعی جدا شود

  استفاده از روشی جدید برای سهولت تست مواد در دستگاه تنسایل

PVC پایین بودن هزینه نصب و لوله  کشی برای لوله  

  چگونه CPVC صنعتی ساخته شده است: از مهندسی مواد تا تولید نهایی
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یادداشت

موضوع التهاب بازار PVC، چالش ها و راهکارها؛ موضوع اصلی جلسه هیئت مدیره انجمن

دغدغه هاي تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و تقویت ارتباط پتروشیمي ها با صنایع 

تکمیلي پي وي سي

دست اخالل گران گریدهای PVC از بورس کاال قطع شود

صف سوداگران بازار از تولیدکنندگان واقعی جدا شود

میزان خرید گریدهای پی وی سی تولیدکنندگان در شرایط فعلی برای تعیین میزان 

مجاز خرید، مستثنی شود

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

بررسی موضوع تعیین گریدهای پی وی سی برای مصارف مختلف در کمیسیون بازرگانی 

انجمن ملی پلیمر

رسالت سنگین انجمن ملی پلیمر، ایجاد چتر حمایتی برای تشکل های تخصصی است

داستان فروردین پی وی سی:آرام، خوب، طوفانی

حدود ٢. 5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشوربه سامانه  نوین آبیاری مجهز شد

قرارداد کشف پریمیوم چیست؟

رفتارهای متناقض در بازار پی وی سی ایران

هرگونه بهره برداری از کارت بازرگانی دیگری ممنوع است

نرم کننده بدون فتاالت مشتق شده از کافور برای  PVC انعطاف پذیر

استفاده از روشی جدیدبرای سهولت تست مواد در دستگاه تنسایل 

اندازه گیری فتاالت در نرم کننده ها

تکنولوژی تزریق پالستیک

ارزیابی چرخه حیات لوله    های  PVC و HDPE برای شبکه های توزیع آب آشامیدنی در شهرها

PVC     پایین بودن هزینه نصب و لوله    کشی برای لوله

PVC استفاده از کاتالیست سبزتر و بهینه تر برای تولید

استفاده از روغن معدنی سفید به عنوان روان کننده ی خارجی PVC سخت

PVC  مزایای – PE  و PVC  نفوذ از لوله   های

چگونه CPVC صنعتی ساخته شده است: از مهندسی مواد تا تولید نهایی

مقایسه اکسترودرهای دو مارپیچ موازی و مخروطی جهت تولید لوله  های پی وی سی

PVC  بررسی تاثیر خرابی در ویژگی مکانیکی و عملکرد لوله

خصوصیات هیدرولیکی لوله های PVC - O با استفاده از تست های گذرا

چقرمگی پلی وینیل کلراید اصالح نشده از طریق افزودن نانوذرات کربنات کلسیم
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انجمن تولید کنندگان لوله    و اتصاالت پی وی سی

التهاب بازار PVC؛ چالش ها و راهکارها دراينشمارهميخوانيد:

  صف سوداگران بازار از تولیدکنندگان واقعی جدا شود

  استفاده از روشی جدید برای سهولت تست مواد در دستگاه تنسایل

PVC پایین بودن هزینه نصب و لوله  کشی برای لوله  

  چگونه CPVC صنعتی ساخته شده است: از مهندسی مواد تا تولید نهایی
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سال ٩٩  اگر چه با يكي دو هفته سازگاري با توليدكنندگان محصوالت PVC آغاز شد اما 
دوستان قدرت به دست ما را دسته دسته آنچنان بي تاب كرد كه همه دست به دست هم 

كمر بر بي دستي صنايع تكميلي PVC بستند!!

دبير انجمن:
فرزانه خرميان

 ظاهرا اين گرد باد كه شش ماهي است صنعت ما را 
با قدرت هرچه تمامتر در مي نوردد سر آرام گرفتن ندارد 
و تنها صنعتگران به ميخ كشيده ي PVC كار ايران اند كه 

مي پندارند سياهي شب ما را هم صبحگاهي هست!!
 ، PVC غافل از اينكه اين سفره گسترده و پر زرق و برق
ميهمانان ديگري هم غير از توليد كنندگان صنايع تكميلي 
دارد كه از صاحبخانه هم به سفره نزديكترند و بر حسب 
اتفاق ، نه سر سيري دارند و نه مجال نفس گيري!!! جالب 
شرمندگي  از  آنچنان  ما ،  پاك  دست  دوستان  اين  اينكه 
فكر  جرات  را  كسي  ديگر  كه  درآمده اند  توليد  دست هاي 
كردن به سفره هم نمانده است .  فقط در تاريكي مطلق 
اين خوان پر نعمت ، دل بر كرم صاحبخانه اي بسته ايم كه 

معلوم نيست كدام است!!
ما را آنچنان به نشستن در پايين سفره و چشم دوختن 
بر دست ميهمان نامهربان عادت داده اند كه نان خشك اين 
سفره را هم نعمت مي پنداريم و براي از دست ندادنش به 

آب و آتش مي زنيم!!
واي كه اين خوان هزار الوان چه ها كه بر سرما نياورده 
ما  رزق  از  كه  ميزباني  و  ميهمان  براي  هم  باز  ما  و  است 

زنده اند جان مي دهيم!!
ديگر حتي دوستانمان هم راه دشمن گرفته اند و دستان 
باشد قطع  براي ما گسترده  بود  قرار  از سفره اي كه  را  ما 
نفس  آخرمان  نفس هاي  اميد  به  هم  باز  ما  و  مي كنند 

مي كشيم!!
قرمز  فرش  آن  ي  پيشرفته  كشورهاي  كه  دنيايي  در 
بر سر راه توليدكنندگانش مي گسترانند و تمام كائنات را 
در حمايت از آنان به ياري مي خوانند ، ما بر سر سفره ي 
خود غريب افتاده ايم و دستي براي دوستي و دستگيري 

نمي يابيم!
واي كه سهم نان فرزندان اين سرزمين را كه مي بايست 
گذر   PVC محصوالت  چون  كارخانجاتي  توليد  خطوط  از 
مي كرد ، كه ها مي خورند و برخي دوستانمان هم چگونه آب 
در قدحشان مي ريزند مبادا لقمه اي در گلويشان گير كند!!

PVC و  با عرضه ٨٠٠ هزار تن  به راستي در كشوري 
توان مصرف ٤٠٠ هزار تن آن توسط توليد كننده، رقابت 
و بكش بكش بر سر خريد ،  بي برنامه و اتفاقي است؟ يا ما 

اتفاقي حاضر به  ديدن حقيقت نيستيم؟!!

»ماييم و كهنه دلقي كاتش درآن توان زد«
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برای بار دوم در سال جديد شب 20 ارديبهشت 13٩٩، اعضای هيئت مديره انجمن لوله و 
اتصاالت پی وی سی از طريق اسكايپ تشكيل جلسه دادند. 

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، اين بار نيز مانند جلسه قبل 
و حتی جلسه های چند ماه اخير، موضوع اصلی و دستور كار مهم نشست، مسأله عرضه 
گريدهای پی وی سی و رقابت ايجاد شده برای آن در بورس كاال بود.  موضوعی كه ديگر 
بحث آن به خارج از انجمن هم سرايت كرده و كار رسيدگی آن به ستاد تنظيم بازار و 

وزارت صمت كشيده شده است.  
نسخه ای  برای حل موضوع ،  نهادها خود  از اين  هر يک  كه  است  در حالی  اين جلسه ها 
جداگانه  می پيچيند كه گاه چندان با وضعيت فعلی توليد در ايران امروز سازگار و همخوان 
نيست.  بديهی و البته سخنی تكراری است كه يافتن راهكار برای هر صنف و صنعتی، 

بدون حضور نمايندگان آن صنعت، ناقص و صدالبته غيراجرايی خواهد بود.  

  اما در جلسه انجمن چه گذشت؟
به  زير  جلسه  دستور  اساس  بر  مديره  هيئت  چند  هر 
بررسی موارد پرداختند، اما همان گونه كه ذكر شد بخش 
اصلی زمان جلسه به موضوع حل مشكل گريدهای پی وی سی 

اختصاص داشت:
   بررسي وضعيت PVC و رقابت در بورس و پيشنهاد 

راهكار مواجهه با آن
   بررسي وضعيت بازار محصول و استراتژي صنعت

   بررسي گزارش كميته علمي انجمن در مورد حذف 
كاربرد BD  از اتصاالت فاضالب ساختماني

هيئت مديره دوره نهم در پنجمين نشست خود بار ديگر 
حل  برای  تصميم ساز  و  تصميم گير  نهادهای  با  مذاكره  بر 

موضوع التهاب بازار PVC، چالش ها و راهکارها؛ 
موضوع اصلی جلسه هيئت مديره انجمن
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مشكالت به وجود آمده در زمينه عرضه و تقاضای گريدهای 
PVC تاكيد كرد. 

اختيار  در  بازار  التهابات  مديره،  هيئت  اعضای  گفته  به 
رفت  برون  برای  مهم  موارد  از  يكی  نيست.   توليدكننده 
و  تعبيه صندوق های  فاكتور،  موضوع  فعلی، حل  از مشكل 

مشكل واحدهای زيرپله ای است. 
به باور هيئت مديره هر ميزان امور بخش خصوصی در 
اختيار خود اين حوزه قرار گيرد، به يافتن راهكارهای عملی 
و اصولی كمك می كند.  در اين نشست اظهار شد: بازارساز 
همواره تالش می كند تا محصول را به گران ترين قيمت به 
فروش برساند؛ اما اكنون اين شائبه وجود دارد كه چرا از ميان 
همه پليمرها تنها بر روی پی وی سی تمركز شده است.  به 
و  لوله  صنعت  بخش ها،  آسيب پذيرترين  از  يكی  قطع  طور 
توليدكنندگان بسياری در سال  اتصاالت پی وی سی است.  
گذشته تنها بر روی كاغذ سودده بودند و در عمل زيان ده 

بودند. 
همچنين هيئت مديره در بخش ديگری از سخنان خود 
تاكيد كرد كه رسالت انجمن نبايد ورود به جزئيات باشد و 
اصل بر مسائل راهبردی است.  همچنين شرايط فعلی ايجاب 
می كند تا جلسه ای به صورت حضوری  يا مجازی با انجمن 

ملی صنايع پليمر ايران برگزار شود. 
طرح هايی  كامل  كردن  اجرايی  مديره  هيئت  اعتقاد  به 
مانند افق در شرايط فعلی چندان ميسر نيست و با اجرای 
ناقص چنين طرح هايی بيم آن می رود كه صدماتی از جنس 

صنعت به خود صنعت وارد شود. 
در اين نشست با اشاره به برگزاری يك جلسه با مديران 
اسفندماه سال گذشته  كه  در اين جلسه  اظهار شد،  دولتی 
برگزار شد روی اين نكته تاكيد شد كه سيستمی كه دچار ٤٠ 
درصد رقابت قيمتی شود، يك سيستم ناكارآمد است.  همگان 
به ياد  دارند كه در نيمه دوم سال 9٨ ، صنف توليدكنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی دو هفته كامل از خريد مواد اوليه 
امتناع كرد، تا شايد تلنگری باشد به متوليان و بازيگران اين 
ادامه اين رقابت جز حذف يك صنعت قديمی و  ميدان، كه 

ملی، برآيندی در بر نخواهد داشت.  
در اين نشست بار ديگر بر مشكل عدم پذيرش فاكتور از 
پرداخت  با  حتی  آنها  كه  گونه ای  به  شد  اشاره  بازار  سوی 
توليد  افزوده توسط خود  ارزش  ماليات و عوارض  9 درصد 

كننده، باز هم حاضر نيستند فاكتور دريافت كنند.  
هيئت مديره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی بار ديگر 
به مرور نامه های متعدد و مكرر اين نهاد صنفی در طول چند 
صنعت،  وزير  تا  ذيربط  ارشد  و  ميانی  مديران  به  اخير  ماه 

پرداخت.  
همچنين در اين نشست به برگزاری جلسه ديگری توسط 

ستاد تنظيم بازار اشاره شد كه در آن رئيس هيئت مديره 
انجمن علل شكل گيری رقابت 35 درصدی از آبان 139٨ تا 
به امروز را برای حاضران تشريح كرد.  به باور هيئت مديره 
باز  رگوالتوری  سيستم  نقص  به  مشكل  مهمی از اين  بخش 
می گردد.  در جلسه ياد شده راهكارهايی مانند راستی آزمايی 
واحدها و همچنين انعقاد قرارداد پريميوم مشروط به دخالت 
انجمن  سوی  از  قيمت گذاری،  و  محتوا  تنظيم  در  انجمن 

پيشنهاد شد. 
يكی از نكات ديگر نشست اين بود كه از 26٠٠ واحد ثبت 
شده در بهين ياب تنها 11٠٠ واحد در طرح افق ثبت نام  
كرده اند آن هم بدون ثبت فاكتور، كه اين آمار از نگاه مديران 
طرح  با اين  خصوصی  بخش  ضمنی  مخالفت  نوعی  دولتی، 

است. 
بحث عدم شفافيت بار ديگر در حالی داغ شده است كه 
به گفته هيئت مديره انجمن، دولت با وجود اين كه ٤ سال 
است نصب صندوقهای فروشگاهی را تصويب كرده اما هنوز 
نتوانسته اين مصوبه را اجرايی كند.  همچنين طرح هايی مانند 
بهين ياب كه تا پيش از اين پياده سازی شدند نتيجه ای جز 
تنگ كردن عرصه بر صنعتگر نداشته است.  در حال حاضر 
نيز ضمانتی برای اجرای موفق طرح افق وجود ندارد.  هيئت 
مديره انجمن ضمن استقبال از ايجاد شفافيت، تاكيد داشتند 
كه برای تحقق اين موضوع بايد صنوف ديگر هم به طرح اضافه 
شوند. انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، پيشتر و در ماه های 
پايانی سال گذشته نامه ای با ارائه راهكار و امضای 9 تشكل 
صنفی را به مسدوالن امر ارائه داد كه يكی از راهكارهای آن 
عرضه اختصاصی 3٠٠ هزار تن پی وی سی در سال برای اين 
صنف بود كه در نامه های بعدی انجمن خطاب به ستاد تنظيم 
بازار و وزير صنعت هم بر اين موضوع تاكيد ويژه ای شده بود. 
مطرح  مباحث  مهمترين  كلی  جمعبندی  يک  در 

شده در نشست شب گذشته به شرح زير بود:
1  در بررسي وضعيت پودر PVC و رقابتهاي بورسي 

اين كاال ، همه اعضا تاكيد بر شفاف سازي فراگير و موافقت 
با اجراي كامل طرح داشتند.  همچنين مسوليت جمع آوري 
محصوالت غيراستاندارد و زيرپله اي در بازار كه همواره مانع 
اصلي رسمي شدن بازار ساختمان هستند بر عهده ي اداره 
استاندارد است و بايد توسط اين سازمان با جديت مديريت 

شود. 
نياز  مورد  گريدهاي  عرضه  ضرورت  بر  همچنين   2

صنايع توسط پتروشيمي ها و جلوگيري از ايجاد التهاب در 
بازار تاكيد شد. 

كميته  دقيق  بررسي هاي  و  مطالعات  به  توجه  با   3

علمي انجمن ، دليلي بر حذف كاربرد BD از استاندارد 9119 
وجود ندارد . 

بحث عدم شفافیت 
بار دیگر در حالی داغ 
شده است که به گفته 
هیئت مدیره انجمن، 
دولت با وجود این که 
4 سال است نصب 
صندوقهای فروشگاهی 
را تصویب کرده اما 
هنوز نتوانسته این 
مصوبه را اجرایی کند
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پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
ماه   ٨ حدود   PVC بازار  وقفه  بدون  التهاب  از  سی،  وی 
سپری می شود. نشست های فراوانی برگزار شده و نامه های 
بيشتری هم نوشته شده است. فعاالن اين صنعت به خوبی 
شده  انجام  فعاليت های  ناظر  و  بازار  شاهد  مدت  اين  در 
برای برقراری آرامش در بازار از سوی نهادها و تشكل ها از 

جمله انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی بوده اند.
اكنون در ادامه همان تالش ها، جلسه ای با حضور مدير 
عامل و مدير بازرگانی پتروشيمی اروند برگزار شد كه در 
اين نشست ، اعضای هيئت مديره انجمن لوله و اتصاالت 
را مطرح كردند، وعده هايی هم  نظرات خود  نقطه   ،PVC

داده و قرار بر اين شد تا كارهايی انجام شود. مشروح اين 
جلسه را در ادامه می خوانيد.

  خرميان: وظايف انجمن؛ از رصد بازار 
محصوالت تا پايش بورس كاال

با موضوع كيفيت گريدهای  ابتدای اين جلسه كه  در 
نياز  تامين  در  بيشتر  تعامل  ايجاد  و  اروند  سی  وی  پی 

مواد اوليه صنايع تكميلی برگزار شد، فرزانه خرميان دبير 
همچنين  و  انجمن  تشكيل  تاريخچه  تشريح  به  انجمن 

شكل گيری شركت تعاونی پی وی سی ايرانيان پرداخت.
فرهنگ  به  اشاره  با  انجمن  رسالت  خصوص  در  وی 
استاندارد،  و  كيفيت  با  و مصرف محصوالت  توليد  سازی 
گفت: موضوع فرهنگ سازی مصرف و انتخاب محصول با 
كيفيت و متناسب با نياز مصرف كنندگان از جمله وظايف 
نهادهای  با  هماهنگی  مسائل  اين  كنار  در  است.  انجمن 

باالسری از ديگر فعاليت های اين تشكل خصوصی است.
تا  است  شده  تالش  همواره  كرد:  تصريح  خرميان 
مشكالت در زمينه مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی چه در بخش تامين و چه در بحث 

كيفيت، به پتروشيمی ها انتقال داده شود.
اين  بيان  با  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  دبير 
بازار  در  محصوالت  كيفيت  بر  همواره  تشكل  اين  كه 
نظارت داشته و موارد كيفی را به توليدكنندگان يادآوری 
می كند، گفت: گاهی كفيت نامناسب محصوالت به دليل 
كيفيت نامناسب مواد اوليه است لذا رفع اين موارد توسط 

موضوع نشست انجمن پی وی سی و پتروشیمی اروند
دغدغه هاي توليد كنندگان لوله و اتصاالت  پی 
وی سی و تقويت ارتباط پتروشيمي ها با صنايع 

تکميلي پي وي سي
در ادامه تالش ها برای رفع مشكالت تحميلي به صنايع PVC و دسترسی پايدار توليدكنندگان به 
مواد اوليه، جلسه ای با حضور مدير عامل و مدير بازرگانی پتروشيمی اروند برگزار شد كه در اين 
نشست، اعضای هيئت مديره انجمن لوله و اتصاالت PVC، نقطه نظرات خود را مطرح كردند، وعده 
هايی هم داده و قرار بر اين شد تا كارهايی انجام شود. مشروح اين جلسه را در ادامه می خوانيد.

همواره تالش شده 
است تا مشکالت در 

زمینه مواد اولیه مورد 
نیاز تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی 

چه در بخش تامین و 
چه در بحث کیفیت، به 

پتروشیمی ها انتقال 
داده شود
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نهايی  كننده  مصرف  تا  بوده  امری ضروری  پتروشيمی ها 
نوين  سامانه های  مانند  كشور  زيرساخت های  همچنين  و 
می برند،  بهره  محصوالت  اين  از  كه  آب  انتقال  و  آبياری 

آسيب نبينند.

PVC، از همان  تامين    خرازی: مشکل 
روزهای اول

محمدحسن خرازی رئيس هيئت مديره تعاونی پی وی 
سی ايرانيان در اين جلسه با اشاره به تاريخچه تامين مواد 
پی وی سی در كشور، گفت: از همان روز نخست، شرايط 
تامين مواد اوليه برای اين صنف دشوار بوده است در ابتدا 
بخشی از PVC-S65را از خارج وارد می كرديم، با راه اندازی 
بوديم كه  ما خرسند  پتروشيمی بندرامام در داخل كشور 
مشكل واردات حل می شود، پس از آن پتروشيمی غدير هم 

راه اندازی شد، كه باز هم تفاوت چندانی نكرد.
و  امام  بندر  پتروشيمی های  ورود  با  وی  گفته  به 
غدير و اروند به مدار توليد و ظرفيت باالی توليد اين ٤ 
می رفت دستيابی  انتظار   PVC توليد  در  پتروشيمی كشور 
تر  راحت  بسيار  پليمری  رزين  اين  به  تكميلی  صنايع 
شود اما همچنان مشكالت زيادی در اين مسير عرضه و 
تقاضا وجود دارد .يكی از اين مشكالت بسيار مهم مشكل 

گريدهای پی وی سی است .
اينكه پتروشيمی ها هم در  بر  با علم  خرازی گفت: ما 
اما بر ايجاد  با مشكالتی درگير هستند  مسير توليد خود 
 ، پتروشيمی ها  تعامل و همكاری،شامل  زنجيره مهم  يك 
توليد كنندگان صنايع تكميلی و مصرف كنندگان كامال 
از  بسياری  مقطع  اين  در  ديگر  طرف  از   . هستيم  آماده 
توليدكنندگان با وجود توقف توليدات خود به دليل شرايط 
بيمه  پرسنل،  دستمزد  همچنان  كرونا،  ويروس  از  ناشی 
اين  بايد تالش شود  پرداخت می كنند.  را  ماليات خود  و 
فعاليت خود  و  نگاه داشته شوند  توليدی سرپا  واحدهای 

را از سر گيرند.
تاكيد  با پتروشيمی اروند  بر همكاری  بار ديگر  خرازی 
اوليه،  مواد  تامين  بخش  در  همكاری  اين  گفت:  و  كرد 
برا آن كيفيت محصول  ارائه راهكار است و عاله  نيازمند 

نيز دارای اهميت است. 
رييس هيات مديره شركت تعاونی PVC ايرانيان و خزانه 
از ميزان خريد  ارائه آماری  با  ادامه  PVC  در  انجمن  دار 
شركت تعاونی پی وی سی ايرانيان از پتروشيمی اروند اشاره 
كرد و گفت: اين تعاونی در سال 1397 بيش از 25 هزار 
تن و در سال 9٨ بيش از 3٠ هزار تن از پتروشيمی اروند، 

پی وی سی خريداری كرده است.
خرازی با بيان اين كه وضعيت فروش پتروشيمی اروند 
كف  پتروشيمی اروند،  گفت:  است،  بهتر  تعاونی  برای 
عرضه ها را به خوبی رعايت می كند اما دو انتقادی كه به 
اين نهاد وارد است اول به موضوع كيفيت بر می گردد و دوم 

به پاسخگويی اين شركت كه به كندی صورت می گيرد.

پيشنهاد  اختصاصی؛  سهميه  متوسليان:    
انجمن برای تامين پايدار مواد اوليه صنايع 

تکميلی
لوله  انجمن  مديره  هيئت  رئيس  متوسليان  عباسعلی 
و اتصاالت پی وی سی در اين نشست به مشكالت عميق 
در  گفت:  و  كرد  اشاره  كننده  مصرف  و  توليدكننده  بين 
حال حاضر ظرفيت ٤ پتروشيمی، توليد ٨٠٠ هزار تن پی 
وی سی است و حداكثر ميزان مصرف صنايع تكميلی در 

سال 1397، حدود ٤1٠ هزار تن بوده است.
در  سی  وی  پی  قيمت  كنونی  رقابت  داد:  ادامه  وی 
بورس كاال نه تنها به سود پتروشيمی ها نبوده بلكه ويرانگر 
هم هست. با اين روال صنعت پی وی سی هم غير رقابتی 
می شود و اين يك فرايند باخت- باخت است كه در نهايت 
دست  از  با  و  می شوند  سی  وی  پی  جايگزين  رقبا  ساير 

خرازی گفت: ما با علم 
بر اینکه پتروشیمی ها 
هم در مسیر تولید 
خود با مشکالتی درگیر 
هستند اما بر ایجاد 
یک زنجیره مهم تعامل 
و همکاری،شامل 
پتروشیمی ها ، تولید 
کنندگان صنایع 
تکمیلی و مصرف 
کنندگان کامال آماده 
هستیم

متوسلیان گفت: انجمن 
در نامه های خود بر 
سهمیه اختصاصی 
برای صنایعی که پی 
وی سی مصرف دارند 
تاکید کرده است و در 
صورت عملی شدن 
این مسئله، انجمن 
متعهد به خرید سهمیه 
خود در ١٢ ماه سال 
می شود
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رفتن بازار ، پتروشيمی های توليد كننده PVC هم متضرر 
می شوند.

سهميه  بر  خود  نامه های  در  انجمن  گفت:  متوسليان 
دارند  مصرف  سی  وی  پی  كه  صنايعی  برای  اختصاصی 
مسئله،  اين  شدن  عملی  صورت  در  و  است  كرده  تاكيد 
سال  ماه   12 در  خود  سهميه  خريد  به  متعهد  انجمن 

می شود.
ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در  وی 
واين خود  نمی شود  رعايت  شفافيت  بازار  در  حاضر  حال 

بزرگترين آسيب برای همه توليدكنندگان واقعی است.
وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  مديره  هيئت  رئيس 
سی در بخش ديگری از سخنان خود به موضوع كيفيت 
پی  كيفيت  گفت:  و  كرد  اشاره  سی  وی  پی  گريدهای 
مصرف  برای  بسياری  اين  و  شده  مشكل  دچار  سی  وی 
و  لوله  مصرف  اينكه  عليرغم  دارد.  اهميت  كنندگان 
اتصاالت PVC در دنيا از اقبال بسيار خوبی برخوردار است 
اما در ايران اين صنف با تالش بسيار توانسته است مثال در 
بخش كشاورزی جايگاه پی وی سی را تثبيت كند و اگر 
كيفيت موارد اوليه مناسب نباشد تمام نتايج اين تالشها 

از بين می رود . 
وی ادامه داد: در نهايت ايجاد ارتباط مستقيم و رو در 
آنچه در تمام  مانند  پتروشيمی ها  روی صنايع تكميلی و 
است،   سابقه  به  مسبوق  هم  ايران  در  و  دارد  وجود  دنيا 
ضرورت دارد و تجارب گذشته همه توليد كنندگان ٤٠-
5٠ ساله اين كشور هم كامال تاييد كننده اين قضيه است 
كه صنايع پايين دستی و پتروشيمی ها در گذشته ، شريك 
تجاری واقعی يكديگر بودند و در مقاطع مختلف به شدت 
وجود  با  آنها  و مشكالت  می كردند  پشتيبانی  را  همديگر 
كمتر بودن ظرفيت توليد PVC كشور ، باز كمتر از امروز 

بود.

  غياثی: پی وی سی را هم  سرند می كنيم، 
نخاله رد می شود!

اتصاالت پی وی سی  لوله و  انجمن  مجيدغياثی عضو 
كه در اين نشست حاضر بود، اظهار كرد بنده نه به عنوان 
كننده  مصرف  يك  عنوان  به  بلكه  تشكلی  نماينده  يك 
كيفيت  نيز  موضوع  مهمترين  و  می كنم  نظر  نظر  اظهار 

گريدهای پی وی سی پتروشيمی اروند است.
وی  پی  كيفيت  به  توجه  با  توليدكننده  اين  گفته  به 
سی های داخلی ، توليد سايزهای بزرگ لوله های PVC با 
مواد  از  استفاده  امكان  و  است  مواجه  بسياری  مشكالت 
داخلی در لوله های سايز بزرگ و فشار قوی با محدوديت 
همراه است . وی عنوان كرد: ما برای توليد اين محصوالت 

از مواد اوليه وارداتی هم استفاده می كنيم.
مديرعامل شركت وينوپالستيك نمونه هايی از پی وی 
سی شركت اروند كه در آن دانه های سياه مشاهده می شد 

را به حاضران ارائه داد.
وی در اين مورد توضيح داد: ما برای استفاده از اين مواد 
ناگزير به سرند كردن آن هستيم كه اين برای توليدكننده 
از  نخاله ها،  بودن  ريز  دليل  به  البته  و  است  بردار  هزينه 
سرند هم رد می شوند. اين دانه ها در لوله های تحت فشار 
ايجاد تركيدگی می كند و بنابراين امكان استفاده از آن در 
اين محصوالت حتی در بازيافت و مواد آسيابی هم وجود 

ندارد.
هم  پتروشيمی ها  ساير  محصوالت  غياثی  گفته  به 
مشكل دارند و تنها كيفيت محصوالت پتروشيمی بندرامام 

تا حدی قابل قبول است.

بازار   ،PVC محصوالت  زاده:  نشان    
غير  سازمان های  قدرت  منشاء  و  آزاد 

رسمی
اين  در  پتروشيمی اروند  مديرعامل  زاده  نشان  حسن 

تولیدکننده با توجه به 
کیفیت پی وی سی های 
داخلی ، تولید سایزهای 

 PVC بزرگ لوله های
با مشکالت بسیاری 

مواجه است و امکان 
استفاده از مواد داخلی 

در لوله های سایز 
بزرگ و فشار قوی با 

محدودیت همراه است

 تا هنگامی که بازیگران 
همه دور یک میز جمع 

نشوند، امکان دست 
یابی به یک نتیجه 

بلندمدت وجود ندارد.  
هنگامی می توان به 

راحل دست یافت که 
باور کنیم الزم و ملزوم 

همدیگر هستیم
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شفاف،  صورت  به  موارد  بيان  از  قدردانی  ضمن  جلسه 
گفت: ما درخواست يك كار پايدار را داريم. بنده با صنايع 
تكميلی و مشكالت آن آشنا هستم و همان طور كه اشاره 
شد يك شكاف عميق در ارتباط مستقيم بين پتروشيمی ها 

و صنايع تكميلی وجود دارد.
وی ادامه داد: تا هنگامی كه بازيگران همه دور يك ميز 
بلندمدت  نتيجه  يك  به  يابی  دست  امكان  نشوند،  جمع 
كه  يافت  دست  راحل  به  هنگامی می توان  ندارد.  وجود 
باور كنيم الزم و ملزوم همديگر هستيم؛ البته بايد وزارت 

صمت از صنايع تكميلی حمايت جدی انجام دهد.
اين شركت  زاده درباره عرضه های پی وی سی  نشان 
در  هم  را  خود   OFF مواد  حتی  پتروشيمی اروند  گفت: 
كه  دارد  وجود  پرسش  اين  اما  می كند؛  عرضه  بورس 
مواد اوليه چگونه سر از بازار آزاد در می آورد؟ اين قدرت 

سازمان های غير رسمی در كجا است؟ 
را  مشكالت  اين  جلوی  می توان  زمانی  وی  گفته  به 

گرفت كه بازيگران اين بخش با هم متحد شوند.
نشان زاده درباره رقابت های شكل گرفته در بورس كاال 
برای پی وی سی، گفت: از نظر بنده اصال چنين رقابتی 
ظرفيت  و  تعداد  در  افزايشی  هيچ  وقتی  نيست؛  درست 
توليد صنايع پايين دستی رخ نداده است پس چه اتفاقی 
پاسخی  تنها  است؟  رقابت شده  اين  گيری  موجب شكل 
كه به اين پرسش می توان داد اين است كه ترس از باال 
رفتن قيمت ها در آينده وجود، موجب ايجاد اين رقابت ها 

شده است. 
به  تمايلی  پتروشيمی اروند  شركت  كرد:  اظهار  وی 
رقابت غيرمنطقی در بازار ندارد، اين روند قيمتی به ويژه در 
سه ماه پايانی سال گذشته غير منطقی بود، به اين دليل 

در بيشتر موارد كف ها عرضه ها رعايت می شد. البته ه در 6 
ماه نخست سال پيش با آنكه عرضه مناسبی انجام شد، اما 
از سوی صنايع پايين دستی خريد چندانی صورت نگرفت، 
در حالی كه در سه ماه پايانی سال هجومی غيرمنطقی در 
بازار اتفاق افتاد، افزود: اين شركت حتی موافق رقابت های 
حاصل از آن نبوده و نيست. پتروشيمی اروند حاضر است 
در اين زمينه هر اقدامی برای حمايت از پايين دست انجام 

دهد تا بازار از اين رقابت كاذب خالص شود.
وی بار ديگر بر تعهد پتروشيمی اروند برای كف عرضه 
توسعه  دفتر  كه  است  حالی  در  اين  گفت:  و  كرد  تاكيد 
صنايع پايين دستی اقدام به قيمت پايه محصوالت می كند 
و بورس نيز پس از معامالت شركت را در جريان مشتری 
درست  بازارسازی  موضوع  طرح  بنابراين  می دهد.  قرار 

نيست.
از  يكی  را  پريميوم  قراردادهای  انعقاد  زاده،  نشان 

راهكارهای موجود برای حل مشكالت كنونی دانست.
تعهدهای  همه  به  تقريباً  پتروشيمی اروند  او  گفته  به 
در  كه  اساسی  باوجود مشكالت  و  است  كرده  خود عمل 
مواجه  با كمبود  بازار  است  نداده  اجازه  دارد  توليد وجود 
با رقابت در  اين در حالی است كه ما همچنان  اما  شود، 
اين بخش روبرو هستيم. برای ما بازار داخلی اولويت دارد 
و اصال خارج از بورس يا يك سنت در خارج از سامانه نيما 

عرضه نشده است.
اين  نقش  گونه  هر  رد  با  پتروشيمی اروند  مديرعامل 
شركت در ايجاد رقابت، گفت: پتروشيمی اروند همه مواد 
اوليه خود را در بورس كاال عرضه می كند، اما باز برای آن 
اين نكته ضروری است  رقابت غيرعادی وجود دارد. ذكر 
كه برای ما سود ناشی از رقابت كمترين اهميتی ندارد بلكه 

 به رغم همه 
هزینه هایی که در 
پتروشیمی اروند 
برای توسعه بازارهای 
صادراتی انجام شده 
است،  این شرکت 
حاضر است برای 
تنظیم بازار داخل از 
صادرات خود بگذرد
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خود چرخه ارزش است كه اهميت دارد. 
مديرعامل پتروشيمی اروند با بيان اينكه با همه فشاری 
برای  داخلی  توليدكننده  دارد،  وجود  ارز  تأمين  برای  كه 
اين شركت اهميت بااليی دارد، اظهار كرد: به اين منظور 
با  و  شود  عمل  مشتری ها  ميل  مطابق  است  شده   تالش 
يا  ال سی  مبنای  بر  فروش  از  اعم  سيگنالی  هر  دريافت 
... اين پيشنهادها مورد توجه ويژه قرار گرفته  اعتباری و 
و حتی در بخش هايی هزينه هايی نيز پرداخت شده است.

اين مقام مسئول در بخش ديگری از سخنان خود  با 
اشاره به اينكه بايد جلسه ها با حضور همه بازيگران اعم از 
برگزار   ... و  وزارتخانه  بورس،  مصرف كننده،  توليدكننده، 
ديده  جمعی  به صورت  بايد  مشكالت  كرد:  تصريح  شود، 
شود تا اگر موضوعی خارج از وظيفه توليدكننده باشد از 
اين طريق به نتيجه برسيم، در غير اين صورت نمی توان 

اهداف را پيش برد.
تالش  تمام  پتروشيمی اروند  اينكه  به  اشاره  با  وی 
خود را برای تأمين نياز بازار انجام داده و حتی با برخی 
پتروشيمی های ديگر نيز وارد مذاكره شده است تا توليد 
گفت:  شوند،  برطرف  مشكالت  و  برسد  منطقی  مرز  به 
است  بعيد  بهين ياب حل شود،  اگر مشكالت در سيستم 
اكنون  اصلی  باشد. مشكل  داشته  وجود  بازار  در  مشكلی 
مصرف  يا  باالدست  توليد  نه  است،  بهين ياب  فرايند 
پايين دست، زيرا اين شركت هر تصميم و درخواستی در 
حوزه نحوه فروش محصول به صورت اعتباری يا بلندمدت 
يا سلف و... از سوی مشتری صورت گيرد حاضر به انجام 
آن است، مضاف بر آنكه برنامه ريزی شده توليد شركت در 

سال جاری مقداری افزايش يابد.
نشان زاده همچنين به وجود برخی مشكالت در صنايع 
باالدست اشاره كرد و گفت: در نيمه دوم سال مشكالت 
و  می يابد  افزايش  اقتصادی  بخش های  توسعه  به  مربوط 
صنايع  و  نيست  پايين دستی  صنايع  به  مربوط  فقط  اين 

باالدستی نيز از اين شرايط متأثر می شوند.
مديرعامل پتروشيمی اروند با اشاره به اينكه اين شركت 
و  می بيند  مشتری ها  فعاليت  و  وجود  در  را  خود  حيات 
برای  مشكلی  كه  می دهد  انجام  به گونه ای  را  صادرات 
توليدكننده داخلی به وجود نيايد، اظهار كرد: اين شركت 
است  كرده  توليد  پی وی سی  تن  هزار  گذشته 29٠  سال 
كه از اين رقم ٨٠ هزار تن صادر و 2٠٠ هزار تن در بازار 
مانده  باقی  انبار  در  هنوز  مقداری  و  شد  فروخته  داخل 
است، بنابراين اين شركت به هيچ وجه دنبال كنترل بازار 

و قيمت سازی نيست.
مديرعامل پتروشيمی اروند درباره كيفيت پی وی سی 
دقيق  طور  به  موضوع  اين  گفت:  شركت،  اين  توليدی 

بررسی خواهد شد اما آنچه كه مسلم است اين است كه 
وجود اين نخاله ها در فرايند پليمرازسيون رخ نداده است.

كارشناسان  تمام  بازديد  امكان  از  همچنين  وی 
واحدهای توليدی از پتروشيمی اروند خبر داد. 

نشان زاده در بخش ديگری از سخنان خود گفت: ما 
به مشتری مداری باور داريم و در مدت اخير با توجه به 
شرايط به وجود آمده برای گرفتن مشورت با تشكل ها از 

جمله انجمن چرم سازان جلسه برگزار كرديم. 
برای  ما محدوديتی  اين كه  بيان  با  مقام مسئول  اين 
تامين نياز توليدكنندگان نداريم، گفت: از سوی ديگر هم 
تعهد داريم تا بخشی از ارز داخل را تامين كرده و آن را در 

سامانه نيما عرضه كنيم.
نشان زاده برای انعقاد قرارداد با انجمن لوله و اتصاالت 
اعالم  اين صنف  نياز  تامين مواد مورد  برای  پی وی سی 
آمادگی كرد و گفت: با چنين فرايندی امكان تامين پايدار 

مواد اوليه برای توليدكنندگان ميسر می شود. 

بازار  به  دارد  آمادگی  اروند  كريمی:    
داخلی باز گردد؛ اگر...

بازرگانی  مدير  و  مديرعامل  كريمی معاون 
به  ما  نگاه  اظهار كرد:  اين جلسه  پتروشيمی اروند هم در 
صنايع توليدی داخل است و اگر از شرايط داخل اطمينان 
دو  تعهد  البته  كرد.  نخواهيم  كنيم، محصولی صادر  پيدا 
آور  الزام  دو طرف  برای هر  تعهد  اين  بايد  و  است  طرفه 
مناسب  بازار  در  فروش  هنگامی كه  داد:  ادامه  وی  باشد. 
توليدكنندگان  شرايط  اين  در  معمول  به طور  و  است 
در  حتی  پتروشيمی اروند  اما  نمی فروشند،  اعتباری 
محصوالت  برای  درصدی   ٤٠ رقابت های  كه  دوره هايی 
فروش های  برای  چندنفره  تيم  يك  می شد،  ثبت  شركت 
اعتباری استخدام كرده است و فروش های اعتباری ادامه 
مديره  هيئت  حمايت  با  نيز  ضمانت نامه  موضوع  و  دارد 

دوباره راه اندازی خواهد شد.
در  شركت  اين  گفت:  پتروشيمی اروند  بازرگانی  مدير 
با  را  خود  محصوالت  هفته   16 مدت  در  و  گذشته  سال 
تخفيف 5 درصدی عرضه كرد. پس از اين موضوع به سمت 
بازارها  اين  به خوبی در  اكنون  و  بازارهای منطقه ای رفت 
وارد شده ، اما با اين حال حاضر است به سمت بازار داخلی 
بازگردد به شرطی كه مشتری متعهد شود خريد خود را 

در طول سال تضمين كند. 
تمام  پيگيری  وعده  زاده  نشان  نشست  اين  پايان  در 
همچنين  داد.  فرصت  اولين  در  را  شده  مطرح  مسائل 
ساير  نمايندگان  حضور  با  ديگر  ای  جلسه  تا  شد  قرار 

پتروشيمی ها و تشكل ها برگزار شود.

 در ٦ ماه نخست 
پارسال با آنکه عرضه 

مناسبی انجام شد، 
اما از سوی صنایع 

پایین دستی خریداری 
نشد، در حالی که در 

سه ماه پایانی سال 
هجومی غیرمنطقی در 

بازار اتفاق افتاد

هنگامی که فروش در 
بازار مناسب است و 
به طور معمول در این 

شرایط تولیدکنندگان 
اعتباری نمی فروشند، 

اما پتروشیمی اروند 
حتی در دوره هایی 

که رقابت های 
4٠ درصدی برای 
محصوالت شرکت 
ثبت می شد، یک 

تیم چندنفره برای 
فروش های اعتباری 

استخدام کرده است



سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

١4

www.pvc-asso.irرویـــدادهـــا

جناب آقای دكتر رحمانی
وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

  PVCموضوع: چالش تأمين مواد اوليه بنگاه های توليدی از بورس كاال و تداوم خسران صنايع تكميلی

با سالم
 احتراماً همانگونه كه به نحو شايسته آگاه و مستحضر می  باشيد صنايع تكميلیPVC  ماه های متمادی است 
كه )از آبان 9٨ تا كنون(، با چالش های متعددی در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود از بورس كاال مواجه بوده 

سطح رقابت ها برای خريد رزين PVC  در سه هفته اخير تا 35 درصد افزايش يافته و برآوردها 
حاكی از آن است كه بروز رقابت های غير منطقی، در اين بازه، زيانی بالغ بر 400 ميليارد ريال 
را به صنايع تكميلی تحميل كرده است. به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، انجمن در نامه ای خطاب به دكتر رحمانی وزير صنعت درخواست كرده است تا ننمايند 
و دست برخی از افراد سودجو كه عليرغم هميت و تدابير دلسوزانه مديريت بورس كاال، در 

توزيع گريدهای PVC اخالل نموده اند، از زنجيره تأمين مواد اوليه قطع گردد. 
در بخشی از اين نامه كه به امضای عباسعلی متوسليان رئيس هيئت مديره انجمن لوله و 
اتصاالت پی وی سی رسيده، آمده است: عليرغم آنكه ظرفيت توليد رزين PVC در شركت های 
پتروشيمی ايران، بسيار بيشتر از نياز صنايع پائين دست بوده و ايران را در زمره ده كشور برتر 
توليدكننده رزين PVC در دنيا قرار داده است، اما اين ماده اوليه استراتژيک، به دليل وقوع 
رقابت های ويرانگر، با قيمت هايی بسيار باالتر از قيمت های جهانی در اختيار بنگاه های توليدی 
قرار گرفته و عمالً، محصوالت صنايع پائين دست PVC را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه 

خارجی، غير رقابتی نموده است. 
متن كامل اين نامه به شرح زير است:

نامه انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به وزیر صمت 

PVC دست اخالل گران گريدهای
 از بورس كاال قطع شود

PVC خسارت 4٠٠ میلیاردی در سه هفته به مصرف کنندگان 



سال 15  اردیبهشت 99  شماره 123

15

www.pvc-asso.ir رویـــدادهـــا

اند، که متأسفانه تداوم این روند، حفظ و بقای این صنایع را به طور جدی به مخاطره انداخته است.  در همین 
راستا پیرو نامه نگاری های متعدد با مسئولین ذیربط، به منظور انعکاس دغدغه ها و نگرانی های جدی صنایع 
پائین دست، به مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه ای از طرف این انجمن، به شماره 98/231 
با موضوع » چالش تأمین مواد اولیه صنایع پائین دست PVC از بورس کاال و تعطیلی واحدهای تولیدی« در 

اسفند ماه 98، به محضر جنابعالی تقدیم گردید )نامه پیوست(. 
 اما در ماه های اخیر ) اسفند ماه 98 تا کنون(، همچنان شاهد آن هستیم که با وجود روند نزولی قیمت 
از خالء های موجود  استفاده  با سوء  ایران،  PVCدر  بازار سازان   از  بازارهای جهانی، برخی  پلیمری در  مواد 
در سیستم رگوالتوری، اقدام به رقابت ناسالم در معامالت بورس کاال نموده اند تا از ریزش قیمت PVC در 
بازار ایران جلوگیری نمایند.  با وجود آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلیل رکود حاکم بر بازار و شیوع 
ویروس کرونا در کشور، با حداقل ظرفیت عملیاتی خود مشغول به فعالیت می باشند و تقاضای آنها برای خرید 
 PVC مواد اولیه محدودتر از قبل شده است، اما متأسفانه در سه هفته اخیر، سطح رقابت ها برای خرید رزین
تا 35% افزایش یافته و برآوردها حاکی از آن است که بروز رقابت های غیر منطقی، در این بازه، زیانی بالغ بر 
400 میلیارد ریال را به صنایع تکمیلی تحمیل نموده است.  در همین خصوص، با توجه به تداوم رقابت های 
غیر اصولی، در خرید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پائین دست PVC که از آبان 98 تا کنون استمرار یافته، 

مجموع زیان انباشته صنایع تکمیلی، به رقم 2770 میلیارد ریال بالغ گردیده است.          
 علیرغم آنکه ظرفیت تولید رزین PVC در شرکت های پتروشیمی ایران، بسیار بیشتر از نیاز صنایع پائین 
ماده  این  اما  قرار داده است،  دنیا  PVC در  تولیدکننده رزین  برتر  را در زمره ده کشور  ایران  و  بوده  دست 
اولیه استراتژیک، به دلیل وقوع رقابت های ویرانگر، با قیمت هایی بسیار باالتر از قیمت های جهانی در اختیار 
بنگاه های تولیدی قرار گرفته و عماًل، محصوالت صنایع پائین دست PVC را چه در عرصه داخلی و چه در 

عرصه خارجی، غیر رقابتی نموده است.  
بدینوسیله از حضرتعالی، به عنوان سکان دار دلسوز و آگاه صنعت کشور، استدعا دارد به منظور برون رفت 
از نابسامانی های به وجود آمده و پیشگیری از وارد آمدن آسیب های جدی بیشتر به زیر ساخت های کشور و 
مصرف کنندگان این محصوالت، تمهیداتی را عنایت فرمایید تا واحد های تولیدی صنایع تکمیلی، در سال 
جهش تولید، به رکود و تعطیلی سوق پیدا ننمایند و دست برخی از افراد سودجو که علیرغم همیت و تدابیر 
دلسوزانه مدیریت بورس کاال، در توزیع گریدهای PVC اخالل نموده اند، از زنجیره تأمین مواد اولیه قطع گردد. 
شایان ذکر است، 9 انجمن و تشکل تخصصی صنایع پائین دست  PVCبه نمایندگی از بنگاه های تولیدی 
فعال در صنایع کامپاند سازی و مستربچ، چرم مصنوعی، گرانول سازی، سیم و کابل، کفش، لوله و اتصاالت، و 
پروفیل در و پنجره PVC ، به منظور حفظ اشتغال صنایع تکمیلی، دغدغه ها و راهکارهای خود را طی نامه ای 
مشترک ) که به پیوست تقدیم گردیده( به نهادهای ذیربط، اعالم نموده اند که در همین زمینه، بیان نقطه 
نظرات و نگرانی های نمایندگان انجمن های تخصصی در محضر حضرتعالی، به عنوان فردی که همواره دغدغه 
رفع موانع کسب و کار کشور را داشته اید، می تواند به حل بنیانی چالش های موجود و پیشگیری از تعمیق 

بحران پدید آمده در زنجیره تأمین، کمک شایانی نماید. 
با عنایت به رنجنامه ای که تقدیم حضور گردید، از اینکه در این برهه حساس، فرصت مغتنمی را در اختیار 
نمایندگان 9 انجمن و تشکل تخصصی صنایع پائین دست قرار خواهید داد تا به صورت مستقیم، نگرانی ها و 
راهکارهای خود را در محضر حضرتعالی بیان نمایند و از راهنمائی های ارزشمند مقام عالی وزارت صنعت کشور 

بهره مند گردند، کمال تشکر و سپاس را دارم.  
انجام  به منظور  با دفتر آن مقام محترم،  انجمن، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری  این  پایان،  در 

هماهنگی های الزم جهت برگزاری نشست مشترک یاد شده، اعالم می دارد. 
 

با احترام
عباسعلی متوسلیان 
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سرکار خانم مهندس طهماسبی
رئیس محترم دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

موضوع: استمرار چالش تأمین مواد اولیه صنعت لوله و اتصاالت PVC با 
رقابت های غیر منطقی در بورس کاالی ایران

با سالم
احتراماً همانگونه که مستحضر می باشید، رکود تورمی حاکم بر بازار کشور و همچنین شرایط به وجود آمده در اثر شیوع 
ویروس کرونا، به توان صنعتی و تولیدی کشور آسیبی جدی وارد آورده، به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی، در دو 
ماهه اخیر )اسفند 98و فروردین 99( از فعالیت باز مانده اند.  اما در زمانی که صنایع پتروشیمی جهان، با رکودی عمیق 
در طرف تقاضا مواجه می باشند شاهد آن هستیم که رقابت های غیرمنطقی، برای خرید گریدهای مورد نیاز صنعت لوله و 
اتصاالت PVC در بورس کاالی ایران پدیدار گردیده، به نحوی که در هفته اخیر، این رقابت به 33 درصد نیز رسیده است.  
یقیناً منفعت حاصل از رقابت های باالی 45 درصد ) در اسفند ماه 98(     و باالی 30 درصد ) در فروردین ماه 99( و 
شرایط نابسامان کنونی در بورس کاال، تنها به نفع سوداگرانی است که برای تأمین منافع کوتاه مدت و البته سرشار خود، 
چرخ های صنایع تکمیلی را متوقف نموده و عمالً امکان تأمین مواد اولیه، برای تولید کنندگان واقعی را ناممکن ساخته 
اند.  این انجمن، پیرو نامه نگاری های متعدد خود، از سرکار عالی درخواست دارد تا با اجرایی نمودن تدابیر الزم، امکانی را 
فراهم نمائید تا عالوه بر جدا شدن صف سوداگران بازار از تولیدکنندگان واقعی، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه های 

تولیدی، مطابق با قیمت های جهانی و بدون رقابت های کاذب فراهم گردد. 
ضمناً همانگونه که در نامه مشترک نه انجمن و تشکل صنایع پائین دست PVC پیشنهاد گردیده )نامه پیوست(، 
برگزاری نشست مشترک انجمن های مربوطه با مسئوالن و کارشناسان محترم نهادهای ذیربط در زنجیره تأمین )شامل: 
وزارت صمت، دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، بورس کاال و . . . (، به منظور چاره اندیشی و اعمال تمهیدات الزم 
در تبیین رقابت های مجاز، بررسی راهکارهای مؤثر در جهت کنترل تقاضاهای کاذب و سهمیه های غیر واقعی سامانه بهین 
یاب و تعادل بخشی به نحوه عرضه انواع PVC در ماه ها ی آتی، می تواند به حل بنیانی چالش مزبور، کمک شایانی نماید. 

پیشاپیش از بذل توجه سرکارعالی در رفع موانع تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و عنایت الزم به منظور برگزاری 
جلسه مشترک نهادهای ذیربط با انجمن های مربوطه، کمال تشکر را دارم. 

با احترام
عباسعلی متوسلیان

منفعت حاصل از رقابت های باالی 45 درصد ) در اسفند ماه 98( و باالی 30 درصد ) در فروردین ماه 99( و شرایط نابسامان 
کنونی در بورس کاال، تنها به نفع سوداگرانی است که برای تأمین منافع کوتاه مدت و البته سرشار خود، چرخ های صنایع 

تکمیلی را متوقف نموده و عمالً امکان تأمین مواد اولیه، برای تولید کنندگان واقعی را ناممکن ساخته اند. 
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، انجمن در نامه ای که به امضای عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت 
مدیره رسیده است خطاب به خانم مرضیه طمهاسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرگت پتروشیمی نوشته 
است: .  این انجمن، پیرو نامه نگاری های متعدد خود، از سرکار عالی درخواست دارد تا با اجرایی نمودن تدابیر الزم، امکانی 
را فراهم نمائید تا عالوه بر جدا شدن صف سوداگران بازار از تولیدکنندگان واقعی، امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز 

بنگاه های تولیدی، مطابق با قیمت های جهانی و بدون رقابت های کاذب فراهم گردد. 
متن کامل نامه به شرح زیر است:

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای به رئیس دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

صف سوداگران بازار 
از تولیدکنندگان واقعی جدا شود

 شرایط نابسامان 
کنونی در بورس کاال، 
تنها به نفع سوداگرانی 
است که برای تأمین 
منافع کوتاه مدت و 
البته سرشار خود، 
چرخ های صنایع 
تکمیلی را متوقف 
نموده و عمالً امکان 
تأمین مواد اولیه، برای 
تولید کنندگان واقعی 
را ناممکن ساخته اند
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جناب آقای دکتر صادقی نیارکی 
مدیر کل محترم دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت

موضوع: عدم درج سوابق خرید )در شرایط بحرانی فعلی( در تعیین سهمیه ماه های آتی

با سالم
احتراماً همانگونه که مستحضر می باشید، صنعت تولید لوله و اتصاالت PVC از اواخر مهر ماه 98 به دلیل 
افزایش لجام گسیخته قیمت پودر PVC و تشدید رقابت های غیر منطقی در بورس کاال، وارد مرحله جدیدی از 
رکود صنعتی گردیده است.  در همین حال، استمرار این رکود، به همراه شیوع بیماری کرونا، از اوایل اسفند 
98 و پیش بینی تداوم آن در ماه های آتی، تعمیق در بحران به وجود آمده در صنعت لوله و اتصاالت PVC را 
در پی داشته است.  متأسفانه در این شرایط نامتعارف، بخش عمده ای از ظرفیت عملیاتی کارخانجات، از مدار 
تولید خارج گردیده و تنها اتخاذ تدابیر مؤثر از طرف متولیان صنعت کشو، می تواند مانائی صنایع را تضمین 

نماید.  
در این شرایط خطیر که دولت محترم، به منظور عبور از بحران به وجود آمده و همزمان حفظ اشتغال 
نیروی کار واحدهای تولیدی، اجرای سیاست های حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است، از حضرتعالی 
درخواست می گردد نسبت به مالحظه این شرایط خاص، عنایت فرموده و دستورات مقتضی را مبذول فرمائید 
تا سوابق خرید شرکت های تولید کننده لوله و اتصاالت PVC در سامانه بهین یاب، در بازه زمانی اسفند 98 
لغایت اردیبهشت 99) در مرحله کنونی ( از سوابق مد نظر جهت تعیین میزان مجاز خرید آنها در ماه های 

آینده مستثنی گردد. 

شایان یادآوری است عدم توجه سامانه بهین یاب به شرایط مترتبه بر صنعت، می تواند موج جدیدی از 
بحران را برای بنگاه های تولیدی فراهم آورد که در نهایت هزینه آن، تنها و تنها دامن تولیدکنندگان صنعت را 

خواهد گرفت و نتیجتاً تعطیلی کارخانجات و بیکاری نیروی کار مولّد، دور از ذهن نخواهد بود. 
همواره قدردان زحمات و پشتیبانی های ارزشمند حضرتعالی از صنعت و اقتصاد کشور هستیم. 

  با احترام
عباسعلی متوسلیان      

عدم توجه سامانه بهین یاب به شرایط مترتبه بر صنعت، 
می تواند موج جدیدی از بحران را برای بنگاه های تولیدی 
دامن  تنها  و  تنها  آن،  هزینه  نهایت  در  که  آورد  فراهم 

تولیدکنندگان صنعت را خواهد گرفت
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
انجمن در نامه ای که به امضای عباسعلی متوسلیان رئیس 
هیئت مدیره انجمن رسیده است، خطاب به صادقی نیارکی 
درخواست کرده تا سوابق خرید شرکت های تولید کننده 

لوله و اتصاالت PVC در سامانه بهین یاب، در بازه زمانی اسفند 98 لغایت اردیبهشت 99  ) در مرحله کنونی 
( از سوابق مد نظر جهت تعیین میزان مجاز خرید آنها در ماه های آینده مستثنی گردد. 

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

میزان خرید گریدهای پی وی سی تولیدکنندگان در شرایط 
فعلی برای تعیین میزان مجاز خرید، مستثنی شود

عدم توجه سامانه 
بهین یاب به شرایط 

مترتبه بر صنعت، 
می تواند موج جدیدی 

از بحران را برای 
بنگاه های تولیدی 

فراهم آورد که در 
نهایت هزینه آن، 
تنها و تنها دامن 

تولیدکنندگان صنعت 
را خواهد گرفت
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ليسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
توليدكنندگان  انـجمن  تاييد 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)٩٩ /6 /31 اعتبار:  )تاريـخ 

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

ی
هان

 ج
رد

دا
تان

 اس
ی

ران
ی اي

ی س
ی و

و پ
ت ي
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و ا
له    

لو لوله   

نتايج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

نام تجاری درج شدهردیف
شماره تماساستان محل تولید بر روی لوله   

 واحد تولیدی

٨-٣٨٢٢٨٦4٧-٠٨٣کرمانشاهاورامان غرب١

٨-٣٨٢5455٧-٠٧١فارس ایمن لوله   ٢

4-٣٨٢١55٧٠-٠٧١فارس آبساران٣

٣-٣4٢٠٩١4٢-٠4١آذربایجان شرقی آذر لوله   4

٨-٣٢٣5٩٢٦٦-٠٣١اصفهانآویسا لوله    جی5

٧-٣55٦5٢٠5-٠٣١اصفهانبرج پلیمر٦

١-454٨٨٣٧٠-٠٣١اصفهان پارس زنده رود پالست٧

٣-5٦5454٠١-٠٢١تهرانپارس پولیکا٨

4٦4١٢٨5٩-٠٣١اصفهانپارسانا پلیمر٩

٣٢٦٦5٦٦٩-٠٨١همدانپلی سینا١٠

4٢٢٩٠٦٠٩-٠٣١اصفهانپلیکا پلیمر اصفهان١١

٣-٣٨٣٠٩٠٠١-٠٧١فارسپلیمر پارس١٢

٨-٣٧٢٧١٦٠٦-٠5١خراسان رضویپلیمر توس١٣

5٦٢٢٠٢٠٨-٠٢١تهران صنایع پلیمر سمند١4

4٦٣٧٣٢٨5-٠٨٦مرکزیپلیمر یاس١5

١٠-٢٢٦٩55٠٣-٠٢١اصفهان پلیمر گلپایگان١٦

٣5٧٢٠٠٠٠-٠٣١اصفهانپی وی سی صبا١٧

٣555٦٠٦٠-٠٣١اصفهانتابان پولیکا١٨

5-5٧٢4٨٢4٢-٠٣١اصفهان تک ستاره گلپایگان١٩

٣٣١٣4-٠٣١اصفهان داراکار٢٠

4٠-٣٦٣٠٧5٣٦-٠٧١فارسسپیدان بسپار٢١

٠٨٠-٣٧٣٣5٠٧٨-٠٧١فارسشیراز پالستیک٢٢

٧-٣٢٢٧٨٩٦5-٠٦١خوزستانشیلنگ و لوله    خوزستان٢٣

٩-٣٢٢٢١٧4٧-٠٢4زنجانصبا لوله    زنجان٢4

٣5٢٧45٦٨-٠٣5یزدکارا لوله    یزد٢5

٣4٢٨٧4٧4-٠٣4کرمان کارون پلیکا رفسنجان٢٦

٨٨٠١4٩١5-٠٢١قمکاسپین پلیمر٢٧

5٧٢4٨١٠٨-٠٣١اصفهان گلسار پلیمر پاد٢٨

5-٣5٧٢٢5١٠-٠٣١اصفهانگلین لعل٢٩

٣4٧٣٣5٣٩-٠٨٣کرمانشاهالوین پالست٣٠

555٧٢٨١٩-٠٢١تهرانلوله    سازان رزاقی٣١

٢-5٧٢4٨١5٠-٠٣١اصفهانلوله    گستر گلپایگان٣٢

٠٢٣-٣٣٦4٣٦١٧سمنانمهرگان سنگسر٣٣

٢٠-4٦4١٢٧١٠-٠٣١اصفهان ناردین پلیمر٣4

٣55٩٨٦55-٠٣١اصفهاننگاه نگین٣5

4-٣54٩٢١١١-٠٣١اصفهاننوین پالستیک٣٦

٦-٦٦١٩٣٨54-٠٢١کردستان  رونا پلیمر٣٧

٣4٧٠45١5-٠٢٦البرز وینو پالستیک٣٨

5-٣٧٢٧٢٣٦٢-٠٣5یزدیزد پلیمر٣٩

٣٧٢٧٢54٩-٠٣5یزد یزد پولیکا4٠
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ليسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
توليدكنندگان  انـجمن  تاييد 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)٩٩ /6 /31 اعتبار:  )تاريـخ 

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

اتصاالت

نتايج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

استان محلردیف
 تولید

نام تجاری درج شده
 بر روی اتصاالت

شماره تلفن
 واحد تولیدی

٨-٣٨٢٢٨٦4٧-٠٨٣اورامانکرمانشاه١

4-٣٨٢١55٧٠-٠٧١آبسارانفارس٢

٣٣٢٩١٠4١-٠٨٧آریانکردستان٣

٨-٣٢٣5٩٢٦٦-٠٣١آویسا لوله    جیاصفهان4

١-454٨٨٣٧٠-٠٣١پارس زنده رود پالستاصفهان5

٣-5٦5454٠١-٠٢١پارس پولیکاتهران٦

4٦4١٢٨5٩-٠٣١پارسانا پولیکااصفهان٧

55٦٣٨١١٢-٠٢١پلی رام برترتهران٨

4٢٢٩٠٦٠٩-٠٣١پلیکا پلیمر اصفهاناصفهان٩

٨-٣٧٢٧١٦٠٦-٠5١پلیمر توسخراسان رضوی١٠

5٦٢٢٠٢٠٨-٠٢١ صنایع پلیمر سمندتهران١١

4٦٣٧٣٢٨5-٠٨٦پلیمر یاسمرکزی١٢

٣5٧5٠٨45-٠٢4پلیمر پارس امینزنجان١٣

١٠-٢٢٦٩55٠٣-٠٢١پلیمر گلپایگاناصفهان١4

٣5٧٢٠٠٠٠-٠٣١پی وی سی صبااصفهان١5

٩-٣٢٩٠٧٧٠٠-٠٦١پیشگام پالست اهوازخوزستان١٦

5٦-٦٦٨١٩٣55-٠٢١تهران اتصاالت ١١٠تهران١٧

٣555٦٠٦٠-٠٣١تابان پولیکااصفهان١٨

5-5٧٢4٨٢4٢-٠٣١تک ستاره گلپایگاناصفهان١٩

٣٣١٣4-٠٣١داراکاراصفهان٢٠

٧-٣٢٢٧٨٩٦5-٠٦١شیلنگ و لوله    خوزستانخوزستان٢١

٩-٣٢٢٢١٧4٧-٠٢4صبا لوله    زنجانزنجان٢٢

٢-٣٣٦5٢5٦٠-٠٢٣سمنان پویشسمنان٢٣

٣5٢٧45٦٨-٠٣5کارا پالستیک لوله    یزدیزد٢4

٨٨٠١4٩١5-٠٢١کاسپین پلیمرقم٢5

٦5٢٢٦4٠٦-٠٢١گل پلیمر رشیدیتهران٢٦

5٧٢4٨١٠٨-٠٣١گلسار پلیمر پاداصفهان٢٧

5-٣5٧٢٢5١٠-٠٣١گلین لعلاصفهان٢٨

٣4٧٣٣5٣٩-٠٨٣الوین پالستکرمانشاه٢٩

555٧٢٨١٩-٠٢١لوله    سازان رزاقیتهران٣٠

5٦45٧٨٨٩-٠٢١لوله    گستر خادمیتهران٣١

٢-5٧٢4٨١5٠-٠٣١لوله    گستر گلپایگاناصفهان٣٢

5٨-٣٢45٩٠54-٠4١ماهان پالستآذربایجان شرقی٣٣

٧-٣55٦5٢٠5-٠٣١مدل پالستیکاصفهان٣4

٢٠-4٦4١٢٧١٠-٠٣١ناردین پلیمراصفهان٣5

٣55٩٨٦55-٠٣١نگاه نگیناصفهان٣٦

4-٣54٩٢١١١-٠٣١نوین پالستیکاصفهان٣٧

٦-٦٦١٩٣٨54-٠٢١نیک پلیمرکردستان٣٨

٣4٧٠45١5-٠٢٦وینو پالستیکالبرز٣٩

٣٧٢٧٢54٩-٠٣5یزد پلیکایزد4٠
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تشكل های  از  هم  پليمر  ملی  انجمن  اساس  اين  بر 
تخصصی از جمله انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 
عنوان قديمی ترين تشكل در صنعت پليمر، تقاضا كرد تا 

نظر كارشناسی خود را در اين زمينه ارائه دهند.  
جمعبندی  و  شده  انجام  اقدامات  بررسی  منظور  به   
نظرات كارشناسی برای تعيين گريدهای پی وی سی در 
انجمن  بازرگانی  كميسيون  گذشته  روز  مختلف،  صنايع 
ملی صنايع پليمر، يك نشست مجازی با حضور 23 نفر از 
جمله فرزانه خرميان دبير انجمن لوله و اتصاالت پی وی 

سی، برگزار كرد. 
قبل از دستور اصلی جلسه،  اخبار پيش از دستور آغاز 
شد كه محور اين خبرها بر مواد اوليه و تغييرات قيمت 
پايه آنها متمركز بود.  تمركز اصلی نيز بر افزايش حدود 
بر  اتيلن قرار داشت.   12 درصدی برخی گريدهای پلی 
جدی  بسيار  صورت  به  ملی  انجمن  گزارش  اين  اساس 

پيگير رفع مشكل قيمتی گريدهای پلی اتيلن است. 
موضوع پی وی سی كه محور اصلی اين جلسه بود با 
سخنان روغنی آغاز شد وی در بخشی از سخنان خود با 
توليد  را   s65 گريد  تنها  پتروشيمی ها  كه  اين  به  اشاره 

بر  صمت  وزارت  اشراف  عليرغم  داشت:  اظهار  می كنند، 
اينكه صنايع مختلف گريدهای خاصی از PVC را مصرف و 
پتروشيمی ها  تنها  S65 توليد می كنند كه همه مجبور به 
مصرف آن هستند، اين طرح گريدبندی بدون معنی و به 
نوعی به سخره گرفتن توليدكنندگان است. وزارت صمت 
بايد ابتدا بتواند پتروشيمی ها را مجاب به توليد گريدهای 
به طرح گريد  اقدام  بعد  بكند ،  نياز صنايع  مختلف مورد 

بندی نمايد. 
نيز  ايران  پليمر  ملی  انجمن  رئيس  تركمان  سعيد 
پتروشيمی های  برای  جهانی  بازارهای  وضعيت  درباره 
داخلی توضيح داد: در حال حاضر شرايط  صادرات برای 
نياز دارند در  پتروشيمی ها چندان مطلوب نيست و آنها 
عرضه  را  خود  محصوالت  و  كرده  فعاليت  كشور  داخل 

كنند.  
اين مقام تشكلی بخشی از راه حل را انعقاد قراردادهای 
اين روش  با  داد:  توضيح  باره  اين  در  و  دانست  پريميوم 
از ميزان محصوالت پتروشيمی ها  می توان برای درصدی 
قرارداد پريميوم منعقد كرد.  بر اساس اين نوع قرارداد، 
پتروشيمی ها موظف می شوند در زمان مقرر و بر اساس 

بررسی موضوع تعيين 
گريدهای پی وی سی برای 
مصارف مختلف در كميسيون 
بازرگانی انجمن ملی پليمر

انجمن ملی پليمر در يک نشست مجازی با 
حضور نمايندگان تشكل ها از جمله نماينده 
به  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن 
بررسی تعيين گريدهای پی وی سی برای 

مصارف مختلف پرداخت. 
و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
اتصاالت پی وی سی، مدتی پيش وزارت 
ملی  انجمن  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بود  كرده  درخواست  ايران  پليمر  صنايع 
مصارف  تعيين  به  نسبت  تشكل  اين  تا 
گريدهای پی وی سی در صنايع مختلف 

افدام كند. 

در حال حاضر شرایط  
صادرات برای 
پتروشیمی ها چندان 
مطلوب نیست و آنها 
نیاز دارند در داخل 
کشور فعالیت کرده 
و محصوالت خود را 
عرضه کنند
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هفته  مصوب  دستی  پايين  صنايع  توسعه  دفتر  قيمت 
ای كه عرضه در آن اتفاق می افتد و توسط شركت ملی 
پتروشيمی اعالم می شود، مواد را به طرف قرارداد يا همان 

خريدار تحويل دهند.  
به ساده  پريموم می تواند  قراردادهای  برخيها ،  باور  به 
سازی بازار پی وی سی كه در ايران در شرايط حداكثری 

محدود به ٤ گريد است، كمك كند. 
وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  دبير  خرميان  فرزانه 
پی  گريدهای  تعيين  جدول  گفت:  نشست  اين  در  سی 
انجمن  مديره  هيئت  در  مختلف  مصارف  برای  سی  وی 
اين  مهم  نكته  گرفت؛  قرار  بررسی  مورد  انجمن  مديره 
كه  گريدهای پی وی سی مورد نياز صنايع مختلف يك 
و  وزارت صنايع   كه  نيست  و موضوعی  بوده  بديهی  امر 
به طور مثال  نباشند.   آگاه  پتروشيمی از آن  شركت های 
گريد پی وی سی برای مصارفی مانند توليد لوله، كابل، 

درب و پنجره و غيره كامال مشخص است. 
اين  گفت:  سی،  وی  پی  اتصالت  و  لوله  انجمن  دبير 
از  هدف  كه  باشد  مفيد  می تواند  زمانی  نگری  جزئی 
درخواست وزرات صنعت و شركت پتروشيمی كامال روشن 
باشد.  با روشن شدن اين موضوع، پاسخ ها نيز به صورت 

هدفمند ارائه خواهند شد. 
خرميان با بيان اين كه صنعت پی وی سی از جمله 
صنايع آسيب ديده و زخم خورده كشوراست، گفت: اين 
برنامه های  ناحيه  از  همواره  متمادی  سالهای  در  صنعت 
وزارت صمت و پتروشيمی ها آسيب های مختلف ديده و 
هزينه های گزافی بابت تصميم گيريهای ناصحيح پرداخت 
كرده است و تقريبا در موارد مشابه نتيجه نهايی كار به 

سود توليدكننده های اين صنف تمام نشده است. 
وی درباره اظهارات تركمان مبنی بر اينكه در شهريور 
با  ،پتروشيمی ها  تقاضا  طرف  نبود  دليل  به  گذشته  ماه 
سی  وی  پی  گريدهای  انباشتگی  و  توليد  مازاد  مشكل 
اينكه  به  توجه  با  داد:  توضيح  اند  بوده  گريبان  به  دست 
در دو سال اخير ، از جمله تابستان گذشته ،خواسته بسيار 
توزيع  و  عرضه  كف  رعايت   ، PVC تكميلی  صنايع  مهم 
پتروشيمی ها  اظهارات  اين  است ،  بوده  بورس  در  كافی 

كمی عجيب به نظر می رسد. 
تعداد  تعامل  نحوه  نبايد  گفت:  ارتباط  همين  در  وی 
اندكی دالل و يا توليدكننده در زمينه خريد گريدهای پی 

وی سی را به يك صنعت تعميم داد.  
داد:  توضيح  نيز  بحث  مورد  جدول  درباره  خرميان 
،متخصصين  فنی  كارشناسان  از  اين جدول  در خصوص 

تا حق  صنعت و صنعتگران مختلف ، استعالم شده است 
همه ذينفعان رعايت شود، با اين حال و عليرغم  صرف 
اين  در  حاضرين  ارزشمند  زمان  ساعت  نفر   23 حداقل 
جلسه در كنار كار كارشناسی تعداد ديگری از كارشناسان 
صنعت ، اين جدول و اعالم گريدها با توجه به نامشخص 

بودن اهداف آن ،چندان حائز اهميت نيست.  
ملی  انجمن  مديره  هيئت  اعضای  از  ذكايی  سعيد 
صنايع پليمر ايران هم در اين نشست گفت: پتروشيمی ها 
آگاهی  مورد مصرف صنايع مختلف  گريدهای  از  چندان 
ندارند و بهتر است اين اطالعات از طرف صنعت به آنها 

ارائه شود. 
عليرضا ميربلوك يكی ديگر از حاضران در اين نشست 
مجازی با تاكيد بر قدمت و ساختار انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی، گفت: اين تشكل يكی از ساختارمندترين و 
تخصصی ترين انجمن های پليمری است و ضرورت دارد تا 
ديدگاه اين انجمن لحاظ و از نظر كارشناسی مورد توجه 

قرار گيرد.  
 وی پيشنهاد داد تا ميزان مصرف صنايع مختلف كه 
خطای  ضريب  يك  با  می كنند،  استفاده  سی  وی  پی  از 
1٠± دريافت شود و درخواست مقدار هر گريد مورد نياز 

بصورت واضح به پتروشيمی ها ارائه شود.  
ميربلوك در بخش ديگری از سخنان خود گفت: نبايد 
بعنوان  داشت  غيرشفاف  بيانی  موضوع،  اين  به  نسبت 
 ،PVC مثال چرا مصرف كننده يك گريد سوسپانسيونی 
امولسيون  مثال  خود   مصرف  از  متفاوت  گريد  يك  بايد 

خريداری كند؟
منصور قديمی از اعضای هيئت مديره دو انجمن ملی 
پليمر و لوله و اتصاالت پی وی سی نيز در اين جلسه گفت: 
تا زمانی كه هدف از اين كار مشخص نباشد ترديدها وجود 
خواهد داشت و تنها با روشن شدن اهداف، امكان ايجاد 

اعتماد ميان طرف عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. 
جدول  تهيه  داد:  توضيح  جدول  اين  درباره  وی 
روشن  كامال  امری  مختلف،  صنايع  در  گريدها  مصارف 
است و آن چه می تواند نقطه مثبت و قابل استفاده برای 
پتروشيمی ها باشد، ميزان مصرف گريدها بر حسب صنايع 
مختلف است.  لذا بايد ارائه مقدار مورد نياز از هر گريد به 
پتروشيمی ها، مطالبه گری به صورت جدی ،بر حسب آن 

چه كه اعالم نياز شده است، بايد انجام شود. 
در پايان اين نشست تركمان رئيس انجمن ملی پليمر 
ايران وعده داد تا موضوع گريدهای پی وی سی را پيگيری 

كند. 

خرمیان: جدول تعیین 
گریدهای پی وی سی 
برای مصارف مختلف 

در هیئت مدیره 
انجمن مدیره انجمن 

مورد بررسی قرار 
گرفت؛ نکته مهم این 
که  گریدهای پی وی 
سی مورد نیاز صنایع 

مختلف یک امر بدیهی 
بوده و موضوعی 

نیست که وزارت 
صنایع  و شرکت های 
پتروشیمی از آن آگاه 

نباشند

قدیمی: تهیه جدول 
مصارف گریدها در 

صنایع مختلف، امری 
کامال روشن است و 

آن چه می تواند نقطه 
مثبت و قابل استفاده 

برای پتروشیمی ها 
باشد، میزان مصرف 

گریدها بر حسب 
صنایع مختلف است
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اخير  روزهای  تا طی  باعث گرديده  اهميت اين موضوع   
موانع  رفع  و  پايدار  حلی  راه  يافتن  برای  متعددی  جلسات 
پيش آمده، از سوی تشكل هايی مانند انجمن توليدكنندگان 
لوله  و اتصاالت پی وی سی، انجمن ملی صنايع پليمر ايران، 
در  گردد.  اين  برگزار    .  . و.  بازار  تنظيم  ستاد  كاال،  بورس 
حالی است كه با توجه به شرايط برگزاری جلسات، به صورت 
آنالين، امكان طرح كامل مسائل، از طرف نمايندگان تشكل ها 
وجود نداشته و در برخی موارد، فرصت پاسخگويی به موارد 
فراهم  صنعتگران  برای  ذيربط،  نهادهای  طرف  از  مطروحه 
سوء  برخی  بروز  برای  زمينه  شرايط،  تحت اين  و  نگرديده 

تفاهم ها نيز مهيا شده است. 
رئيس  متوسليان،  عباسعلی  موضوع ،  به اين  توجه  با 
پيام  در  پی وی سی،  اتصاالت  و  لوله   انجمن  مديره  هيئت 
از   PVC اتصاالت  و  لوله   صنعت  انتظارات  بيان  به  ذيل، 
مسئولين امر و انجمن ملی صنايع پليمر ايران )بعنوان انجمن 

حامی تشكل های عضو( پرداخته است:
با  كنونی  مقطع  در   PVC دست  پائين  صنايع  اگرچه 
به اين  بايد  هستند اما  گريبان  به  دست  متعددی  مشكالت 
مسأله ای  آمده  پيش  چالش های  كه  نمود  توجه  نيز  نكته 

ساليان  در  می گردد.   باز  به گذشته  آن  كه خاستگاه  است 
قارچ  رشد  موجب  كشور،  بر  حاكم  اقتصادی  شرايط  اخير، 
گونه برخی بنگاه ها گرديده كه نقشی در فعاليت های توليدی 
كشور نداشته و صاحبان آنها تنها به فكر سوداگری در بازار 
بوده اند.  اين واحدهای به اصطالح توليدی، كه بعضاً تمايلی به 
عضويت در تشكل های تخصصی صنايع تكميلی ندارند، اقدام 
فعاليت های  با  بتوانند  تا  می نمايند  بورس  در  بازارسازی  به 
يابند  دست  هنگفت  سودهای  به  خود،  پنهان  و  سوداگرانه 
اوليه  مواد  به  دسترسی  برای  دست  پائين  صنايع  هزينه  و 
را به شدت افزايش می دهند.  به همين علت، در اين سالها، 
بيشترين تأكيد انجمن های تخصصی و باالخص، انجمن لوله  
و اتصاالت PVC آن بوده كه صف توليدكنندگان واقعی كه 
سنگ بنای فعاليت خود را بر اساس اصول اخالقی و كسب 
و كار حالل بنا نهاده اند، از شركت های صوری و واسطه های 

بازار جدا گردد. 
نشان  كاال  بورس  در   PVC رزين  معامالت  وضعيت 
می دهد كه از آبان 9٨ تا كنون، موج جديدی از فعاليت های 
سوداگرانه در بورس كاال آغاز گرديده و چالش های واحدهای 
يافته  چشمگيری  افزايش  اوليه،  مواد  تأمين  برای  توليدی 

بار ديگر، يكی از مباحث اصلی در حوزه صنايع پائين دست پتروشيمی، حول محور تأمين 
پايدار مواد اوليه واحدهای توليدی و افزايش رقابت های غير منطقی در معامالت PVC، شكل 
برای  را  متعددی  اوليه، مشكالت  مواد  تأمين  در  نابسامانی های موجود  تداوم  است.   گرفته 
توليدكنندگان واقعی رقم زده تا جايی كه رقابت های باالی 35 درصد، عماًل محصوالت پی وی 

سی در بازار را غيررقابتی نموده است. 

مضمون مذاکرات رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت
 پی وی سی با انجمن ملی صنایع پلیمر

رسالت سنگين انجمن ملی پليمر، ايجاد چتر 
حمايتی برای تشکل های تخصصی است

اگرچه صنایع پائین 
دست PVC در مقطع 
کنونی با مشکالت 
متعددی دست به 
گریبان هستند اما باید 
به این نکته نیز توجه 
نمود که چالش های 
پیش آمده مسأله ای 
است که خاستگاه آن 
به گذشته باز می گردد

وضعیت معامالت رزین 
PVC در بورس کاال 
نشان می دهد که از 
آبان ٩٨ تا کنون، موج 
جدیدی از فعالیت های 
سوداگرانه در بورس 
کاال آغاز گردیده و 
چالش های واحدهای 
تولیدی برای تأمین 
مواد اولیه، افزایش 
چشمگیری یافته است
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صنایع پائین دست، 
زمانی از وضعیت 

کنونی رهایی می یابند 
که دولت بتواند 

نقش حاکمیتی خود 
را به طور کامل و 

مؤثر ایفا نماید و فارغ 
از اقدامات جزیره ای، 

اقدام به رفع خالء های 
موجود در سیستم 
رگوالتوری نموده و 

به ارتقاء شفافیت در 
معامالت بورس، کمک 

نماید

رویـــدادهـــا

است.  در حال حاضر، توليدكنندگان، مجبور هستند تا عالوه 
بر پرداخت 9 درصد عوارض، مواد مورد نياز خود از بورس 
را به صورت نقدی و با رقابت های باال، كه بعضاً تا 35 درصد 
نيز رسيده تهيه نمايند كه اين مواد نيز بعضاً به صورت سلف 
و در سر رسيد های بلند مدت يك الی سه ماهه در اختيار 
واحدهای توليدی قرار می گيرد.  پرسش اساسی آن است كه 
كدام منطق اقتصادی می تواند اين ساز و كار سراسر زيان آور 

و غير رقابتی در بخش توليد را توجيه نمايد؟! 
وضعيت  از  زمانی  دست،  پائين  صنايع  باور اينجانب،  به 
كنونی رهايی می يابند كه دولت بتواند نقش حاكميتی خود 
را به طور كامل و مؤثر ايفا نمايد و فارغ از اقدامات جزيره ای، 
اقدام به رفع خالء های موجود در سيستم رگوالتوری نموده 
و به ارتقاء شفافيت در معامالت بورس، كمك نمايد تا تعادل 
الزم، به بازار PVC  بازگردد.  از سوئی ديگر، دولت می تواند 
صندوق های  نمودن  عملياتی  با  سوداگران،  شناسائی  جهت 
فروش، امكان تكميل زنجيره ارزش را فراهم نموده و امكانات 
الزم به منظور رهگيری شركت های صوری و دالالن بازار را 

فراهم نمايد. 
تا  نموده  تالش  همواره   PVC اتصاالت  و  لوله   انجمن 
بورس  ارتقاء شفافيت در  به  تدابير مسئولين امر،  با  همراستا 
صنايع  سازنده  همكاری های  ترديد،  بی  نمايد.   كمك  كاال 
پائين دست، با نهادهای ذيربط می تواند توليدكنندگان واقعی 
را از ابهامات و اتهامات بالقوه مبرا نموده و از ايجاد هيجانات 
زمينه، سوابق  در همين  نمايد.   بورس جلوگيری  در  كاذب 
كه  است  آن  بيانگر  كاال  بورس  در  گرفته  صورت  معامالت 
تا در زمان  PVC، حتی االمكان سعی نموده  تعاونی  شركت 
وقوع التهابات در بورس كاال، تقاضای خريد خود را به حداقل 
برساند تا به رقابت های غيرمنطقی در معامالت، دامن نزند.  

توليدكنندگان  كه  است  آن  است  ذكر  قابل  كه  نكته ای 
غيراصولی،  رقابت های  وقوع  زمان  در  انجمن،  عضو  متعهد 
مجبور به تأمين حداقلی مواد اوليه از بورس بوده اند تا كما 
السابق بتوانند بر اساس تعهدات قبلی خود، به فعاليت  فی 

ادامه داده و از توقف خطوط توليد جلوگيری نمايند. 
و  لوله   بازه ای دو هفته ای، صنعت  در  بر آن حتی  مزيد 
اتصاالت PVC ، از خريد مواد اوليه در بورس امتناع نمود، اما اين 
در  رقابت ها  درصد  و  قيمت ها  دركاهش  تأثيری  نيز،  اقدام 
بورس نداشت.  اين مسأله نشان می دهد كه رقابت های شكل 
بلكه  متعهد،  توليدكنندگان  طرف  از  نه  بورس،  در  گرفته 
هدايت  تخصصی،  تشكل های  از  خارج  بازارسازان  سوی  از 

می گردد. 
تداوم التهابات موجود در معامالت PVC باعث گرديده تا 
تشكل های تخصصی صنايع پائين دست PVC به دنبال ايجاد 
را در دستور  اقدامات مؤثری  و  باشند  بازار  شفافيت در اين 

انجمن های  از  يك  هر  آنكه  عليرغم  دهند.   قرار  خود  كار 
تخصصی فعال در صنايع پايين PVC مدافع حقوق اعضای 
خود بوده و به طور طبيعی، اين امر موجب بروز تضاد منافع 
در ميان انجمن ها می گردد، با اين وجود، بحران پيش آمده 
در زنجيره تأمين، باعث ايجاد همگرائی در ميان انجمن های 
نامه  در  می توان  را  آن  تبلور  كه  گرديده  تكميلی  صنايع 
دست  پائين  صنايع  تخصصی  تشكل  و  انجمن   9 مشترك 
ترديد،  بی  نمود.   مشاهده  مسئولين امر  به  خطاب   ، PVC

دستيابی به راه حلی مشترك و مورد توافق همه طرف های 
ذينفع و عبور از چالش های به وجود آمده در تأمين پايدار 
مواد اوليه مورد نياز واحدهای توليدی صنايع تكميلی، تنها 
انجام  و  يكديگر  با  تشكل ها  همراهی  و  همكاری  سايه  در 
ميسر  انجمن های تخصصی،  مابين  فی  گفتگوهای سازنده، 

خواهد بود.  
ثمره  نهادی ملی كه  به عنوان  پليمر ايران،  انجمن ملی 
بوده  اخير  دهه  يك  در  هميت خبرگان صنعت  و  تالش ها 
چتر  در ايجاد  سنگينی،  رسالت  كنونی،  مقطع  در  است، 
حمايتی برای تشكل های تخصصی بر عهده دارد و طبيعتاً 
صنعت  به  مربوط  تخصصی  موارد  در  تا  است  آن  انتظار 
PVC شاهد هماهنگی ها و حضور هيئت مديره انجمن های 

حاكميتی  بخصوص  و  گيری  تصميم  در جلسات  تخصصی 
باشيم.  مشاركت تشكل ها در اين امر، می تواند به يافتن راه 
كمك  آمده  پديد  نابسامانی های  از  عبور  برای  جامع  حلی 
شايانی نمايد، چرا كه بهترين گزينه برای شناخت رفتار و 
فرهنگ حاكم بر طرف تقاضا، انجمن های تخصصی صنايع 
تحليل  و چنانچه جامعيت الزم، در  پائين دست می باشند 
طرف تقاضا وجود نداشته باشد، دستيابی به راه حل اصولی 

و فراگير، عماًل غيرممكن خواهد بود.  
در ساليان اخير، روش های متنوعی برای رفع مشكالت 
صنايع پايين دست  PVCبه اجرا در آمده، اما يكی از نقاط 
و  تجربی  ظرفيت  از  كه  بوده  آن  طرح ها  ضعف  اين گونه 
تخصصی انجمن ها، به درستی استفاده نگرديده و در نتيجه، 

طرح های مذكور به سرانجام مطلوب، ختم نشده است.  
سكانداران  از   PVC اتصاالت  و  لوله   انجمن  درخواست 
آن  است كه  آن  پليمر ايران،  ملی  انجمن  متعهد  و  دلسوز 
در  خصوصی  بخش  پارلمان  نماينده  عنوان   به  انجمن، 
خود،  تدابير  و  درايت  با  پتروشيمی،  دست  پائين  صنايع 
از  استفاده  با  مسئولين امر  تا  نمايند  فراهم  را  شرايطی 
بتواند  كه  نمايند  اتخاذ  تصميماتی  صنعت،  جمعی  خرد 
پاسخگوی مطالبات بر حق انجمن های تخصصی ذينفع، در 
تأمين پايدار مواد اوليه باشد و از تكرار مجدد روش هايی كه 
در ساليان اخير، امتحان خود را پس داده و تأثيری در رفع 

معضالت صنعت نداشته اند، جلوگيری نمايد.  
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  آرام:
شيوع ويروس كرونا باعث كاهش مصرف جهانی و نزولی شدن 
قيمت نفت و فراورده های پتروشيمی گرديد به تبع آن قيمت داخلی 
پی وی سی در بورس كاال نيز نزولی گرديد به طوريكه دفتر توسعه 
صنايع تكميلی در اولين اعالم قيمت سال 99 قيمت گروه  پی وی 
سی را با 11 درصد كاهش نسبت به هفته قبل اعالم نمود در پی 
آن برای اولين معامله در سال 99 پتروشيمی ها با عرضه ٨5٠٤ تنی 
وارد بازار شدند كه برای اين مقدار 7٤ درصد تقاضا و به تبع آن 
65 درصد معامله معادل 56٠٠ تن ثبت گرديد و بجز گريد 6٨3٤ 
امولشن با 5 درصد رقابت ساير گريدها بر روی قيمت پايه معامله 
گرديدند.  قسمتی از مواد كه به مچينگ رفته بود در طول هفته 
تدريجا به فروش رسيد دراين هفته جمعا 36 درصد كل عرضه های 
بازار پليمر در روز معامالت  به فروش رسيد كه نشان از يك هفته 

آرام برای بازار پليمر بود. 

  خوب:
هفته دوم با افزايش 2 درصدی قيمت دالر نيمايی و كاهش 11 
درصدی گريد های سوسپانشن و 5 درصدی گريدهای امولشن آغاز 
گرديد به طوريكه برای معامله در روز 19 فروردين پتروشيمی ها با 
عرضه ٨6٠٤ تنی وارد تاالر بورس گرديدند كه برای اين مقدار 11٤ 
درصد تقاضا و 93 درصد معامله معادل ٨٠2٠ تن ثبت گرديد.  در 
هفته ای كه ٤5 درصد عرضه های كل بازار پليمر معامله گرديدند 
معامله 93 درصدی عرضه های پی وی سی اكثرا با قيمت پايه نشان 

از يك هفته خوب برای همه ذينفعان بازار بود. 
بر اثر معامالت هفته دوم ريزش بزرگی در بازار آزاد برای گريد 
65 اتفاق افتاد به طوريكه قيمت ها كه در اواسط اسفند تا مرز 17 

هزار تومان صعود كرده بود وارد كانال 1٠ هزار تومان شد اين در 
حالی بود كه موعد تحويل قسمت عظمی از پی وی سی هايی  كه 

در اسفند 9٨ به فروش رسيده بودند در ارديبهشت 99 می باشد. 

  طوفانی:
در سومين هفته كه هفته آخر فروردين نيز بود عالوه بر كاهش 
قيمت جهانی قيمت دالر نيمايی نيز حدود 2 درصد كاهش پيدا 
كرد و در مجموع باعث كاهش 7 درصدی قيمت های پايه گرديد، 
با عرضه گريد  اين هفته  تنوع عرضه گريد های پی وی سی در 
66٤٤ امولشن به ٤ گريد معادل ٨2٠2 تن برای معامله در روز 
26 فروردين رسيد اما تقاضايی معادل 192 درصد عرضه ها طوفانی 
در معامالت اين روز ايجاد كرد به طوريكه 1٠٠ درصد عرضه ها با 
رقابتی بين 5 تا 1٨ درصد معامله گرديدند  در اين روز ميانگين 
رقابت انجام شده معادل 9٫٨ درصد به ارزش ريالی 7٠ ميليارد ريال 
بود  تا تاالر بورس را تبديل به رينگ بورس نمايد.  عواملی همچون 
شروع به كار مجدد واحد های توليدی ، احساس ايجاد كف قيمتی 
برای پی وی سی ، جلوگيری از سوختن سهميه  در هفته آخر ماه، 
رفتار هيجانی خريدارن و در آخر ورود سفته بازان برای جلوگيری از 
كاهش قيمت پی وی سی در بازار آزاد از جمله عوامل موثر در به پا 

شدن طوفان هفته آخر بودند

  فروردين معتدل:
اما به طور كلی در فروردين ماه مقدار 3٠56٨ تن پی وی سی 
در تاالر بورس عرضه شد كه برای اين مقدار125 درصد تقاضا ثبت 
گرديد و در كل 2792٨ تن به ميزان 91 درصد عرضه ها به ارزش 
ريالی25٠ ميليارد تومان معامله گرديد در اين بين 76 ميليارد ريال 
معادل 3٫1 درصد قيمت پايه، رقابت صورت پذيرفته است . /ايسپيا

داستان فروردين پی وی سی:آرام، خوب، طوفانی

پس از زمستانی داغ و هيجانی به همت ويروس كرونا از هفته آخر اسفند 
٩8 بهاری معتدل در سه پرده در بازار پی وی سی حكم فرما گرديد. 
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حدود 2. ۵ ميليون هکتار از اراضی كشاورزی كشور
به سامانه  نوين آبياری مجهز شد

وزير جهاد كشاورزی گفت: 2ميليون و 400هزار هكتار از اراضی كشاورزی كشور تا 
كنون مجهز به سيستم های نوين آبياری مجهز شده كه بيش از يک ميليون و 100 هزار 

هكتار آن در دولت تدبير و اميد به انجام رسيده است. 

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از ايرنا، كاظم خاوازی روز دوشنبه در حاشيه 
برای  اظهارداشت:  بلوچستان  و  سيستان  دلگان  به  سفر 
اجرای سيستم های نوين آبياری هيچ محدوديتی نداريم و 
خود را موظف به پشتيبانی مالی در تجهيز اراضی كشاورزی 

كشور به اين سيستم ها می دانيم. 
رويش  باالی  سرعت  آب،  مصرف  در  جويی  صرفه  وی 
گياه، بكارگيری كود همزمان با آبياری، جلوگيری از رشد بی 
رويه علف های هرز، صرفه جويی در مصرف انرژی، برداشت 
را  افزايش كمی و كيفی محصوالت  و  تر محصوالت  راحت 

از مزايای به كارگيری روش های آبياری نوين عنوان كرد. 
نوين  سيستم های  توسعه  گفت:  جهادكشاورزی  وزير 
با سرعت چشمگيری در  آبياری در سيستان و بلوچستان 
سفر  مصوبات  اجرای  تحقق  برای  نيز  ما  و  اجراست  حال 
هيات دولت به اين استان برای توسعه 1٠٠ هزار هكتاری 
سيستم های نوين آبياری و پشتيبانی توليد تالش خواهيم 

كرد. 
وی با اشاره به ضرورت اجرای سيستم های نوين آبياری 
در سيستان و بلوچستان افزود: تاكنون حدود ٤٠هزار هكتار 
از اراضی كشاورزی اين استان به سيستم های نوين آبياری 

مجهز شده است. 
به گزارش ايرنا وزير جهاد كشاورزی و هيات همراه روز 
مركز  زاهدان  بين المللی  فرودگاه  وارد  دوشنبه/  گذشته/ 

استان سيستان و بلوچستان شد. 
 كاظم خاوازی در بدو ورود به فرودگاه بين المللی زاهدان 
مورد استقبال استاندار سيستان و بلوچستان و شماری از 

مسووالن دستگاه های اجرايی اين استان قرار گرفت. 

وی روز گذشته با سفر به منطقه سيستان از نزديك از 
پنج شهرستان  طرح ٤6 هزار هكتاری دشت سيستان در 

شمالی اين استان ديدن كرد. 
وزير جهاد كشاورزی امروز به منظور افتتاح چند طرح 

كشاورزی به جنوب سيستان وبلوچستان سفر كرد. 
پروژه های  امور  در  كشاورزی  جهاد  وزارت  مقام  قائم 
دفتر  مدير كل  و خاك،  معاون آب  و خاك،  زيربنايی آب 
هماهنگی امور استانها، رييس مركز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت، رييس سازمان حفظ نباتات و رييس سازمان 
و  سيستان  به  سفر  در  را  خاوازی  كشور،  اراضی  امور 

بلوچستان  همراهی می كنند. 

خاوازی: برای اجرای 
سیستم های نوین 

آبیاری هیچ محدودیتی 
نداریم و خود را 

موظف به پشتیبانی 
مالی در تجهیز اراضی 

کشاورزی کشور 
به این سیستم ها 

می دانیم
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از تسنيم، كشف پريميوم قراردادی است كه در 
بازار فيزيكی بورس كاالی ايران معامله می شود و به موجب 
آن، طرفين متعهد می شوند كه در زمان مشخصی در آينده 
نهايی  قيمت  براساس  را  كاال  بارگيری(  يا  حمل  )تحويل، 
)قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت توافق شده( معامله كنند.  
به  توافق،  زمان  در  را  معامله  بهای  از  بخشی  خريدار 
و  متعاقباً  وجه  مابقی  تسويه  و  كرده  پرداخت  فروشنده 
قرارداد  عقد  زمان  در  كه  می شود  انجام  شرايطی  براساس 

مشخص می گردد. 
ابتدای  در  كه  است  گونه ای  به  قرارداد  اين  مكانيسم 
انجام توافق، طرفين بايد قسمتی از ارزش حدودی معامله 

را نزد اتاق پاياپای به عنوان وجه الضمان توديع كنند. 
كه  است  درصدی  يا  مبلغ  پريميوم  قرارداد،  اين  در 
جهت محاسبه قيمت نهايي به قيمت مبنا اضافه يا از قيمت 
مبنا كسر می شود و قيمت مبنا قيمتي است كه در زمان 
قبول  مورد  مرجع  توسط  عرضه،  اطالعيه  در  شده  تعيين 
بورس اعالم می شود. به اين ترتيب، معامل ه نهايي زمانی 
پريميوم  قرارداد كشف  بين طرفين منعقد می شود كه در 

طرفين متعهد به انجام آن طبق ضوابط بورس شده اند. 
اين معامل ه در زمان مشخص شده در قرارداد كشف 
پريميوم بر اساس قيمت نهايي، توسط بورس ميان طرفين 
قرارداد كشف پريميوم به صورت قرارداد نقد، نسيه يا س ف 
فرمول  از  قراردادها  اين  در  نهايي  قيمت  می شود.   منعقد 
توافق شده بين طرفين و پريميوم كشف شده در تاالر قابل 

محاسبه است. 
 

  تجربه های بين المللی
كاالی  بورس  در  استفاده  برای  در حالی  قراردادها  اين 
مشابه  نمونه های  و  سابقه  بيان  در  كه  طراحی شده  ايران 
دنيا  در  كااليی  بورس های  در  قراردادها  نوع  اين  انعقاد  از 
می توان به بورس فلزات لندن اشاره كرد؛ گرچه تفاوت هايی 
قراردادهای  با  ايران  كاالی  بورس  در  قراردادها  اين  بين 

پريميوم در بورس لندن وجود دارد. 
گستردگی  دليل  به  لندن  فلزات  بورس  در  كه  بطوری 
دامنه انبارهای پذيرش شده در كشورهای مختلف، خريدار 
اما  می كند،  خريداری  عرضه كننده  يك  از  را  محصولی 
محل تحويل توسط عرضه كننده تعيين می شود.  اين در 

كشف پريميوم قراردادی است كه در بازار فيزيكی بورس كاالی ايران معامله می شود و به 
موجب آن، طرفين متعهد می شوند كه در زمان مشخصی در آينده كاال را براساس قيمت 

نهايی معامله كنند. 

قرارداد كشف
پريميوم چيست؟
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حالی است كه خريداران تمايل دارند كاال را در منطقه ای 
ديگر تحويل بگيرند. به همين دليل، با كمك قراردادهای 
پريميوم خريدار می تواند كاالی مشابه را از انبار ديگری در 

يك منطقه يا كشور ديگری تحويل بگيرد. 

  تضمين خريد و فروش برای توليدكننده 
و خريدار

مزيت اصلی اين گونه قراردادها نسبت به ساير قراردادها 
در آن است كه در قرارداد كشف پريميوم خريدار از رسيدن 

كاال و تامين به موقع اطمينان خاطر دارد. 
حال آنكه در قراردادی مثل سلف خريدار بايد از وضعيت 
مالی خوبی برخوردار باشد تا جنس موردنظر را پيش خريد 
كند و در قرارداد فوروارد نيز به دليل مشخص شدن قيمت 
انعقاد قرارداد، امكان تضمين قيمت وجود  نهايی در زمان 
دارد. حال آنكه ممكن است برخی خريداران، سرمايه مورد 
نياز را برای تامين مواد اوليه مصرفی خود در اختيار نداشته 
تضمين  نيازمند  خود  آتی  توليد  حفظ  برای  اما  باشند، 
پريميوم  كشف  قرارداد  كمك  به  ضمانت  اين  كه  هستند 

امكان پذير است. 
ضمن اينكه فروشنده نيز اين اطمينان را پيدا می كند 

كه كاالی توليدی خود را در تاريخ سررسيد می فروشد. 
 با معامالت كشف پريميوم در بورس كاالی ايران، هم 
توليدكننده و هم خريدار اطمينان پيدا می كنند كه در هر 
فصل، در زمينه توليد محصول و خريد مواد اوليه موردنياز 
اتفاق به طور  اين  بازار مشكلی نخواهند داشت و  خود در 

مستقيم توليد كشور را تحت تأثير قرار می دهد. 

  يک مثال
در اينجا يك نمونه را با هم بررسی می كنيم؛ به عنوان 
مثال برای قرارداد كشف پريميوم آلومينيوم در بورس كاال، 
قيمت مبنا نرخ بورس فلزات لندن در تاريخ سررسيد )به 
عنوان مثال 31 شهريورماه سال 1399( ضربدر نرخ ارز در 

تاريخ سررسيد تعيين می شود.  
پايه  قيمت  كننده  عرضه  عرضه،  روز  در  همچنين 
تاالر  در  كيلوگرم  هر  ازای  به  ريال   1٠٠٠ را  پريميوم 
پيشنهاد می كند؛ حال اگر فرض كنيم در تابلوی بورس و 
براساس مكانسيم عرضه و تقاضا مقدار پريميوم 9٠٠ ريال 
كشف شود.  به اين معنی است كه در 31 شهريور ماه سال 
فلزات  بورس  در  آلومينيوم  نرخ  و  داخلی  ارز  نرخ   ،1399
لندن در تاريخ سررسيد استخراج می شود و از حاصل ضرب 
اين دو قيمت مبنا محاسبه می شود و به مبلغ 9٠٠ ريال 

پريميوم اضافه می شود. 
طبق  قرارداد  يك  سررسيد،  تاريخ  در  ترتيب  اين  به 
با  طرفين  بين  بورس  توسط  عرضه  اطالعيه  مشخصات 
قيمت مذكور منعقد می شود و طرفين بايد اقدام به تسويه 

و تحويل قرارداد نمايند. 
كشف  قراردادهای  معامالت  می افزايد:  گزارش  اين 
پريميوم كه از نوع قراردادهای بلندمدت به شمار می رود، 
محصول  روی  ايران  كاالی  بورس  در  بار  نخستين  برای 
كليد  اصفهان  نفت  پااليش  مجتمع  توليدی  باتوم  وكيوم 
خورد و يكشنبه هفته آينده نيز 65٠ هزار تن قير 6٠7٠ 
پااليش نفت جی در قالب همين قرارداد روی ميز فروش 

می رود. 
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البته نكته قابل توجه در بازار پی وی سی فروش محموله ها به 
صورت سلف و عدم افزايش عرضه ها باوجود التهاب در بازار پی وی 
سی ايران است كه سبب شده تا رقابت ها در بورس همچنان در 
محدوده 3٤ تا 3٨ درصد باقی بماند.  به اين ترتيب اختالف قيمت 
پی وی سی در بازار ايران و بورس به 6٠ درصد و حدودا 5 هزار 
و 3٠٠ تومان در هركيلو رسيده كه رقم وسوسه كننده ای برای 

واسطه ها به شمار می رود. 
موضوعی كه با وجود شرايط سخت بازار مطرح می شود اين 
است كه آيا فروش پی وی سی يا محصوالت پتروشيمی با نرخ 
دالر و همچنين براساس قيمت های بازار جهانی در بازار داخلی 
ايران با وجود دريافت خوراك توسط پتروشيمی ها به صورت ريالی 
توجيهی دارد؟! و آيا ضرورت دارد كه اين شيوه قيمت گذاری كه 
باعث تاثير بازارهای موازی بر اين بازار می شود، ادامه يابد؟! نتيجه 
اين قيمت گذاری تنها نوسانات شديد بازار و فشار بر توليدكننده 

واقعی است. 
گرچه گفته می شود حجم محموله های پی وی سی در انبار 
پی وی سی سازها به شدت افزايش يافته، اما همچنان عرضه ها 
صنايع  ملی  شركت  توسط  شده  تعيين  عرضه  كف  مقدار  به 
پتروشيمی برای روزهای عادی بازار در بورس انجام می شود و اين 
موضوع نكته ای است كه از ديد كارگروه تنظيم بازار به صورت 
عمدی يا غيرعمدی ناديده گرفته می شود، آيا كف عرضه نبايد در 

شرايط التهاب بازار پی وی سی تغيير كند؟!
اما فروش به صورت سلف موضوعی است كه شك و شبهات 
بسياری در بازار پی وی سی ايجاد كرده است، برخی معامله گران 

از عدم صادرات پی وی سی در 2 ماه اخير با توجه به بسته بودن 
مرزها می گويند و برخی ديگر از حجم باالی صادرات پی وی سی 
به عراق و تركيه خبر می دهند، البته باوجود نرخ های پايين پی وی 
سی آمريكايی در تركيه بعيد به نظر می رسد بازار تركيه رغبتی 
به جذب پی وی سی ايران داشته باشد، شايعه صادرات 1٠ تا 2٠ 
كاميون پی وی سی به ماكو هم خبری است كه در روزهای اخير 
به افزايش قيمت پی وی سی در بازار ايران كمك كرده است، با 
وجود اين موضوعات هنوز پی وی سی سازهای ايرانی هيچ اخباری 

برای شفاف سازی بازار اعالم نكرده اند.  
حال اين سوال مطرح می شود كه چرا بازار پی وی سی در 
ايران با وجود انبارش زياد در شركتهای پتروشيمی كنترل نمی شود 

و محموله ها به صورت سلف عرضه می شود؟! 
از  ساز  سی  وی  پی  پتروشيمی های  همواره  ديگر  سوی  از 
افزايش توليد خبر می دهند.  يكی از پتروشيمی های پی وی سی 
ساز ايرانی احتماال در هفته جاری با ظرفيت مدار توليد بازمی گردد 

و می تواند ٨٠٠ تن پی وی سی در روز توليد كند.  
برخی از منابع خبری نزديك به شركتهای پی وی سی ساز 
از انبارش 2٤ هزار تن پی وی سی در يكی ديگر از شركتها خبر 
می دهند كه حجم باالی آن پالت است، اما نكته قابل توجه در 
بازار پی وی سی ايران فشار بيشتر بر توليدكنندگان صنايع پايين 
دست و راندن آنها به حاشيه است كه در ماههای اخير به شدت 
دنبال شده است. با اين حال بازارهای جهانی و آسيايی پی وی 
سی روندی منفی و بعضا بدون تغيير را طی می كنند اما بازار پی 

وی سی ايران شرايط سختی را به دليل بازارسازی طی می كند. 

تعطيلی پتروشيمی های منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر و عدم بارگيری در روزهای اخير، بازار پی وی سی تهران را با التهاب 
بيشتر روبه رو كرد، به طوری كه نرخ پی وی سی تا محدوده 14 هزار و 300 تومان در هر كيلو امروز افزايش يافت. به گزارش 
روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از پتروتحليل، برخی از معامله گران از فروش پی وی سی با نرخ 
14 هزارو 300 تومان با شروع هفته جديد خبر می دهند، اين در حالی است كه فروش پتروشيمی های پی وی سی ساز 
در هفته های اخير به صورت سلف و عدم تحويل و بارگيری در روزهای اخير سبب شده تا نرخ پی وی سی افزايش يابد. 

رفتارهای متناقض در بازار 
پی وی سی ايران

که چرا بازار پی 
وی سی در ایران 
با وجود انبارش 
زیاد در شرکتهای 
پتروشیمی کنترل 
نمی شود و محموله ها 
به صورت سلف عرضه 
می شود؟! 
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی در  ايسنا  از  به نقل  سی 
اليحه   31 و   3٠ مواد  مجلس  امروز  علنی  جلسه  جريان 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را بررسی كرده و آن را به تصويب 

رساندند. 
بر اساس ماده 3٠ اين اليحه، يك ماده به عنوان ماده 

33مكرر يك به قانون الحاق می شود:
»چنانچه شخصی اقدام به ارائه يا بهره برداری از اسناد 
مجازات  بر  عالوه  نمايد  سوری  برصادرات  داللت  كه  كند 
سوری  صادرات  انجام  راستای  در  كه  تخلفاتی  و  جرائم 
مرتكب شده به جريمه نقدی معادل دو برابر ارزش كاالهای 

مذكور محكوم می گردد. «
بر اساس ماده 31 اين اليحه، يك ماده به عنوان ماده 

33 مكرر دو به قانون به شرح زير الحاق می شود:
عرفا  كه  بازرگانی  كارت  راجب  معامله  »هرگونه 
نيز  و  شود  محسوب  آن  وگذاری  يا  خريد  اجاره،فروش، 
هرگونه بهره برداری از منافع كارت بازرگانی ديگری تحت 

هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير 
مجازات می شوند:

الف( انتقال گيرنده يا بهره بردار
پرداخت جريمه نقدی معادل نصف ارزش كاال عالوه بر 

ضبط كاال و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
ب( انتقال دهنده:

منافع  برابر  دو  تا  يك  معادل  نقدی  جريمه  پرداخت 
پرداخت  و  بازرگانی  كارت  ابطال  بر  عالوه  شده  تحصيل 

تضامنی خسارت وارده به دولت
برای  اقدام  به  اعمال فوق منتهی  پ( در صورتی كه 
كارت  ابطال  بر  عالوه  نگردد  كاال  صدور  يا  ورود 
تا 500  از 200 ميليون ريال  بازرگانی و جريمه نقدی 
ميليون ريال هر يک از مرتكبين به دو يا چند نورد 
از محكوميت های موضوع ماده6٩ اين قانون محكوم 

می شوند. 
بر اساس تبصره اين ماده، اعمال مقررات اين ماده مانع 

از اجرای مقررات معين در ساير قوانين نيست. «

هرگونه بهره برداری از كارت بازرگانی
 ديگری ممنوع است

از  استفاده  با  معامله  اسالمی هرگونه  شورای  مجلس  نمايندگان  رای  با 
محسوب  آن  وگذاری  يا  خريد  فروش،  اجاره،  عرفا  كه  بازرگانی  كارت 
شود و نيز هرگونه بهره برداری از منافع كارت بازرگانی ديگری تحت هر 

عنوان ممنوع است. 
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   نــرم کننده بدون فتاالت مشــتق شــده از 
کافور برای  PVC انعطاف پذیر

   اســتفاده از روشــی جدید برای ســهولت 
تست مواد در دستگاه تنسایل 

   چندین روش برای  تجزیه و تحلیل  سطوح 
PVC  پروفیل

   تکنولوژی تزریق پالستیک
   ارزیابــی چرخــه حیــات لوله    هــای  PVC و 
HDPE برای شــبکه های توزیع آب آشامیدنی 

در شهرها
   پایین بودن هزینه نصب و لوله    کشی برای 

PVC     لوله
   اســتفاده از کاتالیست ســبزتر و بهینه تر 

PVC برای تولید
   اســتفاده از روغن معدنی سفید به عنوان 

روان کننده ی خارجی PVC سخت
PVC  مزایای – PE  و PVC  نفوذ از لوله   های   

   چگونــه CPVC صنعتــی ســاخته شــده 
است:از مهندسی مواد تا تولید نهایی

   مقایسه اکسترودرهای دو مارپیچ موازی و 
مخروطی جهت تولید لوله  های پی وی سی

   بررســی تاثیر خرابی  در ویژگی مکانیکی و 
PVC  عملکرد لوله

لوله هــای هیدرولیکــی  خصوصیــات     
 PVC - O با استفاده از تست های گذرا

   چقرمگی پلی وینیل کلراید اصالح نشده از 
طریق افزودن نانوذرات کربنات کلسیم
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يك نرم كننده ی زيستی با نام اختصاری CDO مشتق شده از كافور برای جايگزينی با  نرم كننده های فتاالتی متداول 
سنتز شد.  ساختار CDO توسط HNMR آناليز شد و مورد تاييد قرار گرفت. 

از  استفاده  با  كه  دارد   PVC با   پارامترهای حالليت، سازگاری خوبی  داشتن  دليل  به   CDO نرم كننده  خصوصيات 
آناليزهای حرارتی و مكانيكی مورد بررسی قرار گرفت و با دی اكتيل فتاالت )DOP( مقايسه شد. 

PVC با CDO % 20 از نظر حرارتی تا 251.9OC پايدار بوده و استحكام و انعطاف پذيری خوبی با يك Tg باال كه 
حاصل ساختار مقاوم و بالك آن است، نشان می دهد.  

عالوه بر اين CDO با زنجيره ی پليمر درهم تنيده شده است و خواص عالی مهاجرت را در بسياری از حاللها دارد.  
نتايج مطالعات نشان می دهد كه CDO می تواند برای توليد  PVC انعطاف پذير و روكش  PVC به دليل بهبود مقاومت 

در برابر مهاجرت مورد استفاده قرار گيرد. 
نمودار و جدول زير ميزان مهاجرت تركيب PVC/CDO را در مقايسه با PVC/DOP نشان می دهد.  همان طور كه 

پيداست مهاجرت PVC/CDO در حالل های مختلف خيلی پايين تر از نمونه ی حاوی فتاالت است. 

نرم كننده بدون فتاالت مشتق شده
از كافور برای  PVC انعطاف پذير

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

CDO با زنجیره ی 
پلیمر درهم تنیده 
شده است و خواص 
عالی مهاجرت را در 
بسیاری از حاللها دارد.  
نتایج مطالعات نشان 
 CDO می دهد که
می تواند برای تولید  
PVC انعطاف پذیر و 
روکش  PVC به دلیل 
بهبود مقاومت در برابر 
مهاجرت مورد استفاده 
قرار گیرد
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استفاده از روشی جديد
برای سهولت تست مواد در دستگاه تنسايل 

تجهيزات Lloyd يك تبلت جديد را برای استفاده در 
دستگاه تست تنسايل مواد سری LD با ظرفيت كشش و 

فشار 5 تا KN 100معرفی كرده است. 
 اين تبلت برای كاربرانی طراحی شده است كه به دنبال 
يك راه حل آسان و قابل اعتماد ديجيتالی برای تست مواد 
هستند كه در آن نيازی به كامپيوتر و يا دانش زبان برنامه 

نويسی نيست.  
هنگام تركيب  اين تبلت با دستگاه های تست مواد سری 
مستقل(   ( خود ايستا  تست  دستگاه  به  دستگاه  LD،  اين 
تبلت  در  مستقيما  را  داده ها  تمام  كه  می شود  تبديل 

بارگذاری می كند.  
پذيری  انعطاف  كاربران  به  تبلت  اين    1 در   2 عملكرد 
قرار دادن تبلت را مستقيما روی دستگاه تست و يا جايی 
قابليت  و  بصری  رابط  يك  با  می دهد.   دستگاه  كنار  در 
عنوان  به  خاص  تست های  قراردادن  مانند  سريع  تست 

موارد مطلوب و مورد دلخواه در صفحه  استارت آپ، انجام 
يك تست، انتخاب اجرای ازمايشی و خروجی نتايج فقط با 
فشردن چند كليد انجام می شود.  اين تبلت 13 اينچی دارای 

صفحه ی لمسی رنگی با قابليت خواندن آسان است. 
 نتايج آزمون را می توان به صورت نمودار و يا در قالب 
كرد.  مشاهده  آزمون  نتيجه  دادن چندين  نشان  با  جدول 
اين نتايج به طور خودكار ذخيره می شوند و به كاربر  اين 
 امكان را می دهد كه در زمان ديگری آنها را به ياد بياورد 

و آناليز كند. 
   csv و   PDF فايل  صورت  به  آزمون  نتايج  خروجی 
است.  ذخيره اطالعات می تواند بر روی يك سرور داخلی 
و يا خارجی برای ارائه يك روش كارآمد برای بازده مستند 
تبلت  شود.  اين  انجام  عملكرد  و  محصول  كيفيت  سازی، 
می تواند دارای رمز و به صورت دو سطح كاربری سرپرست 

و اپراتور باشد. 
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Actus Analytical يك روش FTIR برای غربالگری 
اورتو  كننده  نرم  ميزان  شناسايی  و  پليمری  نمونه های 
فتاالت به ميزان 1000ppm( % 1 .0(  ايجاد كرده است.  
اين  امكان  كيفيت  كنترل  ابزار  يك  عنوان  به  روش   اين 
تشخيص  به سرعت  بتواند  پردازنده  كه  می آورد  فراهم  را 
خير.   يا  است  اورتوفتاالت  حاوی  نمونه  يك  آيا  كه  دهد 
به گفته ی  اين شركت، FTIR برای اين نوع كنترل كيفيت 
مناسب است، زيرا  اين تست ساده، ارزان و غير مخرب است 

و نتايج فوری ارائه می دهد.
استفاده  امكان  شيمی  آماری   مدل  عالوه  بر اين،  اين 
با  از آن توسط پرسنل غير فنی را می دهد.  اين تكنيك  
كه  داده شد  توسعه   Agilent 4500 FTIR از  استفاده 
برای  اين  دائمی ثبت شده  كاليبراسيون  و  قدرت  دليل  به 

كار بسيار مناسب است. همچنين اين شركت با استفاده از 
تكنولوژی  XRF   )طيف سنجی فلورسانس  پرتو ايكس( 
  Pb، As، Sb، Cd، Cr می تواند  فلزات سنگين  از جمله
رديابی  شده،  ممنوع  شعله  بازدارنده های  در  كه  را   Br و 
و اندازه  گيری كند.  XRF همچنين می تواند برای سرعت 
فتاالت ها،  اورتو  گيری  در اندازه   FTIR تست  به  بخشيدن 
كلر،  از طريق تست تشخيص محتوای   PVC با تشخيص 

استفاده شود. 

چندين روش برای  تجزيه و تحليل 
PVC  سطوح پروفيل

اندازه گيری فتاالت در نرم كننده ها

نوامبر2٠19،  آلمان در ماه  در كنفرانس پروفيل كلن 
روش های مختلف تجزيه و تحليل سطح پروفيل  pvc و 
ساير محصوالت مورد بحث قرار گرفت.  طيف وسيعی از 
 FTIR  تكنيك ها از جمله  اندازه گيری رنگ، طيف سنجی
و رامان و فلورسانس اشعه XRF (X( می توانند مشكالت 
كنند.  اين  باال مشخص  و صحت  با دقت  را  خاص سطح 
مشكالت می تواند شامل پديده صورتی شدن، ايجاد حفره و 
داليل مختلفی ناشی از تخريب جوی باشد.  در يك مورد، 
FTIR  كمك كرد تا حفره ی روی لوله    ی  PVC حاوی 
حفره  شود .  اين  زينك،شناسايی  كلسيم-  استاباليزرهای 
شده   مكشی  ايجاد  تهويه  در  پنتااريترول  تصعيد  اثر  در 
كاربردها شامل  از  بسياری  تعداد  در  اريترول  پنتا  بود.   
كلرايد وينيل  پلی  برای  سرب  بدون  استاباليزهای   توليد 

روان   ،UV برابر  در  حفاظتی  پوشش های   ،)PVC  (  
روكش های  و  آلكيدی  پوشش های  سنتزی،  كننده های 
گفته  همچنين  می شود.   استفاده  آتش  برابر  در  مقاوم 
می شود در بسياری از برنامه های سازگار با محيط زيست، 

شناسايی  برای  همچنين   FTIR مهمی است.   اوليه  ماده 
و  طبيعی  هوازدگی  طول  در  اگزاليك  اسيد  نمكهای 
استفاده  پی وی سی سفيد  پنجره  پروفيل های  مصنوعی 
شد.   منشا احتمالی اسيد اگزاليك دانه ی گرده است.  در 
بعضی موارد استفاده از روشهای مختلف می تواند به يافتن 
منشا نقص ايجاد شده كمك كند.  كنفرانس پروفيل بعدی 
برگزار   2٠2٠ نوامبر   3-2 تاريخ  در  و  آمريكا  در   AMI

خواهد شد. 

این روش به عنوان
یک ابزار کنترل 

کیفیت این امکان را 
فراهم

می آورد که پردازنده 
بتواند به سرعت 

تشخیص
دهد که آیا یک نمونه 

حاوی اورتوفتاالت 
است

یا خیر. 

طیف وسیعی از
تکنکیها از جمله اندازه 

گیری رنگ، طیف 

FTIR سنجی
و رامان و فلورسانس 

  )XRF( X اشعه
میتوانند مشکالت

خاص سطح را با دقت 
و صحت باال مشخص 

کنند .این
مشکالت می تواند 

شامل پدیده صورتی 
شدن، ایجاد حفره

و دالیل مختلفی ناشی 
از تخریب جوی باشد.
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آالت  ماشين  كنندگان  توليد  از  يكی   Wittmann
كه   WX و    W8 ربات های  از  نسلی  تزريق ،  ربات های  و 
برداشتن هوشمند ناميده می شود، توسعه داده است كه به 
بدون  را  قالب  ناحيه  از  برداشتن قطعه  زمان  طور خودكار 

دخالت اپراتور كوتاه می كند. 
اولين چرخه  از   R9 و    R8 ربات  سيستم های كنترل 
محاسبه می كنند كه چه مدت زمان، حركت باز شدن قالب 
طول خواهد كشيد.  سپس در تمام مراحل فرايند برداشت 
قالب  كامل  شدن  باز  منتظر  سيستم  قالب، اين  از  قطعه 
ربات  عمودی  محور  عوض  در  بلكه  بود،  نخواهد  متحرك 
در  به حركت  كامل  باز شدن  از  قبل  قطعه  برداشت  برای 
می آيد در لحظه ای كه قالب كامال باز شد  اين محور می تواند 

با يك سرعت بهينه حركت كند و برای روند واقعی برداشت 
در داخل ناحيه باز قالب  بيشتر سرعت بگيرد. 

 ويتمن ادعا می كند كه در يك توالی برنامه با استفاده 
از ربات كوچك سری W٨1٨  در زمان برداشت هر قطعه 
حدودا ٠. 2 تا 1 ثانيه صرفه جويی می شود و با مدل های 
تقريبا 3٠٪ كاهش در زمان برداشت قطعه  امكان  بزرگتر 
قطعات،  ايمن  برداشت   از  اطمينان  برای  است.   پذير 
فرايند بسته شدن قالب در صورتی انجام می شود كه تمام 
قسمت های قطعه ی تزريق  شده در داخل گيره باقی مانده 
از  به روش سقوط  توليد قطعاتی كه  با  باشد.  در مقايسه 
طول  زمان  حداقل  دارای  روش  می شوند، اين  خارج  قالب 

چرخه است. 

تکنولوژی تزريق پالستيک

در یک توالی برنامه با 
استفاده

از ربات کوچک سری 
W818 در زمان 

برداشت هر قطعه 
حدودا ٠.٢ تا ١ ثانیه 
صرفه جویی می شود 

و با مدلهای بزرگتر 
تقریبا ٣٠ ٪ کاهش در 

زمان برداشت قطعه 
امکان

پذیر است.



54

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

خواندنی کاربردی

شكل1- شبكه ی توزيع آب آشاميدنی در چرخه آب شهری.  كادرهای نارنجی مراحل انتقال آب را نشان می دهند
اين مقاله ی كوتاه، تاثيرات زيست محيطی از ساخت يك متر شبكه توزيع آب آشاميدنی با لوله    ساخته شده از پلی وينيل كلرايد يا 
پلی اتيلن با چگالی باال را تجزيه و تحليل می كند كه هر دو  اين مواد لوله   ، در شهرها از كوچك تا بزرگ معمول هستند.  مراحل چرخه 

عمر DWDN در شكل 2 مشخص شده است. 

شكل 2- چرخه ی عمر و مرزهای سيستم شبكه توزيع آب آشاميدنی.  كادرها با خطوط ناپيوسته در اين ارزيابی گنجانده نشده اند. 

  روش ها
روش LCA با پيروی از ISO 14040 و استفاده از نرم افزار  Simapro 7. 3 ، روش  CML 2 baseline 2000 V2. 05 و 
پايگاه داده ی ecoinvent 2. 2 برای اطالعات زيست محيطی به كار گرفته شده است. به منظور بدست آوردن مقدار مواد مورد نياز 

و انرژی مصرفی از پايگاه داده  Itec Metabase استفاده شد. 
واحد عملكردی )FU( برای مقايسه 1 متر از DWDN برای انتقال آب با توجه به مراحل توليد، حمل و نقل، نصب ) شامل حفر 

شكل 3( و پايان عمر در نظر گرفته شده است. 

شكل3- ابعاد گودال در نظر گرفته شده برای نصب  اين شبكه
شرايط فنی يكسان برای 2 نوع لوله    در نظر گرفته شده است: قطر 315mm ) بزرگترين قطر 
لوله    مورد استفاده در DWDN( و حداكثر فشار 6 بار.  همچنين شن و ماسه برای مواد خاك ريزی و 
سنگريزه برای اليه زيرين جهت تراز نمودن كف ترانشه برای هردو لوله    استفاده شد.   با توجه به طول 
عمر لوله    ها، كارشناسان اعالم می كنند كه هر دو لوله    HDPE و  PVC می توانند بين 5٠ تا 1٠٠سال 

عمر مفيد داشته باشند.  به همين دليل طول عمر يكسان برای هر دو گزينه در نظر گرفته شد. 

 HDPE و PVC  ارزيابی چرخه حيات لوله    های
برای شبکه های توزيع آب آشاميدنی در شهرها
شبكه ی توزيع آب آشاميدنی )DWDN( شامل زيرساخت های الزم برای انتقال آب از تصفيه خانه های 

آب آشاميدنی به محل مصرف )به استثنای ساختمان ها(است.   

تولید نقش اصلی 
در تاثیرات زیست 
محیطی برای هر دو 
  HDPE و PVC     لوله
دارد) بین ٣٠ تا ٦5 
% از تاثیرات زیست 
محیطی در ٦ مورد از 
٧ مورد طبقه اثر که 
مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته است( 
و بعد از آن نصب 
بیشترین تاثیر را 
داشته است )بین ١٣ 
تا ٣٦ %(.
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  نتايج
با توجه به سهم هر مرحله از چرخه حيات در تاثيرات زيست محيطی DWDN )شكل٤( نتايج نشان می دهد كه توليد نقش اصلی 
در تاثيرات زيست محيطی برای هر دو لوله     PVC و HDPE  دارد) بين 30 تا 65 % از تاثيرات زيست محيطی در 6 مورد از 7 مورد 

طبقه اثر كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است( و بعد از آن نصب بيشترين تاثير را داشته است )بين 13 تا 36 %(. 

HDPE  و PVC  شكل 4- سهم هر مرحله از چرخه حيات در تاثيرات زيست محيطی برای لوله    های
مقايسه لوله    های  HDPE  و  PVC)شكل5( نشان ميدهد كه  PVC بين 10 تا 30 % دارای اثرات زيست محيطی كمتر در 6 

مورد از 7 مورد طبقه اثر است.  
 

HDPE  و PVC   شكل 5- مقايسه اثرات زيست محيطی لوله    های
اين طبقه اثرها شامل موارد زير است:

ADP= تهی سازي منابع غيرزنده ، AP= پتانسيل اسيدی شدن، EP= پتانسيل پر غذايی، GWP= پتانسيل گرمايش   
جهانی، OLDP= پتانسيل كاهش اليه اوزون، PCOP=پتانسـيل تشـكيل اكسـيد فتوشـيميايی و CED= تقاضای انرژی تجمعی

همانطور كه مشاهده شد، توليد مرحله ای از چرخه حيات با بيشترين سهم در تاثيرات زيست محيطی )30 تا %60( است.  با  اين 
وجود لوله    انتخاب شده برای ارزيابی لوله    های  PVC و HDPE در شبكه انتقال و توزيع آب آشاميدنی دارای بزرگترين قطر است و 
در لوله    هايی با قطر كمتر، سهم توليد كمتر است.  از آنجايی كه ابعاد گودال حفر شده برای هر دو لوله    يكسان در نظر گرفته شده است، 
تاثيرات زيست محيطی نصب، حمل و نقل و پايان عمر برای هر دو لوله    يكسان است.  بنابراين تفاوت های مشاهده شده بين اين دو نوع 
لوله    از مرحله توليد حاصل شده است كه به دليل تفاوت در مقدار مواد مورد نياز برای توليد لوله    و تاثيرات محيطی نسبی مختلف هر 

ماده است. 

  نتيجه:
انتخاب لوله    های  PVC به جای  HDPE ممكن است اثرات زيست محيطی اين شبكه را بين 10 تا 30 % در 6 طبقه اثر كاهش 

دهد.  با  اين حال سهم توليد در تاثيرات زيست محيطی بسته به مشخصات فنی لوله    ها ممكن است متفاوت باشد. 
اگرچه انتخاب مواد با تاثير كمتر باعث نجات محيط زيست می شود، اما بهينه سازی ابعاد ترانشه در اولويت است زيرا با تاثيرات 
زيست محيطی حاصل از حمل و نقل، نصب و پايان كار مرتبط است كه همه ی اين موارد با هم 33 تا 85 % از اثرات را شامل می شود. 

 PVC انتخاب لوله های
به جای HDPE ممکن 

است اثرات زیست 
محیطی این شبکه را 

بین ١٠ تا ٣٠ % در ٦ 
طبقه اثر کاهش دهد. 
با این حال سهم تولید 

در تاثیرات زیست 
محیطی بسته به 

مشخصات فنی لوله ها 
ممکن است متفاوت 

باشد.
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 وزن سبك و راحتی سيستم اتصاالت و عدم نياز به حفاظت از خوردگی و مواد عايق بندی؛ يك مزيت رقابتی برای PVC نسبت 
به ساير مواد ميباشد.  مطالعات بيطرفانه بسياری انجام شد، تا هزينه لوله   كشی با مواد اوليه مختلف را در كاربردهای صنعتی و تجاری 

تعيين كند.  در بيشتر موارد هزينه لوله   كشی با PVC بطور قابل توجهی كمتر از ساير لوله   ها بود. 

جدول 1.  مقايسه قيمت سيستم لوله    فلزی و پالستيكی نصب شده

تخمين هزينه های خط لوله    30 متری به قطر 1۵0 ميليمتر با مواد مختلف
هزينه لوله    كشی)دالر(مواد

PVC11٤99 اسكجول ٨٠
CPVC1٨932 اسكجول ٨٠

227٨9فوالد كربن اسكجول ٤٠
٤5٨35فوالد ضدزنگ 3٠٤ اسكجول ٤٠
٤٨13٤آلياژ آلومينيوم 3٠3 اسكجول ٤٠
٤9355فوالد ضدزنگ 316 اسكجول ٤٠

5٠٤73مس
PVDF639٤5 اسكجول ٨٠
132٨٠٤تيتانيوم اسكجول ٤٠
15٠1٨٨آلياژ 2٠ اسكجول ٤٠
1593٨2زيركونيوم اسكجول ٤٠

جدول 2.  هزينه نصب برای لوله   كشی تخليه فاضالب و سيالب
نفر ساعت كارگر)ساعت(مجموع هزينه مواد)دالر(مواد

12121٨2737لوله    چدن

PVC 195372٠٠3لوله    پالستيكی

1٠16٨173٤اختالف بين PVC و چدن

PVC 27%٨٤%درصد صرفه جويی با مصرف

  پايين بودن آمار سرقت از محل 
ارزش باالی اسقاط مواد لوله   كشی غيرپالستيكی باعث تشويق 
به دزدی و سرقت از محل ميگردد.  اما PVC عالوه بر ارزش 
و  نصب  برای  محل  كمی در  ابزارآالت  تعداد  به  پايين،  اسقاطی 
لوله   كشی نياز داشته بنابراين احتمال سرقت از محل آن بسيار 

پايين است. 
مشخص است كه وقتی تعداد سرقت در محل كم بوده و به 
دليل عدم نياز به استفاده از مشعل، صفحات داغ، ابزار آالت سنگين، 
مخزن گاز استيلن و .  . .  احتمال گزارش آسيب و صدمه كمتر 

ميشود ؛ هزينه بيمه مربوط به نصب PVC كمتر خواهد شد. 

PVC     پايين بودن هزينه نصب و لوله    كشی برای لوله

منبع : كتاب  سامانه لوله    كشی  PVC برای كاربردهای صنعتی و تجاری

دو دليل عمده برای مقرون به صرفه بودن قيمت PVC در بلندمدت وجود دارد.  اولی نسبت استحكام 
باال به وزن PVC است كه اجازه ميدهد، ديواره لوله    PVC نسبت به ساير لوله   ها نازكتر باشد.  دومی، 
تعداد و فراوانی تأمين كنندگان رزين PVC و توليدكنندگان لوله    و اتصاالت ميباشد كه منجر به ايجاد 

بازار رقابتی مناسب شده است. 

شكل 1.  ارزش اسقاطی لوله   ها
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كاتاليست پالتين تك اتمی می تواند جايگزينی برای جيوه) با 
سميت باال( در توليد  pvc باشد.  كاتاليست پالتين جديد دو برابر 
كارآمدتر از كاتاليست های مورد استفاده در صنعت است و می تواند 
آلودگی ناشی از جيوه را حذف كند و برای رسيدن به مقياس توليد 

صنعتی مناسب باشد. 
توليد وينيل كلرايد يكی از رايج ترين فرايندهای صنعتی در 
تن  ميليون  بر 5٠  بالغ  آن  توليد جهانی  ميزان  است كه  جهان 
در سال است.  حداكثر يك سوم از اين پليمر با استفاده از روش 
هيدروكلريناسيون استيلن سنتز می شود كه بر يك كاتاليست با 
پايه جيوه متكی است. بيش از نيمی از جيوه توليد شده در سراسر 
جهان  به عنوان كاتاليزور در توليد وينيل كلرايد استفاده می شود.  
برای يافتن راه حلی دوستدار محيط زيست، محققان كاتاليزورهای 
كشف  فعال  كربن  ساپورت  با  را  روتنيم  و  طال  ويژه  به  ديگری 
باشد.   داشته  وجود  مشكالتی  است  ممكن  حال  با اين  كرده اند.  
كاتاليست های بر پايه فلز ممكن است غير فعال شوند كه عمدتا به 
دليل كاهش جايگاه فعال فلز ناشی از رسوب غير آلی و تغيير شكل 
سطح كاتاليست است. محققان تصميم گرفتند از پالتين به عنوان 
يك جايگزين استفاده كند.  تهيه كاتاليزور ساده است.  كربن فعال 
آغشته به پالتين در يك محلول آبی اسيد كلروپالتينيك رسوب 
داده ميشود.  اتم های پالتين توسط منافذ كربن مهار می شوند .  
سپس كاتاليست با گرم شدن، فعال می شود.  با استفاده از بارگذاری 
با كاتاليزورهای طال كه در مقاالت  فلز و شرايط واكنش مشابه 
توضيح داده شده است، اين تيم موفق شد بهره وری فرايند را دو 
برابر كند.  با توجه به اينكه در حال حاضر پالتين ٤٠% ارزانتر از طال 
و بارگذاری فلز كمتر است، اين فرايند می تواند برای صنايع شيميايی 
خيلی جذاب باشد.  برای پيدا كردن بهترين كاتاليزور پالتين، اين 
تيم شرايط سنتزی را برای توليد نانو ساختارهای مختلف فلزی- از 

اتم های تك تا نانو ذرات- و ساپورت های بر پايه كربن، اصالح كرده 
از آزمايشات و تئوری بررسی كرده  با استفاده  را  آنها  و عملكرد 
است.  كارهای محاسباتی همچنين ناپايدارای كاتاليست بر پايه 
فلزات روی ساپورت كربن دوپ شده با نيتروژن را توضيح می دهد.  
در چند سال گذشته شيميدانان از نيتروژن برای مهار بهتر اتم های 
فلزی روی ساپورت استفاده كرده اند.  با  اين حال  اين نتايج جديد 
در واقع نشان می دهد كه  تمايل به تشكيل كك ، كاتاليست را 
مسموم می كند. Graham Hutchings يك متخصص كاتاليز در 
دانشگاه كارديف انگلستان توضيح می دهد كه كاتاليزورهای پالتين 
تمايل دارند كه خيلی سريع غير فعال شوند و تحت تاثير اين موضوع 
آنها در حال تالش هستند كه چگونه می توان برای توليد وينيل 
كلرايد با ساپورت كربن آنها را تثبيت كرد.  آنها همچنين به يك 
حسن انتخاب قابل قياس در مقايسه با كاتاليزورهای طالی موجود 
دست يافتند.  هيچ اثری از پليمريزاسيون و يا محصوالت جانبی 
ناخواسته مشاهده نشده است.  با  اين وجود، او در مورد احتمال 
غالب شدن پالتين بر طال مشكوك است.  تيم Hutchings با 
شركای صنعتی همكاری كرده است تا يك كاتاليست گوگرد- طال 
برای توليد وينيل كلرايد، سنتز كند كه سه تا پنج برابر  فعال تر و 
در مقياس تجاری هزاران ساعت پايدار است.  اما نتايج نشان ميدهد 
كه اتم های طال تجمع پيدا كرده و غير فعال می شوند.  بعالوه هنگام 
استفاده از طال، برای تهيه كاتاليست اغلب از تيزاب سلطانی استفاده 

می شود كه محيط زيست دوست نيست. 
اين اولين گزارش از يك كاتاليزور بسيار فعال و پايدار است 
كه برای سنتز وينيل كلرايد استفاده می شود و يك شاهراه جديد 
به سمت كاتاليزورهای سبزتر است.  اين كار می تواند در چين از 
اهميت ويژه ای برخوردار باشد.  جايی كه بيش از 75% از توليد 

وينيل كلرايد به كاتاليست های بر پايه جيوه وابسته است. 

PVC استفاده از كاتاليست سبزتر و بهينه تر برای توليد

Source: © 2020 Springer Nature

عملكرد كاتاليست پالتين تک اتمی با گذشت زمان تقليل نمی يابد و  به 
همين دليل بيشتر مورد توجه صنعت قرار گرفته است

کاتالیست پالتین 
تک اتمی می تواند 

جایگزینی برای 
جیوه) با سمیت باال( 

 PVC  در تولید
باشد.  کاتالیست 
پالتین جدید دو 

برابر کارآمدتر از 
کاتالیست های مورد 
استفاده در صنعت 

است و می تواند 
آلودگی ناشی از جیوه 

را حذف کند و برای 
رسیدن به مقیاس 

تولید صنعتی مناسب 
باشد
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مقابل سرعت  در  پارافين وكس  از  شايد كمی بهتر  يا  به خوبی   )Hydrobrite( هيدروبريت   pvc روغن  
تخريب جوی تركيبات سايدينگ عمل می كند )E  اندازه گيری تغيير رنگ به عنوان مثال زرد شدن را نشان 

می دهد(

روغن Hydrobrite PVC يك پارافين بسيار روان و با جريان پذيری باالست كه طبق گزارشات در انبارش 
حالت تجمعی به خود نمی گيرد.  شكل مايع  اين روان كننده منجر به پوشش يكنواخت تر ذرات  PVC و بهبود 
بهره وری در ميكسرهای با شدت و قدرت باال می شود.  همچنين اعتقاد براين است كه Hydrobrite    با  
PVC سازگارتر است كه به طور بالقوه می تواند باعث كاهش پليت اوت )plate-out( شود.  از همه مهمتر، 

كامپاندر های وينيل می توانند تا 15 % در هزينه ی روان كننده بدون كاهش در عملكرد صرفه جويی كنند. 
در مقايسه با پارافين وكس، روغن معدنی سفيد مزايای قيمتی طوالنی مدت و ثبات در عرضه را ارائه می دهد.  
در حالی كه  امروزه كمبود پارافين وكس وجود ندارد، اما تغييرات در توليد نفت باعث كاهش توليد پارافين وكس 

در آمريكای شمالی شده است و ظرفيت جديدی برنامه ريزی نشده است. 

  عملکرد مانند وكس
اين روان كننده مايع توسط موسسه لوله   پالستيكی )PPI( و بنياد ملی بهداشت )NSF( به عنوان يك 

استفاده از روغن معدنی سفيد به عنوان 
روان كننده ی خارجی PVC سخت

پردازندگان لوله   های PVC سخت، پروفيل های پنجره،  درب، حصار ها 
و سايدينگ ميتوانند در هزينه ها و سرعت اختالط كامپاند با استفاده 
خارجی  ی  كننده  روان  عنوان  به  سفيد  معدنی  روغن  از  گريدی  از 

درجايگزين با پارافين وكس های معمول صرفه جويی كنند. 

این روان کننده مایع 
توسط موسسه لوله   
پالستیکی )PPI( و 
بنیاد ملی بهداشت 
)NSF( به عنوان یک 
معادل کاربردی  برای 
پارافین وکس  برای 
استفاده در لوله   های 
آب  PVC تحت 
فشار در صورتی که 
در فرموالسیون از 
١ تا ٢ phr از این 
افزودنی استفاده 
گردد تایید شده 
است.  این افزودنی 
از نظر شیمیایی بی 
اثر، بیرنگ، بی بو و بی 
مزه است.  همچنین 
فود گرید بوده و از 
مقاومت خوبی در برابر  
uv و پایداری رنگ 
برخورداراست
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در  كه  در صورتی  فشار  تحت   PVC آب   لوله   های  در  استفاده  برای  پارافين وكس   برای  كاربردی   معادل 
فرموالسيون از 1 تا phr 2 از اين افزودنی استفاده گردد تاييد شده است.  اين افزودنی از نظر شيميايی بی 
اثر، بيرنگ، بی بو و بی مزه است.  همچنين فود گريد بوده و از مقاومت خوبی در برابر  uv و پايداری رنگ 

برخورداراست. 
به عنوان يك روان كننده ی خارجی، اين روغن به كاهش اصطكاك بين سطوح پليمری و فلزی كمك می كند 
و دقيقا مانند وكس، فيوژن پودر  pvc را به تاخير می اندازد .  برای معادل سازی با دوز پارافين وكس ، از روغن 
Hydrobrite بايد 25 %  بيشتر استفاده شود.  صرفه جويی در هزينه روان كننده از 6 تا 15 % با تغيير و 
جايگزينی اين روغن قابل دستيابی است زيرا قيمت آن معموالً 25 تا 36 % پايين تر از پارافين وكس است.  بنا 
بر گزارش ها، يكی از توليد كنندگان برتر لوله   های  pvc در آمريكای شمالی بيش از 3٠٠٠٠٠ دالر در سال با 

جايگزينی روغن Hydrobrite صرفه جويی كرده است. 
داده های رئولوژيكی نشان می دهد كه Hydrobrite دارای ويژگی های پردازشی مشابه با پارافين وكس است. 

HYDROBRITE OIL VS.  PARAFFIN WAX 
IN TYPICAL NSF PVC PIPE COMPOUND

 165F Paraffin Hydrobrite PVC Oil

Use level, phr 1. 2 1. 5

Fusion time, min 6:08 6:08

Initial fusion Torque, mg 1017 982

Torque at Fusion, mg 2098 2144

Equilibrium Torque, mg 1450 1450

Degradation Time, min 28:08 28:04

 HDT با جايگزينی پارافين وكس با روغن هيدروبريت ، كاهش قابل توجهی )حدود 1 درجه سانتيگراد( در
) دمای خمش حرارتی( وجود دارد.  هيدروبريت همچنين نتايج آزمون ضربه ايزود را يكسان با نتايج حاصل از 

وكس پارافين ارائه می دهد. 
 همانطور كه در نمودار نشان داده شده است، ويژگی های جوی روغن هيدروبريت معادل وكس است.  تفاوت 

در تغيير رنگ )E( برای دو سايدينگ سفيد و خاكستری تيره تحت هوازدگی تسريع شده ناچيز است. 
عملكرد كمی بهبود يافته با Hydrobrite در سايدينگ سفيد را می توان به سطوح باالتر روان كننده نسبت 

داد ، كه باعث می شود »سايش« كمتری در پليمر هنگام پردازش وجود داشته باشد. 
 600mm 600، اتصاالت تحت فشار از 40 تاmm در لوله   های تحت فشار از قطر 40 تا Hydrobrite

و لوله   های فاضالب ثقلی از 110 تا 900mm استفاده می شود. 



٦٠

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

موضوعاتی كه در اين كنفرانس مورد بحث قرار می گيرد:

  روند بازار در صنعت  pvc شامل داده های بازار آسيا و جهان
  روندهای جهانی در صنعت پليمر

  آخرين پيشرفت ها در افزودنی ها، از نوآوری های جديد  گرفته تا منابع تجديد پذير، 
جايگزين ها ، انتخاب ها و  معرفی مواد افزودنی از رده خارج شده

  جزئيات مربوط به فرموالسيون لوله  ، پروفيل، كابل، محصوالت پزشكی ، خودرو، كف 
پوش، كفش، مبلمان و بسته بندی و ساير موارد 

  Banyan Tree  اين كنفرانس  16-17 سپتامبر 2020 در تايلند ، بانكوک هتل
به مدت 2 روز و با حضور 22 سخنران برگزار خواهد شد.  هزينه اين كنفرانس 

145 دالر است. 

PVC كنفرانـس فرموالسيـون  

بـرای کسـب اطالعــات بیشـتـــر بـه سایـــت

w w w .  a m i .  l t d / a t t e n d - P V C - A s i a
مراجـــعه فرمایید. 



٦١

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

خواندنی کاربردی

  تحقيق- كليات
تبديل شد.   نگرانی  به  دهه 197٠  در  لوله    از  نفوذ  موضوع 
از آن زمان تاكنون اين موضوع به طور كامل مورد مطالعه قرار 
همچون مستقلی  محققان  توسط  مقاالت  از  بسياری  و   گرفته 

 BERENS، PFAU، PARK و VONK منتشر شده است.  برخی 
از يافته های آنان به شرح زير است:

  اگر آلودگی های آلی خاك از طريق ديواره های لوله   آب يا 
مواد واشر نفوذ كنند، كيفيت آب می تواند تحت تاثير قرار گيرد. 

  بيشتر رخدادهای  نفوذ از لوله   شامل آلودگی های  خاك 
حاصل از فراورده های نفتی مربوط به خودرو است. 

بيشتر  نفوذ  برابر  در  موثر  مانع  يك   PVC لوله   های     

آالينده های زيست محيطی است
  لوله   های PVC در فعاليت های شيميايی آلی پايين عماًل غير 

قابل نفوذ هستند. 
   %82 از رخدادهای نفوذ در لوله   های پلی اتيلن و پلی 

بوتيلن اتفاق می افتد. 

 PVC برای  گازولين-  به  آلوده  خاک های    
 PE مشکلی ايجاد نمی كند و مشکل عمده برای

است
آمريكا  آب  انجمن  تحقيقاتی  بنياد   2٠٠7 سال  در 
تاثير  عنوان  با  تفصيلی  تحقيقاتی  پروژه  يك   )AWWARF(
هيدروكربن ها بر لوله   های PE/PVC و واشر های لوله   منتشر كرد 

)ONG  و همكارانش( در اين گزارش آمده است كه  لوله   های  
PVC به مدت بيش از 2 سال در  معرض گازولين و بنزين اشباع 
شده از آب بودند و بنابراين بدون در نظر گرفتن سطح آلودگی 
می توان از لوله   های  pvc در خاك های آلوده به بنزين استفاده 

كرد. 
  برای لوله   پلی اتيلن اين مطالعه نتيجه گيری كرد:

  بنزين به سرعت از طريق لوله   های PE در كليه غلظت های 
اشباع و شرايط آلوده خاك نفوذ می كند. 

  برای اهداف عملی، هيچ سطحی از آلودگی وجود ندارد كه 
در آن لوله   PE در برابر بنزين يا حالل های كلردار مقاوم باشد. 

  ذكر اين نكته حائز اهميت است كه نفوذ بدون توجه به 
غلظت خارجی رخ می دهد. 

PVC  واشر لوله   های  
 از آنجايی كه واشرها  در مقايسه با لوله    PVC قابل نفوذ تر 
است، مطالعات AWWARF نشان داد كه محل های اتصال واشر 
آب بند در برابر نفود نسبت به لوله   های PE حساسيت كمتری دارد. 

PE  نفوذ: نگرانی در مورد لوله   ی  
 نفود از طريق لوله   ی  PE در حضور غلظت های پايين از 
آلودگی بنزين رخ می دهد.  اين مسأله استفاده از لوله   های  PE  را 
برای بسياری از پروژه هايی كه در حال حاضر آلودگی وجود دارد 

يا ممكن است در آينده وجود داشته باشد، مشكل ساز می كند. 

PVC  مزايای – PE  و PVC  نفوذ از لوله   های

 References: “Prediction of Organic Chemical Permeation Th rough PVC Pipe,” Berens, A. ; “Impact of
 Hydrocarbons on PE/PVC Pipes and Pipe Gaskets,” Ong, S.  et al; Permeation of Plastic Pipes by Organic
 Chemicals, Park, J.  et al; “Phase III Report on Evaluation of Permeation of Organic Solvents Th rough Polyvinyl
 Chloride, Asbestos Cement and Ductile Iron Water Pipes,” Pfau et al; “Permeation of Organic Soil Contaminants
 Th rough Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Asbestos Cement and Concrete Water Pipes,” Vonk, M. ; Handbook
of PVC Pipe, Uni-Bell

 PVC  لوله   های 
یک مانع موثر در 
برابر نفوذ بیشتر 

آالینده های زیست 
محیطی است

  لوله   های PVC در 
فعالیت های شیمیایی 

آلی پایین عمالً غیر 
قابل نفوذ هستند. 

   %82 از رخدادهای 
نفوذ در لوله   های پلی 

اتیلن و پلی بوتیلن 
اتفاق می افتد. 
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اغلب مهندسان صنايع سؤاالتی درباره محصوالت CPVC  دارند ، از جمله اينكه ، فرايند توليد CPVC چگونه است، چرا 
بهتر از ساير مواد است و در نهايت ، محصوالت CPVC را از كجا می توان خريداری كرد؟

در مهندسی و توليد CPVC صنعتی ، هر مرحله از مواد اوليه تا PVC، PVC تا CPVC و CPVC تا محصول نهايی بسيار 
مهم است.  

نمودار زير به عنوان يك مرجع آسان برای فرآيند مهندسی و توليد CPVC درج شده است. 

CPVC  مواد اوليه مورد استفاده در لوله  
تمام محصوالت CPVC كه امروزه در كارخانجات صنعتی از قبيل لوله  ، اتصاالت ، ورق و مجرای سيم و كابل استفاده 

می شوند ، از دو ماده جداگانه: كلر و اتيلن شروع شدند. 
كلر يكی از محصوالت جانبی فرآوری نمك های قليايی كلردار است.  اتيلن از نفت خام كه در تاسيسات ويژه ای به 
نام كراكر)نورد اكسيد شكن( قرار داده شده است، استخراج می شود .  سپس توليدكنندگان  اين دو ماده را با هم واكنش 

)EDC( می دهند تا يك ماده مايع شيميايی جديد تشكيل شود: اتيلن دی كلرايد
سپس ، از طريق يك فرآيند اكسی كلريناسيون ، EDC آبگيری می شود، حرارت داده می شود و در نهايت به مونومر 

وينيل كلريد )VCM( شكسته می شود. 
وينيل كلرايد در فرم مونومر خود هيچ كاربرد واقعی ندارد ، زيرا تحت شرايط عادی يك ماده حد واسط شيميايی ناپايدار 

و گازی است.  برای حفظ حالت مايع بايد تحت فشار نگه داشته شود. 
الزم است مونومر وينيل كلريد به پليمر) زنجيره ای از مونومرها ( تبديل شود تا محكم ، پايدار و قابل استفاده گردد.  

چگونه CPVC صنعتی ساخته شده است:
از مهندسی مواد تا توليد نهايی
By: Jorge Solorio on May 24th, 2018

گردآوری و ترجمه:
اسرين مراديان
مدير كنترل كيفيت 

شركت نيک پليمر كردستان



٦٣

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

خواندنی کاربردیخواندنی کاربردی

برای انجام اين كار ، توليد كنندگان VCM را در يك راكتور با فشار باال پليمريزه می كنند و پلی وينيل كلريد يا PVC تشكيل 
می شود. 

  ، corzanتوليد كنندگان رزين پی وی سی را توليد می كنند و آنها را به تاسيسات توليدی مانند سيستم های صنعتی
كه در آن از PVC برای تشكيل CPVC استفاده می شود ، می فرستند.  توليد كنندگان PVC همچنين ممكن است گرانول  

را به كارخانه های PVC ارسال كنند تا برای محصوالت نهايی PVC قالبگيری شوند. 

CPVC به PVC تبديل  
سيستم های صنعتی PVC  corzan را به CPVC تبديل می كند.  شما می توانيد بخشی از فرآيند را در نمودار باال 

مشاهده كنيد ، كه بوسيله نقطه چين مشخص شده است. 
پی وی سی محبوبيت زيادی دارد زيرا  استحكام و قابليت قالبگيری دارد.  توليد كنندگان می توانند آن را گرم كرده و 

آن را به انواع مختلف محصوالت مانند لوله  ، ديوارپوش ، عايق كابل و… تبديل كنند. 
برای ايجاد  اين مزايا در CPVC ، هموپليمر PVC در معرض يك واكنش كلريناسيون قرار می گيرد.  كلر )CL2( و رزين 
PVC از طريق يك مكانيسم پايه ای راديكال آزاد واكنش می دهند ، كه به طور معمول با انرژی حرارتی و / يا ماوراء بنفش 

آغاز می شود. 
شكل زير تفاوت مولكولی بين CPVC )سمت چپ( و PVC )راست( را نشان می دهد ، كه افزايش اتم های كلر بزرگ 

)قرمز( افزايش محافظت از زنجيره كربن را نشان می دهند. 

در PVC ، اتمهای كلر 25٪ از محل های پيوند را اشغال می كنند و مابقی توسط هيدروژن پر می شوند.  برعكس ، در 
زنجيره كربن CPVC تقريباً ٤٠٪ از محل های پيوند دهنده با كلر پر می شود.  افزايش اندازه مولكولهای بزرگ كلر ، كليدی 

برای محافظت از زنجيره كربنی در برابر تجزيه و تخريب است. 
قابل توجه ترين تغيير از PVC به CPVC ، دمای تغيير شكل حرارتی و رده فشاری در دماهای باال است.  PVC برای 
برای   CPVC بندی فشاری شده است ، در حالی كه  فارنهايت )6٠ درجه سانتيگراد( رده  تا دمای 1٤٠ درجه  استفاده 
استفاده تا 2٠٠ درجه فارنهايت )93. 3 درجه سانتيگراد( تأييد شده است.  هنگامی كه برنامه های فرآيند صنعتی  برای 

كاربردهای با درجه حرارت باالتر و يا فشارهای باالتر باشند، استفاده از CPVC محتمل تر است. 

در PVC ، اتمهای 
کلر ٢5٪ از محل های 

پیوند را اشغال 
می کنند و مابقی 

توسط هیدروژن پر 
می شوند.  برعکس ، 

در زنجیره کربن 
CPVC تقریباً 4٠٪ از 
محل های پیوند دهنده 

با کلر پر می شود.  
افزایش اندازه 

مولکولهای بزرگ کلر ، 
کلیدی برای محافظت 
از زنجیره کربنی در 

برابر تجزیه و تخریب 
است
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پس از تشكيل رزين CPVC از PVC ، سيستم های صنعتی Corzan آن را با افزودنی هايی تقويت می كنند كه باعث 
بهبود ساير خصوصيات ذاتی مانند مقاومت در مقابل تخريب UV می شوند. 

سرانجام ، كامپاند CPVC به صورت گرانول يا پودر توليد می شود.  توليد كنندگان رزين CPVC )مانند سيستم های 
صنعتی Corzan( برای كارخانه های هم صنف خود كه توليد كننده لوله ، اتصاالت و ورق هستند توليد می كنند.  توليد 

كنندگان رزين بايد كامپاندهايی را توليد كنند كه متناسب با برنامه ونياز توليد كنندگان باشد. 
 

  ذوب رزين CPVC به محصوالت نهايی
دو فرآيند متداول برای توليد محصوالت نهايی CPVC وجود دارد: اكستروژن و قالب گيری تزريقی. 

 
CPVC اكستروژن  

برای توليد محصوالت در اشكال طوالنی و پيوسته مانند لوله  و ورق، اكستروژن استفاده می شود.  در اكستروژن ، توليد 
كنندگان پودر CPVC را می برند و آن را درون يك اكسترودر تغذيه می كنند.  اكسترودر آن را ذوب كرده و مذاب را تا دای 
هد )سرقالب( به جلو می راند ، دای هد مذاب را تا حد ممكن به طور يكنواخت پخش می كند و آن را به شكل نهايی شكل 
می دهد.  سپس لوله  يا ورق خنك می شود ، سخت می شود ، بريده می شود و برای استفاده آماده می شود.  معموالًً لوله  در 

طول های 1٠ يا 2٠ فوت  و ورق ٤ در ٨ فوت توليد می شود.  )در آمريكای شمالی(. 
اكستروژن برای توليد لوله  و ورق كارآمد است زيرا دستگاه می تواند به طور پيوسته كار كند ، تا زمانی كه مواد به 

سيستم وارد شود، بايد محصول جديد در حال توليد باشد. 

CPVC قالبگيری تزريقی  
از  كنندگان  توليد   ) فلنجی  تبديل های  اتصاالت ، شيرآالت ،  )مانند  در دسترس   CPVC ساير محصوالت  توليد  برای 
گرانول های  CPVC برای قالبگيری تزريقی استفاده می كنند.  آنها از دستگاههايی )مانند نمونه های موجود در تصوير زير( 

با يك قيف در باال استفاده می كنند كه مقدار مشخصی از CPVC را وارد سيستم می كند. 
سيستم از يك مارپيچ برای ذوب شدن CPVC در فشار باال استفاده می كند و آن را به داخل قالب مورد نظر هدايت 

می كند.  پس از چند ثانيه خنك شدن ، CPVC در قطعات كاماًل شكل يافته و آماده استفاده از قالب خارج می شود. 

 
درباره CPVC بيشتر بياموزيد

با درك اساسی در مورد نحوه ساخت و توليد CPVC ، آيا می خواهيد بدانيد چگونه CPVC به برنامه های فرآيند صنعتی 
اعتبار می دهد؟ اين گزارش ويژه پردازش مواد شيميايی را بررسی كنيد تا ببينيد عملكرد CPVC از نظر فشار ، دما ، مقاومت 

در برابر خوردگی ، نصب و هزينه آن چگونه است. 

قابل توجه ترین تغییر 
 ، CPVC به PVC از
دمای تغییر شکل 
حرارتی و رده فشاری 
در دماهای باال است.  
PVC برای استفاده 
تا دمای ١4٠ درجه 
فارنهایت )٦٠ درجه 
سانتیگراد( رده بندی 
فشاری شده است ، 
 CPVC در حالی که
برای استفاده تا ٢٠٠ 
درجه فارنهایت )٩٣. 
٣ درجه سانتیگراد( 
تأیید شده است.
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گردآوری و ترجمه:
اعظم مرسلی

شركت پليمر پارس امين

  معرفی
اكسترودرهای دوقلو دارای دو مارپيچ يكسان در هم فرو رفته هستند كه در يك سيلندر قرار گرفته اند.  مارپيچ ها می توانند 

موازی يا مخروطی باشند. 
در طول اكستروژن دو مارپيچ - CPVC / PVC  انتقال داده شده، فشرده سازی، گاز زدايی، ذوب ، خمير شده و در نهايت در 

بهينه ترين حالت فيوژن و قبل از ورود به قالب كاماًل همگن و يكنواخت می شوند. 
اكسترودر های دو مارپيچ، بر اساس موقعيت مارپيچ ها، در مقابل هم، به دو دسته در هم فرورونده1 و جدا از هم 2 تقسيم 
می شوند.  در حالت در هم فرورنده، به هنگام چرخش، پره يك مارپيچ در كانال مارپيچ ديگر وجود دارد، به عبارتی ديگر اگر مسير 

پره مارپيچ ها با همديگر برخورد داشته باشند، حالت در هم فرورونده است. 
اگر پره ها به گونه ای يكديگر را قطع كنند كه قسمت نوك پره ی يكی از پيچ ها با كف كانال )يا ريشه ی( پيچ ديگر تماس 
داشته باشد، به نحوی كه فضای ميان پره ی يك مارپيچ و كانال پيچ ديگر در حداقل ممكن قرار گيرد، كامالً در هم فرورونده3 
ناميده می شوند.  اكسترودرهای دو مارپيچ ناهمسوگرد٤ كاماًل در هم فرورونده، در واقع پمپهای جابجايی مثبت مستقل از 

اصطكاك هستند و برای پليمرهای حساس به گرما مانند CPVC/ PVC طراحی شده اند. 
انتقال كامل مثبت مواد به جلو، به دليل فضای بين پره های مارپيچ و سيلندر امكانپذير نيست.  از اين رو با افزايش فضا به دليل 

سائيدگی، خروجی نيز كاهش می يابد.  
مارپيچ های موازی و مخروطی هردو برای توليد محصوالت  UPVCاستفاده می شوند.  

توليدكنندگان مختلف مدعی مزايای اكسترودرهايشان هستند.  شركت سينسيناتی5  در ساخت اكسترودرهای مخروطی 

1  intermeshing
2  Non-intermeshing
3  Fully-intermeshing
4  Counter rotating
5  Cincinnati

مقايسه اكسترودرهای دو مارپيچ موازی و 
مخروطی جهت توليد لوله  های پی وی سی
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پيشگام می باشد، در حالی كه توليدكننده هايی مانند باتنفلد6 اكسترودرهای مارپيچ موازی را معرفی كرده بودند.  
در اكسترودرهای مخروطی ، اكسترودر بر اساس  قطر مارپيچ، در انتهای بخش انتقال مذاب)سنجش(7 تعيين می شود.  در 

حالی كه در اكسترودرهای موازی قطر پره، مبنای اندازه ی اكسترودر می باشد. 
ثابت شده است كه خروجی اكسترودر مخروطی 5٠ ميلی متر با اكسترودر موازی 65 ميلی متر مطابقت دارد .  برای چنين 

اكسترودرهايی، قطرمارپيچ در بخش خوراك٨ 1٠٠ ميلی متر است .  
قطر كمتر در بخش انتقال مذاب، باعث نيروی محوری كمتر روی مارپيچ ها می شود .  

در اكسترودرهای مخروطی، ميزان نرم شوندگی)ذوب شدن(PVC  عمدتاً از طريق دمای سيلندر و مارپيچ ها به جای برش 
كنترل می شود كه منجر به كاهش قابل توجه آمپراژ و صرفه جويی مصرف برق در دور باالتر می گردد.  

ادعا می شود كه با افزايش طول بخش های فرآيندی و كاهش شيب مخروطی در اكسترودر های مخروطی، در مقايسه با 
مدل های قبلی، در طراحی های جديد می توان به مساحت سطح مارپيچ  مشابه با اكسترودر های موازی رسيد. 

اين افزايش طول بخش های فرآيندی، همچنين  امكان پيش گرمايش مواد را فراهم می كند .  در بخش نرم شوندگی ، سطح 
در هم فرورونده،  در مورد مارپيچ های مخروطی بيشتر از مارپيچ های موازی است كه اين موضوع باعث ورود انرژی بيشتر و كنترل 

شده بواسطه برش می شود. 
از طرف ديگر در ناحيه سنجش، سطح در هم فرورونده در مارپيچ های مخروطی كمتر از مارپيچ های موازی است كه اين امر، 

ورود انرژی برشی كمتری را فراهم می كند .  
 قطر كوچكتر در ناحيه انتقال مذاب، سرعت برشی را بيشتركاهش می دهد.  بنابراين از ورود انرژی ناخواسته به مواد مذاب، 

جلوگيری می شود و تقويت فشار با تنش كمتری روی مواد به دست می آيد. 
سرعت برشی كمتر به معنای افزايش دمای كمتر، تخريب كمتر و كاهش تورم دای می شود.  در نتيجه، اين مقدمات، فرآيند 

توليد محصوالت CPVC را تسهيل می كند .  
برای كاهش گشتاور و ساييدگی بين مارپيچ و سيلندر، فرآيند فيوژنPVC/CPVC 9 به سمت ناحيه سنجش جابجا می شود.  

در اينجاست كه  افزايش فشار برگشتی1٠ رخ می دهد.  
انتظار می رود كه فشار برگشتی، رابطه مستقيمی با مساحت سطح مقطع برش خورده بخش انتقال مذاب داشته باشد. 

برای دستيابی به پخت در مرحله بعدی، نسبت روان كننده خارجی / داخلی با غلظت بيشتر روان كننده خارجی تنظيم 
می شود. 

مالحظات عمومی برای مارپيچ های مخروطی درمقابل مارپيچ های موازی 
1-مارپيچ های موازی به قدری نزديك هم هستند كه تأمين كردن ياتاقان های كف گرد مناسب برای نگهداری آنها ،  امری 
مشكل است.  بديهی است كه يك شفت مارپيچ بايد بلند تر از ديگری باشد تا بتوان ياتاقان كف گرد مناسب را جا داد.  در مورد 
مارپيچ های مخروطی، اين مشكل به دليل قطرهای بيشتر در انتهای بخش خوراك كه فاصله مناسبی بين مارپيچ ها  ايجاد می كند، 

حل می شود.  اين امر امكان استفاده از ياتاقانهای كف گرد استاندارد و سيستم دنده ای توزيع ناهموار را فراهم می كند. 
2- اكسترودرهای مخروطی ناهمسوگرد، دارای بخش بزرگ خوراك هستند كه باعث جاگرفتن تركيب با دانسيته توده كمتر 

می شود.  اين امر قابليت نگهداری تركيبات گوناگون را فراهم می كند. 
3-در طی يك دوره زمانی به دليل سايش، ميزان خروجی در مارپيچ موازی به تدريج كاهش می يابد.  در حالی كه در مورد 

مارپيچ مخروطی، ميزان خروجی می تواند به علت گامهای جديد تناوبی حفظ شود. 
٤- هنگامی كه پليمر در حال نرم شدن است ، نيروهای خارجی به مارپيچ ها اعمال می شوند.  اين نيروها با باالرفتن ويسكوزيته 

پليمر افزايش می يابد.  اثر اين نيروها  اين است كه نيروهای نابرابری روی شفتهای مارپيچ و ياتاقانهای آنها اعمال می شوند.  
نيروهای نامتعادل كه روی مارپيچ ها اعمال می شوند با افزايش طول مارپيچ ها، مشكل انحراف طولی را باعث می شوند.  

يك مزيت مشخص مارپيچ های دوقلوی مخروطی اين است كه مقاومت بيشتری در مقابل خمش دارند. 
5- ناحيه فشار، يك آببندی برای بخش گاززدايی فراهم می كند تا پودر از بخش خوراك كشيده نشود. 

6  Battenfeld
7  Metering section
8  Feeding section
9  Fusion
10  Back pressure

در اکسترودرهای 
مخروطی ، اکسترودر 
بر اساس  قطر مارپیچ، 
در انتهای بخش انتقال 
مذاب)سنجش( تعیین 
می شود.  در حالی که 
در اکسترودرهای 
موازی قطر پره، 
مبنای اندازه ی 
اکسترودر می باشد
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  1. مقدمه : 
تمام اعمالی كه به طور موثر شرايط لوله  های مورد استفاده را ارزيابی می كند، ضروری است تا هدف سازمان آب را كه ، 
ارائه مديريت پايدارخدمات آبی برای تبديل استراليای غربی ، به مكانی عالی جهت زندگی و سرمايه گذاری است، فراهم 
نمايد .  عواقب خرابی لوله  فقط بار مسئوليت اقتصادی  برای مصرف كننده و تامين كننده )سازمان( ندارد ، بلكه شامل 

تاثيرات زيست محيطی و اجتماعی چشمگير نيز می باشد .  
يك شكست غير منتظره ممكن است باعث صدمه زدن به محيط اطراف شود و ايمنی مردمی كه در آن محيط  قرار دارند 
به خطر بيفتد .  درثانی در نتيجه ی كمبود آب، يك شبكه ناكارامد و قطعی های ناخواسته برای آبرسانی را در پی خواهد 
داشت .  كمبود آب بيشتر از همه منجر به خشك شدن محيط زيست می شود و هزينه های نامشهود زيادی برای سازمان 

از طريق نارضايتی مصرف كننده و قطعی های برنامه ريزی نشده در شبكه را به دنبال دارد .  
نصب ها و بهره برداری های بسياری از لوله  های سازمان، اخيرا با مواد PVC عجين شده است .  

از زمانی كه  سازمان در سال 19٨5 استفاده از PVC را به طور گسترده شروع كرد ، اين مواد خوب عمل كرده است .  
در حال حاضر 26% لوله  های آب شيرين و 67% لوله  های فاضالبی در WA كه به طور كلی بيشتر از 2٠2٠٠ كيلومتر 

است، از لوله  ی PVC ساخته شده اند .  
لوله  های PVC به علت وزن سبك ، توليد ارزان، مقاومت در برابر خوردگی و قابليت انعطاف پذيری مد نظر قرار گرفته اند .  
با استفاده مداوم سازمان از لوله  های PVC جديد و نصب هايی كه انتظار می رود در آينده انجام شود ، گسترش يك 
پايگاه علمی كاربردی برای بررسی رفتار و عملكرد  لوله  PVC  و ارزيابی شرايط موثر برای لوله  های موجود و لوله  های نصب 

شده جديد، امری ضروری است. 
مكتب فكری كنونی ، عمرخدمت رسانی يك لوله  PVC كه به خوبی پردازش و نصب شده  است را 5٠ سال تخمين 
می زند .  از آنجا كه PVC يك ماده نسبتا جديد در كاربرد لوله  است، زمان كافی برای آناليز عملكرد لوله  PVC در مدت 
زمان طول عمر، وجود ندارد .  عالوه بر آن لوله  PVC مسيری را در جهت تداوم پيشرفت هايی در كيفيت توليد و رو آوردن 
به شاخصه های بهبود كارايی از لحظه نصب اوليه لوله  توسط سازمان  تجربه كرده است.  اين امر، به تمايل جمعی صنعت 

برای درك بهتر ماده PVC در كاربردهای لوله  بر ميگردد. 
عالوه بر پيچيدگی موضوع، خرابی های لوله  می تواند از تركيب عوامل مختلف ناشی شود كه در شرايط مختلف، ميزان 

بررسی تاثير خرابی
PVC  در ويژگی مکانيکی و عملکرد لوله 

چكيده : 
لوله  های پلی وينيل كلرايد )PVC( به بخش مهمی از سيستم های توزيع و شبكه آبی در سراسر جهان 
تبديل شده اند ، كه علت اين امر در درجه اول به توليد ارزان ، وزن سبک و ماهيت بی اثر آن نسبت داده 

می شود. 
اخيرا 39% از 52000 كيلومتر  لوله  های فاضالبی /آب شيرين از PVC ساخته شده اند ، كه با  اين درصد، 
انتظار افزايش استفاده بيشتر از لوله  های PVC  نيز هست .  با  اين وجود ، سازمان آب، افزايش تعداد 
لوله   نگرانی ها در مورد كارايی و شايستگی  افزايش  به تبع آن  و   ، PVC لوله   غير منتظره خرابی های 
PVC را تجربه كرده است .  هدف اين پژوهش كاهش اين نگرانی ها از طريق گسترش پايه علمی در مورد 
كارايی لوله  PVC است تا بتواند به طرز موثری شرايط لوله  های PVC در حال استفاده را ارزيابی كند .  
آناليز داده ها برای تعيين روند عملكرد لوله  های PVC ، همچنين برای شناسايی هرگونه عوامل اساسی 
خرابی لوله  انجام شد .  داده ها نشان داد هيچ نوع حالت خرابی اساسی به تنهايی وجود ندارد ،  اما داده ها 
افزايش تكرار در خرابی ها را دوباره تصديق كرد.  عالوه بر آناليز داده ها ، آزمون مكانيكی برای تعيين 
تغييرات در ويژگی مواد كه به علت برخی عوامل مانند سن ، دما  و حضور خراش هاست، انجام گرديد .  

گردآوری و ترجمه:
نيوشا دولت آيادی

مدير كنترل كيفبت
 شركت پليمر توس
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تاثير متفاوتی دارند.  با توجه به اينكه تحقيق و بررسی های خارجی به اندازه كافی كاربردی نبوده و در برگيرنده نيازهای 
سازمان نيستند، بسيار حياتی است كه سازمان، مطالعات خود را انجام دهد .  انتظار می رود پس از اتمام اين پروژه، دانشی 
براساس اجرای مدل های  برآورد شده شرايط، كه فقط لوله  های PVC  استفاده شده سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد، 
رويكرد  به يك  واكنشی  رويكرد  از يك  استفاده،  PVC در حال  لوله  های  نشان می دهد كه  پژوهش  يابد.  اين  گسترش 

پيشگيرانه می رسند و تا حد زيادی برای سازمان مفيد خواهد بود .  

  اطالعات پيش نياز :
نوع ماده PVC به كار رفته در لوله  ای كه از آن برای انتقال سيال استفاده شده از نوع PVC نرم نشده يا به عبارت ديگر 
PVC سخت است ، اخيرا در سازمان دو نوع ماده PVC سخت استفاده شده بود كه  در جدول 1 توضيح داده شده است 

كاربرد و توضيحات نام كامل موضوع

PVC-U)پی وی سی  سخت )نرم نشده
نوع لوله  اصلی كه قبال به وسيله سازمان نصب شده بود،اولين نوع 

PVC سخت ، به عنوان فرم قديمی PVC تلقی می شود

PVC-Mپی وی سی اصالح شده
افزودن يك نوع اصالح كننده موثر كه شكل پذيری و چقرمگی 

شكست را بهبود می بخشد .  لوله  PVC-M اخيرا به وسيله سازمان 
نصب شده و از آن به عنوان فرم جديد PVC ياد می شود 

جدول 1 : انواع لوله  PVC استفاده شده به وسيله سازمان

نتيجه پژوهش روی موقعيت  نكرده است ، در  را نصب  PVC-U جديد  لوله   هرچند سازمان در حال حاضر خطوط 
كنونی سازمان  متمركز است .  نسبت دقيق PVC-U در مقابل PVC-M در حال حاضر در شبكه ناشناخته است ، بنابراين 

پژوهش روی هر دو نوع لوله  PVC تمركز می كند.  
عالوه بر آن لوله  PVC برای انتقال كيفيت های مختلف آب و  در حالت های فشاری مختلف استفاده شدند كه به طور 

خالصه در جدول 2 آمده است :

جريان بدون فشار جريان تحت فشار نوع آب

0%100%آب شيرين

3 .90%7 .9%فاضالب

جدول 2 : انواع كاربرد لوله  PVC در سازمان

  2.  روند كار :
روند برنامه تحقيقاتی پيش رو به صورت دوكار اصلی به ترتيب زير است :

هدففعاليت

آناليز داده
PVC  درك و فهم موقعيت كنونی و استفاده مرتبط لوله

شناسايی هرگونه روند در خرابی ها  يا علت خرابی ها 

بررسی تغيير در خواص مكانيكی كه ناشی از عوامل مختلفی است تست های آزمايشگاهی

جدول 3 : اهداف و كارهای اصلی پژوهش
آناليز داده ها ، از طريق شناسايی روند خرابی و شناسايی آن دسته از خواص PVC كه نيازمند  از  يافته های حاصل 

بررسی بيشتری هستند، به شكل گيری تست های آزمايشگاهی كمك كرده است. 
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1-2 مجموعه داده و آناليز 
داده ها با انجام تحقيقات مختلف در بانك اطالعاتی سازمان جمع آوری شده بود، همه داده ها ادغام و فيلتر شده بودند 

تا اطمينان حاصل شود كه نتايج داده های جمع آوری شده می تواند آناليز و مقايسه شوند .  
آناليز روی مجموعه داده ها به علت دسترسی يا تناقض در اطالعات گاهی اوقات محدود می شد.  برای مثال آناليز نرخ 
خرابی در مقابل عمر لوله  را می توان فقط به صورت محلی نشان داد.  اين به خاطر اين است كه اطالعات خرابی از محل 
سفارشات كاری گرفته می شود كه عمر لوله  ها را ارائه نمی دهد.  تيم GIS ) سيستم های اطالعات جغرافيايی( می توانند 
منبع اين اطالعات باشند اما فقط اين اطالعات برای سفارشات كاری لوله  های آب شيرين از سال 2٠٠5 جمع آوری شده 
بود.  اطالعات مهم با توجه به داده های جمع آوری شده مانند آنچه در باال شرح داده شده بود هنگامی كه آناليز ها انجام 

شد به طور كامل در نظر گرفته شد. 
اولين هدف آناليز داده ها كه در جدول 3 ذكر شده است، درك عملكرد و استفاده PVC  را به طور واضح تری ارائه 
می دهد.  در ابتدا لوله   PVC با توجه به ميزان هر ماده ای كه به صورت ساالنه مدفون شده و خواص هر ماده كه در شبكه 
سهم داشته با ديگر مواد مقايسه شد.  بعد از آن، آناليز بيشتر PVC  با بررسی مدت زمان عمليات در مقابل پارامترهايی 
مانند منطقه عمليات، قطر لوله  و سال نصب انجام شد.  هدف دوم آناليز كه برای پروژه بسيار حياتی است نرخ خرابی ها 
يا عوامل خرابی هاست كه تالش شده تا پيدا شوند.  برای انجام اين كار خرابی های PVC با توجه به نرخ های خرابی ) ( كه 

در ارتباط با پارامترهای معينی است بررسی شدند.  اين پارامترها عبارتند از: 
عمر خرابی 
سال نصب
سايز لوله 
نوع آب 

نوع جريان
منطقه

زمان
2-2  تست مكانيكی

تست های مكانيكی برای تعيين تاثيرات دما، سن و  وجود خراش روی خواص ماده انجام گرفتند. لوله  هايی كه برای اين 
تست ها استفاده شدند به صورت زير است: 

DN 150 و PVC-U
DN 200 و PVC-U
DN 100 و PVC-M

با محدوديت روی دسترسی انواع نمونه ها و ايجاد محيط های تست، انواع تست ها به صورت كلی مطابق با جدول ٤ 
هستند:

پارامترها

سندماشكاف ها

PVC-M
PVC-U

PVC-M
PVC-U

PVC-Mاستحكام كششی

ت ها
تس PVC-M

PVC-U
PVC-Mاستحكام خستگی

PVC-M
PVC-U

PVC-Mسختی

                                                جدول ٤: خالصه انواع نمونه ها برای هر تست



٧٠

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

عـلـمی

2. 2. 1 محيط های تست
محيط های تست به صورت زير ايجاد شدند:

پارامترتوصيف محيط

سننمونه ها از يك مزرعه وقتی يك بخش از لوله  خراب شده بود، استخراج شدند

يك جعبه دمايی مقوايی با دو عدد سشوار برای تست كشش، و يك آون باز برای 
سختی استفاده شده بود. پس از رسيدن به دمای مطلوب برای مدت 5 دقيقه ، تست 

مورد نظر انجام می شود
دما

خراش ها )شكاف ها(تيم كاری UWA خراش هايی با  اندازه عمق هايی متغير ايجاد كردند

جدول 5  - ايجاد محيط هر تست
2-2-2 تست سختی

ASTM D 2240 مطالبق با استاندارد shore D DUROMETER  تست سختی لوله  مورد نظر با استفاده از يك دستگاه 
 انجام شد.  اين تست مقاومت نمونه را تا تغيير شكل مواد، ناشی از اعمال باری با مقدار ثابت از يك شئ نوك تيز اندازه 

گيری می كند. 
3-2-2 تست كشش

تست كشش با دستگاه INSTRON 5982 مطابق با استاندارد AS 1145  انجام گرديد.  تست كشش تا زمان پارگی 
با  سرعت  2٠ ادامه خواهد داشت.  نمونه تست از طول لوله  به وسيله ماشين CNC درست شده است.  

4-2-2 تست خستگی
تست خستگی با  دستگاه مدل  INSTROMN 8501 يك ماشين هيدروليك برای حركت چرخه ای انجام خواهد 
شد.  يك دامنه تنش MPa 30 در فركانس HZ 4 تا زمان خرابی مواد اعمال می شود و تعداد چرخه ها نيز برای آناليز 

ثبت خواهد شد.  ابعاد دمبل نمونه مانند تست كشش خواهد بود. 

  3.  بحث و نتايج
3-1 آناليز داده ها

يافته های اصلی به طور خالصه در جدول 6 به صورت زير آمده است:

پارامتريافته ها

هيچ روند نرخ خرابی اساسی مرتبط با سن وجود ندارد.  يك افزايش خطی تا زمان 17 سال و 
سپس يك كاهش خطی تجربه شده است

سن

با توجه به زمان خدمت رسانی، نرخ های خرابی نسبتا ثابت هستند اخيرا يك كاهش جزئی در 
نرخ خرابی برای لوله  هايی كه نصب شده بود وجود داشت. 

سال نصب

سايز لوله نرخ های خرابی برای لوله  های با قطر های متغير، ثابت هستند
نوع آبنرخ خرابی ها برای لوله  های آب شيرين 3. 5 برابر بيشتر از لوله  های فاضالبی بود
نوع جرياننرخ خرابی برای لوله  های تحت فشار 5 برابر بيشتر از لوله  های بدون فشار بود

منطقهتمام مناطق تقريبا نرخ خرابی ثابتی داشتند
زماننرخ خرابی به صورت ساالنه تقريبا ثابت است

جدول 6 - يافته هايی از آناليز داده ها 
بيشتر يافته ها در راستای انتظارات به قرار زير بود:

تنش های  بنابراين  باالتری هستند  فشارهای  معرض  در  آنها  داشتند چون  باالتری  خرابی  نرخ  فشار  تحت  لوله  های 
بزرگتری هم در آنها تجربه شد. بايد  اين را بدانيم كه همه لوله  های آب شيرين تحت فشار هستند در حالی كه فاضالب 
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مقابل  در  فشار  لوله  های تحت  برای  نرخ خرابی  در  اختالف مشابه  نسبت  به همين  داده می شود،  انتقال  فشار  بدون 
لوله  های بدون اعمال فشار و لوله  های آب شيرين در مقابل لوله  های فاضالبی مورد انتظار است.  جالب ترين يافته، به 
صورت افزايش سپس كاهش در نرخ های خرابی بر اساس طول عمر های لوله  است كه در شكل 1 نشان داده شده است.  
گرچه ممكن است كاهش نرخ خرابی برای لوله  های قديمی تر با  اين نگرش توجيه شود كه لوله  های ضعيف تر تاكنون 
لوله  های چدنی سازمان  با  با كيفيت هستند كه در زمين مانده اند )يك پديده مشابه  لوله  های  خراب شده اند و فقط 
مشاهده شد(، آناليز داده ها نياز به تحقيقات بيشتر در مورد سن لوله  ها و از بين رفتن خواص شان را برجسته تر می كند.  

شكل 1- خرابی لوله  های آب شيرين از سال 2٠٠5
3-2 قابليت  اجرا تست های مكانيكی

پارامتر های سن لوله ، دما و ترك های دوباره ظهور يافته سه جنبه مهم هستند كه بر عملكرد لوله  PVC در سازمان 
تاثير می گذارد.  ارتباطشان به صورت زير توضيح داده شده است: 

سن: آناليز داده ها نشان داد با توجه به باال رفتن و سپس كاهش در نرخ خرابی با افزايش سن لوله  نياز به بررسی های 
بيشتری است.  همه لوله  ها تا زمان خرابی نهايی يا جايگزينی آنها، فرسوده تر می شوند، بنابراين تاثيرشان مهم است.  

دما: سازمان با انجام مطالعات داخلی دمای لوله   PVC را به طور تجربی در مناطق مختلف بررسی كرده است.  
گستره اين دما از o C 2٠ تا  o C ٤٠  بود. 

شكاف ها: كامال مشهود بود كه ترك ها و خراش های ناخواسته در طول اجرای ضعيف عمليات نصب لوله  ايجاد شده 
است. از طريق آناليز های خرابی گذشته كه به وسيله كارشناسان مواد خارج از سازمان انجام يافته بود، حضور ترك ها و 

خراش ها به عنوان سهم بزرگی در نتايج خرابی لوله  تلقی شد. 

  نتيجه گيری و كارهای آينده:
مرحله اول آناليز داده ها منجر به فهم واضح تری از لوله  PVC كه در سازمان مورد استفاده قرار گرفته شده است.  
بعد از آن، يافته های آناليز خرابی لوله  به اين صورت بودند كه لوله  های تحت فشار 5 برابر بيشتر از لوله  های بدون فشار 
خراب شدند.  نرخ خرابی ها هميشه در مقابل افزايش عمر لوله  زياد نمی شدند و اين نكته مهم نياز به بررسی بيشتری 
دارد.  بر اين اساس تست آزمايشگاهی تا زمان گسترش پايگاه دانشی مرتبط با سازمان ادامه خواهد داشت.  عالوه بر سن 
لوله ، تاثيرات دمايی و حضور خراش ها روی خواص مكانيكی نيز بررسی شدند.  بعد از اتمام اين پژوهش ، سازمان پايگاهی 

قابل توجه برای دانش PVC  و اجرای ارزيابی شرايط موثر، روی لوله  های در حال استفاده خواهد داشت. 
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  مقدمه
پلی اتيلن )PE( و پلی وينيل كلرايد )PVC( دو ماده پالستيكی مورد استفاده برای لوله  ها در سيستم های توزيع آب هستند.   
pvc آرايش يافته مولكولی)OPVC( به عنوان جايگزينی بهبود يافته برای  pvc نرم نشده )PVC-u(توسعه داده شد.  آرايش 
يافتگی مولكولی با افزايش قطر لوله  های اكسترود شده در دمای باال و خنك كردن سريع آن به وسيله آب يا هوا انجام ميشود .  
همانند PVC-U ، PVC-O ويژگی هايی )بدون خوردگی ، وزن پايين ، اتصال آسان( را كه منجر به استفاده ی گسترده از لوله  های 
پالستيكی در سيستم های توزيع آب می شود، حفظ می كند ؛ افزايش تقريباً دو برابر استحكام كششی منجر به قطر داخلی بزرگتر 
وكاهش وزن برای همان لوله  با فشار اسمی برابر خواهد شد. در اواخر دهه هفتاد، رئولوژی PVC-O مورد مطالعه قرار گرفت و 
آزمون های خستگی و تنش بر روی نمونه ها را در مقاالت می توان يافت. )  به عنوان مثال ، كمپی و همكاران 2٠1٤ ؛ كيم و 
گيلبرت 2٠٠٤ ؛ اوسری 2٠٠5، روبيانز و وانسپيبروك 2٠٠5 ؛ وست و تراس 2٠٠٤ ؛ وودز و همكاران 2٠٠3 . ( در كل، در اين 
مقاالت تاثير رئولوژی لوله  در گذارها عمدتا ارائه شده است.  در اين مقاله برخی از آزمون های مقدماتی  برای بررسی  مفهوم 
رئولوژی مواد برای گذارها در لوله  های opvc ارائه شده است. خصوصيات مواد مستقيما در لوله  ها آزمون ميشوند . چون تستها 

روی نمونه ميتواند مقدار تقريبی پارامترهای ويسكواالستيك مواد واقعی را ارائه كند. 
2- آزمون ها

2-1- تجهيزات آزمايشگاهی
آرايش  كلرايد  وينيل  پلی  لوله  ی  با  روی يك سيستم  پروجيای  ايتاليا  دانشگاه  آب  مهندسی  آزمايشگاه  در  تستها   اين 
يافته)PVC-O( ،با قطر 11٠ ميليمترو رده فشاری 16 بار و طول L=105. 30 متر، با قطر داخلی D=103. 0 ميليمتر و 

ضخامت ديواره ی e=2.7mm )شكل 1( انجام شد. 
در پايين دست انتهای لوله  يك شير توپی دستی)DV(  وجود دارد كه از هوا خالی ميشود و يك شير پروانه ای كنترل از راه 
دور )MV(به سرعت جريان را به DV ميفرستد.  يك جريان سنج الكترومغناطيسی )FM(با دقت ٠. 2% از مقدار  اندازه گيری 
شده، برای اندازه گيری تخليه استفاده ميشود، بدليل پاسخ فركانسی پايين ابزار، )در حدود 1٠ هرتز(،  اين تخليه بايد فقط در 

شرايط حالت پايدار  اندازه گيری شود.  
دو جفت  كرنش سنجSGUL,T   و SGDL,T بر روی سطح خارجی لوله  در دوبخش 56m .33 با زيرنويسU و 58m .83   با 
زيرنويسD  به مخزن باال دست R  نصب ميشوند.  در هريك از اين جفت كرنش سنج ها، يك كرنش سنج در طول محور لوله  

)زيرنويسL (كرنش را  اندازه گيری می كند،درحالی كه بقيه برای  اندازه گيری كرنش عرضی )زيرنويس T ( آرايش يافته اند. 

CCWI 2015 ، سیزدهمین کنفرانس کنترل رایانه ای صنعت آب

خصوصيات هيدروليکی
لوله های PVC - O با استفاده از تست های گذرا

  چکيده
نرم   pvc برای  يافته  بهبود  جايگزينی  عنوان  به   )PVC-O( به  معروف  مولكولی  يافته  آرايش   PVC  
نشده )PVC-u( توسعه داده شد.  در يک فشار اسمی معين، آرايش يافتگی دو محوری مواد لوله اجازه 
می دهد تا همزمان با كاهش وزن، استحكام كششی  دو برابر و افزايش انعطاف پذيری و مقاومت در 
برابرخستگی حاصل شود.  اگرچه لوله های PVC-O از اواخر دهه 80 توليد و مورد استفاده قرار گرفتند ، 
اما رفتار چنين لوله هايی در طول تستهای گذرا به خوبی در مقاالت مشخص نشده است.  در اين مقاله 
ما نتايج آزمون های گذرا را بر روی يک لوله DN110  PN16  ، ارائه می دهيم.  تجهيزات آزمايشگاهی 
در آزمايشگاه مهندسی آب دانشگاه پروجيای  ايتاليا نصب شده است.  آناليز دامنه زمانی و دامنه ی 
فركانسی انجام شد.  سرعت موج فشار با استفاده از  اندازه گيرهای فشار به صورت آزمايشی ارزيابی 
لوله های  واقعی  رفتار ويسكواالستيک  و توصيف  ارزيابی  برای  از فشار سنج ها  اطالعات حاصل  شد.  

PVC-O استفاده شد. 

گردآوری و ترجمه:
سارا مختاری

مدير كنترل كيفيت 
شركت ايمن لوله
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شكل1-ست آپ آزمايشگاهی R= مخزن، PT=  مبدل فشار ، SG= كرنش سنج ، FM= جريان سنج، MV= شير پروانه ای 
كنترل از راه دور، DV= شير توپی دستی

 به وسيله ی تستهای مقدماتی مشاهده شد كه كرنشهای طولی در طول گذارها قابل چشم پوشی است.  در نتيجه ، كرنش 
سنج های عرضی به عنوان مقاومت فعال ، يعنی مقاومت متغير Wheatstone مورد استفاده قرار گرفت، در حالی كه فشارسنج 

طولی برای جبران اثرات گرمايی يعنی به عنوان جبران كننده مورد استفاده قرار گرفتند. 
چهار مبدل  فشار پيزو مقاومتی ، با مقياس كامل7 بار و دقت 0. %1، برای اندازه گيری فشار نزديك به مخزن)PTU( ، باال 

دست شير مانور )PTD(  و0. 50   متر پايين دست كرنش سنج  )SGD (PT SGU and  PT SGD استفاده شدند. 
داده ها در 1٠٠٠ هرتز و نمونه برداری تا 1٠٠ هرتز به دست آمدند . 

در ادامه ، تنها زيرمجموعه ای از داده های مهم نشان داده شده است . 
2-2- نتايج و بحث

كه  كامل  شدن  بسته  مانورهای  از  استفاده  با  گذار  حالت های   ، pvc-o ی  لوله   ويسكواالستيك  رفتار  كردن  مشخص  برای 
مقدار سه  از  استفاده  با    .    βشير زاويه ای  سرعت  و   α شير  اوليه  شدن  باز  درجه   : شد  آغاز  است،  متفاوت  پارامتر  دو   برای 
  10(π/2) rad/s وβ = (π/2) rad/s, 5(π/2) rad/s  2  محدوده های مختلف فشار با استفاده از سه مقدارπ/9  و α = π / 4 , π / 9  
امكان پذير بود، شيب فشار در زمان نيز متغير بود.  يك مجموعه از 9 آزمايش بدست آمد .  به عنوان مثال , در شكل 2 تغيير در زمان 
فشارهای اندازه گيری شده ) سيگنال های فشار ( برای  β = 5π/2 rad/s و α = π/9 نشان  داده شده است .  اين موج فشار ناشی از بسته 
شدن دريچه به مبدل  PD می رسد و سپس PTSGU و PTSGD باعث افزايش سيگنال های فشار می شوند .  هنگامی كه اين موج توسط مخزن 

باالدست منعكس می شود , به ترتيب معكوس به همان مبدل ها می رسد , كه باعث كاهش فشار اندازه گيری شده می شود . 
نتايج مشابه را می توان در شكل های 3 و ٤ مشاهده كرد كه در آن سيگنال های فشار در PTD به ترتيب برای مقادير مختلف 

α و β نشان داده شده اند . 
با استفاده از زمان رسيدن موج اندازه گيری شده و فواصل ، می توان سرعت موج در حدود 37٠ متر بر ثانيه را برای لوله  
 PTSGU تخمين زد .  با در نظر گرفتن مقدار سرعت موج و فركانس نمونه برداری ، فاصله ٠. 5٠ متر از مبدل های فشار OPVC
و PTSGD تا كرنش سنج های SGU و SGD را می توان ناچيز فرض كرد و نمونه های فشار با نمونه های كرنش همزمان مقايسه 

كرد . 
با توجه به مقادير باالی فشار , p,  و ضخامت كم لوله  , e, در مقايسه با قطر داخلی لوله  , D, تنش های عرضی بر روی سطح 

خارجی لوله  با عبارت ساده شده ی زير )معادله 1(بدست می آيد :
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تنش های σ كه بوسيله معادله ) 1 ( محاسبه می شوند ، می توانند با كرنشهای اندازه گيری شده ℇ مقايسه شوند تا رفتار 
 MPa آناليز شده است.  تنش ها برحسب )ℇ,σ( را بررسی كنند.  در شكل 5 ، همان تست شكل 2 در دامنه PVC - O رئولوژی

در صورتيكه كرنشها برحسب  μℇ, است به عنوان مثال برابر ℇ 6-1٠ است و هر دو به مقادير اوليه اشاره دارند . 

شكل 2- تغيير در زمان فشارهای  اندازه گيری شده در مبدل های

β = 5π / 2 rad / s و  α = π / 9 برای PTSGD و  PD, PTSGD 

شكل3: تغيير در زمان فشارهای اندازه گيری شده در مبدلهای
10π/2 rad/s و , β = π/2   5π/2 و α = π / 9 برای PD 
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β  = 5(π/2) rad/s2 وπ/9 rad و α = π/4, π/9 برای ، PD شكل 4- تغيير در زمان فشار اندازه گيری شده در مبدل

برای رفتار االستيك خطی ، داده ها در شكل 5 بايد به صورت يك خط مستقيم ترسيم شوند ؛ اگر چه اين خط مارپيچی 
رسم شده كم پهنا و شبيه به يك خط به نظر می رسد كه رفتار رئولوژی مواد لوله  به زمان وابسته است و اثر ويسكواالستيك 
را آشكار می كند .  برای بررسی وابستگی زمانی به زمان رابطه ی σ-ℇ ، سيگنال های فشار آزمون ها با مدت مانور مختلف 
در نظر گرفته می شوند ) شكل ٤(.  تغييرات حاصل در دامنه σ-ℇ در شكل 6 نشان داده شده است كه می توان مشاهده 
كرد كه هرچه شيب سيگنال فشار كمتر باشد، توزيع داده ها در اطراف خط رفتار االستيك كمتر است.  هنگامی كه شيب 
فشار پايين تر در نظر گرفته می شود ، در مورد تست های شكل ٤ ، داده ها بسيار نزديك خط رفتار االستيك هستند و اثرات 

ويسكواالستيك قابل چشم پوشی است . 
برای تمام موارد در نظر گرفته شده، يك خط تناسب كه از مقادير داده های مدول يانگ ، E ،بدست آمده هميشه باالتر از 
مقادير ذكرشده در مقاالت حدود ٤٠٠٠ مگاپاسكال است .  شايان ذكر است كه وقتی اثرات ويسكواالستيك روی می دهد ، 
وابستگی فقط مقدار واحد E به ماده لوله  می تواند گمراه كننده باشد چون رفتار رئولوژيكی ويسكواالستيك به بيش از يك 

پارامتر نياز دارد . 

شكل 5-  تنش ها و كرنش ها در SGD برای تست شكل 2
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شكل 6- تنش ها و كرنش ها در SGD برای تست شكل 3

شكل 7- تنش ها و كرنش ها در SGD برای تست شكل 4

  نتيجه گيری
در اين مقاله نتايج اوليه تست های گذرا بر روی لوله  PVC - O ارائه شده است.  يك جفت  اندازه گيری فشار و كرنش  امكان  
بررسی اثرات ويسكواالستيك به طور مستقيم در دامنه تنش- كرنش را فراهم می آورد.  اگر چه  اين آزمايش ها  به عنوان اولين 
تالش مقدماتی برای توصيف دقيق رئولوژيكی و هيدروليكی تلقی می شود، برخی نتايج را می توان به دست آورد .  به عنوان مثال ، 
حتی اگر فشار مورد نظر حدود 1/6  فشار كاری لوله  ) ٠ - 2 بار در مقايسه با ٠ – 12بار ( باشد ، زمانی كه يك موج فشاری شديد 
گذرا  ايجاد می  شود، اثرات ويسكواالستيك آشكار می شود.  زمانی كه اين گذرا از مانوری آهسته در شرايط هيدروليكی نشات 
می گيرد ، اين اثرات كمتر به چشم می خورد.  آنچه مسلم است اين است كه برای بهبود دانش در مورد اثرات رفتار رئولوژيكی 

PVC-O بر روی ويژگی های هيدروليكی حالت های گذرا به آزمون های بيشتری نياز است. 
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  چکيده
نانوكامپوزيت های پليمری PVC / CaCO3 از تركيبات مختلف با استفاده از دو رول ميل و قالب فشرده سازی توليد شدند. مورفولوژی 
با استفاده از ميكروسكوپ الكترونی عبوری مشاهده شد و خواص مكانيكی ديناميك و استاتيك و شكستگی مشخص شد. حضور ذرات 
CaCO3 به اندازه نانومتر باعث كاهش در استحكام كششی شد اما انرژی ضربه ، مدول ذخيره سازی و چقرمگی شكست بهبود می يابد. 

  مقدمه
پركننده های معدنی طی دهه های متمادی در االستومرها و مواد پالستيك استفاده می شود. در مورد االستومرها ، هدف اصلی تهيه 
يك تقويت كننده اصلی است ، به عنوان مثال در االستومرهای مصنوعی از كربن سياه و سيليس استفاده می شود، يا می توان با استفاده از 
تركيبات خاك رس و ساير مواد، كامپاند را ارزان كرد. برای ترموپالستيك مانند PVC ، هدف نهايی اغلب با استفاده از پركننده های ارزان 
قيمت برای سفت كردن مواد يا كنترل خصوصيات صوتی حاصل می شود. در كاربردهای مهندسی كه تركيبی از چقرمگی و سفتی مد نظر 
است، مانند لوله های PVC ، معموالً استفاده از مقادير باالی پركننده های معدنی جلوگيری می شود. با اين وجود، آگاهی روزافزون از امكانات 
برای بهبود همزمان طيف گسترده ای از خواص مكانيكی و كاهش هزينه در نتيجه تركيب ذرات به اندازه نانومتر وجود دارد. به طور معمول 
چقرمگی UPVCسخت می تواند با استفاده از يك اصالح كننده با ذرات الستيكی  مانند CPE) پلی اتيلن كلرينه شده( يا آكريلونيتريل 
بوتادين استايرن )ABS( برای تشكيل  PVC اصالح شده )mPVC( تقويت شود.افرايش چقرمگی را می توان به تشكيل حفره در ذرات 
الستيك هنگام اعمال تنش نسبت داد. بنابراين ماتريس را از طريق ايجاد نوارهای برشی و يا شكاف ها كه انرژی را جذب می كنند، دفرم 
می كند. با وجود اثرات چقرمگی عالی، وجود ذرات الستيكی باعث كاهش مدول و مقاومت تسليم می شود و می تواند هزينه را افزايش دهد. 
كربنات كلسيم در اندازه ذرات بيشتر از 1mm اغلب به كامپاند PVC افزوده می شود كه هزينه را كاهش دهد اما در عملكرد استحكام 
كششی و ضربه را كاهش می دهد. با اين حال مشخص شده است كه افزودن نانو كربنات كلسيم به ميزان قابل توجهی چقرمگی و سفتی 
PVC را بهبود می دهد درحالی كه تاثير كمی بر روی استحكام كششی دارد. روشی برای تعيين چقرمگی شكست توسط مارشال و همكاران 
توسعه داده شد كه ميزان آزاد سازی انرژی كرنش Gc را مستقيما از نتايج آزمون های ضربه بر روی نمونه های متعدد با عمق شكاف متفاوت 
اندازه گيری می كند. اين روش توسط پالتی و ويليامز كه طيف وسيعی از مواد پالستيكی از جمله  PVC را مورد بررسی قرار دادند گسترش 
يافت. اين روش سپس به عنوان بخشی از مشخصات صنعت بريتانيا و به عنوان يك پروتكل ESIS برای لوله های  PVC و PE پذيرفته شد. 
ميزان آزاد سازی انرژی كرنش Gc   به عنوان روش آزمون برای اندازه گيری چقرمگی شكست هر دو نوع لوله UPVC و  mPVC  مورد 
استفاده قرار گرفت. تست Gc  افزايش چقرمگی شكست را با افزايش كسر حجمی CPE در  mPVC   نشان داد. مقدار چقرمگی شكست  

kJ/m2 2.7 برای  UPVC و kJ/m2 4.9 برای m-PVC با  Phr6 از CPE در شرايط بارگذاری باال مشاهده شد.

در اين مطالعه ، نتايج به دست آمده از استفاده نانو ذرات با  كامپوزيت هايی كه از اصالح كننده های ضربه برای تقويت چقرمگی  
استفاده شده بود، مقايسه شد. نانوكامپوزيتهای PVC با سطوح مختلف nano-CaCO3 با روش مخلوط مذاب و چقرمگی شكست، 
مدول ديناميك و استحكام بدست آمد. ميكروساختارها با استفاده از ميكروسكوپ الكترونی عبوری و تحليل سطح شكستگی گسترده 
برای مشخص كردن مكانيسم های تغيير شكل بررسی شد. سپس يك مدل تغيير شكل مكانيكی برای توضيح تأثير ميكروساختار بر 
استحكام و چقرمگی شكست ساخته شد. اين مقاله خالصه شده و فقط خواص مكانيكی كامپوزيت های  PVC در اثر افزودن نانو ذرات 

مورد بحث قرار می گيرد.
  مراحل آزمايشگاهی

2-1 پردازش مواد
كننده ها  روان   ، Ca–Zn برپايه  حرارتی  استاباليزرهای  استراليا(،  وينيل   ،k57  (PVC رزين   شامل  اوليه  مواد  تجاری   گريد 
)L4000( Chemson Pacific با 3 و 6 و 9 و 12 و Phr 20 از نانو ذرات كربنات كلسيم )NPCC فناوری نانو مواد سنگاپور( در 

در مورد محصوالت نانویی بیشتر بدانیم
PVC از سری مقاله های تاثیر نانو مواد بر بهبود خواص پلیمر 
چقرمگی پلی وينيل كلرايد اصالح نشده

گردآوری و ترجمه:از طريق افزودن نانوذرات كربنات كلسيم
امير حسين سليمانی

مدير كنترل كيفيت
 لوله گسترگلپايگان

گردآوری و ترجمه:
مهدی قاسمی گودرزی

مدير كنترل كيفيت
 شركت وينوپالستيک

عـلـمی
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يك مخلوط خشك است. همچنين يك نمونه يكپارچه بدون NPCC به همراه يك مرجع mpvc كه حاوی phr  6 از ذرات الستيكی 
CPE است، توليد شد. دمای مخلوط پودر خشك در يك ميكسر دو ليتری از دمای محيط تا C◦ 120 به مدت 15 دقيقه باال می رود و به 
دنبال آن در ميكسر خنك كننده تا دمای محيط به مدت 2 دقيقه سرد می شود. مخلوط های خشك با استفاده از آسياب دو رولی كه با 
يك سرعت يكنواخت و دمای 16٠ درجه سانتيگراد عمل می كند، پردازش شدند. كامپاندهای بدست آمده سرد شده و به شكل گرانولی 
در آمدند. اين فلس ها سپس به شكل ورقه های مستطيل شكل توسط قالب گيری فشرده سازی در دمای 1٨5 درجه سانتيگراد با فشار 

Mpa 2 و به مدت 5 دقيقه تهيه می شوند.

2-2 ويژگی های مكانيكی
.PVC بر استحكام كششی در نقطه تسليم نانوكامپوزيتهای CaCO3 شكل 1. تأثير محتوای نانو

با توجه به شكل 1 استحكام كششی در نقطه تسليم برای پليمر فاقد نانو ذره CaCO3، برابر با Mpa 58 است كه با افزايش نانو ذره 
CaCO3 اين مقدار به تدريج به  48Mpa كاهش پيدا می كند. در نتيجه با افزايش نانو ذره استحكام كششی در نقطه ی تسليم  پليمر 

به ميزان %17.24 كاهش يافته است.

PVC بر ازدياد طول در نقطه پارگی نانوكامپوزيتهای CaCO3 شكل 2. تأثير محتوای نانو

با توجه به شکل ١ 
استحکام کششی در 
نقطه تسلیم برای 
پلیمر فاقد نانو ذره 
CaCO3، برابر با 
Mpa 58 است که 
با افزایش نانو ذره 
CaCO3 این مقدار 
 48Mpa  به تدریج به
کاهش پیدا می کند. 
در نتیجه با افزایش 
نانو ذره استحکام 
کششی در نقطه ی 
تسلیم  پلیمر به 
میزان 17.24% 
کاهش یافته است
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با توجه به شكل 2 افزودن بهينه نانو ذره  CaCO3 به ماتريس پليمر به ميزان %33 باعث كاهش ازدياد طول در نقطه پارگی می شود.

.PVC در مدول يانگ نانوكامپوزيتهای CaCO3 شكل 3. تأثير محتوای نانو
با توجه به شكل 3 مشاهده می شود كه مدول يانگ پليمر بدون نانو ذره كربنات كلسيم برابر با Mpa  3500 است كه با افزايش 
مقدار نانو ذره افزايش می يابد تا در حالت بهينه به مقدار Mpa 4300  می رسد كه برابر با %17.4 افزايش مدول يانگ نسبت به پليمر 

بدون نانو ذره می باشد.

شكل ٤. تأثير محتوای نانو CaCO3 درمدول ذخيره سازی نانوكامپوزيت های PVC در 25 درجه سانتيگراد.

با توجه به شکل ٢ 
افزودن بهینه نانو ذره  

CaCO3 به ماتریس 

پلیمر به میزان 33%
باعث کاهش ازدیاد 
طول در نقطه پارگی 

می شود



٨٠

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

 در شكل ٤ مشاهده می شود كه مدول ذخيره سازی پليمر بدون نانو ذره كربنات كلسيم برابر با Mpa 2650 است كه با افزايش 
مقدار نانو ذره افزايش می يابد تا در حالت بهينه به مقدار  Mpa 2950 می رسد كه برابر با %10 افزايش مدول ذخيره سازی نسبت به 

پليمر بدون نانو ذره می باشد.

PVC بر انرژی ضربه در واحد سطح نانوكامپوزيتهای CaCO3 شكل 5. تأثير محتوای نانو
 CaCO3 2( و در حالت بهينه پس از افزايش نانو ذره kJ/m2( برابر با CaCO3 براساس شكل 5  انرژی ضربه پليمر فاقد نانو ذره

انرژی ضربه به  )kJ/m2 3.8(افزايش پيدا می كند كه معادل %47 می باشد.

شكل 6. تأثير محتوای نانو CaCO3 بر چقرمگی شكست - 
.PVC كه به عنوان ميزان آزادسازی انرژی كرنش بيان شده است -  بر نانوكامپوزيتهای

براساس شکل 
5  انرژی ضربه 
پلیمر فاقد نانو ذره 
 CaCO3 برابر با

)kJ/m2 2( و در حالت 
بهینه پس از افزایش 
 CaCO3 نانو ذره
 انرژی ضربه به

 )kJ/m2 3.8(افزایش 
پیدا می کند که معادل 
%47 می باشد



٨١

www.pvc-asso.ir

سال ١5  اردیبهشت ٩٩  شماره ١٢٣

عـلـمی






