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رسمقاهل
سال حمایت از کاالهای ایرانی

به چه قیمت؟؟

در آغازیــن لحظــات تحویــل ســال1397، بســیاری از تولیدکننــدگان کشــور از شــنیدن شــعار ســال " حمایــت 
از کاالی ایرانــی" آنچنــان خوشــحال شــدند کــه از شــادی مفــرط در پوســت خــود نمــی گنجیدنــد. خوشــحالی 
آنهــا نــه بــا احتمــال فــروش بیشــتر یــا ترســیم نقشــه هــای تولیــد انبــوه بــود، نــه بــه طمــع دریافــت وام هــای 

کــم بهــره از دولــت و هزینــه کــرد آن بــرای اقامــت فرزنــدان و خانــواده هایشــان در دیــار کفــر!
خوشــحالی آن هــا تنهــا بــه ایــن علــت بــود کــه مــی پنداشــتند دولــت، قبــل از صــدور ایــن شــعار، حتمــا زیــر 
ــی  ــران و ایران ــی از ای ــت حمایت ــرای مدیری ــی ب ــه های ــوده و برنام ــم نم ــم فراه ــرای آن را ه ــای اج ســاخت ه
در دســتور کار دارد. مــی پنداشــتند کــه احتمــاال بخــش عمــده ای از بدهــکاری هــای فــی البداهــه ملــت بــه 
مدیــران، کارمنــدان و نگهبانــان همــه ادارات دولتــی تســویه شــده و باالخــره مــی توانیــم شــاهد رفتــاری همــراه 
بــا اکــرام و نگاهــی ســامت بــه مــردم بعنــوان ارزشــمندترین کاالی ایرانــی باشــیم. مــی پنداشــتیم کــه اینبــار 
دولــت بــه فکــر پرداخــت همــه هزینــه هــای یــک شــعار از جیــب ملــت نیســت و بــرای ملــت ایرانــی؛ اگرچــه در 

دهــک هــای بســیار پاییــن زندگی،انتخــاب بــر اســاس قیمــت در قیــاس بــا کیفیــت محفــوظ میمانــد.
امــا زهــی خیــال باطــل کــه هــر آنچــه شــعار و برنامــه و ریاضــت مالــی و اقتصــادی اســت فقــط بــرای ملــت 
اســت و دولــت و دولتمــردان مــا هنــوز هــم اعتمــاد الزم را حتــی بــه زایشــگاه هــای ایرانی،هــوای ایرانــی و ادارات 
ثبــت احــوال ایرانــی هــم ندارنــد و همــواره رونــد تابعیــت هــای چندگانــه آشــکار و نهــان در ســرلوحه برنامــه 

زندگــی آنــان قــرار دارد!
در این بین اما حمایت از خودروهای با کیفیت ایرانی خوب انجام شد. آن هم نمیدانستیم چرا؟

نمایشــگاه بیــن المللــی خــودرو کــه قــرار بــود بهــار 97 در ایــران برگــزار گــردد لغــو شــد و گفتنــد اصــا قــرار 
ــد؛ مگــر  ــی باشــد. خــوب کــه مــی اندیشــیم میبینیــم درســت هــم میگوین نبــود موضــوع خــودرو بیــن الملل

همیــن خودروهــای داخلــی چــه ایــرادی دارنــد کــه مــا از آنهــا کمتــر حمایــت کنیــم؟!
تعرفــه ی چنــد صــد در صــدی واردات خــودرو را کــه نصیــب خزانــه میکننــد؛ در داخــل کشــور هــم کــه بــه 
میمنــت تدابیــر مدیریتــی و هوشــمندی بــاال بــه چنــد برابــر ارزش واقعــی و بیــن المللــی شــان فــروش میکننــد، 
ملــت هــم بــا کمــال رضایــت و خوشــنودی، حمایــت خــود را از ایــن کاالهــای ارزشــمند ایرانــی انجــام میدهنــد 

و هزینــه هــای انتخــاب خــود را هــم نــه بــا جیــب کــه بــا جــان میپردازنــد.
فقــط یــک نکتــه ذهــن مــن را بــه شــدت بــه خــودش مشــغول کــرده اســت و آن اینکــه چــرا همــه آنهایــی کــه 
بــر مــوج حمایــت از کاالی ایرانــی ســوار میشــوند و بــه قــول معــروف، دستشــان بــه دهنشــان میرســد، از کاالی 

ایرانــی اســتفاده نمیکننــد؟!!

و باز هم این دو بیت زیبا:

                            واعظان کاین نکته رد محراب و منبر می کنند                                                   چون هب خلوت میروند آن کار دیگر می کنند

کلی دارم ز دانشمند مجلس باز رپس                                                               توهب رفمایان رچا خود توهب کمتر می کنند مش
                                    

فـرزانـه خرمیــان
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افـزایـش
25 تا 28 درصـدی

PVC قـیمت
در سـال 1396

رویدادها

بررســی قیمــت هــای پایــه  PVCهــا از فروردیــن تــا اســفند 1396 نشــان از 
رشــد 25 تــا 28 درصــدی ایــن بخــش از محصــوالت پتروشــیمی مــی دهــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، قیمــت 
محصــوالت پتروشــیمی در ســال 1396 بــا جهــش قیمتی بســیاری روبرو شــد 

کــه یکــی از دالیــل آن افزایــش قیمــت نــرخ ارز بــود.
اولیــن قیمــت هــای پایــه در ســال 1396 که توســط شــرکت ملی پتروشــیمی 
ــن  ــود کــه در ای ــاه ب ــن م ــورس کاال اعــام شــد، 6 فروردی ــرای عرضــه در ب ب
تاریــخ قیمــت PVC-S57 بــا 38011 ریــال، PVC-S60 بــا 36284 ریــال و 

PVC-S65 بــا 34556 ریــال اعــام شــد.
همچنیــن در آخریــن قیمــت هــای پایه که از ســوی شــرکت ملی پتروشــیمی 
در 27 اســفند 1396 بــرای عرضــه در بــورس کاال اعــام شــد قیمت محصوالت 
فــوق بــه ترتیــب PVC-S57 بــا 47552 ریــال، PVC-S60 بــا 46687 ریال و 

PVC-S65 بــا 43229 ریــال اعام شــد.
 PVC-S60 بــر این اســاس بیشــترین تغییر قیمــت در ســال 1396 مربوط بــه

بــا 28.7 درصد رشــد اســت.
ــرای محاســبه  ــه ذکــر اســت کــه نــرخ ارز در 6 فروردیــن مــاه 1396 ب الزم ب
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی 37551 ریــال و در 27 اســفند 47183 ریــال 

محاســبه شــده اســت کــه نشــان از رشــد 25.6 درصــدی آن دارد

جدول مقایسه ای قیمت های پایه PVC در سال 1396
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◀ بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، پــس از انتشــار فهرســت توانمنــدی هــای 
ــارت در                   ــدن و تج ــت، مع ــلولزی وزارت صنع ــیمیایی و س ــع ش ــر صنای ــط دفت ــتیک توس ــتیک و پالس ــت الس ــی صنع داخل

ــت. ــرار گرف ــا ق ــکل ه ــی از تش ــراض برخ ــورد اعت ــت م ــن فهرس ــتان 1396، ای زمس

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای به این فهرست اعتراض و خواهان اصالح و یا ابطال آن شد. 

پــس از ایــن نامــه خانــم کیمیایــی کارشــناس دفتــر صنایــع شــیمایی و ســلولزی در گفــت و گویــی بــا روابــط عمومــی انجمــن لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی اظهــار داشــت کــه نــام شــرکت هــای تولیــدی حاضــر در ایــن فهرســت صرفــا بــرای راه انــدازی ســامانه بــوده 

اســت. وی همچنیــن اظهــار کــرد کــه بــرای تکمیــل فهرســت بــا انجمــن هــا مکاتبــه مــی شــود.

پــس از نامــه نــگاری انجمــن و گفــت و گــوی خانــم کیمیایــی، دفتــر مزبــور در نامــه ای رســمی از انجمــن درخواســت کــرد تــا فهرســت 
شــرکت هــای عضــو توانمنــد را بــه همــراه مشــخصات بــه آن دفتــر اعــالم کنــد. انجمــن در اولیــن فرصــت نســبت بــه ارســال اســامی بــه 

همــراه مســتندات اقــدام الزم را انجــام داد.

ــار دیگــر فهرســتی دیگــر از توانمنــدی هــای داخلــی محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی  ــر اســاس ایــن گــزارش، پــس از مدتــی ب ب
توســط دفتــر صنایــع شــیمایی و ســلولزی منتشــر شــد کــه ایــن بــار اگــر چــه بــه اســامی شــرکت هــای توانمنــد اضافــه شــده بــود؛ امــا 

ــان فهرســت دارای نواقــص و ایرادهــای بســیار اســت. همچن

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای دیگر خواستار اصالح این فهرست شد.

ســرانجام پــس از پیگیــری هــای الزم توســط انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، دفتــر صنایــع شــیمایی و ســلولزی در                                 
28 اســفند 1396 نســبت بــه اصــالح لیســت شــرکت هــای توانمنــد داخلــی الســتیک و پالســتیک اقــدام کــرد و اســامی شــرکت هــای 

ــرار داد. ــت ق ــی را در فهرس ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول

تالش های انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی نتیجه داد؛

فهرست توانمندی های صنعت پالستیک اصالح شد

خبر

با پیگیری های انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، شرکت های تولیدی لوله و اتصاالت پی وی سی در فهرست توانمندی های داخلی 
صنعت پالستیک قرار گرفت.

برای بازدید از اسامی شرکت ها به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://pvc-asso.ir/uploads/files/orders/tenders/Lastik%26Pelastik-96-12-28%20(1).pdf
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رویدادها

25۰میلیــون دالر معــادل یــک هــزار میلیــارد تومــان بــرای آبیــاری تحــت فشــار در 
نظــر گرفتــه اســت.

ــل از  ــه نق ــی وی ســی ب ــه و اتصــاالت پ ــی انجمــن لول ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
خبرگــزاری صداوســیما، غالمرضــا کاتــب در جمع فعــاالن حوزه جهاد کشــاورزی 
در گرمســار گفــت: آبیــاری تحــت فشــار، آب رســانی بــه روســتاها و آبخیــزداری 

ســه اولویــت بخــش آب در بودجــه تعییــن شــده هســتند.
وی ادامــه داد: در ایــن بودجــه 200میلیــون دالر در بخــش آبخیــزداری و 45هــزار 

میلیــارد تومــان بــرای ســایر بخــش هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
کاتــب گفــت:  اجــرای پــروژه هــای آبیــاری تحــت فشــار در اســتان ســمنان هیــچ 
محدودیــت اعتبــاری نــدارد و وزارت جهــاد کشــاورزی بــا مشــارکت دیگــر         
ــن  ــای نوی ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــاورزان ب ــب کش ــال ترغی ــه دنب ــد ب ــا بای ارگان ه

ــد. ــاری باش آبی

تصمیم مجلس
 جهت اختصاص

25۰ میلیون دالر برای 
آب رسانی های نوین 
کشاورزی در کشور
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عبــاس زارع گفــت: وزارت جهــاد کشــاورزی توســعه ســامانه 
اولویــت دار  رویکــرد  بــا  را  آبیــاری  نویــن  سیســتم های 
مخصوصــا در آبیــاری قطــره ای و موضعــی کــه راندمــان 
ــت. ــام اس ــال انج ــرده و در ح ــزی ک ــری دارد، برنامه ری باالت

ــه و  ــدگان لول ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــری  ــاس زارع )مج ــا، عب ــل ایلن ــه نق ــی ب ــی وی س ــاالت پ اتص
ــتفاده  ــرورت اس ــوص ض ــاری( ، درخص ــامانه های آبی ــرح س ط
ــا اظهــار کــرد: سیســتم های نویــن  ــاری در دنی از ســامانه های آبی
ــاری در شــرایطی کــه مــا دچــار بحــران شــدید آب هســتیم  آبی
ــزام داریــم،  ــا آب ســالم ال ــد مــواد غذایــی ســالم ب ــرای تولی و ب
بهتریــن گزینــه و راهگشــاترین گزینــه محســوب می شــود آنهــم 
در شــرایطی کــه جمعیــت ایــران هــر روز در حــال افزایــش 

اســت.

وی افــزود: جهــاد کشــاورزی بــه جهــت ماهیــت مســئولیتی کــه 
دارد بــا برنامــه مصــرف بهینــه از آب محــدود ایــران ســعی کــرد 
ــرد  ــا رویک ــاری را ب ــن آبی ــتم های نوی ــامانه سیس ــعه س ــا توس ت
اولویــت دار مخصوصــا در آبیــاری قطــره ای و موضعــی کــه 
راندمــان باالتــری دارد برنامه ریــزی کنــد کــه خوشــبختانه ایــن 

ــه خوبــی انجــام شــده اســت. برنامــه ب

زارع در ادامــه تصریــح کــرد: آمــار نشــان می دهــد توســعه 
ــی  ــاری باران ــوده و آبی ــد ب ــاری 60 درص ــن آبی ــامانه های نوی س
ــود  ــام ش ــتی انج ــه درس ــر ب ــرح اگ ــن ط ــت. ای ــد اس 40 درص
متــر   4400 تــا  هــزار   4 از  صرفه جویــی  پتانســیل  می توانــد 
مکعــب را داشــته باشــد و در راســتای آن بــه حداقــل 30 درصــد 

ــود. ــر ش ــاورزی منج ــوالت کش ــد محص ــش تولی افزای

 مجــری طــرح ســامانه های آبیــاری عنــوان کــرد: در فــالت 

ایــن  می کننــد  تامیــن  را  خــود  آب  چــاه  از  کــه  مرکــزی 
روش هــای نویــن می توانــد 25 درصــد کاهــش مصــرف انــرژی 
ــرح  ــن ط ــد. ای ــته باش ــراه داش ــه هم ــر ب ــرف آب کمت ــا مص را ب
وزارت جهــاد  اولویــت دار  از طرح هــای  یکــی  خوشــبختانه 
کشــاورزی اســت کــه نمــادی از اقتصــاد مقاومتــی هــم محســوب 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــار ب ــزار هکت ــالی 250 ه ــود و س می ش

ــه انجــام برســد. ــد ب ــرآورد شــده اســت کــه بای ب

بــرای  برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی  بــا  زارع در رابطــه 
ســال 97 خاطرنشــان کــرد: در ســال 97 براســاس طــرح اقتصــاد 
مقاومتــی و برنامــه ششــم توســعه طــرح 250 هــزار رهکتــار 
ــص  ــا تخصی ــه ب ــم ک ــر گرفته ای ــاری را درنظ ــن آبی ــامانه نوی س
ــم رســید. ــه آن خواهی ــی کــه انجــام شــود ب ــارات و اقدامات اعتب

اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  آبیــاری  مجــری طــرح ســامانه های 
ــاری گفــت:  ــن آبی ــه از سیســتم های نوی کشــورهای توســعه یافت
ــوان  ــه عن ــه ب ــاری بلک ــور آبی ــه منظ ــا ب ــه تنه ــتم ها ن ــن سیس ای
ــع آبــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و در تمــام  مدیریــت مناب
کشــورهای توســعه یافتــه ماننــد امریــکا، اســپانیا، فرانســه و آلمــان 
ــران اســت.  ــتر از ای ــوع سیســتم ها بیش ــن ن ــتفاده از ای ــد اس درص
ــه  ــرای کشــاورزی ب ــی اســت و ب مســئله آب یــک مســئله جهان
ــم  ــت ه ــان کش ــت و زم ــت کش ــث مدیری ــئله بح ــز آب مس ج
مطــرح اســت تــا افزایــش تولیــد و کاهــش هزینه هــای تولیــد را 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ب

مصاحبه

سیستم های نوین 
آبیاری اولویت 

وزارت جهاد 
کشاورزی است
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و 
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــی ب ــی وی س ــاالت پ اتص
اطــالع رســانی رایــزن بازرگانــی جمهــوری 
ــی  اســالمی ایــران در عــراق، رایــزن بازرگان
ایــران در عــراق، شــانزده گــروه از کاالهــای 
کاالیــی  ردیــف   800 قالــب  در  ایرانــی 
پیشــنهادی  اولویت هــای  مهمتریــن  از  را 
دانســت کــه مــی توانــد در هدفگــذاری 
ایرانــی  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

ــرد. ــرار گی ق
 ناصــر بهــزاد در تشــریح شــانزده گــروه 
اولویت هــای  عنــوان  بــه  ایرانــی  کاالی 
صــادرات، اظهــار داشــت: ایــن گروههــا 
ــی،  ــزات صنعت ــین االت و تجهی ــامل ماش ش
محصــوالت  درمانــی،  تجهیــزات  و  دارو 
غذایــی، شــوینده هــای بهداشــتی و آرایشــی، 
ــراورده هــای پتروشــیمی  ــع نســاجی، ف صنای
و پایــه نفتــی، مصالــح ســاختمانی، لــوازم 
خانگــی برقــی، فــراورده هــای ســلولزی، 
ــوه و  ــواع می ــی، ان موادشــیمیایی، مــواد معدن
ــان  ــی، گیاه ــی، محصــوالت دام ــاه تزیین گی
صنعتــی ودارویــی، مصنوعــات چرمــی و 

ــت. ــزی اس ــات فل مصنوع
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال ســاالنه نزدیــک 
ــین آالت  ــارد دالر ماش ــم میلی ــک و نی ــه ی ب
و تجهیــزات صنعتــی از کشــورهای مختلــف 
دنیــا بــه عــراق وارد می شــود کــه ســهم 
ــوده و پبــش بینــی  ایــران حــدود 5 درصــد ب
ــه آغــاز دورۀ بازســازی  ــا توجــه ب می شــود ب
نیــاز  داخلــی  تولیــد  رونــق  و  عــراق  در 

16 اولویت
صادراتی به 

عراق
رایزن بازرگانی ایران در 

عراق، شانزده گروه از 
کاالهای ایرانی در قالب 
800 ردیف کاالیی را از 

مهمترین اولویت های 
پیشنهادی دانست...

             ،2018 ســال  در  مزبــور  دســتگاه های  بــه 
تــا 3 میلیــارد دالر نیــز برســد، بنابریــن، الزم 
ــش  ــن بخ ــه در ای ــی ک ــت خوب ــت ظرفی اس
نــان،  پخــت  آالت  ماشــین  انــواع  نظیــر 
شــیرینی و کیــک، ادوات زراعــی، قطعــات 
یدکــی و دســتگاه های صنعتــی بــرای تأمیــن 
ــه  ــورد توج ــد، م ــود می آی ــه وج ــران ب از ای

ــود. ــع ش واق
در  عــراق  در  ایــران  بازرگانــی  رایــزن 
مــواد  بخــش  در  صــادرات  خصــوص 
غذایــی گفــت: در بخــش مــواد غذایــی 
ــادل  ــی مع ــراق ظرفیت ــود ع ــی می ش پیش بین
ــی از کشــورهای  ــواد غذای ــارد دالر م 5 میلی
مختلــف وارد کنــد، در حالیکــه بســیاری 
بــرای  کنســتانتره  مثــل  محصــوالت  از 
تولیــد آبمیــوه، پوره جــات میــوه، ســس، 
شــوریجات، خشــکبار و محصوالتــی از ایــن 
دســت، همچنــان ظرفیــت باالیــی بــرای 
صــادرات از ایــران بــه عــراق دارد کــه طــی 
ــای  ــد از کااله ــته 25 درص ــال های گذش س

ــت. ــده اس ــن ش ــران تامی ــده از ای ــاد ش ی
بهــزاد همچنیــن صنایــع نســاجی و صــادرات 
انــواع فــرش، پارچــه پــرده ای و منســوجات 
بافتــی را بــه عنــوان یکــی از عوامــل در رشــد 
صــادرات دانســت و ســهم کنونــی ایــن گروه 
در ســبد صــادرات ایــران بــه عــراق را کمتــر 

از 10 درصــد اعــالم کــرد. 
ــع  ــش صنای ــرد: در بخ ــان ک ــر نش وی خاط
ســاختمانی همچنــان 50 درصــد ظرفیــت 

قابــل صــدور کاالهــای ایــن بخــش از ایــران 
ــا  ــن کااله ــه ای ــت ک ــی اس ــراق خال ــه ع ب
شــامل کاشــی، ســرامیک، آجــر، ســنگ 
تزیینــات  بــرای  شیشــه  خــورده،  تــراش 
شــیراالت  ظرفشــویی،  لــوازم  داخلــی، 
ســاختمانی، اجــزای پیــش ســاخته اســت 
و  عرضــه  ظرفیت هــای  تجمیــع  بــا  کــه 
شبکه ســازی توزیــع توســط صادرکننــدگان 
ــش  ــن بخ ــی در ای ــداف صادرات ــه اه ــل ب نی

بــود. خواهــد  تحقق پذیــر 
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق دلیــل 
ــی  وجــود نداشــتن برخــی از کاالهــای ایران
در فضــای رقابــت بــا ســایر کشــورها در 
بــازار عــراق را تحقــق نیافتــن بازاریابــی 
الگوهــای  در  افــزود:  و  دانســت  جامــع 
بــر  عــالوه  کاال  نفــوذ  بــرای  بین المللــی 
قیمــت بــه شــاخص تولیــد بــرای بــازار، 
مکان یابــی توزیــع، نــوع و شــکل قابــل ارائــه 
محصــول، انجــام روش هــای ترویجــی و 
تبلیغاتــی و انجــام ســرمایه گذاری مشــترک، 
در  کــه  می شــود  توجــه  ویــژه  توجــه 
صــادرات ایــران بــه عــراق ایــن موضــوع نیــاز 

دارد. خــاص  برنامه ریــزی  بــه 
ــزود:  ــراق اف ــران در ع ــی ای ــزن بازرگان رای
الزمــه توســعه صــادرات بــه عــراق ورود 
شــرکت های بــزرگ و توانمنــد و ایجــاد 
ســوی  از  توســعه گرا  و  فراگیــر  حرکتــی 
همــه دســتگاه های مرتبــط در بخــش تولیــد، 
ــتر  ــا بس ــت ت ــارت اس ــن و نظ ــع، تامی توزی
ــی  ــادرات غیرنفت ــای ص ــرای ارتق ــبی ب مناس

ــد. ــود آی ــه وج ب

رویدادها
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رویدادها

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، محمدتقــی غیاثــی نایــب رئیــس 
انجمــن در نامــه ای خطــاب بــه پرویــن نباتــی مدیــر صنایــع شــیمیایی و ســلولزی ضمــن اســتقبال از 
اســتفاده از انــواع روش هــای تامیــن مالــی بــرای تامیــن نقدینگــی و تســهیل گــردش مالــی بنــگاه هــای 
اقتصــادی بــه ویــژه موضــوع تســهیل اســتفاده از گشــایش اعتبــار اســناد داخلــی، تاکیــد کــرد: شــرایط 
بایــد بــه نحــوی فراهــم شــود کــه تنهــا تولیدکننــدگان و بنــگاه هــای اقتصــادی واقعــی از ایــن مزیــت 

برخــوردار شــوند.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت کیمیــاران در بخشــی از نامــه خــود آورده اســت: در شــرایط اقتصــادی 
ــازار ارز میــزان نقدینگــی و ســرمایه در گــردش  ــازار و ناپایــداری ب ــر ب موجــود کــه رکــود حاکــم ب
بنــگاه هــای اقتصــادی را بــه شــدت کاهــش داده اســت، بیــش از هــر موقعیــت دیگــری حمایــت از 

تولیدکننــدگان داخلــی و حفــظ بقــای آنهــا الزامــی مــی نمایــد.

غیاثــی ایــن نامــه را در واکنــش بــه پیشــنهاد اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور نوشــته 
اســت.

ــد  ــد خواهن ــی کارآم ــا زمان ــهیالت تنه ــن تس ای
بــود کــه بــدون فــوت وقــت و بروکراســی هــای 

طوالنــی در اختیــار متقاضیــان قــرار گیــرد.

غیاثــی: از روش هــای تامیــن 
هــای  بنــگاه  نقدینگــی 
ــی کنیم ــتقبال م ــادی اس اقتص
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رویدادها

جلسه هیئت مدیره 
برگزار شد

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم انجمن 
لوله و اتصاالت پی وی سی در دفتر انجمن برگزار 

شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ایــن جلســه 
ــروز دوشــنبه          ــح ام ــن صب ــدادی از مدعوی ــره و تع ــت مدی ــا حضــور اعضــای هیئ ب

ــزار شــد. ــن 1397 برگ 27 فروردی
 

* بر اساس این گزارش دستور جلسه امروز عبارت بود از:

* گزارش اقدامات انجمن بعد از جلسه شماره 14

بازار لوله و اتصاالت PVC در بخش کشاورزی و برنامه ریزی روند ادامه کار

ــاق  ــی انطب ــیون ارزیاب ــه کار کمیس ــوه ادام ــوص نح ــری در خص ــم گی * تصمی
ــی ــن مال ــرد تامی ــا رویک ــاختمانی ب ــوالت س محص

* تصویب زمان برگزاری مجمع 96

* سایر موارد.
 

* حاضــران در ایــن جلســه عبــارت بودنــد از آقایــان: عباســعلی متوســلیان، 
محمدتقــی غیاثــی، بیــژن ســحرناز، منصــور قدیمــی، داود فارســی، محســن 
کشــاورزی، علــی اکبــر رشــیدی، مینویــی و خانــم هــا: فرزانــه خرمیــان و شــادی 

ــت. ــق دوس ح
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ــم چنانچــه در  ــه صراحــت اعــالم می کنی ب
ــرون  ــرای ب ــان راهــکاری ب ــن زم کوتاه تری
رفــت از وضعیــت فعلــی اندیشــیده نشــود، 
بایــد در ســال حمایــت از کاال داخلــی، 
شــاهد رکــود هــر چــه بیشــتر تعطیــل 
شــدن واحدهــای تولیــدی، از دســت رفتــن 
ــکاری  ــی و بی ــی و خارج ــای داخل بازاره

ــیم. ــت باش ــن صنع ــران در ای کارگ

انجمــن  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــن  ــی، انجم ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
ملــی صنایــع پالســتیک ایــران در نامــه 
ای خطــاب بــه حســن یونــس ســینکی 
بازرگانــی  و  اقتصــادی  امــور  معــاون 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نســبت 
ــدی  ــای تولی ــود واحده ــی و رک ــه تعطیل ب
هشــدار و پیشــنهادهایی را بــرای بهبــود 

وضعیــت فعلــی ارائــه داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا
معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای حسن یونس سینکی 

با سالم

ــه  ــده و البت ــکالت عدی ــا مش ــف ب ــای مختل ــع در بخش ه ــد صنای ــتحضار داری ــه اس ــه ک ــان گون هم
ــه زعــم تــالش مســئوالن و کوشــش تشــکل های صنفــی، امــا همچنــان  تکــراری روبــرو هســتند و ب
شــاهد برخــی موانــع در حــوزه تولیــد هســتیم کــه گاهــی ایــن موانــع در مقاطعــی بــه بحــران تبدیــل 
ــت ســال جــاری کــه  ــه اهمی ــا توجــه ب ــه کار می ســازد. ب ــوس از ادام ــدگان را مای شــده و تولیدکنن
بــه نــام حمایــت از کاالی داخلــی نامگــذاری شــده و همچنیــن موضــوع اشــتغالزایی کــه از اهمیــت 
ــاد  ــه عنــوان تهدیــد اجتماعــی و امنیتــی ی ــزد مســئوالن دولتــی برخــوردار اســت و از آن ب زیــادی ن
می شــود، مــواردی از وضعیــت صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی را بــه اطــالع آن مقــام محتــرم می رســاند.

ایــران بــه واســطه دارا بــودن منابــع هیدروکوربــوری، پتانســیل باالیــی در ایجــاد ارزش افــزوده دارد 
کــه می توانــد عــالوه بــر رفــع نیازهــای داخلــی بــه صــورت کامــل، ارز آوری قابــل توجهــی در ایــن 
بخــش داشــته باشــد. بدیهــی اســت کــه در یــک فراینــد طبیعــی، ایــن موضــوع عــالوه بــر تاثیــر مثبــت 

در رشــد اقتصــادی، منجــر بــه مشــاغل پایــدار در کشــورمان می شــود.

ــر اســت، مــورد تهدیــد  - اکنــون وضعیــت اشــتغال ایــن بخــش از صنعــت کــه بیــش از 800 هــزار نف
ــکاری ناشــی  ــر افزایــش بی ــد نیســت کــه عــالوه ب ــا ادامــه ایــن رونــد بعی جــدی واقــع شــده اســت و ب
از تعطیــل شــدن واحدهــای تولیــدی، همیــن میــزان صــادرات فعلــی، رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه و 
بازارهایــی کــه بــا تــالش بســیار و در شــرایط دشــوار تحریم هــا بــه همــت مدیــران بخــش خصوصــی 
ــر  ــا ب ــع آنه ــت صنای ــر تقوی ــه ب ــود آگاهان ــه خ ــم ک ــی کنی ــم رقیبان ــت را تقدی ــده اس ــت آم ــه دس ب
ــر از آن چــه کــه بــه  ــی ارزانت ــه را بــه بهای آمده ایــم! در حــال حاضــر پتروشــیمی های داخــل مــواد اولی

ــد! ــم می نماین ــا تقدی ــرک م ــای ت ــه رقب ــد ب ــود عرضــه می کنن ــان خ ــم میهن ه

- اینجــا بنــا نداریــم کــه زخم هــای کهنــی ماننــد بیمــه و تامیــن اجتماعــی، مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــه و  ــواد اولی ــن م ــی تامی ــا مشــکل اساس ــه هــدف آن اســت ت ــم؛ بلک ــی و... را واگویی ــای بانک بهره ه
ــه  ــان چ ــم چن ــاور داری ــم و ب ــه امیدواری ــود و البت ــریح ش ــوب عرضــه و تقاضــا تش ســاز وکارهــای معی
اراده ای بــر حــل ایــن مشــکل مهــم وجــود داشــته باشــد، بــا همفکــری بــر حــل آن فائــق خواهیــم آمــد.

هشدار نسبت
به ادامه وضعیت 

فعلی صنعت 
پالستیک و تنها 

درخواست برای 
احیای شورای 

رقابت

گزارش
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جناب آقای سینکی!

بــر اســاس روال جــاری، هــر هفتــه یــک بــار دفتــر توســعه صنایــع تکمیلــی شــرکت ملــی پتروشــیمی 
ــرای عرضــه در بــورس کاال اعــالم می کنــد. تعییــن ایــن  قیمت هــای پایــه مــواد اولیــه پتروشــیمی را ب
ــت  ــن قیم ــای آن میانگی ــی از متغییره ــت و یک ــده ای اس ــف ش ــول تعری ــاس فرم ــر اس ــا ب قیمت ه
ــن  ــر اســاس 42000 ریــال تعیی ــز ب ــه نی ــرخ ارز، قیمــت مــواد اولی دالر اســت. پــس از یکســان ســازی ن
ــه  ــم و ب ــه بودی ــواد اولی ــای م ــش قیمت ه ــاهد کاه ــر ش ــای اخی ــد در هفته ه ــر چن ــد. ه ــالم ش و اع
ــر  ــه را هــر چــه بیشــتر ب ــازار وجــود داشــت؛ امــا مشــکالتی رخ داد کــه قافی ــود ب ــع آن انتظــار بهب تب

تولیدکننــدگان تنــگ ســاخت.

اکنــون همــه کاالهــای عرضــه شــده در رینــگ پتروشــیمی بــورس کاال بــه جــز چنــد مــورد محــدود، 
ــکوک  ــای مش ــش تقاضاه ــن افزای ــوند. همچنی ــه می ش ــش از آن معامل ــد و بی ــقف 10 درص ــا س ب
موجــب شــده اســت تــا تولیدکننــدگان واقعــی بــه انــدازه کافــی بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز دسترســی 

ــازار آزاد روی آورنــد. ــه ب ــود ب ــن ایــن کمب ــرای تامی ــدا نکننــد و ب پی

ــزار  ــش از 5000 ه ــرخ بی ــا ن ــازار آزاد ب ــری در ب ــه پلیم ــواد اولی ــت م ــه قیم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــت  ــن قیم ــا ای ــه ب ــواد اولی ــن م ــه تامی ــر ب ــه ناگزی ــده ای ک ــاال تولیدکنن ــود. ح ــه می ش ــان معامل توم
ــرخ  ــه ن ــود را ب ــه دســت آمــده خ ــد ارز ب ــود بای ــی خ ــردن محصــول نهای ــگام صــادر ک اســت، در هن

ــد! ــل کن ــل تبدی ــان در داخ 4200 توم

ــه  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــاری نس ــه ج ــا در هفت ــزان عرضه ه ــش می ــکالت، کاه ــن مش ــار ای در کن
ــر دامنــه نگرانی هــا و آینــده ایــن صنعــت بیــش  میــزان 12.302 و اورهــال همزمــان چنــد پتروشــیمی ب

از بیــش افــزوده اســت.

جناب آقای سینکی!

ــه  ــت و ب ــیمی اس ــی پتروش ــع تکمیل ــی صنای ــکالت اساس ــه ای از مش ــا گوش ــده تنه ــان ش ــوارد بی م
ــرون رفــت از وضعیــت  ــرای ب ــم چنانچــه در کوتاه تریــن زمــان راهــکاری ب صراحــت اعــالم می کنی
فعلــی اندیشــیده نشــود، بایــد در ســال حمایــت از کاال داخلــی، شــاهد رکــود هــر چــه بیشــتر تعطیــل 
شــدن واحدهــای تولیــدی، از دســت رفتــن بازارهــای داخلــی و خارجــی و بیــکاری کارگــران در ایــن 
صنعــت باشــیم. ایــن یــک موضــوع جــدی و مهــم اســت کــه اتــالف وقــت در آن را روا نمی دانیــم.

ــان  ــن زم ــرای برگــزاری یــک جلســه در کوتاه تری ــان شــده ضمــن پیشــنهاد ب ــا اوصــاف بی ــون ب اکن
ــود:  ــم می ش ــنهادی تقدی ــای پیش ــی از راهکاره ــن، برخ ممک

1.    تشدید فشار به پتروشیمی ها برای جلوگیری از کاهش عرضه ها و افزایش عرضه ها 

2.    احیــای مجــدد شــورای رقابــت بــه عنــوان یــک نهــاد تاثیــر گــذار بــر کنتــرل بــازار محصــوالت 
پتروشــیمی 

3.    ماهانه کردن سقف ثبت سفارش برای تمامی گروه های کاالیی

4.    برداشته شدن سقف رقابت قیمتی برخی از گروه های کاالیی با پتانسیل افزایش عرضه ها 

5.    ایجاد محدودیت ثبت سفارش برای هر کد معامالتی

6.    شناسایی و تعلیق کدهای معامالتی صوری و غیر فعال توسط بازرسی بورس کاالی ایران 

با احترام
بیوک آقا صحاف امین
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پالستیک ایران

رویدادها
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گزارش

بانک مرکزی با انتشار 
ابالغیه ای به سیستم بانکی، 

تکلیف شبکه بانکی درخصوص 
اجرای سه تبصره قانون بودجه 
سال ۱۳۹۷ را به اطالع بانک ها 

رساند

ــوق  ــی مع ــت بده ــزم پرداخ در گام اول، مکانی
بــا دو هــدف »کمــک  تولیــدی  بنگاه هــای 
ــش  ــدی« و »کاه ــای تولی ــی بنگاه ه ــه نقدینگ ب
شــبکه  بــه  بانک هــا«  منجمــد  دارایی هــای 
به منظــور  به طوری کــه  شــد؛  ابــالغ  بانکــی 
مطالبــات  تســویه  و  تولیدکننــدگان  تشــویق 
بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری چنانچــه 
ــان  ــا پای مشــتریان بدهــی معــوق خــود را کــه ت
ســال 1396 سررســید شــده باشــد از تاریــخ 
ــویه  ــهریورماه 1397 تس ــان ش ــا پای ــید ت سررس
ــاری  ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــد، بانک ه کنن
مکلفنــد اصــل و ســود خــود را مطابــق قــرارداد 
اولیــه و بــدون احتســاب جریمــه دریافــت و 

ــد. ــویه کنن تس
ایــن  در  مرکــزی  بانــک  ایــن  بــر  افــزون 
ــه، دو مــورد از تکالیــف دیگــر بانک هــا  ابالغی
قانــون  بند هــای  پیاده ســازی  درخصــوص 
بودجــه ســال 1397 را بــه شــبکه بانکــی اعــالم 
کــرد. اولیــن تکلیــف تبصــره 12 مقــرره در 
می کنــد  روایــت  را   1397 بودجــه  قانــون 
کــه تکلیــف دســتگاه های مختلــف اجرایــی 
درخصــوص دریافــت ســود از حســاب های 
بانکــی را تعییــن می کنــد. دومیــن تکلیــف 
ــور  ــه 97 کش ــون بودج ــره 20 قان ــر تبص مبتنی ب
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــوده کــه پیاده ســازی بودجه ری ب
عملکــرد را از ســوی دســتگاه های اجرایــی 
ــت  ــامانه حســابداری قیم ــل س ــا تکمی ــور ب کش

تمــام شــده روایــت می کنــد.

سود حساب های بانکی   
 

ــزء )1(  ــزی ج ــک مرک ــه بان ــد ابالغی ــن بن اولی
ذیــل بنــد )ح( تبصــره )12( قانــون بودجــه 
ســال 97 کشــور را مــورد هــدف قــرار داده 
اســت کــه در خــالل آن ســود حســاب های 
دســتگاه های مختلــف در سیســتم بانکــی تعییــن 
ــن تبصــره،  ــای ای ــر مبن ــف شــده اســت. ب تکلی
دســتگاه های مشــمول مــاده )29( قانــون برنامــه 
ششــم توســعه و مــاده )5( قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری مجــاز بــه دریافــت ســود از 
حســاب های بانکــی )حســاب جــاری، پشــتیبان، 
بلندمــدت(  کوتاه مــدت،  ســپرده گذاری 
غیردولتــی  و  دولتــی  بانک هــای  در  مفتــوح 
نیســتند. در اجــرای ایــن حکــم بانک هــای 
ــت  ــه پرداخ ــاز ب ــز مج ــی نی ــی و غیردولت دولت
ــه  ــی ک ــتگاه های اجرای ــاب دس ــه حس ــود ب س
ــت ســود  ــرای دریاف ــررات ب ــن و مق ــد قوانی فاق
هســتند، نخواهنــد بــود. بانک هــا، شــرکت های 
بیمــه دولتــی، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
صندوق هــا، دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی 
ــری  و دســتگاه های مــأذون از مقــام معظــم رهب
و هــر یــک از دســتگاه های اجرایــی کــه در 
قوانیــن و مقــررات یــا اساســنامه مجــاز بــه 
ــم  ــن حک ــمول ای ــتند، از ش ــود هس ــت س دریاف

ــود.     ــد ب ــتثنی خواهن مس

بخشش معوقات با دو هدف    

دومیــن بنــد از ابالغیــه بانــک مرکــزی بنــد )و( 
ــورد  ــال 97 را م ــه س ــون بودج ــره )16( قان تبص

هــدف قــرار داده کــه بــر مبنــای آن بدهی هــای 
معــوق بنگاه هــای تولیــدی در معــرض بخشــش 
ــد،  ــن بن ــای ای ــر مبن ــت. ب ــد گرف ــرار خواهن ق
تســویه  و  تولیدکننــدگان  تشــویق  به منظــور 
و  مالــی  موسســات  و  بانک هــا  مطالبــات 
اعتبــاری چنانچــه مشــتریان بدهــی معــوق خــود 
ــده  ــید ش ــال 1396 سررس ــان س ــا پای ــه ت را ک
باشــد از تاریــخ سررســید تــا پایــان شــهریورماه 
موسســات  و  بانک هــا  کننــد،  تســویه   1397
ــد اصــل و ســود خــود  ــاری مکلفن ــی و اعتب مال
را مطابــق قــرارداد اولیــه و بــدون احتســاب 
جریمــه دریافــت و تســویه کننــد. ایــن بنــد 
از ابالغیــه به طــور کلــی دو هــدف عمــده را 
دنبــال می کنــد. در وهلــه اول، بخشــش جریمــه 
ــای  ــکل تنگن ــدی مش ــای تولی ــات بنگاه ه معوق
ــد  ــه تولی ــش داده و ب ــگاه را کاه ــن بن ــی ای مال
ــا  ــه دوم، ب ــا کمــک خواهــد کــرد. در وهل آنه
تشــویق بنگاه هــا بــه بازپرداخــت بدهی هــای 
زنــده  را  بانک هــا  منجمــد  دارایی هــا  خــود 
خواهــد کــرد و وارد جریــان نقدینگــی بانک هــا 
می کنــد. ســومین بخــش از ابالغیــه مذکــور 
ــه  ــون بودج ــره )20( قان ــف( تبص ــد )ال ــز بن نی
97 را تعقیــب می کنــد. در خــالل ایــن بنــد 
تکلیــف دســتگاه ها درخصــوص پیاده ســازی 
سیســتم اجرایــی بودجه بنــدی مبتنی بــر عملکــرد 
ــد،  ــن بن ــای ای ــر مبن ــت. ب ــده اس ــخص ش مش
در اجــرای بودجه ریــزی مبتنی بــر عملکــرد، 
ــاده  ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرای ــی دس تمام
از  کشــوری  خدمــات  مدیریــت  قانــون   )5(
دولتــی،  شــرکت های  و  بانک هــا  جملــه 
ــا  ــه اســتقرار ی ــد در ســال 1397 نســبت  ب مکلفن
ــت  ــابداری قیم ــتم( حس ــامانه )سیس ــل س تکمی

 تمام شــده اقــدام کننــد.

بخشش مشروط 
معوقات 

تولید کنندگان
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اهـرم های 
تـوازن بازار 

مواد اولـیه

گزارش تحلیلی

نوسان قیمت مواد اولیه 
در بازار داخلی موجب 

شده تا بسیاری از 
واحدهای مصرف کننده 
با نگرانی های جدیدی 

در مورد تامین ملزومات 
تولید روبه رو شوند 

ــت  ــم ارزی دول ــا روح تصمی ــه ب ــت اگرچ ــن وضعی ای
تومانــی   4200 دالر  بــا  قیمت گــذاری  اســتمرار  و 
ــادل در  ــدم تع ــی ع ــت، ول ــاد اس ــورس کاال متض در ب
ــب  ــا موج ــر عرضه ه ــا ب ــدید تقاض ــری ش ــازار و برت ب
شــده تــا نیــاز بــه مدیریــت بــازار بیــش از پیــش حــس 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــه ب ــواد اولی ــادرات م ــود. ص ش
ــه  ــال کاال ب ــرای انتق ــتری ب ــا بس ــده ت ــب ش ــم موج ه
جــای انتقــال ارز فراهــم شــود و هــم بــا صــادرات 
ــا تردیــد  ــازار داخلــی ب ــاز ب ایــن محصــوالت تامیــن نی
روبــه رو شــود. از ســوی دیگــر بخشــنامه جدیــد وزیــر 
ــختگیری های  ــورد س ــارت در م ــدن و تج ــت، مع صنع
جدیــد در مســیر صــادرات فلــزات هــم موجــب شــده 
تــا بتــوان بــا صراحــت بیشــتری در برابــر اوضــاع موجود 
ــه  ــز ب ــت نی ــرا دول ــرد؛ زی ــاذ ک ــادی اتخ ــی انتق موضع
ایــن نتیجــه رســیده کــه شــرایط فعلــی نیــاز بــه مدیریــت 

دارد.
ــا  ــه ب ــی ک ــان در دوره های ــوم در جه ــارت مرس در تج
تغییــرات جدیــد در بــازار داخلــی روبــه رو هســتیم 
دولــت اقــدام بــه وضــع تعرفــه صــادرات خواهــد کــرد؛ 
اگرچــه ایــن رویکــرد اجرایــی در قوانیــن بســیاری 
ــی  ــال در وضعیت ــت. ح ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــا  ــرار دارد و ب ــی اص ــر دالر 4200 تومان ــت ب ــه دول ک
فــرض مدیریــت بــازار می تــوان دوره ای بســیار جــذاب 
را بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی مشــاهده کــرد کــه 
کم توجهــی بــه آن تنهــا بــه از بیــن رفتــن فرصت هایــی 

بســیار مهــم منتهــی خواهــد شــد.
در گــزارش پیشــین بــا عنــوان ســایه روشــن التهــاب در 
ــی  ــازار و بررس ــن ب ــای ای ــه واقعیت ه ــا ب ــازار پلیمره ب
دالیــل نامســاعد بــودن معامــالت پرداختیــم. در آن 
ــه  ــه ب ــواد اولی ــادرات م ــه ص ــد ک ــوان ش ــزارش عن گ
کشــورهای دیگــر بــه بســتری بــرای انتقــال ارز تبدیــل 
شــده و همچنیــن بــه رشــد افسارگســیخته قیمت هــا در 

بــازار آزاد انجامیــده اســت. رخــدادی کــه تنهــا بــه زیان 
ــت  ــی پتروشیمیاس ــع تکمیل ــدگان در صنای مصرف کنن
ــازار طعــم دالر  ــا بخــش مهمــی از ب و موجــب شــده ت

ــد. ــس نکنن ــی را ح 4200 تومان
دالری  تصمیــم  پیش زمینــه  دقیق تــر  به صــورت   
دولــت بــر پایــه نــرخ 4200 تومــان حمایــت از صنایــع 
ــرایط  ــی در ش ــوده؛ ول ــای ارزی ب ــی از تالطم ه داخل
فعلــی چنیــن هدفــی محقق نشــده اســت. مســتثنی شــدن 
عــراق و افغانســتان همچنیــن صــادرات از بازارچه هــای 
مــرزی از ســختگیری های ارزی موجــب شــده تــا 
حفــره بزرگــی از تقاضــا در بــازار داخلــی ایجــاد شــود 
ــن مدخــل  ــر ای ــا دقیق ت ــره ی ــن حف ــی کــه ای ــا زمان و ت
در بــازار مســدود نشــود ایــن وضعیــت کلــی از نوســان 
قیمت هــا ادامــه خواهــد داشــت. حــال در شــرایطی کــه 
ــزات  ــون فل ــازار آزاد همچ ــا در ب ــیاری از قیمت ه بس
ــای  ــر از نرخ ه ــیار باالت ــیمی بس ــوالت پتروش و محص
پایــه در بورس کاالســت توجــه بــه مدیریــت و اصــالح 
ایــن ســاز و کار بــه روشــنی حــس شــده و حتــی توصیــه 

می شــود.
در گــزارش پیشــین نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره کردیــم 
کــه مســیر مدیریــت بــازار بــا پیش فــرض حمایت هــای 
دولتــی از صــادرات را بایــد در دل قوانیــن موجــود 

ــرد.  ــت وجو ک جس
 2 مــاده  الــف  بنــد  تبصــره  شــدن  اجرایــی 
دســتورالعمل های اجرایــی مــاده 37 رفــع موانــع تولیــد 
یکــی از همیــن مــوارد اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــرای 
کاالهــای پذیــرش شــده در بــورس کاال، مــازاد عرضــه 
صرفــا بر اســاس فرآینــد عرضــه و تقاضــای کاال در 
رینــگ داخلــی بــورس کاالســت و پس از چنــد مرحله 
ــی  ــه تلق ــازاد عرض ــوان م ــه به عن ــدم معامل ــه و ع عرض
شــده و از آزادی عمــل بــرای صــادرات برخــوردار 
ــورت  ــتورالعمل به ص ــن دس ــه ای ــه البت ــود ک ــد ب خواه
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گزارش تحلیلی

کامل و جامع اجرایی نشده است.
وی ضمــن اظهــار امیــدواری بــرای اســتفاده 
از پــس از گــزارش پیشــین انجمــن همگــن 
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــز در نام ــتیک ســمنان نی پالس
بســیاری از مســووالن ذی ربــط از عــدم اجرایــی 
شــدن ایــن بنــد قانونــی انتقــاد کــرده و اجــرای 
ــان آن  ــاید زم ــد. ش ــده بودن ــتار ش آن را خواس
ــا  ــی را ت ــاده قانون ــن م ــه ای ــد ک ــیده باش فرارس
ــکافی  ــانه ای موش ــت رس ــکان و بضاع ــد ام ح
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 37 قان ــم. در م کنی
کشــور  مالــی  نظــام  ارتقــای  و  رقابت پذیــر 
ــت اجــازه داده می شــود  ــه دول ــده اســت: »ب آم
بــرای فــرآوری مــواد خــام و تبدیــل کاالهــای 
بــا ارزش افــزوده پاییــن داخلــی و وارداتــی 
ــواع  ــاال از ان ــزوده ب ــا ارزش اف ــای ب ــه کااله ب

مشــوق های الزم اســتفاده کنــد. 
وی ضمــن اظهــار امیــدواری بــرای اســتفاده 
از پــس از گــزارش پیشــین انجمــن همگــن 
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــز در نام ــتیک ســمنان نی پالس
بســیاری از مســووالن ذی ربــط از عــدم اجرایــی 
شــدن ایــن بنــد قانونــی انتقــاد کــرده و اجــرای 
ــان آن  ــاید زم ــد. ش ــده بودن ــتار ش آن را خواس
ــا  ــی را ت ــاده قانون ــن م ــه ای ــد ک ــیده باش فرارس
ــکافی  ــانه ای موش ــت رس ــکان و بضاع ــد ام ح
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 37 قان ــم. در م کنی
کشــور  مالــی  نظــام  ارتقــای  و  رقابت پذیــر 
ــت اجــازه داده می شــود  ــه دول ــده اســت: »ب آم
بــرای فــرآوری مــواد خــام و تبدیــل کاالهــای 
بــا ارزش افــزوده پاییــن داخلــی و وارداتــی 
ــواع  ــاال از ان ــزوده ب ــا ارزش اف ــای ب ــه کااله ب

مشــوق های الزم اســتفاده کنــد.
ــرای صــادرات  ــی اول تشــویق ب ــد قانون ــن بن ای
ــاظ  ــاال را لح ــزوده ب ــا ارزش اف ــوالت ب محص
کــرده و ســپس اعــالم می کنــد کــه اعمــال 

عــوارض بــرای کاالهــای مختلــف و حتــی 
مــواد خــام مــازاد بــر نیــاز داخلــی ممنــوع 
اســت؛ امــا بــه اخــذ عــوارض از مــواد خــام یــا 
ــا ارزش افــزوده پاییــن نظــر مثبــت  کاالهایــی ب
ــی  ــد قانون ــن بن ــن طــرز فکــر در ای ــا ای دارد؛ ام
صراحــت نــدارد اگرچــه در بندهــای بعــدی 
بــاز هــم ذات اخــذ عــوارض از کاالهــای خــام 
ــه آن  ــوارد ب ــن م ــد. ای ــمیت می شناس ــه رس را ب
معناســت کــه روال کلــی صــادرات بــدون 
هیچ گونــه محدودیتــی انجــام خواهــد شــد؛ 
ــه دلیــل  ــی در مــورد صــادرات مــواد خــام ب ول
ــکان  ــت از ام ــی دول ــع داخل ــت از صنای حمای
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــوارض صادرات ــال ع اعم
آن  اجرایــی  دســتورالعمل  مــورد  در  حــال 
می تــوان از ادبیــات صریح تــری اســتفاده کــرد.

موشکافی ماده ۳۷ قانون تولید

ــون  ــاده 37 قان ــی م ــاده دو آیین نامــه اجرای در م
رفــع موانــع تولیــد آمــده اســت: وضــع هرگونــه 
ــه  ــات ب ــا و خدم ــر صــادرات کااله عــوارض ب
ــواد  ــه ای، م ــات یاران ــا و خدم ــتثنای کااله اس
پاییــن  افــزوده  ارزش  بــا  کاالهــای  و  خــام 
ــه ای، مــواد خــام  ممنــوع اســت. کاالهــای یاران
ــا در  ــن صرف ــزوده پایی ــا ارزش اف ــای ب و کااله
قالــب ایــن آیین نامــه و منــوط بــه رعایــت 
عــوارض  مشــمول  می تواننــد  زیــر  شــرایط 

ــوند: ــی ش صادرات

الف- وضع عوارض مزبور موجب 
مازاد عرضه در بازار داخل نشود

تبصــره- بــرای کاالهــای پذیــرش شــده در 
بــورس کاال، مــازاد عرضــه صرفــا بر اســاس 

فرآینــد عرضــه و تقاضــای کاال در عرصــه 
تعییــن  مزبــور  بــورس  داخلــی  )رینــگ( 
می شــود؛ بــه گونــه ای کــه اگــر پــس از عرضــه 
در ســه نوبــت متوالــی بــه قیمت متناســب، تقاضا 
وجــود نداشــته باشــد، مــازاد عرضــه احــراز 
ــه  ــازاد عرض ــا م ــایر کااله ــرای س ــود. ب می ش
ــر تشــخیص وزارت صنعــت، معــدن و  مبتنــی ب
تجــارت، حســب مــورد بــا کســب نظــروزارت 
بازرگانــی،  اتاق هــای  و  کشــاورزی  جهــاد 
ــاون  ــران و تع ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع صنای
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران خواهــد 
بــود. ایــن مطلــب نیــز بــه معنــای آن اســت کــه 
ــا اعمــال وضــع  اگــر مــواد خــام کــه احتمــاال ب
عــوارض روبــه رو شــده اند، بخواهنــد از شــمول 
شــوند  خــارج  صادراتــی  ســخت گیری های 
ــورس کاال  ــه در ب ــه عرض ــا 3 مرتب ــد ب می توانن
و عــدم ثبــت معاملــه، از پرداخــت عــوارض 

ــوند.  ــتثنی  ش مس
ــای  ــی از گمانه زنی ه ــی در برخ ــد قانون ــن بن ای
رســانه ای و حتــی اظهارنظرهــای مختلــف ایــن 
گونــه تفســیر شــده بــود کــه مــواد خــام پذیــرش 
ــه  ــاز ب ــرای صــادرات نی ــورس کاال ب شــده در ب
در صــورت  و  دارد  کاال  بــورس  در  عرضــه 
ــا  ــادرات آنه ــازه ص ــه اج ــدم معامل ــه و ع عرض
ــا  ــدادی ب ــن رخ ــه چنی ــد ک ــد ش ــادر خواه ص
ایــن صراحــت در مــوارد قانونــی وجــود نــدارد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط فعلــی 
نیــاز بــه مدیریــت بــازار اصطالحــا از نــان 
ــدم  ــورت ع ــت و در ص ــر اس ــم مهم ت ــب ه ش
بهبــود، حیــات بســیاری از صنایــع در خطــر 
خواهــد بــود. به عنــوان مثــال نامــه اخیــر وزرات 
صنعــت بــه امضــای شــخص وزیــر )محمــد 
ســختگیری های  مــورد  در  شــریعتمداری( 
ــد  ــزات نشــان می ده ــرای صــادرات فل بیشــتر ب
ــه  ــت ب ــی دول ــازی و اجرای ــه تصمیم س ــه بدن ک
ــیر  ــده  و در مس ــف ش ــم واق ــت مه ــن واقعی ای
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رویدادها

مدیریــت بــازار در حــال برداشــتن گام هــای 
ــال  ــوان مث ــتند. به عن ــدی هس ــیار ج ــی بس عمل
ــگارش ایــن نامــه حتــی در ســال های  شــرایط ن
اخیــر بی ســابقه اســت زیــرا الزامــی جــدی 
بــرای شفاف شــدن واقعیت هــای اجرایــی در 
ــال در  ــی رود. ح ــمار م ــزات به ش ــادرات فل ص
ایــن شــرایط می تــوان بــا قیــاس بازارهــای فلــزی 
ــه  ــید ک ــم رس ــه مه ــن نکت ــه ای ــیمی ب و پتروش
ــوالت  ــون محص ــابه همچ ــر مش ــای دیگ بازاره
پتروشــیمی نیــز نیــاز بــه مدیریــت جــدی دارنــد 
ــنامه ای  ــده بخش ــای پراکن ــن مدیریت ه ــی ای ول

ــود. ــر نمی ش ــازار منج ــش در ب ــه آرام ب

توجه به ظرفیت های قانونی 
به جای صدور بخشنامه

ــت  ــرای مدیری ــم ب ــنامه ای آن ه ــت بخش مدیری
اقتصــاد  در  کــه  سال هاســت  داخلــی  بــازار 
کشــور تجربــه شــده و بــاز هــم ایــن رونــد 
ــورد  ــه م ــود، بلک ــا نمی ش ــا ره ــی نه تنه عموم
اســتفاده قــرار می گیــرد ولــی آیــا ایــن تنهــا راه 

ــت؟ ــازار اس ــت ب مدیری
اخیــر  ســال های  در  قانونــی  زیرســاخت های 
بــرای مدیریــت بــازار ایجــاد شــده اســت. قانــون 
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام 
مالــی کشــور و همچنیــن قانــون توســعه ابزارهــا 
ــن ســاز و کارهــای  ــی و همچنی و نهادهــای مال
اجرایــی در بــورس کاالی ایــران مواردی اســت 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــازار را یک ب ــد ب ــه می توان ک
ــرایط  ــه در ش ــی ک ــد. رویکردهای ــالح کن اص
توانمندی هــای  و  واقعیت هــا  فعلــی  ســخت 
در  حــال  می رســد.  بــروز  و  ظهــور  بــه  آن 
ــی کــه ســختی های اقتصــادی برجســته  روزهای
ــا  ــای آنه ــه دورنم ــت ک ــخص نیس ــده و مش ش
چــه خواهــد شــد ایــن قبیــل اقدامــات مقطعــی 
ــخگوی  ــی پاس ــت ول ــد اس ــه الزم و مفی اگرچ

ــازار نیســت. ــرای نیازهــای ب جامعــی ب
ــد  ــت از تولی ــال حمای ــه در س ــم ک ــد بذیری بای
ــن  ــه ام ــه عرض ــه ب ــی توج ــی و کاالی ایران مل
بهبــود  ملزومــات  ســاده ترین  اولیــه  مــواد 
ــی  شــرایط اقتصــادی اســت، آن هــم در وضعیت
کــه در رقابــت بــا کشــورهای همســایه اوضــاع 
و محیــط کســب و کار داخلــی چنــدان هــم 
مســاعد و فراهــم نیســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــا  ــت ب ــه دول ــی ک ــم در وضعیت ــرایط آن ه ش
حفــظ قیمــت دالر در محاســبات بــر پایــه نــرخ 

ــده  ــدی ش ــالش ج ــک ت ــی وارد ی 4200 تومان
ــدت  ــک مجاه ــوان ی ــوان از آن به عن ــه می ت ک
ــد  ــوان تفاوت هــای شــرایط تولی ــرد، می ت ــام ب ن
بیــن ایــران و کشــورهای منطقــه را از ایــن مســیر 
بهبــود بخشــید. به صــورت دقیق تــر در شــرایطی 
بــا  وارداتــی  نهایــی  محصــول  قیمــت  کــه 
نرخ هــای باالیــی محاســبه می شــود اگــر بتــوان 
بهــای مــواد اولیــه را بــر پایــه دالر 4200 تومــان 
حفــظ کــرد و نیــاز بــازار داخلــی را به صــورت 
کامــل تامیــن کــرد، فرصتــی طالیــی و تاریخــی 
بــرای تولیــد در داخــل کشــور ایجــاد می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه خاطــره ســال  92 
از روزهــای اوج تولیــد در صنایــع تکمیلــی 
نه تنهــا بازآفرینــی می شــود بلکــه بــا فــرض 
افزایــش ظرفیــت تولیــد در صنایــع باالدســتی و 
پایین دســتی شــرایط بهتــری را شــاهد خواهیــم 
بــود.  بــرای دســت یافتــن بــه محیــط کســب و 
کار بهتــر در ابتــدا ضروری اســت کــه صادرات 
مــواد خامــی کــه بــا دالر 4200 تومانــی صورت 
می پذیــرد مدیریــت شــود ولــی ارائــه بخشــنامه 
بــرای  دارویی آرام بخــش  به عنــوان  تنهــا 
ــازار ایفــای نقــش  تســکین دردهــای مقطعــی ب
می کنــد و دائمــی نیســت. از ســوی دیگــر 
ــال  ــه احتم ــور ب ــاد کش ــان اقتص ــرایط پرنوس ش
ــز تکــرار  ــده نی ــا و ســال های آین ــوی در ماه ه ق

ــود  ــه بهب ــدواری ب ــد و امی ــد ش خواه
اقتصــادی  آرامــش  و  شــرایط 

خوش بینــی  طعــم  بیشــتر 
رؤیاپــردازی  حتــی  و 

ــی  ــا واقع بین ــد ت می ده
ــادی. اقتص

ــا توجــه بــه مــوارد  ب
فــوق نیــاز بــه وضــع 
عــوارض صــادرات 
ــواد خــام و  ــرای م ب
ــا کاالهای  مخصوص

اســتراتژیک پذیــرش 
بــورس کاال  شــده در 

نــدارد  جایگزینــی  کــه 
در  آن هــم  اســت،  منطقــی 

ــن کاال از  ــرایطی کــه اگــر همی ش

بســتر بــورس کاال صــادر شــود همیــن عــوارض 
ــرایطی  ــال در ش ــود. ح ــد ب ــی نخواه ــز الزام نی
وجــود  کاال  بــورس  در  پتانســیل  ایــن  کــه 
داشــته و اغلــب معامله گــران شــناخت کافــی از 
ســاز و کار بــورس کاال دارنــد، عــدم توجــه بــه 
ــه  ــد ب ــی کــه می توان ــازار رســمی و واقع ــن ب ای
مدیریــت واقعــی و دائمــی در بــازار منجــر شــود 
ــزرگ  ــدی ب ــک توانمن ــه ی ــی ب ــا بی توجه تنه
تلقــی می شــود، اگرچــه در نهایــت اقتصــاد راه 
خــود را پیــدا کــرده و آینــدگان ایــن رویکــرد 

را اجــرا می کننــد.
نیاز به حفظ بازارهای صادراتی

ادعــای اعمــال تعرفــه بر صــادرات مواد خــام در 
نــگاه اول بــر حجــم صــادرات مؤثر خواهــد بود 
ــده  ــت تمام ش ــم قیم ــه ه ــال تعرف ــا اعم ــی ب یعن
محصــول صادراتــی افزایــش پیــدا کــرده و هــم 
تــوان بازاریابــی بین المللــی مــا کاهــش می یابــد. 
ــر  ــه ب ــال تعرف ــه اعم ــت ک ــد گف ــخ بای در پاس
ــی کــه در داخــل کشــور  ــواد خام صــادرات م
مصــرف گســترده دارد خــود نشــانه حمایــت از 
ــرای  ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــی اس ــع داخل صنای
بســیاری از کاالهــا مثــال در کشــوری همچــون 
ــیاری-  ــختگیرانه بس ــادرات س ــه ص ــن تعرف چی
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می شــود و در شــرایطی کــه چیــن  -اعمــال 
به عنــوان یــک  تــا خــود را  اســت  توانســته 
ــوان  ــد، می ت ــرح کن ــته مط ــده برجس صادرکنن
گفــت کــه تاثیــر چندانــی بــر حجــم صــادرات 
بــه همــراه نخواهــد داشــت. از ســوی دیگــر 
ــوالت  ــت محص ــا محوری ــه ب ــواد اولی ــن م همی
ــادر  ــورس کاال ص ــتر ب ــر از بس ــیمی اگ پتروش
صادراتــی  عــوارض  مشــمول  دیگــر  شــود 
نیســت بنابرایــن اعمــال عــوارض بــر ایــن مســیر 
ــی  ــر شــرایط صادرات ــری ب ــچ تاثی ــی هی صادرات
ــی  ــازار داخل ــتر ب ــه بیش ــه تغذی ــی ب ــته ول نداش
ــوق  ــوارد ف ــه م ــه ب ــد.با توج ــد ش ــی خواه منته
بــر  عــوارض  اعمــال  کــه  گفــت  می تــوان 
صــادرات مــواد خــام پذیــرش شــده در بــورس 
پتروشــیمی  محصــوالت  محوریــت  بــا  کاال 
ــر  ــازار منج ــدی در ب ــت ج ــه مدیری ــد ب می توان
ــورس کاال  ــتر ب ــادرات از بس ــه ص ــود، اگرچ ش
از  ذکر شــده  قانونــی  بندهــای  گواهــی  بــه 

ــود. ــد ب ــارج خواه ــوارض خ ــمول ع ش

مدیریت بازار به کمک 
صندوق های کاالیی

مدیریــت بــازار مــواد اولیــه یعنــی تعادل نســبی 
ــش  ــت آرام ــا و در نهای ــه و تقاض ــن عرض بی
قیمت هــا در بــازار داخلــی می توانــد بــه تقویت 
ــد در داخــل منجــر شــده و ســهم  حجــم تولی
بازار بیشــتری از بــازار داخلی را به دســت آورد. 
ــا فــوران قیمت هــا  ایــن در حالــی اســت کــه ب
ــود  ــم ب ــازار ارز غیررســمی شــاهد خواهی در ب
کــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت وارداتــی 
ــش  ــدت افزای ــه ش ــاق ب ــا قاچ ــروری ی غیرض
می یابــد، بنابرایــن فضــا بــرای خودنمایــی 
تولیدکننــده داخلی مســاعدتر خواهد بــود. این 
در حالــی اســت کــه مدیریــت بــازار بــه معنــی 
آرامــش در بازارهــای داخلــی و صادراتــی 
اســت یعنــی در گام اول بایــد بــه تغذیــه بــازار 
داخلــی منجــر شــده و در گام بعــدی بــه حفــظ 
و گســترش ســهم بازارهــای صادراتی بینجامد. 
از ســوی دیگــر در صــورت اعمــال عــوارض 
ــه  ــی ب ــع داخل ــاالی صنای ــاز ب ــادرات و نی ص
ــا  ــی ب ــای صادرات ــم بازاره ــاز ه ــه ب ــواد اولی م
تهدیــدی جدیــد روبــه رو می شــوند، ولــی 

بــازار  مدیریــت  بــه  می تــوان  هــم  هنــوز 
خوش بیــن بود. بیشــترین تأثیــر منفی از نوســان 
ــرخ  ــی و نوســان ن ــازار داخل ــه ب عرضــه کاال ب
ــع  ــه در صنای ــواد اولی ــدگان م ــه مصرف کنن ب
ــر  ــورت دقیق ت ــردد. به ص ــاز می گ ــی ب تکمیل
عــدم مدیریــت بــازار می توانــد مشــکالت 
عمیقــی را بــرای واحدهــای مصرف کننــده 
ایجــاد کنــد کــه در تالطــم بــازار حتــی 
حیــات ایــن واحدهــا را تحت الشــعاع قــرار 
می دهــد. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بهتــر اســت 
ــر  ــه فک ــود ب ــدگان در گام اول خ مصرف کنن
مدیریــت بــازار مــواد اولیــه خــود باشــند، ولــی 
مرســوم شــده کــه نقــد از عرضه کننــده و 
سیســتم های دولتــی و حتــی بورس کاال مســیر 
فعالیــت  آنهــا باشــد و البتــه دالیلــی همچــون 
ــف  ــع مختل ــا و صنای ــودن بازاره ــاری ب انحص
بهانــه باشــد. حال ســوال اینجاســت که آیــا این 
شــرایط و ســختگیری ها تنهــا در ایــران وجــود 
ــن  ــز همی ــان نی ــا ســایر کشــورهای جه دارد ی
مشــکالت را تجربــه کــرده و تجربــه می کننــد 
و اتحادیه هــای صنفــی و صنعتی نیز مســیرهای 
در  آنهــا  خروجــی  و  پیموده انــد  را  خــود 
نهایــت مدیریــت بــازار اســت حتــی بازارهــای 
انحصاری.شــاید در ماه هــای اخیــر بیــش از 
10 گــزارش مختلــف در مــورد صندوق هــای 
ســپرده کاالیــی در دنیــای اقتصــاد درج شــده و 
تقریبــاً تمامــی ویژگی هــای اجرایــی و فــراز و 
فرودهــای آن مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفته 
ــدوق  ــچ صن ــال، هی ــدوق ط ــز صن ــه ج ــا ب ام
کاالیــی جدیــدی در بــورس کاال اجرایــی 

نشــده اســت.
 ســوال اینجاســت کــه چــرا فقــط طــال؟ مگــر 
جذابیــت مــواد اولیــه در بــازار داخلــی کمتــر از 
ــرای  ــی ب ــاخت های واقع ــا زیرس طالســت و ی
ــوالت  ــون محص ــی همچ ــالت کاالهای معام
پتروشــیمی در چارچــوب صندوق های ســپرده 
ــه  کاالیــی وجــود نــدارد؟ در گذشــته حتــی ب
ــن  ــتراتژیک در چی ــی اس ــای کاالی صندوق ه
هــم اشــاره کردیــم و ویژگی های مختلــف آن 
را مــورد بررســی قــرار دادیم. واقعیت آن اســت 
ــای  ــاد صندوق ه ــرای ایج ــز ب ــه چی ــه هم ک
ــف از  ــای مختل ــرای کااله ــی ب ــپرده کاالی س
گنــدم تــا پلیمرهــا، از فلــزات تــا محصــوالت 

غذایــی و کشــاورزی وجــود دارد ولــی گویــی 
ــا  ــف ی ــر صن ــی ه ــن اهال ــدی در بی ــزم ج ع
صنعــت مشــخص وجــود نداشــته اســت. 
ــرای همــه صنــوف و  ــی ب صندوق هــای کاالی
صنایع جــذاب اســت و مصرف کننــدگان آنها 
می تواننــد همیشــه از نعمــت داشــتن مــواد اولیه 
ــی آن  ــل خروج ــه حداق ــند ک ــوردار باش برخ
فاصلــه گرفتــن از تالطم هــای قیمتــی و حذف 
واسطه هاســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایجاد 
ــی  ــی از درآمدزای ــی حت ــای کاالی صندوق ه
کافــی هــم برخــوردار بــوده و همیــن ویژگــی 
موجــب شــده تــا پتانســیل تأمیــن مالــی آن از 
بــورس کاال نیــز وجــود داشــته باشــد.  بــه نظــر 
حوزه هــای  در  برجســته  فعــاالن  می رســد 
مختلــف تولیــدی هنــوز شــناخت دقیقــی 
ندارنــد،  کاالیــی  ســپرده  صندوق هــای  از 
ــین در  ــای پیش ــه گزارش ه ــی ب ــن نگاه بنابرای
ــری  ــه شــناخت دقیق ت ــد ب ــن حــوزه می توان ای
از ایــن صندوق هــا منجــر شــود. از ســوی 
دیگــر وجــود موجــودی انبارهــای کافــی پــس 
ــازار  ــه در ب ــواد اولی ــن م ــن عرضــه ام از تضمی
ــر  ــی در براب ــان بزرگ ــوپاپ اطمین ــی، س داخل
ــت  ــوالت اس ــی محص ــن و دائم ــادرات ام ص
آن هــم در شــرایطی کــه حتــی با فــرض اعمال 
تعرفــه صــادرات هــم می تواند مــازاد عرضــه را 
به صــورت دقیــق در بــورس کاال ترســیم کرده 

ــاف شــود. و از پرداخــت عــوارض مع

بــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  پایــان  در 
کــه  زمانــی  در  کــرد  اشــاره  صراحــت 
بــرای  اولیــه  مــواد  مصرف کننــدگان 
عــزم  خــود  ملزومــات  بــازار  مدیریــت 
واقعــی ندارنــد نمی تواننــد از ســایرین و 
مخصوصــا عرضه کننــدگان و بدنــه دولتــی 
انتظاراتــی فراتــر از توانمندی هــا و حتــی 
تمایــالت عــادی داشــته باشــند. تجربــه 
ــدون  ســایر کشــورها نشــان می دهــد کــه ب
تکانه هــای  در  و  کاالیــی  صندوق هــای 
ــازار  ــت ب ــکان مدیری ــا، ام ــه و تقاض عرض

وجــود نــدارد.

به روایت دنیای اقتصاد

گزارش تحلیلی



17 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 103

و  لولــه  بــرداری   نمونــه  جدیــد  دور 
اتصــاالت پــی وی ســی از بــازار بــا هــدف 
ــاختمانی  ــوالت س ــاق محص ــی انطب ارزیاب

ــد. ــاز ش آغ

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه 
و اتصــاالت پــی وی ســی، بــر اســاس 
ــاق  ــی انطب برنامــه ریــزی کارگــروه ارزیاب

ســایر نمونــه هــا بــه مراحــل بعــدي انجــام 
آزمونهــاي کیفــي در آزمایشــگاه همــکار 
ــه  ــج ب ــه و نتای ــتقل راه یافت ــتاندارد مس اس
شــرکت هــاي مربوطــه اعــالم مــی شــود.

 
در نهایــت محصوالتــي کــه داراي شــرایط 
اســتاندارد کیفــي و قابــل قبــول باشــند بــه 
ــه  ــن ب ــد انجم ــورد تایی ــت م ــورت لیس ص
ســازمان هایــي ماننــد نظــام مهندســي کلیــه 
اســتانهاي کشــور، انجمــن هــاي انبــوه 
ســازان اســتانها ، ادارات اســتاندارد و ... 

اعــالم مــی شــود.
 

الزم بــه ذکــر اســت در  دور قبلــی 60 لولــه 
ــازار  ــطح ب ــاالت از س ــه از اتص و 51 نمون
در شــهرها و اســتان هــای مختلــف جمــع 
آوری شــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه دور 

ماقبــل حــدود 38 درصــد رشــد داشــت. 

ــرداری  ــه ب ــاختمانی، نمون ــوالت س محص
ــرداد 1397  ــان خ ــا پای ــاز و ت ــازار آغ از ب

ادامــه دارد.

در نامــه دبیــر انجمــن لولــه و اتصــاالت پی 
وی ســی از تولیدکننــدگان درخواســت 
اصــالح  بــه  نســبت  تــا  اســت  شــده 
ــازار، توجــه  ــه ب ــه شــده ب محصــوالت ارائ
ــای  ــکان ه ــت م ــه لیس ــت و ارائ ــه کیفی ب
ــه،  ــد نمون ــت خری ــول جه ــع محص توزی

اقــدام الزم را انجــام دهنــد.
 

الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــي نمونــه هــا 
در مرحلــه نخســت تحــت آزمون ســنجش 
ــه  ــد و نمون ــی گیرن ــرار م ــر ق ــد فیل درص
هــاي حــاوي فیلــر باالتــر از حــد اســتاندارد 
از گردونــه آزمــون هــا خــارج شــده و بــه 

تولیــد کننــدگان آنهــا اعــالم مــی شــود.
 

آغاز دور جدید 
نمونه برداری لوله 
و اتصاالت از بازار 
جهت ارزیابی 
انطباق محصوالت 
ساختمانی 

کارگـروه  ریـزی  برنامـه  براسـاس 
ارزیابـی انطباق محصوالت سـاختمانی

گزارش
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امتیــاز 60 تــا 80 دارای دبیرخانــه حرفــه ای و برخــوردار از 
فرایندهــای ســازمانی تعریــف شــده اســت...

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت 
ــران  ــادن و کشــاورزی ای ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــی وی ســی، ات پ

نتایــج پــروژه ارزیابــی تشــکل هــای عضــو اتــاق را اعــالم کــرد.

 

بــر اســاس ایــن گــزارش معیارهــای ارزشــیابی و وزن تخصیــص یافتــه 
بــه آن شــامل؛ حکمرانــی بــا وزن معیــار 40، عضویــت بــا وزن معیــار 
15، خدمــات بــا وزن معیــار 15، تاثیرگــذاری بــر سیاســت هــا بــا وزن 

معیــار 20 و تنظیــم گــری بــا وزن معیــار 10 بــوده اســت.

ــت  ــی و ظرفی ــروژه ارزیاب ــران، پ ــی ای ــاق بازرگان ــر اســاس اعــالم ات ب
ــا الگوبــرداری از مــدل هــای بیــن  ســنجی تشــکل هــای اتــاق ایــران ب
المللــی ســنجش عملکــرد انجمــن هــای کســب و کار و بومــی ســازی 
شــاخص هــای پیشــنهادی در مــدل هــای ارزیابــی جهانــی، طراحــی و 

اجــرا شــده اســت.

ــه  ــر گرفت ــاز 100 در نظ ــر امتی ــا حداکث ــکل ه ــی تش ــدل ارزیاب  در م
ــه گرفتــن  ــق ب ــر اســاس آن تشــکل هایــی کــه موف شــده اســت کــه ب
ــی« در  ــت دانش ــگاه »مرجعی ــد دارای جای ــده ان ــاال ش ــه ب ــاز 80 ب امتی

حــوزه کاری مربوطــه هســتند. امتیــاز 60 تــا 80 دارای دبیرخانــه حرفــه 
ای و برخــوردار از فرایندهــای ســازمانی تعریــف شــده هســتند، امتیــاز 
40 تــا 60 برخــوردار از ســاختارهای اولیــه و نیازمنــد بهبــود فرایندهــا و 
تشــکل هــای دارای امتیــاز کمتــر از 40 بــه معنــی آن اســت کــه هنــوز 

از الزامــات اولیــه فعالیــت تشــکلی برخــوردار نیســتند.

ــه  ــق ب ــی موف ــن ارزیاب ــی در ای ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول انجم
ــت.  ــده اس ــاز 87/66 ش ــن امتی گرفت

اتــاق بازرگانــی ایــران در جمــع بنــدی خــود از پــروژه ارزیابــی انجمــن 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی آورده اســت:

نتایــج ارزیابــی نشــان مــی دهــد انجمــن در شــاخص هــای مروبــط بــه 
برگــزاری بــه موقــع مجامــع عمومــی، عملکــرد هیئــت مدیــره، ســاختار 
ســازمانی، شایســتگی هــای دبیــر، روابــط عمومــی، تشــکیل و برگزاری 
ــای  ــزار و زیرســاخت ه ــای تخصصــی، ســخت اف ــه ه جلســات کمیت
ــا حــوزه  انجمــن و حضــور موثــر در رویدادهــای تخصصــی مرتبــط ب
ــل توجهــی  کاری خــود )همایــش هــا، ســمینارها و...(، امتیازهــای قاب

کســب کــرده و از نقــاط مثبــت انجمــن بــه شــمار مــی رود.

ــات،  ــه خدم ــن برنام ــوان از تدوی ــی ت ــات م ــوزه خدم ــن ازح همچنی
ــای  ــاوره ه ــه مش ــی و ارائ ــای آموزش ــا و کالس ه ــزاری دوره ه برگ
تخصصــی در حــوزه کاری، بــه عنــوان مهمتریــن نقــاط قــوت انجمــن 

ذکــر شــده اســت.

گزارش

کسب امتیاز 66/87 
توسط  انجمن

لوله و اتصاالت پی وی سی 
در پروژه ارزیابی 

تشکل ها از سوی 
اتاق بازرگانی ایران
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خبر

انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی 
ــان،  ــران، کارشناس ــه مدی ــرای کلی ــن دوره را ب ــی ای س
پیمانــکاران، مشــاوران و طراحــان اســتان گیــالن و 

ــرد. ــزار ک ــاور برگ ــای مج ــتان ه اس

برگزاری دوره آشنایی با 
لوله و اتصاالت U_PVC و کاربرد 

آنها در سامانه های نوین آبیاری 
در استان گیالن)رشت(

دوره آموزشــی آشــنایی بــا لولــه و اتصــاالت 
ــن  ــای نوی ــامانه ه ــا در س ــرد آنه U_PVC و کارب

آبیــاری چهارشــنبه 16 اســفند 1396 در رشــت 
برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال مدیــران، کارشناســان 
، پیمانکاران.مشــاوران و طراحــان ســامانه هــای 
ــن،  ــدران، قزوی ــالن، مازن ــاری اســتان هــای گی ّآی

ــد. ــرز روبروش الب

انجمــن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، براســاس برنامه 
ریــزی وهماهنگــی بــا دفتــر توســعه ســامانه هــای نویــن 
ّآبیــاری، معاونــت آب و خــاک جهــاد کشــاورزی 
ــن دوره  ــوق کــرد.  در ای ــه برگــزاری  دوره ف ــدام ب اق
ــر  ــای ذک ــتان ه ــان اس ــران و کارشناس ــر مدی ــالوه ب ع
شــده، شــرکت هــای طراحــی سیســتم هــای آبیــاری از 
اســتان هــای گیــالن و توابــع و قزویــن نیــز درایــن دوره 

یــک روزه شــرکت کردنــد.

ــس  ــی رئی ــدس  پورثان ــخنرانی مهن ــا س ــه ب ــن برنام ای
گــروه شــبکه هــا در دفتــر توســعه شــبکه هــای آبیــاری 

بــه صــورت رســمی آغــاز گردیــد. و در ادامــه اســاتید 
انجمــن بــه ارائــه مطالــب بــا ســرفصل هــای زیــر 

ــد: پرداختن

■ ســامانه هــای لولــه گــذاری پالســتیکی، نصــب، اجــرا 
و بهــره بــرداری بــا ارائــه دکتــر محســن معصومــی

■ ویژگی هــای لوله و اتصــاالت U-PVC،کاربردها، 
نســل هــای جدیــد بــا ارائه دکتــر حامــد عزیزی

■ اســتانداردها و روش هــای آزمــون بــا ارائــه مهنــدس 
شــادی حــق دوســت

ــه  ــدس فرزان ــه مهن ــا ارائ ــی و اقتصــادی ب ■ مقایســه فن
ــان خرمی

ــب  ــروه نص ــه گ ــا ارائ ــب ب ــزاری کارگاه  نص ■ برگ
انجمــن و در انتهــا پنــل پرســش و پاســخ حضــار 
از اســاتید در خصــوص مطالــب تدریــس شــده و 
مشــکالت نصــب و اجــرا در سیســتم هــای آبیــاری بــه 

کار خــود پایــان داد. معاونت آب و خاک
استان گیالن
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1-کنترل ظاهری: 
اولیــن قــدم در تولیــد داشــتن ظاهــر مناســب لولــه و اتصــاالت مــی باشــد کــه بــا کنتــرل آن مــی تــوان تــا حــدی از نظــر فرموالســیون و تجهیــزات و فرایند 
مناســب تولیــد  اطمینــان حاصــل نمود.کنتــرل بــه صــورت چشــمی صــورت مــی گیــرد کــه مطابــق بــا اســتاندارد ، زمانــی کــه لولــه یــا اتصــاالت بــدون 
بزرگنمایــی دیــده مــی شــوند ، ســطوح داخلــی و خارجــی آنهــا بایــد صــاف ، تمیــز و عــاری از شــیار ، حفــره ، تــاول ، خلــل و فــرج ، ناخالصــی هــای 
مرئــی و ســایر نقایــص ســطحی باشــند و هــر دو انتهــای لولــه و یــا اتصــال بــه صــورت تمیــز و عمــود بــر محــور بریــده شــوند . در قســمت نرگــی لولــه، پخ 
بــه صــورت یکنواخــت در سرتاســر قطــر لولــه باشــد. رنــگ بــه صــورت یکنواخــت در سرتاســر محصــول باشــد و رنــگ خاکســتری جهــت محصــوالت 

توصیــه گردیــده اســت . لولــه هــا بایــد کامــال صــاف و بــدون انحنــا باشــند .

2- سفتی حلقه ای:
جهــت کنتــرل اســتحکام لولــه هــا ی فاضالبــی ثقلــی و نســبت بــه بارهــا و فشــار هــای خارجــی ) نظیــر بــار خــاک مــرده ، بارهــای ترافیکــی و .. (  طبــق 

اســتاندارد ملــی 11436ســنجیده مــی شــود .  

3- مقاومت به دی کلر ومتان
هــدف از  انجــام آزمــون مقاومــت بــه دی کلــرو متــان، بررســی فیــوژن یــا عمــل ژل شــدگی در محصــول مــی باشــد . بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ژل 
شــدن مناســب در تولیــد بــر اکثــر نتایــج آزمــون و همچنیــن کارایــی سیســتم تاثیــر مســتقیم دارد ، در نتیجــه می تــوان گفــت که ایــن آزمــون  از مهمترین 
آزمونهــای کنتــرل تولیــد مــی باشــد . در صورتــی کــه عمــل ژل شــدگی بــه درســتی انجــام گیــرد لولــه هــای پــی وی ســی مقاومــت بســیار خوبــی نســبت 
بــه مــواد شــیمیایی از خــود نشــان مــی دهنــد . در مــواردی  کــه نتایــج آزمــون دی کلرومتــان مــورد توافــق نبــوده و بحــث بــر انگیــز باشــد  مــی تــوان از 
آزمونهــای DSC و کشــش جهــت روشــهای آزمــون جایگزیــن اســتفاده نمــود . ایــن آزمونهــا اطالعــات بســیار کامــل تــری از فرآینــد تولیــد را در اختیار 

مــا قــرار مــی دهنــد. آزمــون دی کلــرو متــان مطابــق اســتاندارد ملــی 10609 انجــام مــی شــود.

در نمونه برداری انجام شده در آبان و آذر 96 تعداد 111 نمونه لوله و اتصاالت از بازار برداشت شد. آزمون های کنترل کیفیت 
طبق استاندارد لوله های فاضالبی ساختمان)1-9119( در آزمایشگاه همکار استاندارد در پژوهشگاه پلیمر ایران انجام شد و تمام 

نمونه ها با دقت باال و انجام آزمونهای سختگیرانه کنترل و لیست نمونه های منطبق با استاندارد اعالم شد.خالصه ای از آزمونهای 
انجام شده بر روی نمونه های لوله و اتصاالت به شرح زیر است:

تحلیل آزمونها

سفتی حلقه ای مقاومت به  دی کلرومتان
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4- تعیین چگالی: 
 یکــی از روشــهای کنتــرل فرموالســیون لولــه هــای آبرســانی و فاضالبــی از جهــت مناســب بــودن نســبت بیــن مــواد پــر کننــده و پــی وی ســی انــدازه 
گیــری چگالــی مــی باشــد . بــا محاســبه چگالــی همچنیــن مــی تــوان بــا توجــه بــه ضخامــت و قطرلولــه هــا وزن هــر متــر لولــه را محاســبه کــرد و تحــت 
کنتــرل داشــت . چگالــی لولــه هــای فاضالبــی بــا توجــه بــه ایــن کــه حداقــل بایــد 80% رزیــن پــی وی ســی در فرموالســیون لولــه و 85% در اتصــاالت 

اســتفاده شــود بایــد در محــدوده kg/m3>ρ> 1500 kg/m3 1390 باشــد. آزمــون چگالــی بایــد طبــق اســتاندارد ملــی 1-7090 انجــام شــود.

5-آزمون ضربه به روش گردش ساعت:
هــدف از ایــن آزمــون تعییــن مقاومــت در مقابــل ضربــه ی وارد بــر لولــه هــای پــی وی ســی بــا ســطح مقطــع دایــره ای توســط ســقوط وزنــه بــا انــدازه و 
وزن مشــخص در ارتفــاع تعیــن شــده طبــق اســتاندارد ملــی 11438 بــه روش ســاعت گــرد اســت. درصــد شکســت نمونــه لولــه هــا در ایــن آزمــون بایــد 

کمتــر از 10% باشــد.

6- آزمون ویکات)نقطه نرم شدگی(:
هــدف ارائــه یــک روش کلــي بــراي تعییــن دمــاي نرمــي ویــکات لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی اســت . ایــن آزمــون تنهــا بــراي مــواد گرمانرمــي قابــل 
اســتفاده اســت کــه امــکان انــدازه گیــري دمایــي کــه در آن ســرعت نــرم شدنشــان افزایــش مــي یابــد ، وجــود داشــته باشــد .ایــن آزمــون بــراي پلیمرهــاي 
بلــوري و نیمــه بلــوري کاربــرد ندارد.دمــای نــرم شــدگی ویــکات دمایــی اســت کــه در آن یــک ســوزن اســتاندارد تحــت نیــروی ثابــت بــه میــزان 1 
میلیمتــر در ســطح نمونــه ی مــورد آزمایــش نفــوذ کنــد. بــرای لولــه هــای PVC-U ایــن دمــا مطابــق اســتاندارد لولــه هــای فاضالبــی ســاختمان بایــد باالتــر 

از 79 درجــه ی ســانتیگراد باشــد.

7- آزمون برگشت حرارتی:
بــراي انجــام ایــن آزمــون لولــه اي بــا طــول معیــن را در مــدت زمــان مشــخص در یــک آون کــه دمــاي معینــی دارد قــرار مــی دهند.بخشــی از آزمونــه را 
عالمتگــذاري نمــوده و طــول ایــن بخــش از لولــه را تحــت شــرایط یکســان قبــل و بعــد از گرمــا دهــی انــدازه گیــري میکنند.برگشــت طولــی بــه صــورت 

درصــد تغییــرات طــول نســبت بــه طــول اولیــه محاســبه میشــود. حداکثــر درصــد تغییــرات مجــاز طــول  در اثــر ایــن حــرارت دهــی 5% مــی باشــد.

8- آزمون اثر حرارت دهی:
ایــن آزمــون بــرای اتصــاالت و تعییــن نحــوه پخــت نمونــه انجــام میشــود در ایــن آزمــون نمونــه اتصــال در دمــای 150 درجــه ســانتی گــراد در اون بــه 

مــدت 30 دقیقــه قــرار داده میشــود و میــزان تخریــب در نقطــه تزریــق اتصــاالت بررســی مــی گــردد.

تست ضربه تست نرمی حرارت دهی

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

حــدود 38 درصــد رشــد داشــته اســت.

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

ــتاندارد ارســال شــده اســت. مســتقل اس

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

تکــرار مــی شــود.

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

انجمــن نیــز می توانیــد مشــاهده کنیــد.

انجــام ایــن آزمایش هــا بر اســاس دســتورالعمل 

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

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

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

ــود. ــی ش ــالم م ــه اع مربوط

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

اســتاندارد و ... اعــالم خواهــد شــد.

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

آزمونکیفیمحصوالتلولهواتصاالتپیویسیدربخشفاضالبساختمان

نتايجارزيابی
انطباقمحصوالت
ساختمانیلولهو
اتصاالتپیویسی
بهزودیاعالممیشود

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

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

زودی در دســترس همــگان قــرار می گیــرد.

کنترل کیفیت
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لیستلولههایU-PVCموردتايیدانجمنلولهواتصاالتPVCايران
                   )به ترتیب حروف الفبا(              

نامشرکتاستانمحلتولید نامشرکتاستانمحلتولیدنامدرجشدهبررویلوله نامدرجشدهبررویلوله نشانه/لوگونشانه/لوگو

کنترل کیفیت
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                  )به ترتیب حروف الفبا(

نامشرکتاستانمحلتولید نامشرکتاستانمحلتولیدنامدرجشدهبررویاتصال نامدرجشدهبررویاتصال نشانه/لوگونشانه/لوگو

کنترل کیفیت

25



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 26103

گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

یــک شــیلنگ باغبانــی جدیــد بــا اثــرات زیســت محیطــی پاییــن شــامل یــک شــیلنگ 
ســه الیــه ســاخته شــده از پــی وی ســی بکــر و بازیافــت شــده تولیــد شــد.الیه داخلــی 
ــط  ــده توس ــردازش ش ــتریان و پ ــده از مش ــع ش ــی جم ــواد بازیافت ــده از م ــاخته ش س
Vinyloop® اســت، الیــه میانــی از رشــته هــای پلــی اســتر کــه شــیلنگ را در برابــر 
مقاومــت فشــاری حفــظ مــی کنــد و الیــه بیرونــی از پــی وی ســی بکــر بــا مقاومــت 
بــاال در برابــر مــواد شــیمیایی و ســایش اســت. مشــتریان در  قبــال خریــد شــیلنگ نــو 
در صــورت تحویــل شــیلنگ هــای کهنــه تخفیــف خواهنــد گرفــت. ارزیابــی چرخــه 
حیــات)LCA( نشــان میدهــد کــه ایــن شــیلنگ هــا منجــر بــه صرفــه جویــی 30% در 

انــرژی ، 30% در انتشــار دی اکســید کربــن و 50% در مصــرف آب مــی شــود.

http://www.vinyloop.com/en/news-archive-en/55-vinyloop-
white-paper.html

پـروژه شیلنگ بازیافت شده توسط 
Vinyloop

تازه ها
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تازه ها

ــر روی  ــد ب ــه )Ppvc( مــی توان ــد الی ــرم شــده چن ایــن چــرم مصنوعــی از  pvc ن
المــپ هــای LED اعمــال شــود زمانــی کــه نــور از درون مــاده عبــور مــی کنــد از 
ســطح آن انتشــار مــی یابــد و مــی تــوان از آن در زمینــه هــای مختلــف تبلیغــات 
ــی و طراحــی  ــی، دکوراســیون داخل ــواد، مبلمــان خانگــی و دریای ــی م و بازاریاب
و پوشــش هــای تکنیکــی اســتفاده کــرد. Brightlastپتانســیل ایــن را دارد کــه بــه 
ابــزاری در دســت تبلیــغ کننــدگان ، طراحــان، معمــاران و هنرمنــدان تبدیــل شــود.

یــک مــاده طراحــی شــده بــا اســتفاده از انــواع رنــگ هــای مختلــف نــور اســت. 
ایــن مــاده در برابــر آب و ســایش مقــاوم اســت، دارای اشــتعال پاییــن و مهاجــرت 
کــم و انتشــار VOC)ترکیبــات آلــی فــرار( پاییــن اســت و حــس چــرم طبیعــی را 

منتقــل مــی کنــد

Brightlast چرم مصنوعی 
با نور پس زمینه- درخشش 

از درون وینیل
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تازه ها

وی  پــی  بــا  چــوب  جایگزینــی  بــرای  را  پروفیلــی   Granzplast

ــیب  ــر آس ــردن خط ــن ب ــی از بی ــدف اصل ــت. ه ــعه داده اس ــی توس س
بــه درب، مقابــل رطوبــت در آب و هــوای گــرم توســط شــرکت 
اســپانیایی Granzplast اســت. ایــن شــرکت تولیــد کننــده کامپاندهــای 
ــت و  ــکی اس ــتربچ مش ــر، و مس ــاف پذی ــخت ، انعط ــی س ــی وی س پ
ــق مرکــز توســعه تکنولوژیکــی  ــه خــود را از طری پیشــنهادات نوآوران
صنعتــی)CDTI( و AIMPLAS) موسســه فــن آوری پالســتیک( اطــالع 

مــی دهــد.

طراحی پروفیل مقاوم در 
برابر آب برای درب

https://www.anaip.es/listado-de-empresas/999-granz-
plast-s-a.html

/http://www.zapet.it

یــک سیســتم روشــنایی ســاخته شــده از  100% پروفیــل اکســترود شــده 
PVC  بــا ســطوح مختلفــی از شــفافیت اجــازه انتشــار نــور  بهتــری 

را   مــی دهــد. Luminor اولیــن مــورد از روشــنایی هــای LED  بــا               
ــر  پــی وی ســی اســت همچنیــن دارای ویژگــی هــای مقاومــت در براب
UV  اســت. شــرکت ZAPET اســتابالیزر مناســب بــرای حفــظ ســطوح 

شــفافیت  و همزمــان جلوگیــری از زرد شــدن محصــول شناســایی 
کــرده اســت. همچنیــن ضخامــت مناســب پروفیــل را بــرای بــه حداکثــر 
رســاندن انتشــار نــور و اســتفاده بــرای درخــت هــای کریســمس تعییــن 

مــی کنــد.

روشنایی LED انعطاف پذیر 
برای طراحان و معماران
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ــای  ــم ه ــی در فری ــق حرارت ــل توجهــی عای ــه طــور قاب Internorm ب

 ،)EPS(را بــا قــرار دادن پلــی اســتایرن گســترش یافتــه PVC پروفیــل
بهبــود مــی دهــد. دانــه هــای پلــی اســتایرنی درفریــم بــا یــک طراحــی 
ــی  ــر شــدن مســتمر و کامل ــده مــی شــود و پ خــاص در پرشــدن دمی
را همچنیــن در بخــش گوشــه ی پروفیــل پنجــره امــکان مــی دهــد.  
ضریــب انتقــال حــرارت  فریــم )UF( پنجــره هــای UPVC از 1.1 تــا 
ــا  ــم ت ــی فری ــق حرارت ــود عای ــد و بهب ــی یاب ــش م 0.92W/Mçk کاه

20% را منجــر مــی شــود و هزینــه مــواد بــرای عایــق حرارتــی بــه طــور 
قابــل توجهــی کاهــش مــی یابــد. 

Carbotopia فراینــدی اســت کــه بیــش از 50% از کربــن ضایعــات 
پالســتیکی را بــرای تولیــد پالســتیک هــای غیــر فســیلی جدیــد 
بازیافــت مــی کنــد.  Carbotopiaمــی توانــد وینیــل را نیــز بازیافــت 
ــای  ــا احی ــان را ب ــد و مت ــرژی را تولیدکن ــی از ان ــای غن ــد و گازه کن
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــوراک اولی ــده از خ ــذب ش ــن ج ــدروژن و کرب هی
 Carbotopia ،کاتالیســت حرارتــی متــان ســنتز کنــد. بــرای ایــن کار
ــاز دارد. از  ــره ارزش نی ــان در سراســر زنجی ــام ذینفع ــه همــکاری تم ب
جملــه صاحبــان ضایعــات رزیــن هــای شســته شــده وینیــل با پاالیشــگر 
اســتیلن هــای مبتنــی بــر کاربیــد  و همــکاری تولیــد کننــدگان و خــرده 
فروشــان  بــه صــورت  B2B بــرای بازیافــت کربــن در سراســر زنجیــره 
تامیــن آن کــه موجــب صرفــه جویــی در2 بشــکه نفــت بــرای هــر تــن 

وینیــل مــی شــود.

بازیافت وینیل با Carbotopia و 
صرفه جویی در انرژی برای این کار

http:// INOVYN AWARDS FOR INNOVATION WITH

VINYLS

 upvc نوآوری در عایق: فریم پنجره
EPS پر شده با دانه های

تازه ها
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نانــو لولــه هــای کربنــی مــی توانــد باکتــری هــا را از بیــن ببــرد و احتمــاال 
بــا ســوراخ دیــواره  ســلولی میکــروب هــا از تشــکیل بیوفیلــم های ســمی 
و خورنــده جلوگیــری کنــد. در نتیجــه دانشــمندان بــه ایــن فکــر افتادنــد 
کــه از مــواد نانــو مــی توانــد بــرای تولیــد پوشــش هــای ضــد میکروبــی  
بــرای تجهیــزات جراحــی و لولــه کشــی هــای صنعتــی اســتفاده کننــد.
محققــان دانشــگاه هوســتون از پلیمــری بــه نــام پلــی وینیــل ان کربــازول 
اســتفاده کردنــدو مخلــوط 97% وزنــی از ایــن پلیمــر بــا 3% وزنــی از نانو 
لولــه هــا را  در یــک سیســتم سوسپانســون مایــع  در تمــاس بــا دو گونــه 
باکتــری قــرار دادنــد. هنگامــی کــه آنهــا از ایــن مخلــوط بــرای تولیــد 
فیلــم نــازک بــر روی ســطح تجهیــزات پزشــکی اســتفاده کردنــد ،منجر 
بــه جلوگیــری از تشــکیل بیوفیلــم روی ســطح مــورد نظــر شــد و 90% از 

هــر دو گونــه باکتــری اضافــه شــده بــه ســطح نابــود گردیــد.

شــرکت Hunstman پیگمنتــی بــر پایــه دی اکســید تیتانیــوم ســاخته 
کــه اشــعه مــادون قرمــز را منعکــس کــرده و باعث مــی شــود پلیمرها در 
هــر رنگــی ،انــرژی خورشــیدی را منعکــس کنند.ایــن پیگمنــت هــا در 
محصوالتــی چــون پروفیــل هــای درب و پنجــره پــی وی ســی کاربــرد 
فــراوان خواهــد داشــت.این افزودنــی کــه بــا نــام Altiris شــناخته 
شــده،در برخــی از انــواع رنــگ هــای محصــول میتوانــد تــا 100%میــزان 
انعــکاس را افزایــش دهــدو در برخــی رنــگ ها،دمــای ســطح را تــا بیش 
از 50%کاهــش میدهد.ایــن امــر ســبب افزایــش طــول عمرمحصوالتــی 
کــه در معــرض دمــا و نورخورشــید هســتند مــی شــود.این افزودنــی مــی 
توانــد بــه خنــک نگــه داشــتن ســاختمان هــا و باالبــردن راندمــان انــرژی 
 Altrisکمــک کند.بــر خــالف دی اکســید تیتانیــوم معمولی،افزودنــی
ــور ســاخته  ســبب ســفیدی محصــول نشــده و فقــط جهــت انعــکاس ن
ــا  ــم ت ــای مالی ــگ ه ــژه رن ــد 550کــه وی شــده اســت و دارای دو گری

روشــن اســت و 800کــه ویــژه رنــگ هــای تیــره اســت.

https://cen.acs.org/articles/89/web/2011/11/Nano-
tube-Polymer-Mixture-Prevents-Biofilms.html

https://cen.acs.org/articles/89/web/2011/11/Nano-
tube-Polymer-Mixture-Prevents-Biofilms.html

از بین بردن باکتری با اختالط نانو 
لوله های کربنی و یک پلیمر خاص

خنک نگه داشتن ساختمان ها با 
نوآوری در  تولید پیگمنت های رنگی 

تازه ها
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خنک نگه داشتن ساختمان ها با 
نوآوری در  تولید پیگمنت های رنگی 

چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت 
تبدیل به صنعت سبز میشود

1. مقدمه
انتظــار مــی رود تقریبــا 9 میلیــارد نفــر در ســال 2050 در زمیــن زندگــی 
ــن هــای مناســب  ــدار محــدود و ســریعا در حــال کاهــش زمی ــد. مق کنن
بــرای کشــاورزی، گــرم شــدن کــره زمیــن و محدودیــت هــای تعریــف 
شــده کشــاورزی ســنتی، تصویــری بــا نقــاط ســیاه بســیار ترســیم میکنــد 
ــی  ــده جهان ــد کنن ــکل تهدی ــوان مش ــی ت ــه م ــد چگون ــان میده ــه نش ک
کمبــود غــذا در آینــده را حــل کــرد. یــک تغییــر اساســی در تهیــه منابــع 

غذایــی در حــال حاضــر در حــال انجــام اســت.

قیمــت مــواد اولیــه غذایــی اصلــی )مثــال ذرت یــا ســویا( در هفــت ســال 
ــوراک  ــای خ ــه ه ــال هزین ــن ح ــت؛ در عی ــده اس ــر ش ــه براب ــته س گذش
حیوانــات تقریبــا 70% هزینــه هــای تولیــد حیوانــات را شــامل مــی شــود و 
"نــزاع غــذا بــر ضــد تغذیــه " در بســیاری از نقــاط جهــان روی مــی دهــد. 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، مشــخص مــی شــود کــه چــرا هــر فــن آوری 
امیــدوار کننــده کمکــی، ســهم قابــل توجهــی در حــل مشــکالت یــا یــک 
جنبــه جدیــد در اســتراتژی دارد کــه توجــه عمــوم مــردم، صنایــع مرتبط و 

ســرمایه گــذاران را بــه خــود جلــب مــی کنــد.

تولیــد زیســت تــوده بــه عنــوان یــک منبــع جایگزیــن بــرای مــواد آلــی خــام ماننــد مکمــل هــای غذایــی، کــود هــا، 
مونومرهــا، داروهــا، آنتــی اکســیدانهای آلــی، مــواد شــیمیایی ریــز یــا حتــی ســوخت، در طــی پنــج ســال گذشــته 
بــه یــک موضــوع عظیــم مــورد توجــه جهانــی در میــان محققــان، ســرمایه گــذاران و صنعــت تبدیــل شــده اســت.

طــرح کشــت میکروجلبــک هــا بــه عنــوان پایــه ی چنیــن زیســت تــوده هایــی، یــک تکنولــوژی امیــدوار کننــده 
اســت کــه ویژگــی منحصــر بــه فــردی را بــرای ترکیــب بســیار ســریع و بــا صرفه محصــول زیســت تــوده و مصرف 
دی اکســید کربــن بــا عــدم وجــود در خــاک ایــن فرآینــد نشــان مــی دهــد. بنابرایــن، بــا کشــاورزی مرســوم رقابتی 
ــا پایــه جلبــک معمــوال در فتوبیوراکتورهــا  نــدارد و "نبــرد غــذا یــا ســوخت" را نفــی مــی کنــد. زیســت تــوده ب
)PBR( رشــد میکنــد؛ کــه اجــزا شــفافی هســتند کــه در آنها سوسپانســیونی از ســلول هــای جلبــک در آب در حال 
گــردش هســتند مادامــی کــه تحــت تابــش نــور خورشــید یــا نــور مصنوعــی بــا فرکانــس هــای مناســب هســتند. 
طــرح هــای PBR پایــا، مقــرون بــه صرفــه و بــا بهــره وری انــرژی، بــرای کشــف بــازار بالقــوه وســیع پیــش بینــی 

شــده بــرای ایــن فنــاوری، مــورد نیــاز اســت.
ایــن مقالــه توضیــح مــی دهــد کــه چگونــه لولــه هــای ســاخته شــده از گریــد هــای ویــژه PVC-U شــفاف، بــه طور 
موفقیــت آمیــزی بــه عنــوان مــواد انتخابــی بــرای طراحــی هــای مختلــف PBR لوله ای شــکل اســتفاده شــده اســت. 
بســیاری از ایــن هــا در حــال حاضــر در مقیــاس وســیع تجــاری در حــال اجــرا هســتند. بــر روی طــرح هــای مختلف 
ــرآورده ســازی نیازهــای  ــرای ب ــد ب ــی شــفاف مــی توان ــه PVC-U خیل PBR، زیســت فرآیندهــا و اینکــه چگون

خــاص ایــن فــن آوری بســیار جالــب طراحــی شــود، تمرکــز ویــژه ای شــده اســت.

چکیـــده مترجم

مقاله های علمی

مهندس آیدا کرمی
مدیر کنترل کیفیت شرکت 

آذر لوله
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مقاله علمی

در ســال هــای گذشــته، مفهــوم اســتفاده از کشــت میکــرو جلبــک بــرای 
تولیــد زیســت تــوده، پیشــرفت شــگرفی کــرده اســت، بواســطه یــک فــن 
ــر ســروکار دارد  ــازار هــای برت ــا ب ــگاه مناســب کــه تنهــا ب ــا جای آوری ب
و بــرای دسترســی بــه بخــش هــای کامــال جدیــد بــازار نیــاز بــه ظرفیــت 

تولیــد بســیار باالتــری دارد.

تمــام ایــن جاذبــه هــای کشــت جلبــک مبنــی بــر ایــن حقیقــت اســت کــه 
بســیاری از ایــن تکنولــوژی هــا، جــذب CO2 را بــا رشــد مســتقل از خاک 
و بســیار ســریع زیســت تــوده ترکیــب مــی کننــد، و بــه ایــن ترتیــب جنبــه 
هــای متنوعــی را بــرای بــاال بــردن مقیــاس و حتــی ورود بــه بعــد ســوم بــه 
وســیله بــه اصطــالح فتوبیوراکتورهــا)PBR( کــه در بســیاری از مــوارد بــه 
عنــوان محفظــه بــرای رونــد کشــت اســتفاده مــی شــود ارائــه مــی دهنــد. 
ــه طــور مطلــق هیــچ  ــه آن از ایــن جهــت، کشــت جلبــک ب ــا نگاهــی ب ب
رقابتــی بــا کشــاورزی ســنتی نــدارد و مــی توانــد در فــرم هــای مختلــف 

در هــر نقطــه از جهــان اســتفاده شــود.

مفهــوم کلــی ایــن تکنولــوژی بــه آســانی قابــل درک اســت و در جاهــای 
ــای  ــلول ه ــت. 1( س ــده اس ــرح داده ش ــتری ش ــات بیش ــا جزئی ــر ب دیگ

ــه آب  ــح( ب ــه تلقی ــالح مرحل ــه اصط ــده )ب ــت ش ــش کش ــی از پی جلبک
رســانده مــی شــوند و در محفظــه هــای بــاز یــا بســته )و نیــز شــفاف( بــه 
گــردش در مــی آینــد در حالــی کــه بــا نــوری از طــول مــوج مناســب )بــه 
اصطــالح ناحیــه PAR( تابــش مــی شــوند. ایــن یــک رونــد فتوســنتز موثــر 
را فراهــم مــی کنــد. تغذیــه منظــم بــا اضافــه کــردن CO2 و مــواد مغــذی 
)بــه طــور عمــده فســفر و نیتــروژن( رشــد زیســت تــوده را تضمیــن مــی 

کنــد )فرآینــد فتوتراپــی / هتروتراپــی(.

یکــی از مهمتریــن دالیــل اســتفاده تجــاری از ایــن تکنولــوژی ترکیبــی 
کامــال منحصــر بــه فــرد از خواصــی اســت کــه میکروجلبــک هــا ارائــه 
مــی دهنــد؛ رشــد ســریع ، تبدیــل بســیار کارآمــد CO2 بــه زیســت تــوده 
و تنــوع زیســتی قابــل توجــه کــه مــی توانــد بــه شــدت توســط مهندســی 
ــوده را  ــص زیســت ت ــره وری خال ــدرن اصــالح شــود کــه به ــک م ژنتی
فراهــم میکنــد کــه بســیار بیشــتر از ایــن گیاهــان مبتنــی بــر خاک اســت. با 
ایــن حــال، در حــال حاضــر دههــا گونــه مختلــف بــرای مصــارف تجــاری 
در مقیــاس وســیع در حــال کشــت هســتند. جــدول 1 مقایســه محتوای ســه 

نــوع جلبــک متــداول را نشــان مــی دهــد:

آیا جلبک می تواند مشکل را حل کند؟

جدول 1: ترکیب میکروجلبک که به صورت تجاری پرورش یافته است.
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بازار میکروجلبک ها در حال حاضر:
ــی  ــده م ــا دی ــی جلبکه ــازار جهان ــی عظیمــی در ب در حــال حاضــر پویای
ــا را  ــک ه ــاالنه میکروجلب ــدار س ــدی، کل مق ــای ج ــرآورد ه ــود. ب ش
حــدود 20 )متریــک( کیلوتــن محاســبه مــی کننــد، در حالــی کــه چیــن بــا 
داشــتن حــدود ســه چهــارم ایــن ظرفیــت بــه عنــوان تامیــن کننــده جهانــی 
ــای  ــک ه ــد جلب ــاق تولی ــه اتف ــب ب ــت قری ــب اســت. اکثری تجــاری غال
تجــاری بیــن گونــه هــای ذکــر شــده در جــدول 1 توزیــع مــی شــود. در 
ــارد  ــدودا 0،4-0،5 میلی ــوده ح ــت ت ــن زیس ــازار ای ــر ارزش ب ــال حاض ح
یــورو بــرآورد مــی شــود کــه ارزش یــک جلبــک زیســت تــوده خشــک 
)BDM( داده شــده ممکــن اســت بــا توجــه بــه خلــوص و فــرم ارائــه آن بــه 

طــور قابــل توجهــی متفــاوت باشــد.

در ایــن رابطــه مهــم اســت بدانیــد کــه بــر اســاس تکنولــوژی هــای بســیار 
پیشــرفته پاالیــش - قیمــت جلبــک هــای BDM مــی توانــد بســته بــه نــوع 
 (~10-15% BDM( فــروش آن متفــاوت باشــد؛ خمیــر جلبــک مرطــوب
ــروری  ــزی پ ــا در آب حــاوی ســلول هــای جلبــک تخریــب نشــده، عمدت
اســتفاده مــی شــود. بــه دلیــل زنجیــره تامیــن بســیار کوتــاه و تجمــع آســان، 

ایــن بــازار در مرحلــه فعلــی تجــاری ســازی بســیار جــذاب اســت.

منجمــد کــردن BDM خشــک شــده، نقطــه شــروع اســتفاده از جلبــک هــا 
در غــذا و بــازار مــواد غذایــی اســت؛ در مقابــل ایــن، اســتفاده تجــاری از 
جلبکهــا در بــازار مکمــل هــا )دارویــی و غذایــی( بــر اســاس عصــاره هــای 
محتویــات کامــال معیــن یــک گونــه از جلبــک بــه خوبــی انتخــاب شــده، 
مــی باشــد. در ایــن زمینــه اســتفاده تجــاری از جلبــک هــا چنــد دهــه پیــش 
ــا ایــن حــال، بــه دلیــل اینکــه فــن آوری بیوراکتــور  آغــاز شــده اســت. ب
در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فــن آوری ارزان تــر، و همچنیــن جالــب 
ــوژی جلبــک  ــی از تکنول ــاس جهان ــزرگ در مقی ــر اســت، بازارهــای ب ت
اســتفاده مــی کننــد. مثــال هــای مهــم اســتفاده از جلبــک هــای BDM برای 

اســتخراج بتا-کاروتــن، آســتاگزانتین یــا لوتئیــن اســت.

ــاس  ــک" اس ــر جلب ــی ب ــتی مبتن ــوخت زیس ــالح "س ــه اصط ــور ک همانط
تحقیقــات و تــالش هــای زیــادی در زمینــه ســرمایه گــذاری در گذشــته 
بــوده اســت، الزم بــه ذکــر اســت کــه اکنــون واضــح اســت کــه ســوخت 
مبتنــی بــر جلبــک، تنهــا از لحــاظ اقتصــادی و ترمودینامیکــی معنــی دار 
اســت، مثــال تمــام اجــزای جلبــک دریایــی مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار 
 PBR مــی گیــرد و دیگــر فنــاوری هــای کامــال معیــن و بســیار کــم انــرژی
هــا و مراحــل پاالیــش ترکیــب مــی شــوند. در حــال حاضــر اتحادیــه اروپا 
ــنجی  ــکان س ــی و ام ــرای ارزیاب ــام را ب ــال انج ــف در ح ــرح مختل ــه ط س
اقتصــادی تولیــد ســوخت زیســتی مبتنــی بــر جلبــک را در مقیــاس بــزرگ 

اختصــاص داده اســت.

فوتو بیوراکتورهای لوله ای:
بــا وجــودی کــه بیــش از 95 درصــد تولیــد ســاالنه میکروجلبــک هــا بــا 
اســتفاده از بــه اصطــالح "اســتخرهای بــاز" انجــام مــی شــود، معایــب ایــن 
روش )مثــال راندمــان پاییــن، آلودگــی، اتــالف CO2( بــه خوبــی شــناخته 
ــه  ــاز میکنــد ب ــه روی PBR هــای بســته ب شــده اســت. ایــن مســئله در را ب
ــداوم  ــه طــور م ــاال ب ــوص ب ــرای جلبــک BDM خل طــوری کــه تقاضــا ب
ــی  ــوآوری واقع ــد ن ــک رون ــا ی ــب ب ــن، در ترکی ــد. ای ــی یاب ــش م افزای
نســبت بــه PBR هــای لولــه ای ارزان قیمــت تــر و بــا بهــره وری بــاال، بــر 
پایــه پلیمرهــای شــفاف، منجــر بــه ایجــاد یــک بــازار جدیــد مــورد توجــه 
بــرای لولــه هــای پلیمــری شــفاف و اجــزاء سفارشــی آن بــرای خدمــت بــه 
ایــن کاربــرد شــده اســت. شــکل 1 مشــکل متــداول یــک حوضچــه بــاز را 

نشــان مــی دهــد.

PBR هــای لولــه ای نســل اول عمدتــا از جنــس لولــه هــای شیشــه ای یــا 

لولــه هــای آکریلیــک بــا ضخامــت دیواره نــازک )PMMA( ســاخته شــده 
انــد. معایــب ذاتــی مقاومــت شــیمیایی محــدود PMMA و ریســک بــاالی 
)اســترس( تــرک خوردگــی و نیــز هزینــه هــای ســرمایه گــذاری و انــرژی 
بســیار زیــاد، دلیــل موفقیــت بســیار محــدود تجــاری آنهــا در پــروژه هــای 

ســرمایه گــذاری غیــر دولتــی بــوده اســت.

نظــر بــه اینکــه مزایــای فنــی PBR  لولــه ای بــه خوبی شــناخته شــده اســت، 
ایــن فقــط یــک ســوال در مورد توســعه یــک سیســتم PBR باکیفیــت باال) 
ــا  ــی )مقاومــت UV( و ب ــا عمرطوالن ــه، قــوی، ب ــه صرف ــوری(، مقــرون ب ن
قابلیــت  اتصــال آســان اســت کــه بــا یــک فراینــد بــا مصــرف انــرژی کــم، 

بــرای افزایــش پذیــرش بــازار ایــن PBR هــا کار میکنــد.

ــا را  ــاخت، آنه ــهولت س ــی و س ــوم در طراح ــاد س ــتفاده از ابع ــه اس گزین
ــه(  ــال خاورمیان ــدید )مث ــید ش ــا نورخورش ــق ب ــرای مناط ــذاب ب ــیار ج بس
ــه ای  ــا PBR  هــای لول ــد. شــکی نیســت کــه تنه بســیار جــذاب مــی کن
بــا طراحــی خــوب،  شــانس دســتیابی بــه عملکــرد نظــری حداکثــر %4-3 
انــرژی تابشــی خورشــیدی را دارنــد کــه مــی توانــد بــرای تبدیــل انــرژی 

ــه زیســت تــوده اســتفاده شــود. خورشــیدی ب

چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت تبدیل به صنعت سبز میشود

شکل 1: خلوص محدود زیست توده جلبک - یک مشکل واقعی فن 
)GF DEKA :آوری استخر باز )عکس
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مقاله علمی

مطالعات انگلستان و کشورهای اروپایی
ــه هــای PVC در  در ســال Lancashire ،1985 عملکــرد لول
 PVC ــای ــه  ه ــرد. وی لول ــی ک ــرداری را بررس ــره ب ــان به زم
ــس از  ــده را پ ــک تولیدکنن ــار از ی ــا فشــارکاری 9 ب آبرســانی ب
4 تــا 16 ســال بهــره بــرداری حفــاری کــرد و نتیجــه گرفــت کــه 
ــا نیســت  ــه ه ــن لول ــر عملکــرد ای ــری ب ــل موث ــان عام گــذر زم
ــی الخصــوص پخــت خــوب و  ــه و عل ــواد اولی ــت م بلکــه کیفی
ــد. او پــس از  ــه دارن ــر عملکــرد لول ــر بســزایی ب ــه بنــدی تاثی دان
انجــام آزمــون فشــار دریافــت کــه کیفیــت لولــه بالفاصلــه پس از 
تولیــد، نشــاندهنده عملکــرد لولــه در آینــده اســت و تخمیــن زد 
لولــه هــای PVC بیــش از 100 ســال تحــت شــرایط نرمال،عمــر 

مــی کنــد.

ــت  ــای PVC تح ــه ه ــش لول در Alfernik ،1996 و همکاران
فشــار بــا 37 ســال ســن را حفــاری کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــه هــا  ــری در خــواص مکانیکــی لول ــا تغیی ــان تقریب ــا گــذر زم ب
ــه  ــون 19 نمون ــج آزم ــا گــزارش نتای ــده اســت. آنه بوجــود نیام
لولــه را بطــور مختصــر ارائــه کردنــد و بــا آزمــون کشــش 
ــه هــا  ــا افزایــش ســن لول ــه ب ــد کــه مــدول مــواد اولی نشــان دادن
کاهــش نمــی یابــد و هیــچ تغییــر در مقاومــت در برابــر کشــش و 
ضربــه مشــاهده نکردنــد. همچنیــن آزمــون فشــار نشــان داد کــه          
ــان  ــرداری همچن ــره ب ــال از به ــس از 35 س ــای PVC پ ــه ه لول
ــرآورده  ــتم را ب ــی سیس ــات کارای ــار CEN و الزام ــات فش الزام
مــی کننــد و شــکل پذیــری و مقاومــت در برابــر فشــار داخلــی بــا 
افزایــش ســن تغییــر نمــی کنــد و بــه انــدازه لولــه هــای تــازه تولید 

شــده باقــی مــی ماننــد.  

از  برخــی  آزمــون  گــزارش   Hulsmann ســال 2004،  در 
اولیــن لولــه هــای PVC نصــب شــده در آلمــان را ارائــه کــرد.      
آزمــون هــا روی 15 نمونــه بــا قطــر20 تــا 48 میلیمتــر کــه پــس از 
23 ســال حفــاری شــده بــود، انجــام شــدند. لولــه هــا در معــرض 
آزمــون فشــار هیدرواســتاتیک بلنــد مــدت در دمــای 60 درجــه 
قــرار گرفتنــد و ســپس بــا اســتفاده از معادلــه آرنیــوس نتایــج را 
بــه مقیــاس20 درجــه ســانتیگراد آوردنــد. بــرون یابــی داده هــای 
 Hulsmann .ــد ــام ش ــال( انج ــاعت )114س ــا 106 س ــار ت فش
 Bitterfield نتیجــه گرفــت که تحــت شــرایط واقعــی در محــل
ــرای          ــن ب ــرد ایم ــال عملک ــار، 100 س ــا 5 ب ــار آب 4 ت ــا فش و ب
ــه  ــه هــا، 4 نمون ــه دیگــر از لول ــه هــا انتظــار مــی رود. 9 نمون لول
ــد کــه  ــا قطــر mm 25/2 بودن ــه ب ــا قطــر mm5/32 و 5 نمون ب
ــال  ــدت 53 س ــرای م ــامیدنی ب ــای آب آش ــه ه ــوان لول ــه عن ب
تحــت فشــار 4 تــا 5 بــار بهــره بــرداری مــی شــدند. نمونــه هــا در 

معــرض فشــار هیدرواســتاتیک بلندمــدت  در دمــای 60 درجــه 
ــاعت  ــا 106 س ــار ت ــای فش ــی داده ه ــرون یاب ــد و ب ــرار گرفتن ق
ــا  ــی توانســتند ت ــا م ــه ه ــن لول ــا ای )114ســال( انجــام شــد. نهایت
100 ســال دیگــر در فشــار 7 بــار و دمــای 60 درجــه ســانتیگراد 
بهــره بــرداری شــوند و اگــر دمــا بیــن 20 تــا 40 درجــه ســانتیگراد 
و فشــار بیــن 8 تــا 10 بــار باشــد، لولــه هــا بــه راحتــی بــرای 100 
ــان 1/5 عمــل  ــا ضریــب اطمین ــه آبرســانی ب ــوان لول ــه عن ســال ب

مــی کردنــد.

تغییــرات   Breen و   Boersma ادامــه در ســال 2005،  در 
ــای PVC تحــت فشــار را از نظــر پیرشــدگی فیزیکــی  ــه ه لول
و شــیمیایی بررســی کردنــد. آنهــا پیرشــدگی شــیمیایی را تغییــر 
در ســاختار شــیمیایی پلیمــر و پیرشــدگی فیزیکــی را تغییــر 
ــدگی  ــد پیرش ــد و دریافتن ــف کردن ــی تعری ــاختار فیزیک در س
ــامانه  ــت س ــزایی در کیفی ــر بس ــای °Cا15، تاثی ــیمیایی در دم ش
لولــه کشــی توزیــع آب نــدارد. همچنیــن پیرشــدگی فیزیکــی را 
بــا ارزیابــی حجــم آزادی کــه بــه تنــش تســلیم نرســیده بررســی 

ــد. کردن

 جهــت تســریع پیرشــدگی فیزیکــی لولــه PVC، آن را در دمــای 
°Cا60 ارزیابــی کردنــد تــا تنــش تســلیم آن کــه یــک نشــانه از 
ــه  ــد ک ــان دادن ــت نش ــد. در نهای ــش یاب ــت، افزای ــه اس ــر لول عم
ــره  ــال به ــای 30 س ــه ه ــلیم لول ــت تس ــی در مقاوم ــر چندان تغیی
ــی در  ــدگی فیزیک ــود و پیرش ــاهده نمی-ش ــده مش ــرداری ش ب
ــی  ــه کش ــامانه لول ــت س ــزایی در کیفی ــر بس ــای °Cا15، تاثی دم
ــه هــای PVC را از نظــر  ــدارد. آنهــا همچنیــن لول توزیــع آب ن
ــون  ــرک و خســتگی آزم ــرک، فشــار، رشــد آهســته ت ــاز ت آغ
ــای  ــه ه ــرداری لول ــره ب ــر به ــول عم ــه ط ــد ک ــد و دریافتن کردن

ــد. ــال می-باش ــش از 100 س ــاال، بی ــت ب ــا کیفی PVC ب

ــاری  ــار حف ــت فش ــه تح ــه لول ــال Breen ،2006 5 نمون در س
شــده بــا قطــر هــای 160 تــا 400 میلیمتــر مربــوط بــه ســال هــای 
1959 و 1997 را بررســی کــرد. او آزمــون هــای پیرشــدگی 
فیزیکــی و شــیمیایی را بــه همــراه آزمــون هــای کشــش، آغــاز 
تــرک، فشــار ترکیدگــی، رشــد آهســته تــرک، ضربــه پذیــری و 
خســتگی روی لولــه هــای PVC انجــام داد و نتیجــه گرفــت که 
سیســتم موجــود آبرســانی هلنــد بــرای حداقــل 100 ســال دیگــر 
بخوبــی عمــل خواهــد کــرد. مشــروط بــر اینکــه بارهــای داخلــی 
و خارجــی ســبب تنــش حلقــه ای بیــش از MPa5/12 نشــود و 
 PVC هیــچ میکــرو ترکــی و آســیب دیدگــی مکانیکی در لولــه

نباشــد. 
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آزمون های استاندارد استرالیا نشان دادند که 
پس از 3۰ سال کیفیت لوله ها کاهش نمی یابد

Stahmer و Whittle عملکــرد لولــه هــای PVC تحــت فشــار را 
ــن  ــد. ای ــون کردن ــر آزم ــترالیایی زی ــتاندارد اس ــای اس ــون ه ــق آزم مطاب
آزمــون هــا روی لولــه هایــی کــه در ســال 1996 پــس از 25 ســال بهــره 

ــد، انجــام شــد : ــاری کردن ــرداری حف ب

 AS مقاومــت در برابــر مســطح شــدگی مطابــق اســتاندارد اســترالیایی *
1462.2

1462.3 AS مقاومت دربرابر ضربه مطابق استاندارد استرالیایی *

* پراکنــش رزیــن در لولــه  هــا، نمونــه بــا ضخامــت تقریبــی mmا0/02 
و تحــت نیــروی مغناطیســی کــم ارزیابــی مــی شــود.

ــری 5  ــن گی ــا میانگی ــه و ب ــه روی 4 نمون ــی PVC ک ــواص کشش * خ
ــری مــی شــود. ــدازه گی ــرای هرکــدام، ان ــدازه ب ان

 C-ring ــاچ ــتفاده از روش ن ــا اس ــه ب ــا ک ــه ه ــخت لول ــتگی س * شکس
مطابــق اســتاندارد اســترالیایی Draft No. 2570 انــدازه گیــری می شــود.

ــای  ــن ه ــار در زمی ــت فش ــای PVC تح ــه ه ــات، لول ــق گزارش مطاب
ــده و از  ــب ش ــی نص ــاک آهک ــه ای و خ ــاک ماس ــل خ ــی از قبی مختلف
جــاده و خــط آهــن عبــور کــرده بودنــد و عملکــرد آنهــا در همــه شــرایط 
درحــد مطلــوب گــزارش شــد.  شــایان ذکــر اســت کــه لولــه هــای تحــت 
فشــار بــرای مواجهــه بــا بــار دینامیکــی ناشــی از عبــور ترافیــک جــاده یــا 
قطــار، آمــاده شــده بودنــد. ایــن گــزارش نشــان داد کــه عملکــرد طوالنــی 
مــدت سیســتم لولــه کشــی بــه کیفیــت اولیــه لولــه، حمــل و نقــل و نصــب 
ــد.  ــی یاب ــش نم ــان کاه ــول زم ــت PVC درط ــتگی دارد و کیفی آن بس
بــرای 4 لولــه آزمــون شــده، اســتحکام کششــی در نقطــه تســلیم و درصــد 
ــه  ــد و هیچگون ــان ماندن ــال یکس ــی کام ــه پارگ ــول در  تقط ــاد ط ازدی
کاهــش اســتحکامی در نتیجــه 30 ســال بهــره رداری تحــت فشــار اتفــاق 

نیفتــاد.

ــد  ــام ش ــده انج ــاری ش ــای PVC حف ــه ه ــیاری روی لول ــات بس مطالع
تــا اثبــات کننــد نــه تنهــا هیــچ کاهــش کیفیتــی اتفــاق نمــی افتــد، بلکــه 
تاثیــر منفــی بــر طــول عمــر بهــره بــرداری هــم نــدارد. یافتــه هــای آزمــون 
هــای اســترالیایی لولــه هــا، مطالعــات اولیــه Lancashire، Alfernik و 

همکارانــش و Bauer را تاییــد کــرد.    

مطالعــات متعــددی روی خــواص شکســت ناشــی از خســتگی لولــه 
PVC انجــام شــده اســت. در ســال Whittle ،2005 و Teo تحقیقــات 
ــاچ  ــه PVC ن ــا نمون ــر دوار ب ــون تی ــد و آزم ــه کردن ــین را خالص پیش
ــون شکســت ناشــی از خســتگی  ــج آزم ــا نتای ــد کــه ب شــده انجــام دادن
لولــه هــای PVC تحــت فشــار مطابقــت داشــتند. نتایــج آنهــا نشــان داد 
کــه لولــه هــای PVC یــک ســطح پایــداری دارنــد، بطــوری کــه تنــش 
ــه دارد.  ــر لول ــول عم ــی روی ط ــل اغماض ــر قاب ــر از MPa 2/5، اث کمت

ایــن محــدوده تنــش کمتــر از حــد مــورد انتظــار در یــک سیســتم معمــول 
ــی  ــال 2005 تحقیق ــات آب در س ــاد تحقیق ــت. بنی ــهری اس ــانی ش آبرس
ــه PVC  از Burn و  ــدت لول ــی م ــرد طوالن ــبینی عملک ــوان  پیش ــا عن ب
همکارانــش منتشــر کــرد. ایــن گــزارش در مــورد بررســی جامــع روش 
هــای تحلیلــی تخمیــن طــول عمر لولــه PVC بــود. آنهــا گــزارش کردند 
کــه لولــه هــای خــوب طراحــی و نصــب شــده، 100 ســال عمــر مــی کنند 
ــکا  ــادا و آمری ــترالیا، کان ــه آب در اس ــه 44 موسس ــنجی ب ــک نظرس و ی
ارســال کردنــد. از 44 شــرکت کننــده، 17 موسســه آب، اطالعــات دقیقی 
ارائــه کردنــد و مــدل هایــی مبتنــی بــر نحــوه شکســتگی جهــت پیشــبینی 
ــرداری مــی شــکند، طراحــی  ــه درحــال بهــره ب شــرایطی کــه در آن لول
کردنــد. ایــن مدل-هــا بــر اســاس شکســت هــای ثبــت شــده در چندیــن 

ســامانه آمریــکای شــمالی و اســترالیا، صحــه گــذاری شــدند.

مطالعات آمریکای شمالی
در ســال Mosar ،1994 و Kellogg یــک مطالعــه روی ســامانه هــای 
ــه و  ــر ضرب آبرســانی منتشــر کردنــد کــه در آن آزمــون مقاومــت در براب
اســتون را روی 59 نمونــه لولــه PVC از 16 ســامانه مختلــف کــه در ســال 
1992 نصــب شــده بودنــد، انجــام دادنــد. نمونــه هــا از 10 شــرکت تولیدی 
ــول  ــون غوطــه وری اســتون را قب ــا، آزم ــه ه ــد. همــه نمون ــف بودن مختل
شــدند ولــی در آزمــون مقاومــت در برابــر ضربــه، شکســتند. ایــن مطالعــه 
نشــان داد کــه شکســت زود هنــگام لولــه PVC معمــوال در ســال اول بهــره 

بــرداری اتفــاق افتــاد و ناشــی از نصــب نامناســب لولــه هــا مــی باشــد.

Mosar و Folkman مطالعــات قبلــی شکســت ناشــی از خســتگی لوله 
هــای PVC و دســتورالعمل هــای جلوگیــری از ایــن شکســت را بررســی 
کردنــد و آنهــا چندیــن آزمــون فشــار را روی لولــه 6 اینــچ PVC انجــام 

دادنــد و نتایــج را بــا اطالعــات گزارشــات قبلــی ترکیــب کردنــد.

در ســال EPCOR Seargeant ،2013 گزارشــی در زمینــه مهمتریــن 
ــل  ــرد. بدلی ــه ک ــادا ارائ ــون کان ــانی ادمونت ــامانه آبرس ــت س ــل شکس عل
خــاک بســیار خورنــده ادمونتــون در ســال 1966 ناگزیــر شــدند لولــه های 
چدنــی را بــه آزبســت ســیمانی تغییــر دهنــد و در ســال 1977 شــروع بــه 
ــه PVC ســبب شــد کــه نــرخ  ــه هــا ب اســتفاده از PVC کننــد. تغییــر لول
شکســت ســامانه هــای آبرســانی شــهر، بــه شــدت کاهــش یابــد. همچنیــن 
EPCOR اعــالم کــرد کــه ســامانه هــای آبرســانی PVC در زمســتان 
ــوع  ــن موض ــوند. ای ــی نش ــار ترکیدگ ــی دچ ــد ول ــخ بزنن ــد ی ــی توانن م
جهــت مناطــق جغرافیایــی کــه بــا تغییــرات شــدید شــرایط آب و هوایــی 
در زمســتان و طوفــان هــای یــخ و ســیل روبــرو هســتند، بســیار مهــم اســت. 
ســه نمونــه لولــه PVC حفــاری و آزمــون شــد. یــک لولــه بــه مــدت 17 
ســال و دو نمونــه دیگــر بــه مــدت 25 ســال در حــال بهــره بــرداری بودنــد. 
ــر  ــت در براب ــی، مقاوم ــامل ترکیدگ ــت ش ــرل کیفی ــای کنت ــون ه آزم
ضربــه، تخــت شــدگی، غوطــه دری در اســتون انجــام شــد و نتیجــه آنهــا 

هماننــد نتیجــه آزمــون لولــه هــا بــال فاصلــه پــس از تولیــد بــود.

چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت تبدیل به صنعت سبز میشود
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شانس PVC شفاف برای توسعه PBR های لوله ای:
بنابرایــن، ایــن یــک چالــش در حــال انتظــار بــرای پیــدا کــردن مــواد پایــه بهینــه اســت که تمــام ویژگــی های کامــال متفــاوت و تقریبــا متناقــض در یک 

ترکیــب را متعــادل مــی کنــد. شــکل 2 پالــت خــواص مــورد نیــاز ایــده آل بــرای      اجــزائPBR  لولــه ای را نشــان مــی دهــد.

.PBR شکل 2: مشخصات اصلی مواد ایده آل برای اجزای
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یــک گریــد خــاص توســط GF DEKA در آلمــان طراحــی شــده اســت، 
 62/8061 DIN کــه حتــی بــا اســتاندارد معتبــر لوله های فشــاری بــه شــماره
ــن اینکــه ابعــاد  ــن پذیرفت ــا 40 درجــه ســانتیگراد مطابقــت دارد، بنابرای ت
لولــه هــای PBR بــا لولــه فشــاری PVC-U مشــابه در نظــر بگیریــم یــک 
ویژگــی مهــم کلیــدی اســت. بــا اســتفاده از ایــن گریــد خــاص، لولــه هــا 
و خــم هــای بــا دیــواره بســیار نــازک تــا ضخامــت دیــواره 0.5 میلــی متــر 
در حــال حاضــر بــه صــورت تجــاری در دســترس هســتند. ســطح بســیار 
باالیــی از کیفیــت نــوری، افزایــش محافظــت در برابــرUV و مشــخصات 

ــه ای بایــد توســط  ــه فــرد )PBR هــای لول مقاومــت شــیمیایی منحصــر ب
ــق  ــده رقی ــفید کنن ــتفاده از س ــا اس ــل ب ــازی در مح ــد تمیزس ــک فرآین ی
ــده  ــه ای ــاده پای ــوان م ــه عن ــا را ب ــوند( آنه ــازی ش ــا H2O2 پاکس ــده ی ش
ــکل 3  ــد. ش ــی کنن ــل م ــل دوم تبدی ــه ای نس ــای لول ــرای PBR ه آل ب
یــک نمونــه از خــم Uشــکل) )U-bend بــا دیــواره نــازک سفارشــی بــا 
شــعاع < 2d  ســاخته شــده از دو گریــد مختلــفPVC-U  بــا فرموالســیون 

جدیــد را نشــان مــی دهــد.

شکل3: خم  Uشکل U-bend سایز 0.5×63 میلی متر با پایه گرید PVC-Uشفاف مخصوص با شعاعr = 135 میلی متر برای PBR های لوله ای.

چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت تبدیل به صنعت سبز میشود

*نکته: دو فرموالسیون با استفاده از فیلترهای مختلف نوری متفاوت اند.
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جدول 2: تکنولوژی های مختلف اتصال لوله های PVC-U شفاف.

شکل a / b 4: نماهای نزدیک جوش لب به لب IR )سمت چپ( سایز x 1 63 میلی متر و
 جوشکاری  BCF سایز x 0.5 63  میلی متر لوله PBR از جنس PVC-U شفاف

روشهای متنوع اتصال PVC-U شفاف:
از آنجایــی کــه معلــوم شــده اســت، بــازار جلبــک هــای تجــاری در حــال حاضــر بــه طــور مــداوم روی غــذا و تغذیــه بــه عنــوان اولیــن اولویــت تمرکــز 
مــی کنــد، ســطوح کامــال متفاوتــی از خلــوص مــورد نیــاز بــرای تکنولــوژی کشــت جلبــک هــا ظاهــر مــی شــود. در نتیجــه، ایــده هــای طراحــی اتصــال 
مناســب اجــزای مختلــف PBR لولــه ای در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک موضــوع قابــل توجــه هســتند. خوشــبختانه ایــن جنبــه بــه عنــوان یک نقطــه قوت 
بــرای PVC شــناخته شــده اســت زیــرا تمــام تکنیــک هــای متــداول اتصــال بــرای لولــه هــای فشــاری مــی توانــد درمــورد PVCU شــفاف  نیــز اعمــال 

شــود. جــدول شــماره 2 ایــن موضــوع را بــه طــور خالصــه بیــان مــی کنــد:. 

ــای  ــه ه ــکاری IR و BCF لول ــک جوش ــای نزدی ــف/ ب، نم ــکل 4 ال ش
ــی از  PVC-Uرا  ــد خاص ــده از گری ــاخته ش ــازک س ــواره ن ــا دی PBR  ب

ــکاری  ــه جوش ــت ک ــه  اس ــا ارزش و نوآوران ــال ب ــد. کام ــی ده ــان م نش
BCF مــی توانــد در مــورد  PVC-Uنیــز اعمــال شــود؛ انطبــاق ایــن 

رویکــرد حتــی بــا جــوش هــای BCF در لولــه PVC-U  ســایز 63 × 0.5  
میلیمتــر راه را بــرای ترکیــب اتصــال باالتریــن ســطج و بــدون ناحیــه مــرده 

بــا هزینــه هــای ســرمایه گــذاری بســیار کاهــش یافتــه بــرای PBR هــای 
لولــه ای بــاز مــی کنــد.

شــکی نیســت کــه ایــن تنــوع اتصــال و تکنولــوژی دیــواره فــوق العــاده 
 PBR بــه عنــوان پایــه مــواد بــرای کاربــرد هــای PVC-U نــازک، بــه نفــع

در مقیــاس هــای بــزرگ تبدیــل بــه بحــث مهمــی مــی شــود.

مقاله  علمی
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شکل 5:  6/5 کیلومتر لوله PVC-U شفاف سایز 0،5×63 میلی متر که در یک تکنولوژی موج شکنی PBR لوله ای با 260 متر طول حلقه  و 18000 
لیتر حجم استفاده شده است. زیست توده جلبک در صنایع غذایی استفاده می شود. )عکس: LGEM BV، هلند(

بازارهای واقعی و چالش ها برای  PBR ها با 
:PVC-U پایه

ــرای PBR هــای  در حــال حاضــر راه هــای تجــاری ســازی متعــددی ب
لولــه ای وجــود دارد، امــا همــه آنهــا بــه شــدت هزینــه بــر هســتند، چنانچه 
صرفــه جویــی قابــل توجهــی از هزینــه هــای ســرمایه گــذاری باعــث مــی 
شــود کــه اکتشــاف بــازار هــای جدیــد و بســیار بزرگتــر صــورت گیــرد. 
بدیــن ترتیــب، تعییــن گزینــه ای بــرای جایگزینــی لولــه هــای متــداول و با 
 PVC-U بــا )PMMA قیمــت باالتــر "نســل اول" )از جنــس شیشــه یــا

شــفاف بــا گریــد جدیــد یــک رونــد در حــال پیشــرفت اســت.

 UV شــفاف بــا مقاومــت PVC-U بــا وجــود اینکــه گریدهــای جدیــد
 PMMA در UV ــاالی ــیار ب ــت بس ــطح مقاوم ــه س ــوز ب ــده هن ــه ش بهین
ــای  ــی ه ــذاب ویژگ ــیار ج ــای بس ــل ه ــف پروفی ــه لط ــد، ب ــیده ان نرس
عمومــی PVC-U شــفاف، بــازار در مــورد طــول عمــر خدمــات ســازش 
نشــان مــی دهــد )شــکل 2(. در حــال حاضــر PVC-U شــفاف "نســل 
دوم" در حــال تبدیــل شــدن بــه معیــاری بــرای PBR  هــای لولــه ای برای 
کاربــرد هــای گلخانــه ای اســت. بــا ایــن حــال، پیشــرفت قابــل توجهــی 

در بهبــود قابلیــت کاربــرد در فضاهــای بــاز PVC شــفاف توســط روش 
هــای نویــد بخــش مختلــف وجــود دارد.

همچنیــن توســط بــازار نویــد بخــش احتمالــی بــرای تکنولــوژی جلبــک 
ــث  ــه باع ــد PBR ک ــوژی فراین ــر تکنول ــتی ه ــوخت زیس ــه س در زمین
ــه ســرمایه  ــه کشــت مــی شــود، عالق ــرژی در مرحل کاهــش مصــرف ان
ــن  ــد. در ای ــی کن ــذب م ــود ج ــه خ ــک را ب ــاورزان جلب ــذاران وکش گ
زمینــه، تجــاری ســازی فــن آوری bubble-brushTM در حــال 
حاضــر بــه مرحلــه ای توســعه داده شــده اســت کــه در آن اثبــات مفهــوم 
در مقیــاس بــزرگ، هــر گونــه شــک و تردیــد را برطــرف کــرده اســت.

شــکل 5 یــک راکتــور 18000 لیتــر را بــر اســاس ایــن تکنولــوژی درحــال 
ــای  ــوژی در ج ــن تکنول ــای ای ــات و مزای ــد. جزئی ــی ده ــان م کار نش
ــق بررســی شــود.  ــه طــور دقی ــد ب ــه شــده اســت و مــی توان دیگــری ارائ
یــک ویژگــی کلیــدی اســتفاده از بــه اصطــالح "مــوج شــکن" خــوراک 
گاز CO2 اســت کــه ایجــاد تالطــم و اختــالط کارآمــد مــی کنــد در حین 
ــه  ــد. ایــن ب ــه >0.2،کاهــش یاب اینکــه اجــازه مــی دهــد فشــار سیســتم ب
نوبــه خــود بــه طــور چشــمگیری هزینــه هــای ســرمایه گــذاری ارائه شــده 

توســط چنیــن سیســتم هــای PBR را کاهــش داده اســت.

چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت تبدیل به صنعت سبز میشود
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شکل 6: راکتورهای نوع Gem-tube با ظرفیت 750 لیتر بر پایه PVC-U شفاف با گرید ویژه، نصب شده درSynthetic Genomics، ایاالت متحده 
آمریکا )چپ( و یک نمایشگاه بین المللی کشاورزی در سوئیس به عنوان نمایش تکنولوژی )راست(.

شکل 7: 20 کیلومتر لوله کشی با لوله PVC-U شفاف سایزx110 1.7 میلی متر و 
بیش از 3000 عدد زانو،  یک مزرعه جلبک با بازده ساالنه 200 میلیارد بشکه در 

مترمربع جلبک دریایی در آسیا را تشکیل می دهد

در دو ســال گذشــته، بســیاری ازسیســتم هــای PBR بــر پایــه PVC-U شــفاف بــا انــدازه کوچکتــر، در تمــام نقــاط جهــان فروختــه شــده اســت تــا 
عملکــرد آنهــا بــرای رشــد لکــه هــای جلبــک مختلــف در شــرایط کاری منحصــر بــه فــرد را نظــارت و مقایســه کننــد. بازخــورد هــا تــا بــه امــروز بســیار 
مثبــت انــد و بــه طــور قابــل توجهــی در تصمیمــات ســرمایه گــذاری آینــده تاثیــر گــذار خواهنــد بــود. شــکل a/b ،6 دو نمونــه اخیــر از چنیــن راکتورها 

را نشــان مــی دهــد.

ــرای کشــت جلبــک،  ــب ب ــوه و جال ــرم هــای بالق یکــی دیگــر از پلتف
انضمــام PBR هــا بــه شــکل دایــره بــا اتصــال مســتقیم بــه یک نیــروگاه 
حرارتــی بلوکــی اســت که بوســیله گیاهان زیســت گاز تامین می شــود. 
اثبــات طــرح پیــش تــردر ســطح آکادمیــک داده شــده اســت. در حــال 
حاضــر، اولیــن آزمایــش میدانــی زندگــی واقعــی در یــک گیاه زیســت 
گاز موجــود در آلمــان شــمالی هماهنــگ شــده توســط دانشــگاه فنــی 
ــدازی  ــه کشــی جــورج فیشــر راه ان ــای لول ــدو و سیســتم ه ــن ویل برلی
شــده اســت. هــدف ایــن طــرح ارائــه شــواهدی اســت کــه نشــان مــی 
ــاالی   ــه ای بســیار ب ــزی منطق دهــد، جلبــک هــا )نشــان دادن حاصلخی
ــرای  ــل اعتمــاد ب ــع قاب ــوان یــک منب ــه عن ــد ب ــوده( مــی توانن زیســت ت
ــه شــوند؛  ــه کار گرفت ــوگاز ب ــاه بی ــه گی ــوده هــا جهــت تغذی زیســت ت
در نتیجــه اجتنــاب از انتشــار CO2 بــه جــو، CO2 بــه طــور مســتقیم بــه 

PBR تغذیــه مــی شــود.

ــازار تجــاری کامــال  ــه عنــوان یــک ب همچنیــن صنعــت کشــت آبــی ب
شــناخته شــده بــرای میکروجلبــک هــا، جهــت بررســی کاربــرد 
ــای  ــتم ه ــتفاده در سیس ــرای اس ــژه ب ــد وی ــا گری ــفاف ب PVC-U ش
ــه  ــل توجــه گرفت ــه قاب PBR شــروع شــده اســت. شــکل 7 یــک نمون

ــد.. ــی ده ــان م ــیا را نش ــر در آس ــروژه اخی ــک پ ــده ازی ش
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چگونه PVC-U شفاف برای تولید مواد غذایی و سوخت تبدیل به صنعت سبز میشود

نتیجه گیری  : 
بررســی توســعه PBR هــای لولــه ای بــر پایــه PVC-U میتوانــد بــه وضــوح بیــان کنــد کــه اســتفاده از PVC-U شــفاف در ســه ســال گذشــته 
قــدم عظیمــی رو بــه جلــو  بــه ســمت ســطحی از شــناخته شــدن بــه عنــوان مفهــوم مــادی گیاهــان PBR نســل II  بــرای اســتفاده در محیــط هــای 
داخلــی برداشــته اســت. بــازار جهانــی اکنــون شــروع بــه آزمایــش میدانــی مــادی در بســیاری از گیاهــان PBR کوچــک تــر و در حــال حاضــر 
واجــد شــرایط کــردن آن بــرای اســتفاده در مقیــاس بــزرگ تجــاری در برخــی مــوارد کــرده اســت. بــا پشــت گرمــی بــه تکنولــوژی اتصــال 
نوآورانــه و متنــوع و دسترســی بــه تکنولــوژی هــای بــا صرفــه انــرژی و هزینــه بســیار، بــرای کشــت جلبــک و پاالیــش زیســت تــوده، تمــام 

چــراغ هــا بــرای تجــاری ســازی بیشــتر PBR هــای لولــه ای بــر پایــه PVC-U در مقیــاس وســیع ترســبز هســتند.

با این حال، مناطق با تقاضای توسعه بیشتر به وضوح مشخص شده اند و در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته اند.
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دوام لولــه هــای OPVC بــا تغییــرات آب و هوایــی یــا دماهای بســیار 
 OPVC پاییــن تحــت تاثیــر قــرار نمیگیــرد. عالوه بــر ایــن لوله هــای
ــب و  ــه نص ــه ب ــا توج ــاس ب ــیار حس ــی بس ــرایط آب و هوای در ش
  opvcکاربــرد بــه خوبــی عمــل مــی کننــد. ویژگــی هــای لولــه هــای
زمانــی کــه دمــا کاهــش مــی یابــد بســیار مفیــد اســت و بــا تحقیــق 
از شــورای تحقیقــات ملــی کانــادا نشــان داده شــده اســت کــه لولــه 
ــا تنــش ایجــاد شــده توســط انجمــاد آب  ــن شــده ب هــای pvc  دف
ــه هــای opvc  کالس  ــی کــه لول ــی ســازگار هســتند. زمان ــه خوب ب
500 دردماهــای پاییــن عمــل مــی کنــد یــا در مناطــق ســرد شــدید 
در سرتاســر جهــان و یــا در کاربردهایی شــامل انتقال ســیاالت ســرد 
اســتفاده مــی شــوند، تغییــرات قابــل توجهــی در ظرفیــت آنهــا برای 
ــه  ــرای لول ــرا  ب ــدارد. همانطــور کــه اخی ــات وجــود ن جــذب ضرب
هــای opvc  در c °40- ثابــت شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، تحقیقی 
 pvc در مــورد رفتــار پارگــی توســط انجمــاد یــک بخــش از لولــه
انجــام شــد و نتیجــه ایــن شــد کــه بارهــای ســرما منجــر بــه متالشــی 
شــدن لولــه نشــد.آب داخــل لولــه  بــه مــدت دو ســال یــخ زده بــود. 
ــان داد  ــوم نش ــتان س ــد از زمس ــتی بع ــش نش ــک آزمای ــن ی همچنی
کــه لولــه تخریــب نشــده اســت. آب بعــد از یــخ زدن تــا 9% منبســط 
مــی شــود. عــالوه بــر ایــن انبســاط بــه طــور موثــری توســط خــاک 
اطــراف آن محــدود میشــود و لولــه هــا در مقابــل تنــش هایــی کــه 

درگیــر آن اســت تــاب مــی آورد.

لوله های OPVC در دماهای پایین: بدون تاثیر عملی بر نصب 
و کاربرد لوله

ــی  ــای داخل ــش ه ــتفاده از پوش ــای اس ــه ج ــرکت Faraplan ب ش
پــس از خنــک شــدن ، فراینــدی بــرای اســپری کــردن پــودر رزین 
ــاال توســعه داده اســت کــه  ــه در دمــای ب در طــول اکســتروژن لول
ــامل  ــوآوری ش ــن ن ــد. ای ــی کن ــاد م ــا pvc ایج ــری ب ــد قویت پیون
ــتروژن  ــر از اکس ــه جلوت ــه در ناحی ــت ک ــازل اس ــک ن ــعه ی توس
جــای گرفتــه اســت. ایــن پوشــش بهینــه مــی توانــد در حیــن فرایند 
ــی  ــه صاف ــرد ک ــکل گی ــیوس ش ــه سلس ــتروژن در 200 درج اکس
ــول  ــزی( و ط ــوق آبگری ــوس) ف ــر لوت ــا اث ــه ب ــی لول ــطح داخل س
عمــر لولــه را افزایــش مــی دهــد. همچنیــن انعطــاف پذیــری بیشــتر 
بــرای تغییــر خــواص رزیــن ماننــد عایــق صوتــی، ضــد بــو، ضــد 
ــه  ــد ب باکتــری را امــکان پذیــر مــی ســازد. ایــن پوشــش مــی توان
کاهــش ضخامــت لولــه و کاهــش هزینــه هــای مــواد خــام مصرفی 

کمــک کنــد.

پوشش داخلی لوله های پی وی سی در طول اکستروژن

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

خواندنی و کاربردی

https://www.berstorff.com/en/features.html
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انبساط و انقباض
تمــام مــواد در اثــر تغییــرات دمایــی منبســط و منقبــض مــی شــوند. تغییــر 
در طــول لولــه بــر اثــر انبســاط حرارتــی و یــا انقبــاض بســتگی بــه ضریب 
ــه و تغییــرات دمــا دارد. ایــن عاملــی اســت  انبســاط حرارتــی  مــواد لول
کــه همیشــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود، بــه ویــژه در مناطقــی از جهــان 
ــای  ــه ه ــی لول ــاط حرارت ــب انبس ــت. ضری ــی باالس ــرات دمای ــه تغیی ک
ــی  ــرای پل ــی کــه ب ــا C¯1°ا 4¯10اx 0/8 اســت، در حال ــر ب opvc براب
اتیلــن ســنگین )C¯1 (HDPE°ا 4¯10اx 2/2اســت کــه تقریبــا چهــار 
 opvc برابــر بیشــتر اســت. کــه ایــن  بــدان معنــی اســت کــه  لولــه هــای
 HDPE  دچــار انقبــاض و انبســاط کمتــری  در مقایســه بــا لولــه هــای
مــی شــوند. آنچــه کــه بــر روی ســامانه لولــه گــذاری تاثیــر مــی گــذارد 

زمانــی اســت کــه ترانشــه بــاز اســت.

مقاومت به ضربه
ــه دمــا  ــات ب ــرای جــذب ضرب ــه طــور کلــی ظرفیــت پالســتیک هــا ب ب
بســتگی دارد، امــا در مــورد لولــه هــای  opvc کالس 500 ایــن ظرفیــت 
ــی در مناطــق بســیار ســرد جهــان نشــان  ــل توجهــی را حت ــرات قاب تغیی
 16422 iso طبــق اســتاندارد opvc نمــی دهــد. در حقیقــت لولــه هــای
بــه طــور رضایــت بخشــی آزمــون مقاومــت در برابــر ضربــه را بــا یــک 
وزنــه 10 کیلوگرمــی در ارتفــاع 2 متــر در دمــای c°40-   را پــاس مــی 
کنــد. ایــن ویژگــی همــراه بــا افزایــش ظرفیــت هیدرولیکــی، حداکثــر 
انعطــاف پذیــری، مقاومــت کامــل در برابــر خوردگــی و آب ســخت، 
ــاال         ــار ب ــات فش ــل  مایع ــرای حم ــاب ب ــن انتخ ــا را بهتری ــه ه ــن لول ای

مــی ســازد.

http://www.plastics.gl/extrusion-profile/extrusion-die-
/head-applies-two-layers-of-pvc-in-a-single-operation

یــک گــروه بیــن المللــی از دانشــمندان راز نهفتــه کاتالیســت طــال کــه 
ــر  ــد مونوم ــرای تولی ــد ب ــت و جدی ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــی س روش
 pvc( ( مــاده اولیــه تولیــد پلــی وینیــل کلرایــد ،vcm(( وینیــل کلرایــد
کــه ســومین پالســتیک گســترده در جهــان اســت، را آشــکار کردنــد. 
ــا اســتفاده از تکنیــک هــای طیــف ســنجی مبتنــی بــر ســینکروترون  ب
ــد  ــخیص دادن ــمندان تش ــرفته ، دانش ــی پیش ــکوپ الکترون و میکروس
ــری  ــور موث ــه ط ــده را ب ــدا ش ــالی ج ــای ط ــون ه ــد ی ــی توانن ــه م ک
ــای  ــاد مولکوله ــرای ایج ــنگ ب ــال س ــل از زغ ــتیلن، گاز حاص ــه اس ب
ــه هــم pvc را  ــا اتصــال  ایــن مولکــول هــا ب ــد کــه ب vcm تبدیــل کنن

ــن  ــرای جایگزی ــا ب ــالش ه ــان ت ــا در می ــف آنه ــد. کش ــکل دهن ش
کــردن روش معمــول تبدیــل اســتیلن کــه از کاتالیــزور هــای حــاوی 
ــتر و  ــات بیش ــا ثب ــی ب ــد، روش ــی ش ــتفاده م ــمی اس ــرار و س ــوه ف جی
ــه  ــن ب ــا ســاپورت کرب ــود کــه از کاتالیســت طــال ب آلودگــی کمتــر ب
جــای جیــوه اســتفاده شــد. محققــان از انگلســتان و ایالــت متحــده یافته 
هــای خــود را در مجلــه  ســاینس بــا عنــوان شناســایی کاتالیســت هــای 
ــد.  ــزارش کردن ــتیلن گ ــیون اس ــدرو کلراس ــال در هی ــایت ط ــک س ت
گــروه قبــل و بعــد از اســتفاده از کاتالیســت، آن را بــا اســکن تصاویــر 
میکروســکوپ الکترونــی انتقالــی JEOL JEM-ARM200CF بررســی 
ــت و  ــود اس ــوع خ ــا در ن ــن ابزاره ــی از قدرتمندتری ــه یک ــد ک کردن
اجــازه آنالیــز شــیمیایی و تصویــری از مــواد را در ســطح اتمــی میدهــد. 
گــروه همچنیــن آزمایشــات جــذب اپرتــو ایکــس بســط یافتــه ســاختار 
ــه  ظریــف )EXAFS( و جــذب اشــعه ایکــس در نزدیکــی ســاختار لب
)XANES(بــا اســتفاده از امکانــات ســینکروترون المــاس در انگلســتان 
ــد.  ــرای مطالعــه کاتالیســت تحــت شــرایط واکنــش کار انجــام دادن ب
ــم  ــه ات ــی ک ــال جای ــی ط ــی اتم ــن پراکندگ ــه تعیی ــات ب ــن آزمایش ای
هــا بــر روی ســاپورت کربــن جــدا مــی شــوند و قابــل لمــس نیســتند، 
کمــک کــرد  و ایــن یــک فــرم ایــده آل از گونــه هــای کاتالیــزوری 
بــرای ایــن واکنــش بــود. آنهــا همچنیــن نشــان دادنــد کــه بــرای اینکــه 
تبدیــل رخ دهــد الزم اســت کــه اتــم هــای طــال یونیــزه شــوند یعنــی 
 Richard وLed by C .برخــی از الکتــرون هــای خود را از دســت دهنــد
A از موسســه کاتالیســت کاردیــف و دانشــگاه کالــج لنــدن همچنین از 
لحــاظ نظــری واکنــش را بــا اســتفاده از یــون هــای طــالی جــدا شــده 
مــدل ســازی کردنــد و نتایــج تجربــی را تاییــد کردنــد. دانشــمندان از 
طــالی پراکنــده اتمــی در واکنــش هــای کاتالیــز شــده همگــن، که در 
محلــول انجــام مــی شــد، شــناخت داشــتند و در اینجــا موفــق شــدند که 
از ثابــت شــدن طــالی پراکنــده اتمــی بــر روی یــک ســاپورت جامــد 

بــه همــان اثــر مشــابه برســند.

 pvc فعالیت کاتالیست سبز در سطح اتمی مورد استفاده در تولیدات

43 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 103



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 44103

خواندنی و کاربردی

 Kiely و Hutchings کــه چندیــن دهــه بــا هــم همــکاری مــی کننــد، 
ــرای  ــل ب ــال قب ــه Nature Communications س ــه ای در مجل در مقال
واکنــش دیگــر، اکسیداســیون در دمــای پاییــن مونوکســید کربــن بــه 
کربــن دی اکســید، ماهیــت متفــاوت از طــال کــه خوشــه هــای فــوق 
العــاده کوچــک متشــکل از تعــداد کــم گونــه هــای بســیار فعــال اتــم 
 Kiely طــال بودنــد، گــزارش کردنــد نتایــج هــر دو ایــن پــروژه هــا بــه
و Hutchings در طراحــی و بهینــه ســازی سیســتم هــای کاتالیســت بــر 
پایــه طــال بــرای اســتفاده در ســایر واکنــش هــای مهــم کمــک خواهــد 
ــد   ــدروژن تولی ــای شــیفت آب- گاز کــه هی ــش ه ــد واکن کــرد مانن
مــی کنــد. Pvc بــه یــک بخــش مهــم از زندگــی مــدرن تبدیــل شــده 
اســت.کاربرد آن شــامل ســاخت لولــه هــا، کارت های اعتبــاری، فریم 
درب و پنجــره، تجهیــزات لولــه کشــی و عایــق کابــل هــای الکتریکــی 
اســت.عالوه بــر هیدروکلراســیون اســتیلن، مولکــول هــای vcm مــاده 
متشــکله pvc، میتــوان از اتیلــن بــه دســت آیــد، یــک محصــول جانبــی 
ــا  ــود. ام ــدا ش ــز ج ــی نی ــد از گاز طبیع ــی توان ــه م ــت ک ــه نف از تصفی
هیدروکلراســیون اســتیلن مســیر غالــب در تولیــد pvc در کشــورهایی  
ــل  ــرای تبدی ــراوان اســت. ب ــر زغــال ســنگ ف اســت کــه دارای ذخای
ــد،  ــل کلرای ــر وینی ــه مونوم ــنگ ب ــال س ــده از زغ ــتق ش ــتیلن مش اس
مهندســان شــیمی در طــول نیــم قــرن گذشــته،آن را بــا هیدروکلریــک 
ــد.  ــش دادن ــوه واکن ــد جی ــزور کلری ــور کاتالی ــید ) )HCLدر حض اس
امــا کاتالیــزور در دمــای واکنــش فــرار بــوده و اجــازه مــی دهــد کــه 
جیــوه ســمی تبخیــر شــود و وارد محیــط زیســت شــده و زمیــن هــای 
 1980Hutchings ــه ــل ده ــد. در اوای ــوده کن ــاورزی و آب را آل کش
نشــان داد کــه کاتالیســت طــال بــا ســاپورت کربــن بــی خطــر تــر مــی 
توانــد بــرای تبدیــل اســتیلن بــه VCM اســتفاده شــود. کشــف او در آن 
زمــان توجــه برخــی را بــه خــود جلــب کــرد امــا بــه عنــوان کاتالیســت 
مــورد نیــاز بــه علــت مقــدار  نســبتا زیــاد طــالی گــران و ناپایــداری آن 
 Johnson ،2007 مــورد بهــره بــرداری تجــاری قــرار نگرفــت. در ســال
Matthey یــک شــرکت جهانــی مــواد شــیمیایی مســتقر در انگلســتان 

عالقــه منــد بــه نتایــج Hutchings شــروع بــه کار بــر روی کاتالیســتی 
ــا اســتفاده از  مقــدار  ــر، ب ــداری باالت ــا پای ــن ب ــر ســاپورت کرب طــال ب
طــالی کمتــر کــرد. شــرکت کاتالیســتی بــا نــام Pricat MFC توســعه 
ــد PVC در  ــزرگ تولی ــای ب ــه ه داد کــه در حــال حاضــر در کارخان
ــن  ــن بزرگتری ــت. چی ــده اس ــاری ش ــود و تج ــی ش ــتفاده م ــن اس چی
تولیــد کننــده و مصــرف کننــده PVC در جهــان اســت و هنــوز هــم 
ــد. در  ــی کن ــد م ــول VCM را تولی ــنگ محص ــال س ــر زغ ــه ب ــا تکی ب
ــه  ــوه، ک ــورد جی ــال 2013 در م ــا در س ــرارداد میناتام ــال ق ــن ح همی
ــه هــای تولیــد  ــه امضــا رســید، ســاخت کارخان توســط 140 کشــور ب
ــع کــرد  ــوه را پــس از ســال 2017 من ــد جی ــا اســتفاده از کلری VCM ب

و از تمــام کارخانــه هــای VCM خواســت کــه تــا ســال 2022 از تولیــد 
بــر پایــه جیــوه اســتفاده نکنند.آنهــا یــک دســتاورد بــی ســابقه در زمینه 
کاتالیســت را ارائــه دادنــد. دانشــمندان همیشــه در حــال تحقیــق بــرای 
افزایــش ســرعت و بهینــه ســازی فرمــول کاتالیســت هســتند، امــا ایــن 
اولیــن بــار در 50 ســال اســت کــه  ایــن دســتاورد در صنعــت اســتاندارد 
ــا سیســتم   ــی ب ــن شــده و در واکنشــی اصل ــد کاتالیســت جایگزی تولی

کاتالیــزوری کامــال متفــاوت اســتفاده شــده اســت.
http://www.plastics.gl/extrusion-profile/extrusion-die-
/head-applies-two-layers-of-pvc-in-a-single-operation

ــه  ــا ســرعت در طــول لول دســتگاه رباتیــک پیــش رونــده مــی توانــد ب
حرکــت کنــد و نشــتی هــا را دقیــق تــر از روش هــای موجــود شناســایی 
کنــد. انفجارهایــی ناشــی از نشــت لولــه هــای گاز در خیابان شــهر اتفاق 
مــی افتــد و در ســالهای اخیــر در عناویــن و ســرتیتر روزنامــه ها مشــاهده 
ــه هــای قدیمــی و دارای شکســت، توجــه  ــا مشــکل لول مــی شــود. ام
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت و روش هایــی بــرای رســیدگی 
بــه چنیــن زیرســاخت هــای ناایمــن بســیار عقــب مانــده اســت. بــه طــور 
معمــول نشــتی هــا توســط سنســورهای صوتــی روی ســطح زمیــن  کــه 
ــرای صداهــای ضعیــف و ارتعاشــات ناشــی از نشــتی شناســایی مــی  ب
شــود و یــا اســتفاده از آشکارســازهایی در لولــه کــه گاهــی اوقــات از 
ــه  ــتگی در لول ــم شکس ــاهده عالئ ــرای مش ــی ب ــای ویدیوی ــن ه دوربی
اســتفاده مــی شــود. امــا تمامــی ایــن سیســتم هــا بســیار آهســته هســتند 
ونمیتواننــد نشــتی هــای جزئــی را تشــخیص دهند.درحــال حاضــر 
محققــان  MIT و دانشــگاه نفــت و مــواد معدنــی در عربســتان ســعودی 
یــک سیســتم رباتیــک ایجــاد کــرده انــد کــه مــی توانــد نشــتی هــا را 
بــا ســرعت و دقــت بــاال شناســایی کــرده و تغییــرات فشــاری بــزرگ را 
در مــکان هــای نشــت پیــدا کنــد. ایــن اختــراع در دو کنفرانــس بیــن 
المللــی اخیــر ارائــه شــده و در چندیــن مقالــه توضیــح داده شــده اســت. 
دیمیتریــوس دانشــجوی دکتــرا مهندســی مکانیــک در MIT گفــت که 
ایــن سیســتم جدیــد مــی توانــد نشــتی هــای 1 تــا 2 میلیمتــردر انــدازه را  
در فشــارهای نســبتا پاییــن شناســایی کنــد. ایــن سیســتم همچنیــن مــی 
توانــد نشــتی هــای خطــوط آب و نفتــی را تشــخیص دهــد. آزمایــش 
هــای اکوســتیک فعلــی بــرای تشــخیص صــدا و ارتعــاش در لولــه هــای 
ــرعت  ــه س ــدا را ب ــتیکی ص ــای پالس ــه ه ــا لول ــت ام ــر اس ــزی موث فل
ــه  ــاز ب ــوده و نی ــر ب ــد. چنیــن سیســتم هایــی وقــت گی پخــش مــی کنن
اپراتــور متخصــص دارنــد درحالــی کــه دســتگاه رباتیــک کوچــک بــا 
ــه  ــرده و ب ــت ک ــا حرک ــه ه ــاعت در درون لول ــل در س ــرعت 3 مای س
صــورت کامــل اتوماتیــک اســت. چنیــن دســتگاه هایــی مــی تواننــد در 
داخــل سیســتم لولــه هــا کارگــذاری شــده و بــه صــورت نامحــدود قرار 
بگیرنــد و بــه صــورت همیشــگی بــر سیســتم نظــارت کننــد. عــالوه بــر 

یک روش جدید برای تشخیص نشتی در لوله ها
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ــه هــای گاز دارای  ــاک، لول پتانســیل بالقــوه ی انفجارهــای خطرن
نشــتی ســهم باالیــی در گــرم شــدن کــره زمیــن دارنــد. متــان جــز 
اصلــی گاز طبیعــی یــک گاز گلخانــه ای اســت  کــه 25 برابــر قــو 
ــی  ــای آب م ــه ه ــتی در لول ــت.  نش ــن اس ــید کرب ــر از دی اکس ت
توانــد منجــر بــه هــدر رفــت نصــف بیشــتر آب در سیســتم شــود و 
نشــتی در لولــه هــای نفتــی مــی توانــد منجــر بــه پخــش ســمیت و 
عملیــات طوالنــی بــرای تمیــز کــردن و هزینــه ی باال شود.دســتگاه 
ــه هــا  ــواع لول ــا ان ــد در ابعــاد مختلــف متناســب ب جدیــد مــی توان
تولیــد شــود و بــرای لولــه هــای گاز، آب و نفــت موثــر باشــد. ایــن 
تکنولــوژی ایــن امــکان را مــی دهــد کــه حســگرهای قابــل اعتمــاد 
ــی  ــدت طوالن ــرای م ــب ب ــه اغل ــک  ک ــیار کوچ ــای بس ــت ه نش
قابــل شناســایی نبــوه انــد را تشــخیص دهد.دســتگاه فعلــی شــامل 
دو بخــش اســت: یــک ربــات کوچــک بــا چــرخ هایــی کــه آن را 
در درون لولــه حرکــت مــی دهــد و یــا در بعضــی مــوارد بــا جریــان 
یــک مایــع جابــه جــا مــی شــود. و یــک غشــا درام ماننــد کــه یــک 
ــا  ــه تشــکیل مــی دهــد. هنگامــی کــه ب ــر را در عــرض لول درزگی
یــک نشــتی مواجــه مــی شــود، جریــان مایــع بــه ســمت آن غشــا 
را منحــرف مــی کنــد  و آن را بــه آرامــی بــه ســمت محــل نشــتی 
ــا سنســورهای  نیــروی  ــوان ب مــی کشــاند. ایــن انحــراف را مــی ت
مقاومتــی  از طریــق  سیســتم هــای مکانیکــی دقیــق طراحــی شــده ) 
ماننــد سنســورهای مــورد اســتفاده در کامپیوتــر هــا( شناســایی کرد 
و اطالعــات از طریــق ارتباطــات وایرلــس ارســال مــی شــود. ایــن 
ــرات ســریع در فشــار را در محــل نشــتی  ــد تغیی دســتگاه مــی توان
حــس کنــد و دقیقــا نشــت را شناســایی کنــد. همــکار تحقیــق در 
دانشــگاه KFUPM بیــان کــرد کــه سیســتم هــای تشــخیص نشــتی 
در حــال حاضــر پرهزینــه بــوده و بــه طــور معمــول هزینــه 250000 
دالر را بــرای نظــارت 100 کیلومتــر لولــه در پــی خواهــد داشــت 
امــا ایــن سیســتم مقــرون بــه صرفــه بــوده و همچنیــن ســریع تــر و 
حســاس تــر اســت. مکانیســم گــزارش ایــن دســتگاه  نیــز مــی تواند 
ــزارش  ــت را گ ــق نش ــل دقی ــه مح ــد ک ــتفاده از GPS باش ــا اس ب

دهــد.

http://www.plastics.gl/extrusion-profile/unicor-intro-
duces-novel-multilayer-extrusion-tools-for-electri-
/cal-conduits

یــک شــرکت پیشــگام در برزیــل یــک مخلوط پلیمــری بــا پــودر MDF ارائه 
ــدادی  ــا در تع ــل ه ــرای پروفی ــژه ای ب ــداری وی ــا و پای ــه مزای ــت ک داده اس
ــرکت  ــن ش ــد. Braskemبزرگتری ــی ده ــه م ــت ارائ ــای صنع ــش ه از بخ
 )Triunfo( RS پتروشــیمی در آمریــکا در مرکــز فنــاوری و نــوآوری خــود در
یــک راه حــل پیشــگام بــرای صنعــت برزیــل توســعه داده اســت. کامپوزیــت 
ــرد در  ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــا ویژگ ــول ب ــک محص ــودر  MDFی PVC/پ

بــازار داخلــی اســت و مزایایــی را بــرای مشــتریان و مصــرف کننــدگان ارائــه 
ــت  ــل بازیاف ــبک و 100% قاب ــول دارای دوام باال،س ــن محص ــد. ای ــی ده م
ــل  ــش پروفی ــرای بخ ــب ب ــل مناس ــک راه ح ــتیک ی ــوب پالس ــت، چ اس
Perfiltec  ،ــد ــوژی جدی ــن تکنول ــعه ای ــریک Braskem در توس ــت. ش اس

ــترود  ــای اکس ــل ه ــد پروفی ــص در تولی ــرکت متخص ــک ش ــه ی ــت ک اس
ــان  ــازی در می ــودرو س ــت خ ــان و صنع ــاز، مبلم ــاخت و س ــرای س ــده ب ش
ــازار،  ــه ایجــاد فرصــت هــای جدیــد در ب ــه ب دیگــر بخــش هــا اســت. عالق
ایــن دو شــرکت را بــه هــم ملحــق کــرد و موجــب راه انــدازی خــط تولیــد 
مبتنــی بــر کامپوزیــت PVC/MDF شــد.خط جدیــد شــامل مبلمــان شــهری، 
Wagner Ormanji .ــت ــاورزی اس ــای کش ــاختمانی و بازاره ــای س کاربرده

مهنــدس نــرم افــزار در Braskem گفــت: مــا ویژگــی هــای پلیمــر PVC بــا 
ــن  ــرای چندی ــب ب ــوژی جال ــم و یــک تکنول ــب کردی ــودر MDF را ترکی پ
بخــش پیــدا کردیــم. ایــن محصــول در حــال حاضــر دارای بــازار بــزرگ در 
خــارج کشــور اســت و انتظــار مــی رود کــه بــه زودی در برزیــل رشــد کنــد. 
اگــر چــه ظاهــر ایــن محصــول شــبیه چــوب اســت امــا وجــود PVC  تفــاوت 
هــا و مزایــای عمــده ای از جملــه: افزایــش دوام و اســتحکام مکانیکــی، وزن 
کمتــر، جــذب آب کمتر،ضــد پوســیدگی و مــواد مقــاوم در برابــر شــعله ارائه 
مــی دهــد. پایــداری یکــی دیگــر از ویژگــی هــای قــوی کامپوزیــت اســت. 
در طــول تولیــد چــوب پالســتیک، Perfiltecاز پــودر MDF از صنایــع مبلمــان 
اســتفاده مجــدد مــی کننــد کــه تــا آن زمــان در محیــط زیســت هــدر رفتــه و 
یــا بــا هزینــه هــای بــاال ســوزانده مــی شــد. ایــن شــرکت همچنیــن بــه مصرف 
کننــدگان یــک سیســتم لجســتیکی معکــوس ارائــه مــی دهــد کــه قــادر بــه 
جمــع آوری ضایعــات انتهــای خــط بــرای بازیافــت اســت. در حــال حاضــر 
ایــن کامپوزیــت منحصــرا توســط Perfiltec بــه عنــوان یــک مــاده خــام بــرای 
ــا  ــود. ب ــی ش ــه م ــن بازارعرض ــر از میانگی ــت 35% کمت ــا قیم ــوالت ب محص
چشــم انــداز مثبــت  ایــن شــرکت و Braskem  در حــال توســعه کاربردهــای 
جدیــد بــرای بدنــه و کــف اتوبــوس هــا و کامیــون هــا هســتند. کامپوزیــت 
ــازار  ــه اســت کــه چنــد ســال پیــش در ب PVC/MDF یــک محصــول نوآران

ــا 80 تــن  ــا بهبــود اقتصــاد انتظــار مــی رود کــه بیــن 70 ت وجــود نداشــت. ب
مــواد از کامپوزیــت در هــر مــاه شــامل فرصــت هایــی در بــازار خــودرو بــه 

فــروش برســد.

pvc راه حل های نوآورانه  با
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خواندنی و کاربردی

شــرکت شــیمیایی میتسوبیشــی)MCC (ســری جدیــد از االســتومرهای PVC را ارائــه داده کــه بهبــود چشــمگیری در مقاومــت در برابــر ســرما از 
خــود نشــان مــی دهــد.

ــه  ــه تنهــا دارای قالــب پذیــری ذاتــی اســت بلکــه خــواص مکانیکــی از جمل ــرم PVC اســت کــه ن SUNPRENETM یــک االســتومر گرمان
کشســانی الســتیک را بــه لطــف فنــاوری ترکیبــات منحصربفــرد MCC از خــود ارائــه می دهــد و کاربردهــای فراوانــی در زمینــه ی اجــزای اتومبیــل 

و مصالــح ســاحتمانی دارد.

بــه طورکلــی خــواص مکانیکــی PVC شــامل وابســتگی شــدید بــه دمــا، حساســیت بــه تغییــر در محیــط مــورد اســتفاده اســت. در محیط هــای بــا 
ــه االستیســیته پایین تــری می گــردد.  دمــای پاییــن، ایــن پلیمــر ســخت  تــر شــده و منجــر ب

ــا فنــاوری شــرکت MCC بهبــود قابل توجهــی از مقاومــت در برابــر دماهــای پاییــن همزمــان بــا حفــظ  ســری جدیــد از مــواد توســعه داده شــده ب
ــرات در خــواص  ــن تغیی ــاوری آلیاژکــردن پلیمــری منحصربفــرد آن از خــود نشــان داده اســت. بنابرای ــه فن ــا توجــه ب ــی PVC  ب ویژگی هــای ذات
فیزیکــی آن حتــی در محیط هــای بــا دماهــای پاییــن همزمــان بــا حفــظ االستیســیته بــاال، کمتریــن مقــدار ممکــن اســت. ســری جدیــد از ایــن مــاده 
پیش تــر توســط یــک شــرکت تولیدکننــده تجهیــزات اصلــی در ژاپــن بــرای قطعــات قالب گیــری بیرونــی کــه بــه جلوگیــری از نویــز شــدید بــاد بــه 

هنــگام ســفر کمــک می کنــد، بــه کار گرفتــه شــده اســت.

شــرکت MCC تولیــد ســری جدیــد محصــول  SUNPRENETM را نــه تنهــا در ژاپــن بلکــه در کشــورهایی مثــل ایــاالت متحــده کــه تقاضــای 
فراوانــی بــرای ایــن محصــول و طرح هایــی بــرای ترویــج کاربردهــای جدیــد آن در مقیــاس جهانــی پیش  بینــی شــده، در نظــر گرفتــه اســت. 

شــرکت MCC توســعه خــط تولیــد SUNPRENETM را بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای متنــوع مشــتریان و تســریع در رشــد تجاری ســازی 
ایــن پلیمــر جدیــد ادامــه خواهــد داد. 

سری جدید از االستومرهای PVC که مقاومت بهتری در برابر سرما ارائه می دهد

/http://www.plastics.gl/injection-moulding/special-hydraulic-fluids-increase-energy-efficiency-in-injection-molding-machines

االستومر pvc برای پنجره های جانبی و پنجره ی طاق اتومبیل مقایسه خواص وابستگی دما و سختی بین محصوالت معمولی و سری جدید
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ــه خصــوص در  ــری از اکسیداســیون پالســتیک توســط حــرارت ب ــرد: جهــت جلوگی عملک
هنــگام فرآینــد و همچنیــن در کاربــرد بــه کار گرفتــه مــی شــود: بــه طــور گســترده در ترکیبــات 
PVC بــه کار گرفتــه مــی شــود. اســتابیالیزرهای حرارتــی از طریــق توقــف اکسیداســیون یــا بــا 

هجــوم  بــه محصــوالت تجزیــه شــده حاصــل از اکسیداســیون ، عمــل مــی کننــد. 

ویژگــی هــای متاثــر: دوام در طــول فرآینــد، مقاومــت بــه شکســت گرمایــی اجــزا ســازنده 
تحــت فشــار یــا بــار مکانیکــی، تثبیــت رنــگ و شــفافیت

مــواد: نمــک هــای فلــزی، ســرب، ترکیبــات باریــم، کادمیــم، زینــک، ترکیبــات ارگانوتیــن، 
فنولیــک هــای ممانعــت شــده، آمیــن هــای آروماتیــک ثانویــه) آنتــی اکســیدان هــای اولیــه( 
فســفیت/ فســفونیت، تیواتــر، اپوکســی بــا پایــه ســویا) آنتــی اکســیدان هــای ثانویــه(. ترکیبــات 

هــم افزایــی ایــن مــواد

معایب:هیــچ عیــب مهمــی وجــود نــدارد بــه دلیــل حضــور همیشــگی اســتابیالیزرها بــه بخشــی 
ــه  ــخ ب ــوم در پاس ــرب و کادمی ــای س ــتم ه ــد، سیس ــده ان ــل ش ــد تبدی ــرش در فرآین ــل پذی قاب

فشــارهای زیســت محیطــی، جایگزیــن شــده انــد

ــد: سیســتم هــای اســتابیالیزر چنــد کاره، توســعه واکنــش هــای هــم  دســتاوردهای جدی
ــی  ــر، جایگزین ــرم هــای نگهــداری ســهل ت ــه، ف ــود یافت ــگ و شــفافیت بهب ــت رن ــی، تثبی افزای

ترکیبــات فلــزی ســنگین

مترجمان
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 برگرفته از کتاب افزودنی برای پاستیک ها
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مقاله علمی

1-8: نحوه ی عملکرد

ــا  ــد، ب ــک فرآین ــد در ی ــی توانن ــک م ــتابیالیزرهای ارگانی اس
اکســیژن مولکولــی واکنــش نشــان دهنــد کــه اتواکسیداســیون 
ــا انــرژی   نامیــده مــی شــوند. کــه بــا گرمــا، نــور ) پرتوافکنــی ب
ــش  ــا واکن ــت، ی ــده کاتالیس ــی مان ــی، باق ــار مکانیک ــاال ، فش ب
ــل  ــای آلکی ــکال ه ــا رادی ــود ت ــی ش ــاز م ــا آغ ــی ه ــا ناخالص ب

ــود. ــکیل ش تش
در عــوض رادیــکال هــای آزاد مــی تواننــد واکنــش نشــان دهند 
تــا منجــر بــه شکســت پلیمــر شــوند. کــه منتــج بــه تــرد شــدن، 
ناپایــداری جریــان ذوب ، از دســت رفتــن ویژگــی های کششــی 
و از دســت دادن رنــگ مــی شــود. میتوان ســرعت اکسیداســیون 
ــا کاهــش  ــی اکســیدان ه ــره ای آنت ــق شکســت زنجی را از طری
حجــم انتشــار و یــا آنتــی اکســیدان هــای بازدارنــده کاهــش داد 
کــه مــی توانــد شــکل گیــری اولیــه رادیــکال هــای آزاد را غیــر 
فعــال ســازند. بــه دلیــل ســاختار خــود PVC بــه شــکل خاصــی 
حساســیت دمایــی باالیــی دارد و از بزرگترین مصــرف کنندگان 
اســتابیالیزر حرارتــی اســت. از دیگــر پلیمرهــای آســیب پذیــر 
پلــی اتیلــن کلرینــه شــده و مخلــوط PVC/ABS مــی باشــند. 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای مهندس ــتیک ه ــی پالس ــه فزون ــرد روب کارب
کاربــردی شــامل در معــرض قــرار گرفتــن دمــا در بلنــد مــدت 
مــی باشــد کــه بــه دلیــل سیســتم هــای اســتابیالیزر ویــژه اســت. 
ــی،  ــتابیالیزرهای حرارت ــرای اس ــد ب ــه رش ــوزه ی روب ــر ح دیگ
ــی در  ــه شــکل روزافزون ــل بازیافــت مــی باشــد کــه ب ــواد قاب م
ــا پایــدار ســازی مجــدد ضایعــات  جلوگیــری از تخریــب و ثانی
بازیافتــی بــه کار گرفتــه می شــود. سیســتم هــای اســتابیالیزرهای 
ــوع  ــه ن ــرای پالســتیک هــا وجــود دارد کــه ب بســیار متفاوتــی ب
ــزی  و محصــول اکسیداســیون بســتگی دارد. از نمــک هــای فل
ــرای پایــداری PVC اســتفاده مــی شــود کــه معمــول  اصــوال ب
ــوده و  ــک ب ــا زین ــرب ی ــم س ــم، کادمی ــه باری ــر پای ــن آن ب تری
اغلــب بــا هــم ترکیــب مــی شــود تــا یــک تاثیــر هــم افزایــی بــه 
دســت آورنــد. ترکیبــات آلــی فلــزی نیــز اساســا بــر پایــه قلــع بــه 
کار گرفتــه مــی شــوند. گــروه ســوم اســتابیالیزرهای ارگانیــک 
غیــر فلــزی هســتند کــه در آن هــا فســفیت نقــش مهمــی را ایفــا 
مــی کنــد و باعــث بهبــود شــفافیت، رنــگ اولیــه و ثبــات نــور 
مــی شــود. اپوکســی هــا) بخصــوص مشــتقات روغــن ســویا( نیــز 
بــه عنــوان پالســتی ســایزر بــرای محصــوالت غیــر ســمی بــه کار 

گرفتــه مــی شــوند.
ــر پایــه  ــرای پلــی الفیــن هــا ب سیســتم هــای اســتابیالیزر رایــج ب
ترکیبــی از آنتــی اکســیدان فنولیــک و اســتابیالیزر ذوب شــده 

بــر پایــه فســفر مــی باشــد کــه فنولیــک پایــداری فرآینــد ذوب 
ــکال  ــده هــای رادی ــدورژن و گیرن ــم هی ــده ات ــوان دهن ــه عن را ب
آزاد و ســطحی از پایــداری گرمایــی تامیــن مــی کنــد. افزودنــی 
هــای پایــه فســفر بــه عنــوان یــک تجزیــه کننــده هیدروپرکســید 

در حیــن فراینــد ذوب عمــل مــی کنــد.
 BGA و FDA  ــا غــذا قوانیــن ــرای کاربردهــای در تمــاس ب  ب
آنتــی اکســیدان هــای مایــع بــر پایــه ویتامیــن E را توصیــه مــی 
کننــد. ایــن هــا بــه عنــوان سیســتم هــای انحصــاری ایجــاد شــده 
انــد و همچنیــن حــوزه هــای جدیــدی را در کاربــرد پلــی الفیــن 

هــا و سیســتم هــای فــوم پلــی یورتــان ارائــه مــی دهنــد.
در ســال هــای اخیــر  تمرکــز بــر روی توســعه بهبــود فنــی 
محصــوالت و حمــل و نقــل و پخــش راحــت تــر بــوده اســت. 
اهــداف فنــی اصلــی، تاثیــر مــداوم بیشــتر در دز پاییــن تر بــا ثبات 
رنــگ مناســب و شــفافیت مــورد نیــاز مــی باشــند. بهبــود ویژگی 
هــای ســم شناســی مرتبــط بــا غــذا و دارو نیــز یــک هــدف مدوام 
ــود  ــه منظــور بهب ــرای توســعه دهنــدگان تعریــف مــی شــود. ب ب
ــوند، و  ــی ش ــی م ــی معرف ــع و گرانول ــای مای ــتم ه ــرل سیس کنت
ــه  ــرد مســتربچ ب ــد کلــی در جهــت افزایــش کارب ــن رون همچنی
ــا  ــن ه ــتابیالیزرها ارگانوتی ــن اس ــت. گرانتری ــده اس ــود آم وج
مــی باشــد. ترکیبــات ســرب از ارزانتریــن اســتابیالیزرها هســتند. 
اســتابیالیزرهای مایــع مــی تواننــد روان کننده یا غیــر روان کننده 
باشــند و نیــز بــه رنــگ و یــا فراریــت ابتــدا در تمــام فرآینــد و بعد 
از آن در محصــول نهایــی کمــک مــی کنــد. ایــن اســتابالیزرها 
شــامل باریم/کادمیم)زینــک( ، باریم/زینــک و زینــک/ کلســیم 
در گریــد فنــی بــا ســمیت پاییــن و ترکیبــات اســتابیالیزر / فعــال 
ــال  ــرای س ــع ب ــک مای ــم/ زین ــوند. باریم/کادمی ــی ش ــده م کنن
هــای متمــادی بــه عنــوان پــر مصــرف تریــن کاربردهــای بیرونــی 
همچــون پوشــش ســیم پیــچ هــا بــه کار گرفتــه مــی شــود. اغلــب 
ــج  ــک پکی ــوان بخشــی از ی ــه عن ــا ب ــی اکســیدان ه ــات آنت اوق
چنــد جزئــی بــرای کمــک  بــه دســتیابی  بهتریــن محافظــت در 
مقابــل تخریــب نــوری توصیــه مــی شــوند. ترکیبــات شــیمیایی 
ــورد  ــاال،    ABS م ــدی ب ــا کارآم ــا ب ــک ه ــد از : فنولی عبارتن
تاییــد ســازمان غــذا  و دارو )FDA(، ترکیــب فنولیــک/ فســفیت 
مقاومــت اســتثنایی در برابــر تغییــر رنــگ، تیــو اســترها پایــداری 

حرارتــی اســتثنایی در ترکیــب هــم افزایــی بــا فنولیــک هــا.
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ــر اکســید هــا مــی باشــد. محافظــت در  تشــکیل رادیــکال هــای آزاد و پ
برابــر تخریــب در دماهــای بــاالی فرآینــد، بســیار کارآمــد بــوده و فراریت 
 ، )non-staining(ــرده ــری ک ــگ جلوگی ــس دادن رن ــته، از پ را کاس
تــوان ســم زدایــی باالیــی داشــته و در دزهــای پاییــن بســیار کارآمــد مــی 
باشــد) 0.01-0.1%(. مــی تــوان بهــره وری را بــا ترکیــب آنهــا بــا دیگــر 
آنتــی اکســیدان هــا چــون فســفیت و تیواســترها و ایجــاد اثــر هــم افزایــی 
ــور  ــه ط ــا ب ــش داد. آنه ــادی، افزای ــد و اقتص ــیون کارآم ــرای فرموالس ب
ــای آزاد در دســترس هســتند ولیکــن 50  ــودر ه ــوان پ ــی تحــت عن طبیع
ــز در دســترس  ــی)aqueous dispersion( نی درصــد پراکندگــی آب
مــی باشــد. در حــال حاضــر رونــدی در راســتای اســتفاده از محصــوالت 
ــه وجــود آمــده کــه شــامل مایعــات و جامــدات گرانولــی  غیــر غبــارزا ب

مــی شــود.

ایــن محصــوالت در پلــی اتیلــن هــای بــا چگالــی پاییــن و بــاال) بــه ویــژه 
لولــه پــر شــده بــا کربــن بلــک و کابــل هــای عایــق مســی(، پلــی پروپیلــن 
 ABS ،بــه ویــژه تاسیســات مربــوط بــه آب داغ(، پلــی اســتیرن فشــرده (
و MBS و پلــی آمیــد هــا بــه کار گرفتــه مــی شــود. همچنیــن مــی تــوان 
آنهــا را بــه PVC نــرم) کــه در آن قابــل حــل هســتند( نیــز افــزود تــا مانــع 
ــس  ــا جن ــق ب ــل هــای عای ــا و کاب ــف ســیم ه ــه اکســیداتیو و تضعی تجزی
پــی وی ســی شــود.  در فــوم هــای PU در حــال از دســت دادن عرصــه 
مصــرف هســتند و دلیــل آن فراریــت بــاال می باشــد زیــرا در بــه کار گیری 
عامــل هــای دمشــی غیــر CFC( non CFC blowing agents( بــه 

دمــای باالیــی نیــاز اســت. 

راهنما: A: آنتی اکسیدان ها ی فنولیک ممانعت شده      B( آنتی اکسیدان های فسفیت    C ( تیو انتی اکسیدان ها

جدول2-8: استابالیزرهای حرارتی پلیمر: راهنمای انتخاب

2-8 آنتی اکسیدان ها
ــه دو دســته تقســیم مــی شــوند ایــن تقســیم بنــدی  آنتــی اکســیدان هــا ب
بــر اســاس مکانیســم آن هــا در تاثیــر بــر فرآینــد شکســت مــی باشــد.آنتی 
اکســیدان هــای اولیــه بــا زنجیــره ی انتهایــی و انتــی اکســیدان هــای ثانویــه 
تجزیــه کننــده هیدروپروکســید. ممکــن اســت بتــوان بیــش از یــک نــوع 
آنتــی اکســیدان بــه کار بــرد کــه نتیجــه دلخــواه را از مســیرهای مختلــف 
ــن دو اســتابیالیزر اغلــب محصــول  ــی بی ــه دســت مــی دهــد. هــم افزای ب
بهتــری را نســبت بــه یــک سیســتم منفــرد بــا همــان غلظــت بــه دســت مــی 
ــی  ــر کل ــن تاثی ــی پروپیل ــن و پل ــی اتیل دهــد و در پلیمرهــای همچــون پل
هــم افزایــی مــی توانــد بهــره وری آنتــی اکســیدان هــا را تــا 200% بهبــود 

بخشــد.

1-2-8 آنتی اکسیدان های اولیه
آنتــی اکســیدان هــای اولیــه به ســرعت واکنــش نشــان داده و تحــت عنوان 
"جــاذب رادیــکال" شــناخته مــی شــوند. مهــم تریــن آنهــا فنولیــک هــای 
 )sterically hindered phenolic (بــه طــور موقــت ممانعــت شــده

و آمیــن هــای آروماتیــک ثانویــه هســتند.

ــا وزن مولکولــی  فنولیــک هــای ممانعــت شــده، آنتــی اکســیدان هــای ب
ــه  ــبت ب ــه و نس ــه کار رفت ــری ب ــای پلیم ــتم ه ــه در سیس ــتند ک ــاال هس ب
ــت  ــه عل ــر ب ــن ام ــی و اکســیداتیو حســاس هســتند کــه ای ــه گرمای تجزی



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 13 شماره 50103

2-2-8 آنتی اکسیدان های ثانویه

آنتــی اکســیدان هــای ثانویــه بــا هیــدرو پراکســیدها واکنــش نشــان مــی دهــد تــا محصــوالت غیــر رادیــکال تولیــد 
نماینــد و بنابرایــن اغلــب تحــت عنــوان "تجزیــه گــر هیدروپراکســید" نــام میگیرند.آنهــا بــا فنــول هــای اولیــه و 
آمیــن هــا در ایــن مــورد تفــاوت دارنــد کــه بــه جــای در بــر داشــتن هیــدرو پراکســیدها در واکنــش بــا آنهــا تجزیه 
مــی شــوند. از آنهــا بــه طــور خــاص در ترکیبــات هــم افزایــی بــا آنتــی اکســیدان هــای اولیــه اســتفاده مــی شــود.

 gas fade(ــدن گاز ــو ش ــر مح ــت در براب ــگ و مقاوم ــات رن ــند، ثب ــک نباش ــاوی فنولی ــه ح ــی ک ــتم های سیس
resistance( خوبــی دارنــد کــه ویژگــی مهمــی در فیبــر هــای پلــی پروپیلــن و دیگــر کاربردهــا مــی باشــد. 
پیشــرفتی کــه توســط Ciba در رابطــه بــا سیســتم هــای FS ادعــا شــد، در ابتــدا بــر مبنــای یــک هیدروکســیل 
آمیــن بــود، یــک ترکیــب بــا وزن مولکولــی بــاال کــه ســازگاری باالیــی را بــا پلــی پروپیلــن نشــان مــی داد و از 
طریــق چندیــن مکانیســم پایدارســازی عمــل مــی کــرد تــا پایــداری گرمایــی بلنــد مــدت و فرایندپذیــری را ارائــه 

دهــد.
فســفیت/ فســفونیت هــا عمومــا بــه عنــوان بهتریــن اســتابالیزر هــای حیــن فرآینــد شــناخته مــی شــوند، بــه نحــوی 
کــه هــم از پلیمــر و هــم از آنتــی اکســیدان اولیــه محافظــت مــی کننــد. فســفیت هــای پایــدار هیدرولیتیکــی از 

پرکاربردتریــن اســتابالیزرهای حیــن فرآینــد در سیســتم هــای افزودنــی بــا عملکــرد عالــی هســتند.
پیشــرفت هــای اخیــر در بــر دارنــده سیســتم هایــی بــا ثبــات رنــگ بهتــر و ویژگــی هــای کنترلــی مناســب تــری 
هســتند. Dover’s DoverphosHiPure 4 و HR-4 ، از اســتابالیزرهای حرارتــی و فرآینــدی تریــس 
فســفیت نونیــل فنیــل )TNPP( بــا خلــوص بــاال هســتند، کــه ادعــا مــی شــود تــوان کاهــش هزینــه هــا را دارنــد. 
بــا 0/1 درصــد نونیــل فنــل باقــی مانــده، دارای تاییدیــه ســازمان غــذا و دارو بــرای مصــارف خوراکــی هســتند و 
در مــوارد دارویــی و پلــی اولفیــن هــای رنگــی و کوپلیمرهــای بلوکــه اســتایرنی نیــز کاربــرد دارنــد. در مــوارد 
 ،PVC ، ABS ،دیگــری چــون اکریلیــک هــا، االســتومرها، نایلــون، پلــی کربنــات، پلــی یورتــان هــا، پلــی اســتر

و PET نیــز موثــر اســت.
ــزار آالت پزشــکی توســط  ــی و اب ــواد غذای ــدی م ــی همچــون بســته بن ــرد های ــک در کارب ــداری هیدرولیتی پای
di-t--2.4 تامیــن شــده کــه ادعــا مــی شــود رنــگ بهتــر و پایــداری بیشــتری نســبت بــه Doverphos S9228

butylphenyl phosphit داشــته و همچنیــن عملکــرد بهتــری بــه عنــوان آنتــی اکســیدان ثانویــه در ترکیــب 
بــا فنــول هــای ممانعــت شــده دارد. بــر اســاس تکنولــوژی پنتائریتریتــول دی فســفیت، مــی تــوان از آن بــه عنــوان 
ــون             ــات و نایل ــی کربن ــامل PET، PBT، پل ــه ش ــود ک ــتفاده نم ــی اس ــر الفین ــای غی ــرای پلیمره ــتابالیزر ب اس

مــی شــود.
 GE)GE Specialty یــک آنتــی اکســیدان فســفیت جامــد ایجــاد شــده کــه توســط انجمــن شــیمی تخصصــی
Chemicals( و در محــدوده الترانوکــس معرفــی شــده اســت. ایــن محصــول در راســتای تقاضــا بــرای یــک 
اســتابالیزر فعــال بــا پایــداری چشــم گیــر هیدروکربــن و ویژگــی هــای کنترلــی بهبــود یافتــه ارائــه شــده بر اســاس 
مــواد بوتیــل اتیــل پروپــان دیــول بــه جــای پنتائریتریتــول هــای معمــول مــی باشــد، کــه موفــق بــه اخــذ تاییدیــه 
 ،PVC ،ــا ــا، اســتیرنیک ه ــن ه ــی اولفی ــی در پل ــرد های ســازمان غــذا و دارو شــده و انتظــار مــی رود کــه کارب

ترموپالســت هــای مهندســی، االســتومرها و چســب هــا نیــز داشــته باشــد.
تکنولــوژی هــای جدیــد اســتابیالیزر بــر پایــه فســفر و دیگــر مــواد شــیمیایی بــا عملکــرد عالــی، جهــت دســتیابی 
بــه بهــره وری  بــاال تحــت نظــر انجمــن شــیمی تخصصــی GE مــی باشــند. یــک فســفات، الترانکــس 668 چنــد 
منظــوره، ســطح عملکــردی الترانکــس 626 و 641 را تکمیــل مــی نمایــد. ایــن مــاده دارای فرآینــد پذیــری بهتــری 
بــا پلــی پروپیلــن و پلــی اتیلــن مــی باشــد کــه شــامل کاهــش گرفتگــی صفحــه هــا مــی شــود) مشــکلی کــه در 
محصــوالت فیبــری وجــود دارد و زمانــی رخ مــی دهــد کــه مــذاب پلیمــری در بیــن صفحــات اکســترودر حرکت 
نمــوده و ناخالصــی را از خــود بــر جــای مــی گذرانــد( همچنیــن عمــال بــه مشــکل ایجــاد فیلــم در لبــه ی قالــب 

اکســترودر پایــان مــی بخشــد.

مقاله علمی
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3-8: آمیزه ها
ــو  ــه ارگان ــی اکســیدان ثانوی ــا یــک آنت ــه ب ــی اکســیدان اولی ترکیــب آنت
فســفیت پایــدار هیدرولیتیکــی در دمــای بــاال جهــت فراینــد پلــی الفیــن 
و پلــی آمیــد و پلــی کربنــات هــا در کاربردهــای حســاس بــه رنــگ، در 

دماهــای بــاال توســعه پیــدا کــرد. 
ترکیــب Irganax LM از آنتــی اکســیدان اولیــه بــا یــک فســفات 
اســتابیالیزر جدیــد مذابــی در دمــای 90 درجــه ســانتیگراد را ارائــه        
مــی دهــد و میتوانــد در محصــوالت پلیمــری بخصــوص پلــی الفیــن، پلــی 
اســتر خطــی، پلــی کربنــات هــا، پلــی آمیدهــا، HIPS، ABS،SAN و 

ــی شــود.  ــه م ــه کار گرفت االســتومرها ب
 GE و Weston ــات ــد ترکیب ــع ) مانن ــب شــده مای ــای ترکی سیســتم ه
تریــس نونیــل فنیــل فســفیت  و اکتــا دســیل 3 و 5 دی t بوتیــل 4 هیدروزی 
ــه  ــته و ب ــاز را کاس ــورد نی ــدگان م ــوراک دهن ــداد خ ــیانات( تع هیدروس
ــار را کاســته و  ــان ناشــی از ایجــاد غب ــان داده و زی میکــس در محــل پای
نســبت خــوراک دهــی بهتــری را فراهــم مــی آورد. تیــو اســترها پایــداری 
بلنــد مدتــی را در مــزدوج شــدن بــا انتــی اکســیدان هــای فنولیــک افزایش 
مــی دهنــد. کاربــرد آن هــا محــدود بــه مــواردی اســت کــه تاییــد بــر بــو 
ــوری آمیــن  ــا HALS  هــا ) اســتابیالیزرهای ن ومــزه و واکنــش منفــی ب

دارای ممانعــت فضایــی( از اهمیــت چندانــی برخــوردار نیســت.

4-8 :جایگزینی فلزات سنگین
مســایل زیســت محیطــی منجــر بــه ترویــج ایــده جایگزینــی ســرب شــده 
اســت) بخصــوص در کابــل هــا و محصــوالت ســلولی( اســتابیالیزرهای 
ــرای دســتیابی  ــد کــه ب ــد. هــر چن ــز از رده خــارج شــده ان ــی نی کادمیوم
بــه همــان تاثیــر، جایگزینــی بایــد بــا ترکیبــات پیچیــده نمــک هــا باشــد. 
ارگانوتیــن و کلســیم زینــک در حــال حاضــر از محبوبیــت باالیــی 
برخــوردار هســتند ولیکــن بــه شــدت تحــت تاثیــر قانونگــذاری هــای آتی 
خواهنــد بــود. بــه طــور کلــی جایگزینــی مبنــی بــر کلســیم و زینــک تاثیــر 
کمتــری دارنــد، ولیکــن قیمــت مناســبتری نســبت بــه مــوارد ایجــاد شــده 
بــا آلومینیــم و منیزیــم دارنــد. مشــکل سیســتم هایــی کــه حــاوی از فلــزات 

ســنگین نیســتند، جــذب آب اســت.
در آمریــکا OSHA یــک اطالعیــه در رابطــه بــا قانونگــذاری پیشــنهادی 
ــه  ــای مواجه ــمگیری محدودیته ــکل چش ــه ش ــه ب ــرد ک ــه ک ــود ارائ خ
مجــاز بــا کادمیــم را بــا یــک مطالعــه اســتنتاجی در رابطــه بــا ســمی بــودن 
ــره  ــن خــود به ــاالت از قوانی ــن برخــی ای ــن بی ســرب، کاهــش داد در ای
ــا پــس از  ــد. در اروپ ــم را محــدود کردن ــرد ســرب و کادمی ــرده و کارب ب
ــرد کادمیــم طــی 20  ــرای کارب معرفــی محدودیــت هــای اعمــال شــده ب
ســال اخیــر، جدیدتریــن مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه حداقــل رنگدانــه 
هــای کادمیــم هیــچ گونــه تهدیــد چشــمگیری را بــرای ســالمت انســان یــا 
محیــط زیســت ایجــاد نمــی کنــد، ولیکــن متاســفانه قانونگــذاری هــا بــه 

شــکل دراماتیکــی بــه صــورت عکــس عمــل مــی کننــد.
سیستم های معمولی عبارتند از : 

• اســتابیالیزرهای زینــک در مــوارد مربوطــه بــه خــودرو ســازی بــه دیگــر 
مــوارد ترجیــح داده مــی شــوند، بــه ایــن دلیــل کــه گــرد و خــاک تولیــد 

نمــی کننــد، بــو ندارنــد و ثبــات حرارتــی بلنــد مدتــی دارنــد. 

ــدی  ــته بن ــادی در بس ــالهای متم ــرای س ــمی ب ــر س ــیم/زینک غی • کلس
ــن در  ــدی دمشــی و همچنی ــم بســته بن ــی همچــون فیل محصــوالت غذای
ــت. ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــکی ب ــوالت پزش ــا و محص ــازی ه ــباب ب اس

• باریم/زینــک در فرآینــد پالستیســول  و در  کاربردهایــی  در گریدهــای 
مختلــف همچــون نیمــه صلــب و نــرم بــکار گرفتــه می شــود. 

• صابــون هــای فلــزی )مایــع(: باریــم/ زینــک، کلســیم/ زینــک )شــامل 
خمیرهــا(، باریــم/ کادمیــم/ زینــک، باریم/کادمیــوم

• صابــون هــای فلزی)مجــزا( اســتئارات ،الئوریــت، باریــم، کلســیم، 
ــک ــرب و زین س

1-4-8 : ارگانوتین ها
اخیــرا تمایــل بســیاری بــه ســمت سیســتم هــای ارگانوتیــن) ترکیبــات قلــع 
آلــی( بوجــود آمــده اســت. مــواد اصلــی و ویژگیهــای کلیــدی آن هــا در 

زیــر آمــده اســت:
• مرکاپتیدهــای بوتیــل قلــع : در کاربردهــای فنــی کارکــرد عالــی داشــته 
و ســال هــای بســیاری در فرآیندهــای PVC عملکــرد رضایــت بخشــی 

داشــته اســت.
• کربوکسیالتهای بوتیل قلع : ثبات جوی و نوری باالیی دارد.

ــرای  ــع: ب ــای قل ــیالت ه ــع و کربوکس ــای قل ــای ه ــب مرکاپتیده • ترکی
ــه و در اکســتروژن  ــه کار رفت جایگزینــی کربوکســیالت هــای خالــص ب

ــرد دارد.  ــب کارب PVC صل
• مرکاپتیــد هــای قلــع اکتیــل مایــع: در بســیاری از کشــورها جهــت بســته 

بنــدی مــواد غذایــی بــر پایــه PVC ســخت بــه کار گرفتــه مــی شــود.
• متیــل هــای قلــع: در زمینــه اکســتروژن، قالــب هــای تزریقــی، ســاخت 
کلندرینــگ کــه ثبــات دمایــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت از ایــن 

مــاده اســتفاده مــی شــود. 
اســتابیالیزرهای متیــل قلــع جهــت بهبــود عملکــرد توســعه رنــگ در طول 
ــد.  ــه کار مــی رون ــه محصــوالت PVC ب فرآینــد و اســتحکام و ثبــات ب
از آن هــا مــی تــوان در ســاخت محصــوالت  PVC ســخت  خــارج  از 
ســاختمان همچــون پروفیــل هــای پنجــره، حصــار کشــی و همچنیــن در 
ــه هــای کلندرینــگ، اتصــاالت تزریقــی بهــره  ســاخت بطــری هــا، ورق
بــرد. در مقایســه بــا عملکــرد ســرب از ثبــات دمایــی باالیــی برخوردارنــد، 
ــری  ــیم/زینک دارد و فرآیندپذی ــه کلس ــبت ب ــر نس ــوی بهت ــت ج مقاوم
ــد  ــع جام ــات قل ــتابیالیزرهای مالئ ــا اس ــه ب ــت. در رابط ــری را دارا اس بهت
ــای  ــه مزای ــود ک ــی ش ــا م ــد ادع ــاد ش ــط Elf Atochem ایج ــه توس ک
بســیاری در زمینــه ویژگــی هــای مقاومــت جــوی بــدون وجود مشــکالت 
قبلــی از جملــه چســپندگی کــه منجــر بــه مشــکالت فراینــدی مــی شــد و 
ســاختار شــیمیایی  کــه منجــر بــه اثــرات پایدارکنندگــی حرارتــی ذاتــی 
پاییــن میشــد، دارنــد. منشــا اســتابیالیزهای قلــع بــدون ســولفور، از ســاختار 
الیگومریــک ویــژه ی آنهــا و اســتفاده از  اســترهای مالئیــک بــا وزن 

مولکولــی بــاال بدســت آمــده اســت. 
در نتیجــه از تشــکیل مالئیــک اســتر هــای فــرار در طول فرآینــد جلوگیری 
ــکاری  ــبب خودروان ــتابیالیزر، س ــاالی اس ــی ب ــود. وزن مولکول ــی ش م
ــده هــا اســتفاده  ــات ســاده روان کنن ــوان از ترکیب مناســب شــده و مــی ت

نمــود.

اصالح مشخصات خاص: مقاومت به حرارت - استابیالیزر حرارتی
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5-8: اثر سیلیس بر فعالیت پایدارکننده ها

ســیلیس یکــی از پرکاربردتریــن افزودنــی هــای غیرآلــی در ترکیبات پلی 
اولفیــن اســت کــه نقــش آن بــه خــواص ســطحی آن محــدود مــی شــود 
و زمانیکــه پایدارکننــده هــا وجــود دارنــد، ممکــن اســت با ســطح ســیلیس 
پیونــد شــیمیایی یــا فیزیکــی برقــرار کننــد، جنبش آنهــا را محــدود کنند و 
نقــش آنهــا را در مهارکــردن واکنــش هــای تخریــب کاهــش دهنــد.  مواد 
افزودنــی کــه بــه پلیمرهــا پیونــد زده میشــوند، کمتــر از همتایــان نامحــدود 
ــدازه ی  ــد ان ــیلیکا )مانن ــرد س ــای منحصــر بف ــر هســتند و ویژگــی ه موث
ذرات، تخلخــل و مورفولــوژی ســطح، اســید لوئیــس و برونســتد و رفتــار 

جــذب( ممکــن اســت در تعریــف چنیــن رفتــاری مهــم باشــند. 
ــا عمــل بعنــوان یــک عامــل هســته ای بلورینگــی یــک پلیمــر  ســیلیس ب
ــا  را افزایــش مــی دهــد ) و در پــی آن شــفافیت را کاهــش مــی دهــد.( ب
ــه ســیلیس متصــل میشــوند، ایــن رفتــار  ایــن حــال وقتــی اســتابیالیزرها ب
تعدیــل مــی شــود. تفــاوت هــای آشــکار در عملکــرد پایدارســازی 
ــل                 ــیلیکا متص ــه س ــل ب ــه از قب ــا زمانیک ــا و HALS ه ــیدان ه ــی اکس آنت
ــه  ــی، ب ــرای واجــذب انتخاب ــه توانایــی پایــدار کننــده هــا ب مــی شــوند، ب

ــود.  ــبت داده میش ــی نس ــرایط محیط ش

PVC 6 - 8:  مشتقات بنزوکسازولون برای

مشــتقات بنزوکســازولون ممکــن اســت اســتابیالیزرهای حرارتــی مفیــدی 
ــتابیالیزر  ــر اس ــی PVC، اث ــه حرارت ــول تجزی ــد. در ط ــرای PVC باش ب
بنزوکســازولون در کاهــش غلظــت کلــی پلــی ان هــا )Polyenes( در 
ــدروژن و  ــد هی ــی تشــکیل کلری ــش دوره القای ــا، افزای ماکرومولکــول ه

کاهــش میــزان هیدروهالــوژن زدایــی PVC قابــل مشــاهده اســت.    
هنگامیکــه N متاآکریلویــل بنزوکســازولون معرفــی شــده اســت ، درجــه 
حرارتــی کــه در آن شکســت حرارتــی آغــاز میشــود در حــدود 30 تــا 40 
درجــه ســانتیگراد نســبت بــه ترکیــب هــای پایــدار نشــده افزایــش یافتــه 
ــا افزایــش در حــدود تنهــا 10 درجــه ی  اســت.این امــر مقایســه میشــود ب
ــتفاده      ــتابیالیزر اس ــوان اس ــتئارات بعن ــیم اس ــه کلس ــانتیگراد در زمانیک س

مــی شــود.  
آزمایشــات بــا مشــتقات دیگــر نشــان مــی دهنــد کــه نمــک هــای مشــتق 
شــده بنزوکســازولون –دمــای تجزیــه ی اکســیداتیو حرارتــی  را  بســته بــه 
ماهیــت فلــز نمــک و حضــور جایگزیــن هــا در مولکــول هــای آنهــا تا 15 
درجــه ســانتیگراد افزایــش مــی دهــد. نمــک هــای ســدیم و کبالــت  ایــن 
ســطح را  حــدود 20 درجــه  ســانتیگراد افزایــش مــی دهنــد. بنظــر میرســد 
عملکــرد پایــدار ســازی نمــک هــای ســدیم و کبالــت بدلیــل مهــار تجزیه 
ــر  ــم کل ــی ات ــرش HCL و جایگزین ــا پذی ــای آزاد PVC ب ــکال ه رادی
ــای بنزوکســازولون اســت. کوپلیمــر شــدن  ــا گــروه ه ــدار PVC ب ناپای
وینیــل کلریــد بــا مشــتقات بنزوکســازولون غیــر اشــباع، یــک کــو پلیمــر 

متعلــق بــه دســته پلیمرهــای خــود پایدارشــده را تولیــد میکنــد. در مقایســه 
بــا PVC ایــن کوپلیمرهــا پایــداری ترموکسیداســیون را افزایــش داده اند. 

حداکثــر اثــر پایدارســازی در مقادیــر mol 2 % بدســت مــی آیــد. 

7 - 8: شیمی جدید برای استابیالیزر  ها  

1-7-8 : شیمی الکتون
ــور  ــن مح ــای آزاد کرب ــکال ه ــک پلیمر،رادی ــیون ی ــی اکسیداس در ط
تولیــد میشــوند کــه بســرعت بــا اکســیژن واکنــش نشــان داده تــا رادیــکال 
ــا زنجیــره   هــای پراکســی را تشــکیل دهنــد کــه   ممکــن  اســت بیشــتر ب
هــای پلیمــری واکنــش نشــان داده و منجــر بــه تشــکیل هیدروپراکســیدها 
ــد فعــال رادیــکال هــای آلکوکســی         ــه باعــث تولی مــی شــود. ایــن تجزی
) alkoxy (و هیدروکســی) hydroxy( مــی شــود کــه بــه نوبــه ی خــود 
رادیــکال هــای جدیــد پلیمــری کربــن محــور تولیــد مــی کنــد. سیســتم 
آنتــی اکســیدان ایــده ال بایــد قــادر بــه قطــع چرخــه ی اکسیداســیون در 
هــر مرحلــه ی تخریــب باشــد. بــرای کاربــرد هــای خــاص ترکیبــات هــم 
افزایــی از آمیــن هــای ممانعــت شــده و دی آلکیــل هیدروکســیل امیــن 
ــه  ــوان یــک تل ــرار داد کــه در آن دومــی بعن ــورد اســتفاده ق ــوان م را میت
ــی از  ــوط دو تای ــه شــده مخل ــد. سیســتم پذیرفت ــی کن ــکال عمــل م رادی
ــا  ــت ام ــه( اس ــفیت )ثانوی ــه( و فس ــت )اولی ــای دارای ممانع ــک ه فنولی

هیچیــک از آنهــا جــاذب رادیــکال کربــن محــور نیســتند. 
در  ســال Ciba، 1997 یــک اســتابیالیزر الکتــون را معرفــی کــرد.

HP-136 کــه بعنــوان یــک جــاذب رادیــکال محورکربــن عمــل میکنــد، 
اکسیداســیون خودبــه خــودی را بمحــض اینکــه شــروع شــود، مهــار مــی 
ــی اســت. بطوریکــه  ــی اکســیدان هــای فنول ــای آنت ــه احی ــادر ب ــد و ق کن
باعــث ایجــاد ثبــات بیشــتر در طــول پــردازش و اســتفاده ی طوالنــی مدت 
ــای ترکیبــی از اســتابیالیزر فســفیت/ ــر مبن ــوژی ب مــی شــود. ایــن تکنول

ــی اکســیدان فنولیکــی ممانعــت  ــاال و یــک آنت ــا عملکــرد ب فســفونیت ب
ــا  ــه ب ــرد را در مقایس ــود هزینه/عملک ــخصات بهب ــه مش ــت ک ــده اس ش
سیســتم هــای دو جانبــه ی ســنتی مبتنــی بــر فســفیت/ فســفونیت و یــک 

ــه میدهــد.  انتــی اکســیدان فنولیکــی ارائ
اضافــه کــردن HP-136  بــه سیســتم هــای فنول/فســفیت دو تایــی 
کالســیک، بطــور قابــل توجهــی عملکــرد جریــان مــذاب و رنــگ 
را بهبــود مــی بخشــد و تولیــد کننــده و مبــدل را قــادر میســازد کــه 
فرموالســیون را بمنظــور رســیدن بــه اهــداف خــاص هزینــه انطبــاق دهــد. 
در برخــی مــوارد ممکــن اســت غلظــت سیســتم دوتایــی کالســیک بیــش 
از 50 درصــد کاهــش یابــد. در ترکیــب بــا فســفیتهای عملکــرد بــاال بهبود 
قابــل توجهــی وجــود دارد کــه باعــث کاهــش قابــل توجــه در غلظت کل 

ــود.  ــرد میش ــت دادن عملک ــدون از دس ــتابیالیزر ب اس
در کاربردهــای نــوار تیــپ پلــی پروپیلــن HP-136  بســیار موثــر اســت 
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ــه  ــب ســه گان ــک ترکی ــای کالســیک و در ی ــک ه ــا فنولی هنگامیکــه ب
اســتفاده میشــود و داده هــا نشــان میدهنــد کــه در مقایســه بــا یــک ترکیــب 
ــت کل  ــدی غلظ ــش 50 درص ــرای کاه ــیلی ب ــی، پتانس ــی قدیم دو تای
اســتابیالیزر بــا پایــداری جریــان ذوب قابــل مقایســه، بهبــود رنــگ و بــه 
ــود دارد. در  ــیون وج ــازی فرموالس ــه س ــرای بهین ــی ب ــل توجه ــور قاب ط
کاربــرد هــای فیبــر پلــی پروپیلــن، ترکیبــی از HP-136 بــا آمیــن ممانعت 
شــده و یــک فســفیت نشــان میدهــد کــه جریــان ذوب و رنــگ بــا یــک 
سیســتم دوتایــی ســنتی قابل مقایســه اســت امــا از لحــاظ مقاومــت در برابر 
محــو شــدن گاز و پایــداری در برابــر UV در ترکیبــات  بــدون فنــول برتــر 

اســت. ایــن بهبــود در غلظــت 40% کمتــر دیــده میشــود. 
ــر از 300  ــاال )باالت ــای ب ــد در دماه ــام فراین ــکان انج Irganox HP ام
درجــه ســانتیگراد( را مــی دهــد همچنیــن اجــازه 50 % کاهــش بارگــذاری 
ــرای  ــیلی ب ــوب وپتانس ــرد خ ــبت هزینه/عملک ــه نس ــی ، ارائ ــواد افزودن م

-HP ــات ــی دهــد.  ترکیب ــه  را م ــود یافت ــی بهب ــواد افزودن ســازگاری م
136  جدیــد همچنیــن میتوانــد نقــش مهمــی در پایــداری فــوم هــای پلــی 
اورتــان ایفــا کنــد. در راه رســیدن بــه اســتفاده ی کمتــر از CFC هــا در 
پروتــکل مونتــرال، غلظــت هــای باالتــر از آب بعنــوان عامــل دمشــی در 
ــا  تولیــد فــوم بلوکــی اســتفاده مــی شــود. ایــن باعــث واکنــش گرمــازا ب
خطــر بیشــتر ســوختگی کــه منجــر بــه کاهــش کیفیــت فــوم مــی شــود. 
ــه  ــد منجــر ب ــده هــای شــعله در پلــی اول هــا مــی توان اســتفاده از بازدارن
تغییــر رنــگ بیشــتر در فــوم FR  شــود. ایــن ترکیبــات جدیــد مقاومــت 
فرسایشــی زیــادی در فــوم هــای معمولــی و هــم در فــوم هــای بازدارنــده 
ی شــعله بــا کاهــش در تغییــر رنــگ ایجــاد میکننــد و بــه تولیــد کننــدگان 
اجــازه مــی دهنــد تــا فرموالســیون هــای بــدون ترکیبــات BHT را تولیــد 
کننــد و در نتیجــه پتانســیل تغییــر رنــگ را کاهــش مــی دهــد در حالیکــه 

پایــداری حرارتــی فــوم را بهبــود میدهــد.

جدول 5-8 ارزیابی سوختگی فوم انعطاف پذیر PUR – دلتا E پس از آزمایش با ماکروویو

جدول 6-8 اثر ساختار HAS بر استحکام رنگ یک ترکیب

سیستم بازدارنده شعله: آنتی بیاس AB-100 فسفات استرکلرینه شده)5wt%( با غلظت کلی افزودنی% 0/5 برای تمام فرموالسیون ها: تنها ردیف 
FR اول بدون

تمام پاک های حاوی HAS   ، %0.25 و0.30% رنگدانه در هموپلیمر PP تهیه شده از کنسانتره در برگیرنده ی HAS %12.5 و 15% رنگدانه 
مرجع تنها حاوی رنگدانه –فاقد پایدارکننده آمین ممانعت شده)HAS( است.
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اصالح مشخصات خاص: مقاومت به حرارت - استابیالیزر حرارتی

E 2-7-8: ویتامین

تمایــل زیــادی بــه اســتابیالیزرهای مبتنــی بــر ویتامیــن E وجــود دارد 
کــه در فــرم زیســت فعــال آن، آلفــا توکوفــرول اســت. بــرای برنامــه 
 BGA و FDA هــای کاربــردی در تمــاس با مــواد غذایــی، مقــررات
ــه مــی  ــن E  توصی ــر اســاس ویتامی ــع ب ــی اکســیدانت هــای مای ، آنت
ــد  ــه ان ــوان سیســتم هــا ی ثبــت شــده توســعه یافت ــن هــا بعن شــود. ای
ــتم  ــا و سیس ــن ه ــی اولفی ــد را در پل ــردی جدی ــای کارب ــه ه و زمین
هــای فــوم پلــی اورتــان فراهــم کــرده انــد. گفتــه شــده اســت کــه در 
غلظــت هــای کوچــک )ppm 300-100(بخصــوص بــا پلــی اولفیــن 
هــا بســیار کارامــد اســت.  ایــن اثربخشــی ناشــی از توانایی اســتابیالیزر 
و محصــوالت اصلــی آن بــرای غیــر فعــال کــردن همــه رادیــکال های 
ــر رنــگ پلیمــر را مــی  ــه تغیی ــوط ب آزاد مخــرب اســت. مســایل مرب
تــوان بــا اســتفاده از مــواد افزودنــی کمکــی فســفیت ضــد اکســیدان 

هــا بــه حداقــل رســاند. 
ــل  ــن E تبدی ــه ویتامی ــکی Ciba ب ــای پزش ــه ه ــرای برنام ــژه ب بوی
شــده اســت در یــک نســخه بــرای پالســتیک هــا تحــت نــام تجــاری 
ــرای  ــا Roche ب ــق ب ــال تواف ــه بدنب ــت ک Ciba Irganox E اس
اســتفاده از مــواد اولیــه Ronotec خــود هســتند. ویتامیــن E یــا آلفــا 
ــن شــده  ــال جایگزی ــک کام ــول آروماتی ــک کرومون ــرول، ی توکوف
بــا یــک گــروه فنولــی اســت کــه درموقعیــت پــارای اکســیژن حلقــه 
کرومونــی قــرار داده شــده اســت. ایــن پیکربنــدی مولکولــی اجــازه 
مــی دهــد کــه بعنــوان یــک جــاذب بســیار موثــر رادیــکال هــای آزاد 
یــا بتنهایــی و یــا بــا فســفیت عمــل کنــد. همچنیــن عملکــرد بهتــر و از 
لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه تــر نســبت بــه یــک نــوع فنولیــک 
ــا،  ــن ه ــی اولفی ــری در پل ــور موث ــد بط ــی توان ــته و م ــی داش معمول
PVC و  ترموپالســتیک هــای مهندســی ، پلــی اورتــان هــا، االســتومر 
هــا و چســب هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. این ماده توســط ســازمان 
غــذا و دارو ایــالت متحــده بعنــوان Safe Gross شــناخته و بعنــوان 
آنتــی اکســیدان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بــرای اســتفاده در 
سراســر جهــان در برنامــه هــای تمــاس بــا مــواد غذایــی مــورد تأییــد 

قــرار گرفتــه اســت. 

8-8: پیشرفت های اخیر

ــود تکنیکــی محصــول و حمــل  ــر بهب ــر ب توســعه در ســال هــای اخی
ــا  ــی ب ــی تکنیک ــداف اصل ــز دارد. اه ــی تمرک ــر و پراکندگ ــان ت آس
ــگ  ــوب رن ــظ خ ــا حف ــری ب ــا دوام ت ــر ب ــر ، تأثی ــی کمت دوز مصرف
و شــفافیت دارنــد. هــدف مــداوم توســعه دهنــدگان بهبــود خــواص 
ــا مــواد غذایــی و پزشــکی          ســم شناســی بــرای کاربردهــای تمــاس ب
مــی باشــد. بــرای دســتیابی بــه بهبــود، سیســتم گرانولــی و مایــع معرفی 

شــده انــد و یــک رونــد کلــی نســبت بــه اســتفاده بیشــتر از مســتربچ 
ــا  ــن ه ــا ارگانوتی ــتابیالیزر ه ــن اس ــت تری ــران قیم ــود دارد. گ وج
هســتند. ترکیبــات ســرب ارزانتریــن هســتند. فســفیت/ فســفونیت هــا 
بعنــوان موثرتریــن اســتابیالیزر در حیــن پــردازش هســتند کــه بعنــوان 
محافــظ و آنتــی اکســیدان اولیــه شــناخته مــی شــوند. فســفیت هــای 
پایــدار هیدرولیتیکــی متداولتریــن اســتابیالیزرها بــا عملکــرد بــاال در 
سیســتم هــای افزودنــی هســتند. در میــان پیشــرفت هــای اخیر، سیســتم 
هایــی بــا قابلیــت پایــداری بهتــر رنــگ و خــواص نگهــداری باالتــر 

هســتند. 
Diver's DoverphosHiPure4 ، یــک پــردازش گــر تریــس-

نونیــل فنیــل بــا خلــوص بــاال و یــک اســتابیالیزر حرارتــی اســت کــه 
ــا 0/1  ــد.  ب ــی ده ــش م ــی را کاه ــای کل ــه ه ــود هزین ــی ش ــا م ادع
ــواد  ــا م ــه هــای تمــاس ب ــرای برنام ــده ، ب ــل باقیمان ــل فن درصــد نونی
ــرای  ــکی ب ــت و در پزش ــرار داده اس ــد FDA ق ــورد تأیی ــی م غذای
پلــی الفیــن هــای بــا رنــگ حســاس و کوپلیمرهــای بلــوک اســتایرنی 
اســتفاده مــی شــود. همچنیــن در اکریلیــک هــا، االســتومر، نایلــون، 
 PET و ،PVC، ABS ،پلــی کربنــات و پلــی اورتــان، پلــی اســتایرن
 GE specialty موثر اســت. آنتی اکســیدان فســفیت جامــد توســط
ــرای  ــه اســت. ب chemicals در محــدوده Ultranox توســعه یافت
ــاال و  ــت ب ــا فعالی ــتابیالیزر ب ــک اس ــرای ی ــا ب ــردن تقاض ــراورده ک ب
پایــداری هیدروکربــن بهتــر و ویژگــی هــای نگهــداری بهبــود یافتــه، 
بــر پایــه شــیمی بوتیــل اتیــل پروپــان دیــول، بجــای پنتــا آرتریتریتــول 
معمولــی، طراحــی شــده اســت.  و تاییدیــه FDA بــرای کاربــرد هــای 
خــاص و تمــاس بــا مــواد غذایــی را دریافــت کــرده اســت و انتظــار 
 ،PVC   ،ــا ــتایرن ه ــا،  اس ــن ه ــی اولفی ــی در پل ــی رود کاربردهای م
ترموپالســتیک هــای مهندســی، االســتومرها و چســب هــا پیــدا کنــد. 

1-8-8: لوله ها و اتصاالت

 CK،ــز ــدون فل ــتابیالیزر ب ــرای اس ــر ب ــن بهت ــک جایگزی ــه ی ی ارائ
Witco یــک سیســتم پایدارکننــده بــرای لولــه هــا و اتصــاالت 
ــاس  ــر اس ــد، ب ــی جام ــات چندجزئ ــه از ترکیب ــت ک ــعه داده اس توس
یــک مولکــول آلــی انحصــاری، اســتفاده مــی کنــد و بــا هــم افزایــی 
اســتابالیزرهای کمکــی بــرای رنــگ اولیــه خــوب و ثبــات حرارتــی 
ــیع  ــری وس ــرد و فرایندپذی ــد. عملک ــی کنن ــل م ــدت عم ــی م طوالن
ــای  ــتم ه ــا سیس ــه ب ــل در مقایس ــی متقاب ــال عرض ــار اتص ــد رفت )مانن
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــته آل ــزای هس ــت. اج ــرد اس ــر بف ــود( منحص موج
ســاختار هتروســیکلیک آنهــا بــا  ســایت هایــی بــرای واکنــش 
نوکلئوفیلــی قــوی بعنــوان بهبــود دهنــده هــای رنــگ عمــل میکنــد. 
ــت  ــرده و حال ــل ک ــب PVC  عم ــزم تخری ــه ی اول مکانی در مرحل
ــای سیســتم را توضیــح  جدیــدی فراهــم میکنــد کــه خــواص و مزای

ــی دهــد.  م
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2-8-8: لوله فوم 

کمســون گــزارش مــی دهــد کــه سیســتم هــای افزودنــی بــرای تولیــد 
لولــه هــای فــوم core بــه مرحلــه ای رســیده انــد کــه اجــازه میدهــد 
مــواد بازیافتــی را بــدون هیــچ تاثیــری از لحــاظ کیفیــت مجــاز 
ــه  ــرای یــک کارخان ــد کــه ب ــن شــرکت پیشــنهاد مــی کن ــد. ای کنن
ــاعت،  ــرم در س ــدوداً 350 کیلوگ ــی ح ــا خروج ــوم core ب ــه ف لول
صرفــه جویــی در هزینــه هــای مــواد مــی توانــد بــه یــک مقدار شــش 
ــه  ــرای لول رقمــی در طــول یکســال برســد. تکنولــوژی چنــد الیــه ب
ــوده و بطــور گســترده ای  ــازار ب ــم ســال در ب ــک و نی ــا بمــدت ی ه
بــرای اکســتروژن لولــه بــا قطــر بــزرگ بــرای کانــال هــای فاضــالب 
پذیرفتــه شــده اســت. امــروزه هیــچ نــوع لولــه ای از ایــن نــوع، بــدون 
هســته ای از PVC فــوم شــده بیــن ســطح داخلــی و خارجــی تولیــد 
نمــی شــود. ســاختار ســه الیــه کــه در آن هســته ی مرکــزی حــدود 
60 درصــد از کل مــواد را تشــکیل می دهــد ، وزن لوله را در مقایســه 
بــا تکنولــوژی معمــول بــرای تولیــد یــک لولــه از همــان قطــر کاهش 
مــی دهــد. عامــل دمشــی نیتــروژن اســت کــه بطــور مســتقیم داخــل 
دســتگاه بعنــوان آزو دی کربــن امیــد بــه دســتگاه تزریــق مــی شــود. 

3-8-8 :عایق کابل 

Akcros ، ترکیبــات ســیم کشــی PVC یــک سیســتم خــاص 
مبتنــی بــر کلســیم زینــک تحــت نــام interlite بویــژه بــرای فرمــول 
ــت  ــعه داده اس ــعله توس ــه ش ــاوم ب ــای مق ــی ه ــاوی افزودن ــای ح ه
کــه بســیاری از آنهــا دارای اثــرات مخــرب بــر روی خواصــی ماننــد 
ــدی  ــه و طــول عمــر محصــول هســتند.  کــه شــامل گری ــات اولی ثب
بــرای فرموالســیون حــاوی پالســتی ســایزرهای بــا پایــه ی فســفر، بــا 
طیــف  Akzo Nobel's Phosflexrange توســعه داده شــده 
اســت. نســل جدیــد اســتابیالیزرها بــرای ســیم و کابــل در محــدوده 
ی مــارک EZ معرفــی شــده اســت کــه شــامل گریــد هایــی بــا درجه 
حــرارت بــاال در مقایســه بــا سیســتم هــای ســرب تجــاری و بهتــر از 
اســتابیالیزرهای کلســیم/روی اســت کــه عمدتــاً بــرای عایــق هایــی با 
کابــل هــای بــا کارایــی بــاال و متوســط و در کابــل هایــی بــا کارایــی 
ــتفاده  ــب است،اس ــاز مناس ــورد نی ــذب آب م ــه در آن ج ــن ک پائی
ــا نتایــج  مــی شــود . خــواص طــول عمــر بــا محصــوالت تجــاری، ب
قابــل مقایســه در مقــدار Congored و خــواص مکانیکــی بعــالوه 
بازدارندگــی شــعله، قابــل مقایســه هســتند.EZ 760 همچنیــن یــک 
ــا 4  ــل هــای شــفاف ت ــد در کاب ــی اســت کــه میتوان محصــول جهان

Phr اســتفاده شــود.

4-8-8 : محصوالت پزشکی 

ــر  ــاف پذی ــفاف انعط ــات PVC ش ــرای ترکیب ــیون ب ــک فرموالس ی
 Teknor Apex Plastics جهــت محصــوالت پزشــکی توســط
اجــازه  پردازنــدگان  بــه  متحــده  ایــاالت   ،،Rohde Island
ــه ی  ــر صفح ــه تغیی ــاز ب ــل نی ــر، بدلی ــی کمت ــا خراب ــه ب ــد ک میده
فیلتــر روی اکســترودر ،  تولیــد بــا خروجــی باالتــری داشــته باشــند. 
ــالف  ــر خ ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــتم جدی ــن سیس ــی ای ــی اصل ویژگ
ــای  ــرای کاربرده ــد FDA ب ــورد تایی ــول م ــای معم ــتابیالیزر ه اس
ــرای  ــب را ب ــت ترکی ــی، مقاوم ــش ســطح دوز اضاف پزشــکی، افزای
استریلزاســیون توســط اشــعه ی گامــا کاهــش نمــی دهــد. تخریــب 
ــه ی  ــای 180 درج ــد )در دم ــی یاب ــش م ــن کاه ــز همچنی ــن نی رزی
ســانتیگراد ، زمــان شــروع تخریــب از 29 بــه 46 دقیقــه افزایــش                          
ــر اســت.  ــز کمــی بهت ــش نی ــس از تاب ــگ پ ــد ( و حفــظ رن ــی یاب م
برلوخــر یــک اســتابیالیزر مبتنــی بــر هیدروکســی فســفیت کلســیم/
آلومینیــم را ثبــت کــرده اســت کــه ادعــا مــی شــود مــی توانــد یــک 
ــه ســایر سیســتم  ــا محیــط زیســت نســبت ب مــاده ی خــام ســازگار ب

ــرد هــای بیــرون ســاختمان باشــد.  هــای شــناخته شــده در کارب

9-8 :سایر استابیالیزرها

اســتابیالیزرهای دیگــر ، شــامل روی بــرای کاربــرد هــای نــرم شــده 
ــه کلســیم/روی کــه بــرای  ماننــد کابــل و مــواد آلــی اضافــه شــده ب
ــی  ــتابیالیزرهای کمک ــوند و اس ــی ش ــتفاده م ــه اس ــتروژن لول اکس
بــرای صابــون فلــزی و قلــع، پایــداری گرمایــی دراز مــدت را 
بهبــود میبخشــند. Kickers )باریــم مایــع/روی و پتاســیم/روی( 
اســتابیالیزرهای PVC هســتند کــه تجزیــه ی یــک عامــل دمشــی را 
بــرای موثــر بــودن در دماهــای پائیــن تــر تســریع مــی کنــد و میتوانــد 
ــات  ــود. ترکیب ــتفاده ش ــز اس ــفنجی نی ــرم اس ــگ چ ــرای کلندرین ب
ــی  ــای کمک ــده ه ــا پایدارکنن ــتم ه ــر سیس ــده در اکث ــی ش اپوکس
ــود  ــزی باعــث بهب ــون فل ــا صاب ــا ب ــده ه ــری هســتند.کیلیت کنن موث

ــی شــود.  ــی م ــات حرارت ثب
اســتابیالیزرهای جدیــد آمیــن اکســید بــرای اســتفاده بــا پلــی پروپیلن 
 Genox EP در دامنــه ی GE Specialty Chemical توســط
توســعه داده شــده اســت. آنهــا غیــر هیدروســکوپیک هســتند، ذاتــاً 
ــی  ــل حــل در آب م ــر قاب ــز هســتند و اساســاً غی ــه هیدرولی ــاوم ب مق
ــا  ــد. ادع ــی آی ــت م ــی بدس ــع گیاه ــا از مناب ــاده تنه ــن م ــند. ای باش
ــا فرموالســیونی کــه نیــاز بــه افزودنــی  شــده اســت کــه ایــن مــواد ب
غیرحیوانــی دارد، ســازگار اســت. ایــن نشــان مــی دهــد کــه فراینــد 
ذوب و ثبــات رنــگ معــادل ترکیبــی از Ultranox 668 و 13114 از 
GE در حــدود   ســطح بارگــذاری اســت و بــر معایب فرموالســیون 
فســفیت /فنولیــک ماننــد گســترش رنــگ در فراینــد و قــرار گرفتــن 
ــوری  ــات ن ــت. ثب ــب اس ــروژن غال ــید نیت ــرض زوال گازاکس در مع
برخــی رنگدانــه هــا در سیســتم هــای پلیمــری مــی توانــد بطــور قابــل 

توجهــی بــا افــزودن یــک پایدارکننــده UV بهبــود یابــد. 

مقاله علمی
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Cytec یــک مــاده ی جدیــد از کالس دی تی بوتیل هیدروکســی 
ــه تثبیــت  بنــزوات را ایجــاد کــرده اســت کــه دارای نقــش دو گان
گرمــا و نــور در سیســتم هــای پلــی الفیــن طبیعــی و رنگــی را دارد.  
مقاومــت بــه شــعله در درجــه ی V2 )بــرای صندلــی اســتادیوم( بــا 
اســتفاده از یــک نســبت 1:3 از تترابرموبیــس فنول و بیــس2 و 3 دی 
بررموپروپیــل اتــر بــا هــم افزایــی مقــداری از تــری اکســیدآنتیموآن 
ــای  ــاذب UV ه ــرای ج ــوژی ب ــو تکنول ــت. نان ــده اس ــت آم بدس
ــده  ــتفاده ش ــط Elementis Pigments اس ــید روی توس اکس
اســت : Decelox UV بــا انــدازه ی ذرات فقــط 50-60 نانومتــر 
باعــث افزایــش عملکــرد UV در مقایســه بــا محصــوالت معمولــی 
ــی  ــک افزودن ــود. ی ــی ش ــی م ــر بیولوژیک ــفافیت و تأثی ــالوه ش بع
بیولوژیکــی بــا اســتفاده از همــان تکنولــوژی نیــز تحــت نــام 

ــی شــود.  ــز عرضــه م Decelox Bio نی
 Elementis توســط  روی  اکســید  هــای   UV جــاذب 
ــدازه  ــا ان ــت : Decelox UV ب ــده اس ــتفاده ش Pigments اس
 UV ی ذرات فقــط 50-60 نانومتــر باعــث افزایــش عملکــرد
در مقایســه بــا محصــوالت معمولــی بعــالوه شــفافیت و تأثیــر 
بیولوژیکــی          مــی شــود. یــک افزودنــی بیولوژیکــی بــا اســتفاده 
از همــان تکنولــوژی نیــز تحــت نــام Decelox Bio نیــز عرضــه 

ــود.  ــی ش م

10-8 :روند تجاری

بــا مصــرف جهانــی حــدود 280 هزارتن،مصــرف اســتابیالیزرهای 
حرارتــی بــه میــزان قابــل توجهــی از اســتابیالیزرهای UV بــزرگ 
ــی  ــازار جهان ــر اســت. ب ــاً بزرگتریــن کارب ــر اســت. PVC عمدت ت
اســتابالیزرهای UV در حــدود 28000 تــن بــه ارزش 600 میلیــون 
دالر تخمیــن مــی زننــد. در کل تغییــرات مهمــی در مــواد، در 
واکنــش بــه نگرانــی هــای زیســت محیطــی وجــود خواهــد داشــت. 
در اســتفاده از ترکیبــات ســرب)محبوب تریــن نــوع( شــاهد یــک 
ــر عمــده ای  ــوم  از رده خــارج شــده تأثی کاهــش هســتیم و کادمی
ــی  ــت های ــتابیالیزرها فرص ــایر اس ــرای س ــا ب ــت; ام ــد داش خواه

ــود دارد.   وج

مهمتریــن اســتابیالیزرهای حرارتــی ترکیبــات ســرب هســتند کــه 
حــدود 68 درصــد حجــم در ســال 1989 را تشــکیل مــی دهنــد، امــا 

تــا ســال 1994 بــه 64% کاهــش یافــت. 
ــد از  ــتابیالیزر بع ــن اس ــم تری ــوم مه ــات باریم/کادمی ــپس ترکیب س
ــتند(.  ــه ی دوم ارزش هس ــع در درج ــه در واق ــی )ک ــات آل ترکیب
ترکیبــات باریــم/ روی و کلســیم/روی بدلیــل جایگزینــی در برخی 
ــی  ــد باالی ــوم رش ــم/ کادمی ــای باری ــه ج ــم/روی ب ــوارد باری از م
دارنــد بدلیــل تــرس از اثــرات کادمیــوم بــر محیــط زیســت و 
ســالمتی، بعــد از ایــن کــه متوجــه شــدیم کــه محصــوالت کادمیوم 
محلــول، مــی توانــد بــر محیــط تأثیــر منفــی داشــته باشــد زمانیکــه 

ــی اســتفاده شــود. ــر از ســطوح بحران باالت
اســتابیالیزر هــای ســرب 60% از اســتابیالیزرهای PVC اروپــا 
و قلــع آلــی %15-10 را تشــکیل داده، در حالیکــه باقیمانــده ، 
ــا روی  ــم ب ــیم و باری ــک کلس ــری از نم ــا خمی ــع ی ــات مای ترکیب

)طبــق براوردهــا توســط Akcros(هســتند. 
اســتابیالیزرها بــرای پروفیــل پنجــره UPVC ، مــواد بــا پایــه ســرب 
ــوم حــدود  ــوم و ســرب و باریم/کادمی ــم، کادمی حــدود 68%، باری

29% و مــواد بــا پایــه کلســیم روی  حــدود 3% هســتند.   
اســتابیالیزرهای حرارتــی شــامل ترکیبــات ســرب، ترکیبــات آلی و 
مخلــوط فلز/نمــک بــر اســاس مــواد شــیمیایی ماننــد باریم/کادمیوم 
ــون  ــرود و 200 میلی ــار می ــی انتظ ــل توجه ــرات  قاب و روی و تغیی
ــازار آمریــکا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بیــش از  دالر از ب
75 میلیــون دالر از کســب و کار در اســتابیالیزرها حــاوی ســرب و 
کادمیــوم اســت، امــا ایــن مــوارد در حــال افزایــش ایمنــی ســالمت 

و بهداشــت اســت. 
ــدید  ــر، تش ــترده ت ــع گس ــای توزی ــه کاناله ــاز ب ــازی نی ــی س جهان
رقابــت و کاهــش قیمــت هــا، را افزایــش مــی دهــد. شــرکت هــای 
بــزرگ بــرای گســترش خطــوط محصــول خــود و اضافــه کــردن 
کانــال هــای توزیــع یــا تکنولــوژی کاندیداهــا را بررســی مــی کنند. 
ــل  ــال 1997 حداق ــی Frost و Sullivan در س ــه تحقیقات موسس
170 شــرکت رقابتــی در بــازار مــواد پالســتیکی آمریــکا بــا رقابــت 

در تمــام ســطوح زنجیــره تأمیــن، شناســایی کردنــد. 

اصالح مشخصات خاص: مقاومت به حرارت - استابیالیزر حرارتی

جدول 7-8 مصرف جهانی پایدارکننده ها) هزار تن(

منابع: بر اساس برآورده ای از ارتباطات تجاری Rapa  و تونستد
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شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا لوح افتخار صادرکننده نمونه استان 
یزد را دریافت کرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، مراســم تقدیــر 
ــا حضــور اســتاندار، رئیــس ســازمان صنعتــف  ــه اســتان یــزد ب از صادرکننــده نمون
ــی و بخــش خصوصــی  ــران دولت ــدادی از مدی ــزد و تع معــدن و تجــارت اســتان ی

روز 15 اســفند 1396 در اســتانداری یــزد برگــزار شــد.

ــی  ــر عامل ــه مدی ــکا ب ــع یزدپولی ــدی صنای ــرکت تولی ــزارش ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــه ای ــده نمون ــادر کنن ــار ص ــوح افتخ ــت ل ــه دریاف ــق ب ــلیان موف ــعلی متوس عباس

اســتان شــد.

انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ایــن افتخــار را بــه پرســنل 
و مدیــران ایــن واحــد تولیــدی تبریــک عــرض مــی کنــد.

کنترل کیفیت

یزدپولیکا 
صادرکننده 

نمونه استان 
یزد شد
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چگونگی افزایش “آگاهی از برند” 
brand awareness

پیام مدیریتی
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ــد، واژه ای کــه در همــه جــا ســخن از آن اســت،  برن
حقیقتــا چیســت؟ و چگونــه مــی تــوان اثربخشــی آن را 

انــدازه گیــری کــرد؟

اولیــن گام در ایجــاد برنــد حرفــه ای) تخصصــی( درک این 
موضــوع اســت کــه تخصــص شــما چــه شــکاف هایــی را در 
ــه عبــارت دیگــر چــه  ــد پــر کنــد. ب ــازار مــی توان فضــای ب
خــالء هایــی در بــازار وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا برنــد 
خــود آن هــا را پــر کنیــد؟ انجــام تحقیقــات بــازار بــه شــما 
کمــک خواهــد کــرد تــا ایــن شــکاف هــا را پیــدا کنیــد و 
ــازار هــدف  منفعــت زیــادی از آن هــا بــه دســت آوریــد. ب
خــود را مشــخص کنیــد، از آنهــا ســوال بپرســید تــا نیازهــای 
ــدا  ــان را پی ــده ی آن ــرف نش ــای برط ــته ه ــان و خواس آن

کنیــد.

برندهــا، شــخصیت یــک کســب وکار مــی باشــند. چــه ایــن کســب وکار کاالیــی مصرفــی ماننــد نوشــیدنی باشــد و 
چــه یــک خدمــت تخصصــی ماننــد حســابداری باشــد. احســاس، تصویرســازی ذهنــی و وابســتگی هایــی کــه یــک 
شــخص نســبت بــه یــک برنــد پیــدا مــی کنــد، حاصــل برنامــه ریــزی و مطالعــات تیمــی گروهــی از افــراد اســت که 
بــرای آن برنــد تــالش مــی کننــد. شــرکت هــا بــه دنبــال ایجــاد ارتباطــات مناســب بــا مخاطبــان خــود هســتند و 
بــرای ایجــاد آن تــالش مــی کننــد و هزینــه هــای زیــادی را نیــز بــرای ایــن اتفــاق متحمــل مــی شــوند. البتــه اگــر 

برنامــه ریــزی هــا بــه درســتی انجــام شــود تمامــی ایــن هزینــه هــا بــا چندیــن برابــر ســود، جبــران پذیــر هســتند.

پیام مدیریتی
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بــه یــاد داشــته باشــید کــه همــه نقــاط تمــاس بــا برندتــان خوشــنامی را ایجاد 
مــی کنــد. هــر آنچــه از جنــس تبلیغــات آنالیــن تــا وبســایت شــما، بــرای 
ــی  ــر م ــان تاثی ــتریان از برندت ــدگاه مش ــی دی ــر چگونگ ــتریان ب ــل مش تعام
ــی کــه شــما  ــاد دارد. زمان ــان زی ــه کار و زم ــاز ب ــد ســازی نی گــذارد.. برن
متوجــه شــدید کــه چــه چیــزی برندتــان را متمایــز مــی ســازد و از برندتــان 
ــی  ــا آگاه ــت ت ــان آن اس ــد، زم ــی خواهی ــه ی آن م ــزی در ارائ ــه چی چ
ســازی برنــد در مــورد برندتــان را ایجــاد کنیــد. آگاهــی ازبرنــد بــه معنــای 
آن اســت کــه مشــتری بــه هنــگام خریــد کاالی مــورد نیــاز خــود از وجــود 
یــک برنــد خــاص اطــالع دارد و در مراحــل تصمیــم گیری بــرای خرید آن 
را لحــاظ مــی کنــد. آیــا مشــتریان شــما مــی داننــد کــه کســب و کار شــما 

هــم بــه عنــوان یــک گزینــه وجــود دارد؟

ــوه  ــتریان بالق ــوال از مش ــی س ــدف، و حت ــتریان ه ــا مش ــت ب صحب
کــه برنــد شــما را انتخــاب نمــی کننــد، مــی توانــد اطالعــات بســیار 
ــواالت  ــواب  س ــما ج ــد.  ش ــرار ده ــما ق ــار ش ــمندی در اختی ارزش
ــه چــه  بســیاری را پیــدا خواهیــد کــرد ماننــد: مصــرف کننــدگان ب
نــوع خدماتــی نیــاز دارنــد، در زمــان اســتفاده از یــک برنــد بــه دنبــال 
چــه چیــزی هســتند، بــه دنبــال برطــرف کــردن چــه نیــازی هســتند 
ــطح  ــد و س ــی کن ــک م ــان کم ــش برندت ــه پاالی ــن کار ب و … . ای
خدمتــی و پیشــنهاداتی را کــه محیــط بــازار بــه دنبــال آن مــی باشــد 

را ارائــه مــی دهــد.

نیــاز مشــتریان و خواســته هــای آنــان آگاه شــدید،                 از  وقتــی 
ــد درچــه بخــش  ــد و ببینی ــای خــود توجــه کنی ــه رقب ــد ب ــی توانی م
هایــی عــدم کفایــت وجــود دارد و یــا بــه عبارتــی بــازار خالــی مــی 
باشــد. ایــن همــان جایســت کــه از نظــر اســتراتژیک، برندتــان را باید 
مســتقر کنیــد. شــکاف را بــا درک خواســته مشــتریان و خدماتــی را 

کــه توســط رقبــا تامیــن نشــده اســت، پــر کنیــد.

وقتــی کــه شــکاف هــا را شناســایی کردیــد و فرصــت هــارا تفکیک 
ــی  ــان را پیرامــون مشــخصه هــا و صفات ــد برندت ــد، مــی توانی نمودی
ــرای نیازهــای مشــتریان بالقــوه شــناخته  ــا ب ــد کــه دقیق ایجــاد نمایی

شــده اســت.

چگونگی افزایش “آگاهی از برند” 
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تبلیغات:
بــه عنــوان یــک کمپیــن کوتــاه مــدت، تبلیغــات هدفمنــد مــی توانــد در رســیدن بــه 
ــا اســتقرار مجــدد آنهــا کمــک نمایــد.  ــرای برندهــای جدیــد ی ــد ب آگاهــی از برن
تبلیغــات در ســایت هــای اجتماعــی ماننــد لینکدیــن و تویتــر و همچنیــن موتورهــای 

جســتجو ماننــد گــوگل مفیــد مــی باشــند.

در رسانه های اجتماعی فعال باشید: 
ــته  ــن داش ــر و لینکدی ــخص در تویت ــل مش ــک پروفای ــد ی ــما بای ــب و کار ش کس
باشــد تــا شــما محتوایتــان را از آنجــا بــه اشــتراک بگذاریــد. برخــی بنــگاه هــا نیــز از 
گــوگل پــالس و فیســبوک اســتفاده مــی کننــد. بایــد تشــخیص دهیــد کــه مخاطبان 
ــما در آن  ــگاه ش ــید بن ــن باش ــتند و مطمئ ــا هس ــما کج ــوه ش ــتریان بالق ــما و مش ش
ــا پســت هــای مکــرر محتوایــی  ــال هــا فعالیــت مــی کنــد.  شــما مــی توانیــد ب کان
ــا  ــرای مشــتریان هــدف ســودمند مــی باشــد و مطمئــن هســتید کــه آنهــا را ب کــه ب
اســتفاده از hashtags و گــروه هــا مــی بیننــد، بــه آگاهــی از برنــد نائــل شــوید. 
تویتــر بــه کاربرانــش اجــازه مــی دهــد تــا اخبــار و اطالعــات را از طریــق #هشــتگ 
ــا اســتفاده از هشــتگ مرتبــط بــه موضــوع، بنــگاه شــما        هــا جســتجو نماینــد. لــذا ب
مــی توانــد مخاطبیــن جدیــدی را کــه قــادر بــه دیــدن برندتــان و تخصصتــان مــی 
باشــند را شناســایی نمایــد. بــه گــروه هایــی ملحــق شــوید کــه مشــتری هــدف در 
ــا شــما  خواهــد بــود. ایــن کار باعــث دیــده شــدن  ــا شــما و مشــارکت ب گفتگــو ب

شــما و تخصصتــان خواهــد شــد.

پیام مدیریتی

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــادی ب ــای زی روش ه
ــازار وجــود  آگاهــی از برنــد در محیــط ب
دارد کــه در ایــن جــا بــه چنــد نمونــه از 

ــم: ــی کنی آن هــا اشــاره م

وبســایت را بــا کلمــات کلیــدی بهینــه کنیــد: ایــن کار بــه 
مشــتریان بالقــوه در آگاهــی از کســب و کار شــما زمانــی 
کــه در موتورهــای جســتجوگر ســرچ میکنند،کمــک         
ــا  ــه آنه ــرایطی را ک ــد ش ــما بتوانی ــر ش ــد. اگ ــی کن م
ــی  ــزان  دسترس ــد، می ــتند را درک کنی ــش هس ــه دنبال ب
ــتفاده از  ــا اس ــد داد. ب ــترش خواهی ــان را گس و مخاطبت
کلمــات کلیــدی در رونوشــت و عناویــن صفحــات وب  و 
بــه گونــه ای کــه دربــاره خدماتتــان صحبــت مــی  کنیــد، 
افــراد را بــه ســمت وبســایت خــود جــذب مــی کنیــد و 

ــد. ــان آمــوزش مــی دهی ــاره برندت ــا درب ــه آنه ــذا ب ل
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نویسنده: پژمان پاکدامن 
کارشــناس ارشــد بازاریابــی و مــدرک 

MBA مدیریــت برنــد موســس 

چگونگی افزایش “آگاهی از برند” 

 قــرار دادن پســت در وبــالگ. بــا نوشــتن پســت هایــی روی وبــالگ کــه کلمــات کلیــدی بهینــه ای مــی باشــد، 
ــد،  ــدا کــردن پاســخ مشکلشــان اســتفاده مــی کنن ــرای پی ــور جســتجو ب هنگامــی کــه مشــتریان هــدف از موت
برندتــان را در ویترینــی بــه نمایــش خواهیــد گذاشــت. شــما بــا بحــث موضوعــات و مســائلی که مشــتریان هدف 
ــا ایمــن  ــد ب ــد کــرد. شــما همچنیــن مــی توانی ــان را تقویــت خواهی ــرو مــی شــوند، تخصــص برندت ــا آن روب ب
کــردن پســت هــای مهمــان روی وبــالگ هــای دیگــر کــه مشــتریان بالقــوه آن را مــی خواننــد و در وبســایتتان 
ــد ، ســرمایه گــذاری مــی  ــه آگاهــی برن ــان را افزایــش دهیــد. دســتیابی ب بازخــورد مــی کننــد، آگاهــی برندت
باشــد.  برنــدی کــه افــراد آنــرا بــا تخصــص معینــی بشناســند نیــاز بــه زمــان و منبــع دارد. بــا حضــور مســتمر در 
محیــط بــازار و در مکانهایــی کــه شــما مــی دانیــد مخاطبتــان در آنجــا حضــور دارد، قــادر خواهیــد بــود قــدرت 
و توانایــی برندتــان را در موضوعاتــی مهــم نشــان دهیــد و اعتمــاد برنــدی کــه مــی توانــد باعــث موفقیــت بنــگاه 

شــود را بدســت آوریــد.
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Italian Plastic Machinery (IPM)

برترین تکنولوژیهای سوکت لوله
ــواع ســوکت ســاده  ــرای ایجــاد ان دســتگاه هــای ســوکت زن )belling machine( اتوماتیــک و نیمــه اتوماتیــک شــرکت IPM ب
ــا  ــایز 16 ت ــای PVC، PP، PE از س ــه ه ــکل دار )shaped: for rubber gasket( در لول ــا ش )smooth: for solvent cement( ی
ــای  ــه ه ــت و لول ــای کاروگی ــه ه ــوکت زنی لول ــت س ــب جه ــتگاه های مناس ــرکت دس ــن ش ــد. ای ــه کار می رون 1200mm ب

ــی  ــتم ابداع ــا سیس ــد. ب ــه می ده ــز ارائ ــت )PVC-O( را نی ــا دو جه ــک ی ــده در ی ــه ش ــای PVC اورینت ــه ه ــد لول ــاص مانن خ
ــه در  ــه کار رفت ــن ب ــوژی هــای نوی ــد فراهــم گشــته اســت. تکنول ــن تولی ــت ســوکت در حی ــرل کیفی شــرکت IPM امــکان کنت
ــکال  ــا اش ــوکت ب ــواع س ــال ان ــرای اعم ــونده ب ــدرل جمع ش ــرده و من ــوای فش ــتفاده از ه ــد اس ــرکت IPM مانن ــای ش ــتگاه ه دس
ــا پاشــش محلــول  ــا سیســتمهای مختلــف )IR، آون Short wave، آون تماســی(، خنک ســازی ســریع ب پیچیــده، حرارت دهــی ب
ــاوب  ــن ســریع محــل نقــص، امــکان ســوکت زنی متن ــرای یافت ــده، سیســتم تشــخیص خــودکار )Auto diagnostic( ب خنک کنن
ــه هــای فشــار  ــرای لول ــا 6 طــول مختلــف، امــکان جایگــذاری همزمــان واشــر الســتیکی در حیــن ســوکت زنی )ب ــه هایــی ب لول
بــاال و فاضــالب( بــا تحقــق ســرعت و دقــت تولیــد بــاال دســتگاه های شــرکت IPM را از ســایر دســتگاه هــا متمایــز مــی نمایــد. 

دســتگاه هــای اتوماتیــک ســری BA بــرای ســوکت زنی لوله هــای PVC از قطــر 16 تــا mm 200 و دســتگاه هــای 
 double extrusion( در خطــوط اکســتروژن دوتایــی PVC بــرای ســوکت زنی لوله هــای BA/D اتوماتیــک ســری
ــن دســتگاه ها از سیســتم گرمایــش IR و محفظــه حــرارت  ــا mm 125 مناســب هســتند. در ای lines( از قطــر 16 ت

دوتایــی اســتفاده می شــود. دســتگاه هــای اتوماتیــک ســری 1F/BA بــرای ســوکت زنی لوله هــای PVC فاضالبــی 
و فشــار بــاال از قطــر 125 تــا mm 1200 بــه کار می رونــد. 

دســتگاه هــای اتوماتیــک ســری PP بــرای ســوکت زنی لوله هــای PVC و PP از قطــر 32 تــا mm 500 و بــا طــول 
مینیمــم mm 150 مناســب هســتند. امــکان ســوکت زنی متنــاوب لولــه هایــی بــا 6 طــول مختلــف و ســرعت تولیــد 
بــاال )ســوکت همزمــان 2 یــا 3 لولــه در هــر چرخــه( از ویژگیهــای دســتگاه هــای ســری PP اســت. ایــن دســتگاه ها 

از سیســتم ابداعــی آون تماســی )contact oven( جهــت حــرارت دهــی موثرتــر بهــره می برنــد. 

ــونده از  ــدرل جمع ش ــارج و من ــرده از خ ــوای فش ــال ه ــتفاده از اعم ــا اس ــری ME ب ــک س ــای اتوماتی ــتگاه ه دس
ــه  ــاال ب ــی، و فشــار ب ــه هــای ســاختمانی، فاضالب ــر لول ــده ب ــا اشــکال پیچی ــواع ســوکت ب ــرای اعمــال ان داخــل ب
ــا پاشــش  ــا عملکــرد مجــزا، خنک ســازی ســریع ب ــی ب ــا سیســتم IR در آون دوتای ــد. حرارت دهــی ب کار می رون
مخلــوط خنک کننــده، سیســتم تشــخیص خــودکار )Autodiagnostic( بــرای یافتــن ســریع محــل نقــص و 
خروجــی بــاال از مشــخصات ایــن دســتگاه هــا اســت. بــا اســتفاده از سیســتم RS امــکان جایگــذاری همزمــان واشــر 
ــتگاه های  ــت. دس ــته اس ــم گش ــالب( فراه ــاال و فاض ــار ب ــای فش ــه ه ــرای لول ــوکت زنی )ب ــن س ــتیکی در حی الس
ســری Multisocket بــا دو کلگــی ســوکت زن و 4 آون حرارتــی Short wave بــرای رســیدن بــه ماکزیمــم 

ــد.  ــاال طراحــی شــده ان ــا فشــار ب ــی ی ــه هــای PVC فاضالب ــا 540 ســوکت در ســاعت در لول خروجــی ت

دســتگاه هــای ســوکت زن ســری BIAX بــرای ســوک زنی لولــه هــای PVC اورینتــه شــده )PVC-O( در داخــل و 
یــا خــارج از خــط اکســتروژن مناســب هســتند. بــا ایــن سیســتم مقاومــت فشــاری تــا 25 بــار قابــل دســتیابی اســت 

کــه امــکان جایگزینــی لولــه هــای فلــزی را فراهــم مــی آورد. 

دســتگاه هــای نیمــه اتوماتیــک ســری BS طیــف گســترده ای از ماشــین آالت ســوکت زنی خــارج از خــط اکســتروژن را شــامل می شــود 
ــه هــای خــاص  ــرای ســوکت زنی اتصــاالت و لول ــد. ماشــین آالت BS/R ب ــا طراحــی شــده ان ــواع نیازه ــه ان ــرای پاســخگویی ب کــه ب

)تولیــد شــده در تزریــق( مناســب هســتند.

ــی  ــاده  معرف ــران آم ــرکت IPM در ای ــاری ش ــده انحص ــوان نماین ــن بعن ــپار ف ــان بس ــرکت آری ش
تکنولــوژی هــا و ماشــین آالت پیشــرفته IPM وخطــوط کامــل اکســتروژن و تأمیــن خدمــات پــس از 

.www.abfco.ir  .ــد ــی باش ــران م ــروش در ای ف
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The current importance of Hutchings’ 1980s re-
search comes because the industry turning VCM 

into PVC in China needs to clean up its act. China is both 
the world’s largest PVC producer and consumer, with 
demand driven by construction products such as pipes 
and conduits. In most other countries VCM is made 
by reacting ethylene (derived from oil or natural gas) 
with oxygen and chlorine. However, China’s industry 
exploits the country’s vast coal resources, turning coal 
into calcium carbide and from there acetylene. Produc-
ers then get VCM by reacting acetylene and hydrogen 
chloride gas using a mercury (II) chloride catalyst sup-
ported on activated carbon.

The coal-based process has major drawbacks, includ-
ing needing a lot of mercury (II) chloride, around 10% 
of the total supported catalyst weight. This mercury salt 
is toxic and volatile at VCM production temperatures, 
meaning that it escapes into the surrounding envi-
ronment, with the loss of catalyst slowing production. 
Catalyst production also generates significant mercury 
emissions.

“Last year, thirteen new companies signed up to the 
Program bringing our total up to 44 Signatories. This 
shows there is growing interest in the industry for 
improving its environmental footprint, which is good 
news all round!”

Mercury can also pollute in other ways. For example, 

A gold-based catalyst over 30 years in the making is set to help fight the harm China’s 
polyvinyl chloride (PVC) plastic industry is causing the country’s environment. The 
technology’s development was originally initiated in 1982 by Graham Hutchings, now 
at Cardiff University, UK, to replace a toxic mercury compound used in making vinyl 
chloride monomer (VCM). Having established a production unit in Shanghai in 2015, 
UK catalyst vendor Johnson Matthey is ‘in advanced negotiations’ to supply the gold 
material into commercial operations. This eventual realisation of Hutchings’ idea to 
cut mercury pollution shows ‘you should never give up hope,’ he tells Chemistry World.

at a plant in Qiqihar mercury-contaminated waste 
slurry has flooded nearby farmland, as documented 
by the International Persistent Organic Pollutants Elimi-
nation Network (IPEN). ‘The Qiqihar example appears to 
be quite typical,’ says Joseph DiGangi, IPEN’s senior sci-
ence and technical advisor. 

Moving away from mercury will soon be mandatory be-
cause the Minamata Convention on Mercury, a binding 
international treaty signed in 2013, contains a specific 
clause on VCM. After 2017, it prevents new VCM plants 
using mercury catalysts. After 2022, all VCM plants must 
go mercury-free, providing there is an economical, avail-
able alternative.

Rescued from obscurity

Hutchings was originally tasked with improving the mer-
cury-catalysed process by his then employer, African Ex-
plosives and Chemical Industries (AECI) in South Africa. 
‘I went to the library and read a paper that had a lot of 
data in it and I used that data to predict that gold would 
be the best catalyst,’ he recalls.1 He was able to confirm 
that prediction at AECI, before moving to the University 
of the Witwatersrand. ‘I then had a PhD student, and we 
did a lot of work on this reaction, which we published in 
a series of papers in the early 1990s. And there it would 
have stayed, I think, had Johnson Matthey not got very 
interested in it around 2007.’

New vinyl catalyst 
will reduce mercury 
emissions

NEWS
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Johnson Matthey approached Hutchings after discov-
ering the scale of the mercury problem facing China’s 
PVC industry, explains Sebastiaan van Haandel, the 
company’s VCM business manager. But Hutchings’ 
method deposited 1–2% gold by weight onto carbon 
supports using aqua regia, an extremely corrosive, 
fuming mixture of nitric and hydrochloric acids, to dis-
solve the gold. ‘That would have led to a very expensive 
catalyst plant and a difficult process,’ van Haandel says.

Together, Hutchings and Johnson Matthey research-
ers found that gold complexes with sulfur-containing 
ligands were stable enough to be dissolved in water, 
enabling a far cheaper process.2 Using just 0.6% gold 
by weight, the resulting catalysts could also achieve 
higher conversion rates, and remained stable for lon-
ger. ‘Gold is more expensive than mercury, so we need-
ed to reduce the gold content and achieve a much lon-
ger lifetime so that clients have to change catalyst less 
frequently,’ van Haandel observes. ‘This lasts at least 
four times longer than the standard mercury catalyst,’ 
Hutchings adds.  

That’s important, given that DiGangi notes that cost 
analysis would be ‘a key component in the rate of adop-
tion’, and would unfortunately also exclude environ-
mental and health costs. He adds that while it’s likely 
that ‘central government in China is quite interested 
in alternative catalysts, the situation throughout the 
country is harder to gauge’.

Other companies are also researching mercury-free 
catalysts. For example, Inovyn – a joint venture be-
tween Ineos and Solvay – is developing systems based 
on ionic liquids and noble metals, although they’re not 
yet on the market. ‘They’re very elegant and it’s defi-
nitely a nice idea,’ says Hutchings, ‘but well dispersed 
gold supported on carbon is far simpler.’

By contrast Johnson Matthey started marketing its 
catalyst, called Pricat MFC, in early 2015 after testing 
it ‘with one of the largest PVC producers in China’ from 
2011–2014, van Haandel says. The Shanghai facility 
started up in mid-2015 and is ready to directly replace 
the mercury catalyst. ‘There’s a lot of interest,’ van 
Haandel adds. ‘This industry is very well aware that 
something is going to change and they have to do some-
thing. The big players are all getting ready. They’re ei-
ther trying to do it themselves, or talking to us.’

NEWS
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How Is PVC Made, Anyway?

The first step is separating 
ethylene out of the oil feed-
stock.

Ethylene, a natural gas derivative, is supplied 
by the petrochemical industry. It is captured 
during a process called thermal cracking. Liq-
uid petroleum is heated in steam furnaces 
and put under extreme pressure. This creates 
changes in the molecular weight of the chem-
icals found in petroleum feedstock. Changing 
the molecular weight allows ethylene to be 
identified, segmented and captured. It is then 
cooled back down to a liquid state.

The other step is extracting chlorine 
from sea salt.

Chlorine, which is found in salt extracted from sea water, 
gains an additional electron during the process of electrolysis. 
By sending a strong current of electricity through salt water 
solution – strong enough to change its molecular structure – 
chlorine is separated, then extracted from the mixture.

When ethylene and chlorine are reacted, ethylene dichloride 
(EDC) is created. This passes through another thermal crack-
ing process, which produces vinyl chloride monomer (VCM).

VCM is sent through a catalyst-containing reactor where po-
lymerization occurs. In lay terms – chemicals cause the VCM 
molecules to react until they link together.

The linking of VCM molecules creates PVC resin – which is 
where all vinyl compounds begin.

PVC (polyvinyl chloride) is used in thousands of 
different applications. If you ask someone how PVC 
is made, you will probably be met with a blank stare.
Blank stares turn into raised eyebrows when you 
tell them the main ingredients in PVC are salt and 
oil. Really! 
Vinyl compound is found in every facet of our daily 
lives. It is a versatile workhorse material that can be 
used when making everything from medical tubing 
to backyard decking to power cable jackets. If you 
look around you right now, you will find countless 
objects that have some PVC component.

Curious about how PVC is made?
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PVC resin has a nebulous structure and in-
herently exhibits fire retardant and chemical 
resistant properties. Custom rigid, flexible 
and blended vinyl compounds are formulated 
by mixing vinyl resin with a variety of plas-
ticizers, stabilizers and modifiers to achieve 
certain properties - scuff and mar resistance, 
UV resistance, weatherability, color consider-
ations and texturing capability, to name a few. 

Making these decisions are what the Teknor 
Apex R&D teams and process engineers have 
been assisting our customers with for more 
than six decades. They continue to formulate 
new compounds, aided by our suppliers’ abil-
ity to continue creating new additives which 
enable meeting more and more challenging 
requirements.

Making PVC resin and vinyl compounds are 
very technical, scientific and labor-intensive 
processes. There are several industries, and a 
large and varied job sector, that play a sup-
porting role in providing manufacturers all 
over the world with the compounds they 
need, which enables them to make the prod-
ucts we all use every day.

The chemistry may seem complicated, but 
our excitement comes from asking the right 
questions of our customers and finding new 
creative solutions. Innovation is still strong in 
vinyl compound portfolios!
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Most manufacturing of PVC around the world 
uses natural gas or petroleum as the “feed-
stock” or raw material from which the plas-

tic is manufactured. However, most PVC manufac-
turing in China uses a different process that starts 
with coal as the feedstock. In that coal-based process, 
mercury is a catalyst to spark the chemical reaction 
among ingredients. In 2009, the coal-based process 
was used at 94 of 104 China’s VCM plants, although 
these plants accounted for only about 63% of China’s 
PVC production, according to the latest data provided 
by their trade association. 

Some of the mercury catalyst is lost during this in-
dustrial process and must be continually replenished. 
It is poorly understood exactly where the lost mercury 
ends up and how it gets there, but we do know that 
PVC manufacturing consumes over 

800 metric tons of mercury each year, based on how 
much mercury is purchased by the industry to replen-
ish the catalyst. China’s PVC manufacturing industry 
represents one of the most significant uses of mercury 
in the world today.

Issues
Nearly all coal-based PVC manufacturing occurs in 

China, because the petroleum-based alternative pro-
cess uses less energy, is cheaper in most countries, and 
superior environmentally.for China, the coal-mercury 
process is considered preferable domestically because 
it relies upon China’s own natural coal resource, rath-
er than petro-chemical imports. There are also practical 
barriers against using the petroleum-based process in 
the interior (non-coastal) regions of China, where much 
of the PVC production capacity exists or is planned.

Solutions
In China, coal will likely remain the principal PVC feed-

stock material. Thus, a key to reducing mercury use in 
this sector is to find a less toxic but effective replacement 
catalyst. Significantly, several companies have plans for 
early 2011 to pilot test a mercury free catalyst in China, 
and commercial demonstration testing could soon fol-
low.

Treaty Control Measures given the amount of mercu-
ry consumed by this sector, the treaty control measures 
should set a clear future policy direction for mercu-
ry-free PVC production. The treaty should enable Chi-
na to continue to produce PVC, but require the use of 
a mercury free process as soon as possible. This can be 
accomplished by phasing out the use of VCM but making 
allowances for continued use in the short term if the de-
velopment of a mercury free catalyst takes longer than 
expected. Technical assistance should be made available 
to China as needed in removing mercury from their PVC 
manufacturing industry, in particular to find an effec-
tive non-mercury catalyst.

Mercury in VCM and 
PVC Manufacturing

Poly vinyl chloride, or PVC is a type 
of plastic that is used for everything 
from water and sewer pipes to 
plastic toys and clothing. Vinyl 
chloride monomer, or VCM, is the 
building block of PVC.
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Veka, the German window profile manufacturer, is to build a new 
PVC recyling plant in the UK.The company will invest £8m in the fa-
cility – in Welling-borough – and plans to have it fully operational by 

early 2019. The plant is expected to create around 50 jobs. Veka says the 5.5 
acre plant will be “the most sophisticated of its type installed anywhere in 
Europe”.Veka Recycling already has a UK plant in Swanscombe, which col-
lects and compresses PVC waste and transports it to Veka’s recycling plant 
in Behringen, Germany.“The new plant allows us to take and reprocess 
even more – and within the UK,” said Simon Scholes, commercial director.

Veka to build PVC recycling
 in UK
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Sylvin sees 
green with new 
PVC compounds

Materials firm Sylvin Technologies Inc. is seeing 
green with a new line of bio-based flexible 
PVC compounds made with only FDA sanc-

tioned ingredients.

The new compounds are formulated with a plant-based 
plasticizer rather than traditional petroleum-based plas-
ticizers such as phthalates, officials with Denver, Pa.-
based Sylvin said in a news release. The new line uses 
only ingredients that are sanctioned for use by the FDA 
and the compounds have the same feel, flexibility and 
ease of processing as traditional flexible PVC products, 
they added.

"With today's increasing regulations, we recognized the 
need for eco-friendly alternatives that are also compli-
ant with the FDA's stringent requirements," sales Vice 
President Chris O'Connell said. He added that the new 
products allow FDA applications to offer a lower carbon 
footprint without compromising performance.

The new compounds can be used in both injection mold-
ing and extrusion processing, and can be purchased 
clear or in custom colors. They also can be tailored to 
meet the specific performance and regulatory require-
ments of a wide variety of applications including tubing, 
toys, food processing belting and medical devices

Sylvin was founded in 1978 and makes PVC compounds 
in a broad spectrum of colors and material enhance-
ments for various markets and applications.
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The global heat stabilizers market is estimated at USD 3.77 billion in 2017 and is pro-
jected to reach USD 4.57 billion by 2022, at a CAGR of 4.0% from 2017 to 2022. The 
growth of the market is triggered by the growing awareness for using organic-based 
products.

Heat Stabilizers 
Market by Type, 
Application And 
Region - Global 
Forecast to 2022

There is an increasing demand for green solutions 
by various end-use industries, which is leading 
to a high demand for technologically advanced, 

low-cost heat stabilizers. However, stringent regulations 
associated with the use of toxic materials such as lead, 
butyltin, and cadmium act as a major restraint for the 

market.

Calcium-based heat stabilizers is the largest type seg-

ment in the global heat stabilizers market.

Based on type, calcium-based accounted for the larg-
est share of the global heat stabilizers market in 2016. 
This large share is mainly attributed to the high demand 
for low-cost and environment-friendly heat stabilizers, 
being used majorly in the construction and automotive 
industries.

Pipes & fittings is the largest application segment of 
the global heat stabilizers market.

Based on application, the pipes & fittings segment is 
projected to lead the market between 2017 and 2022. 
Heat stabilizers are widely used in the construction and 
automotive industries, especially in commercial and 
residential buildings with PVC material as a better al-
ternative to conventional metal-, glass-, or wood-based 
materials. 

PVC materials typically offer enhanced properties as 
compared to conventional materials in terms of design 
flexibility, transparency, weatherability, and aesthet-
ic appearance. The high demand for PVC-based heat 
stabilizers from the construction industry is expected 
to drive the heat stabilizers market between 2017 and 
2022

APAC is expected to be to be the largest 
heat stabilizers market during the fore-
cast period.

The APAC region is expected to lead the global heat 
stabilizers market between 2017 and 2022. China is 
the key producer and consumer of heat stabilizers in 
APAC. Intensive R&D, easy availability of raw materi-
als, rising standards of living, and awareness among 
consumers for environmental protection by using re-
newable products have led to an increase in the de-
mand for heat stabilizers in APAC.

Breakdown of profiles of primary inter-
views for the report

• By Company Type: Tier 1 – 50%, Tier 2 –30%, 
and Tier 3 – 20%

• By Designation: C Level – 50%, Director Level 
– 20%, and Others – 30%

• By Region: APAC– 32%, Europe – 29%, North 
America – 21%, Middle East & Africa – 11%, 
South America – 7%

Some of the key companies profiled in this report 
include Chemson Group (Austria), Songwon Industri-
al Co., Ltd. (South Korea), Galata Chemicals LLC (US), 
and PMC Organometallix Inc. (US), among others.

APAC is expected to be to be the largest heat 
stabilizers market during the forecast period.

Breakdown of profiles of primary interviews for 
the report
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Mitsubishi Chemical Corporation (“MCC”; Head of-
fice: Chiyoda-ku, Tokyo; President: Hitoshi Ochi) 
has launched full-scale sales of its new series of 

PVC elastomer, “SUNPRENE™,” which offers an outstanding 
improvement in cold resistance.

SUNPRENETM is a PVC thermoplastic elastomer 
that not only possesses PVC’s intrinsic moldability and oil re-
sistance characteristics, but also adds mechanical properties 
such as rubber elasticity, thanks to MCC’s unique compound 
technology, and has applications in a broad range of fields 
such as automotive components and building materials.

In general, PVC’s mechanical properties are highly tempera-
ture-dependent, and it is very susceptible to changes in the 
usage environment. In low-temperature environments, it be-
comes harder, resulting in lower elasticity.

The new MCC-developed series marks a significant improve-
ment in the material’s cold resistance, while maintaining 
PVC’s intrinsic characteristics, due to its unique polymer alloy 
technology. Therefore, changes in its physical properties are 
minimal even in low-temperature environments, allowing it 
to maintain high elasticity. The new series has already been 
adopted by a major Japanese OEM for exterior molding parts 
that help prevent excessive wind noise while traveling.

MCC is considering the production of the new series of SUN-
PRENE™ not only in Japan, but also overseas, including the 
United States, where the company anticipates strong demand, 
and plans to cultivate new applications on a global scale. 

MCC will continue to expand the SUNPRENE™ lineup to meet 
the diverse needs of its customers and further accelerate the 
growth of the performance polymers business.

Mitsubishi Chemical 
Launches Full-scale 
Sales of its New Se-
ries of PVC Elastomer, 
“SUNPRENE™,”Which 
Offers Superior Cold 
Resistance

Comparison of hardness-temperature dependence properties
between conventional products and new series 

Mitsubishi Chemical Corporation
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PVC film 
extruder 
Ongropack 
launches
new stretch line 
in Hungary

Hungarian PVC films extruder and packaging 
converter Ongropack has recently brought 
a new stretch film production line on stream 

at its plant at Kazincbarcika in the north of Hungary.
The Kazincbarcika-based company has invested almost 
™1m on its latest expansion project which takes to six 
the number of stretching lines that Ongropack now 
operates. This addition has increased the capacity by 
1,200tpa.Ongropack has received financial support of 
around ™400,000 towards the investment cost through 
the European Union’s ‘Ginop’ aid programme backing 
innovation and development schemes.The plant’s latest 
expansion project is in line with the firm’s development 
programme for its stretch film range which represents 
its fastest growing product group. Ongropack is follow-
ing a plan to double production capacity there.Other film 
products manufactured by the Hungarian firm include 
PVC rigid films, used in thermoforming of blister pack-
aging for the pharmaceutical and food markets, and for 
sign making.  It makes PVC solid sheet with applications 
in construction including door skins and wall cladding, 
as well as foamed sheet, used in sign making.Ongropack, 
formerly part of the Hungarian BorsodChem PVC group, 
was established to produce rigid and stretch films in 
1993, and later was merged with another BorsodChem 
downstream company PolyPlatt, and began sheet pro-
duction. 

NEWS

ompany has invested almost 1€m on its 
latest expansion project
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Apex® 2324A2 Series for Build-
ing & Construction

• The Apex® 2324A2 Series includes eight compounds with 
Shore A hardness ranging from 55 to 90. 

• They are opaque grades that extrude well across a wide tem-
perature range and in some cases are suitable for co-extrusion 
with rigid PVC. 

• Teknor Apex can provide custom versions of these products 
that include UV protection and anti-fungal properties without 
compromising Proposition 65 compliance.

Examples of applications for the new compounds are gaskets, 
flexible glazing, weather-stripping, door sweeps, and other inte-
rior and exterior profiles.

John Macaluso, industry manager for building and construction 
applications, said:

“Teknor Apex developed Apex 2324A2 compounds as a proactive 
measure for customers that serve markets that are in California 
or are affected by regulations in that jurisdiction. Our goal is to 
help them address concerns among their own customers and to 
mitigate the risk of litigation.”

At NPE2018, Teknor Apex Com-
pany will introduce a new se-
ries of flexible PVC compounds 
formulated without ingredi-
ents listed under California 
Proposition 65 provide per-
formance similar to that of 
standard compounds used in 
indoor and outdoor building 
product applications.

New California
Proposition
65-compliant Flexible 
PVC Grades: Teknor 
Apex at NPE2018 
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New California
Proposition
65-compliant Flexible 
PVC Grades: Teknor 
Apex at NPE2018 
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Houston-based Westlake will add a total of 750 
million pounds of annual PVC production and 200 
million pounds for VCM with those moves, officials 
said in a 19 Feb news release. Expansions in Geismar, 
Louisiana, and Burghausen, Germany, are scheduled 
to be completed in 2019. Work in Gendorf, Germany, 
is expected to be done in 2020 and 2021.

Officials said the German capacity expansions will 
be the first since it acquired materials firm Vinnolit 
in 2014. Specialty PVC will be expanded at Burghau-
sen and suspension PVC will be expanded at Geis-
mar, they added.

VCM production will be expanded at Geismar and 
Gendorf. Chlor-alkali production also will be ex-
panded at Gendorf facility, adding about 55 million 
pounds of annual chlorine capacity and 60 million 
pounds of annual membrane caustic soda capacity.

The expansions “support our integrated vinyl prod-
ucts chain and demonstrate Westlake’s commitment 
to provide our global customers with additional pro-

Westlake
adding 
capacity for
PVC and VCM 
in US and Germany

duction to meet their growing needs,” President and 
CEO Albert Chao said in the release.

Westlake then followed the expansion announcement 
on Feb. 20 by reporting record results for the fourth 
quarter and full-year 2017. The firm rang up sales of 
$8.04 billion in 2017, up almost 60 percent vs. 2016. 
Westlake’s annual profit also surged to more than 
$1.3bn (™1bn): more than triple its 2016 profit level.

For Westlake, 2017 was its first full year of operation 
after acquiring rival Axiall Corp. for $3.8bn (™3bn) in 
June 2016. The firm is a major producer of polyethylene 
resin. PVC resin and compounds, as well as PVC prod-
ucts such as pipe, sidings, windows and fence.

On Wall Street, Westlake’s per-share stock price was 
near $67 (™54.4) in mid-2017, but was around $105 
(™85) in early trading 20 Feb for an increase of more 
than 55%.
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Braskem develops an innovative 
solution with PVC

NEWS

Braskem, the largest petrochemical company in the 
Americas, has developed in its Technology and In-
novation Center in Triunfo (RS) another pioneering 
solution for Brazilian industry. The MDF powder/PVC 
composite is a product with unique characteristics in 
the domestic market and offers a number of advantag-
es for customers and consumers. With high durabili-
ty, lightness and 100% recyclability, plastic wood has 
proved to be a good solution for the profile segment. 

Braskem's partner in the development of the new 
technology was Perfiltec, a company based in Caxias 
do Sul (RS) specializing in the production of extrud-
ed profiles for the construction, furniture, and auto-
motive industries, among other sectors. The interest 
in new opportunities in the market brought the two 
companies together and inspired the launch of the In-
finity line, a series of Perfiltec products based on the 
PVC/MDF composite. The new line includes outdoor 
furniture, construction applications, and the agricul-
tural market. 

"This was another case of development of a solution 
alongside our customers, with great results. We have 
combined the characteristics of PVC polymer with 
MDF powder and found a very interesting technolo-
gy for several segments. This product already has a 
large market abroad, and we expect growth in Brazil 
soon," said Wagner Ormanji, Application Engineer at 
Braskem. 

Although the appearance is similar to natural wood, 
the new PVC solution presents many important dif-
ferences and advantages, such as: increased durabil-
ity and mechanical strength, lower weight, low water 
absorption, anti-pest immunization, and flame-retar-
dant material. 

Sustainability is another strong feature of the com-
posite. During the production of the plastic wood, 
Perfiltec reuses the MDF powder of the furniture in-
dustry, a traditional sector in the Caxias do Sul region, 
which until then was wasted in the environment or in-
cinerated, at high costs. The company also offers con-
sumers a reverse logistics system in which it is able to 
collect the products of the Infinity line for recycling. 

Currently, the composite is offered exclusively by Per-
filtec as a raw material for products with prices 35% 
below the market average. With positive perspectives, 
the company and Braskem are already developing new 
applications of the composite for bodies and floors of 
buses and trucks. "The PVC/MDF composite is an inno-
vative product that has did not exist in the market a 
few years ago. With the recovery of the economy, our 
expectation is to sell between 70 and 80 metric tons of 
the composite per month, including opportunities in 
the automotive market," commented Loreci Miranda, 
Director of Perfiltec.

A pioneer in Brazil, the 
polymer blend with MDF 
powder offers advantag-
es and sustainability for 
profiles in a number of 
industry sectors
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Russia

Compounding extruder maker KraussMaffei 
Berstorff is gaining new business in Russia 
and countries in the CIS region as the Mu-

nich-based company sees a recovering economy.

Tehstroj, a Russian extruder of high density polyethylene water and gas pipes, has upgraded its existing single-lay-
er-pipe extrusion line to make single-layer pipe with the company’s three-layer head concept. The extruder/pipe 
head combination includes two KME 38-30 B/R single-screw extruders and the KM-3L-RKW 74-400 pipe head — 
equipped with the IPC internal pipe cooling system. Tehstroj can increase output to make two- and three-layer pipes 
made of HDPE and stress-resistant polyethylene.

The machinery will be installed in early 2018.

In addition, Russian-based Polymer Compound, a maker of compounds for window seals, hoses, cables and spe-
cial applications, began producing material in mid-2017 on a KMD 114-26 G-W twin-screw extruder.

And long-time KraussMaffei Berstorff customer Akfa in Uzbekistan is expanding its window profile operation — 
ordering 10 twin-screw extruders in the XS series. The machines will begin operating in mid-2018.

Art Plast, based in Tahkent, has purchased three KMD 90-32 profile extruders from KraussMaffei Berstorff. Begin-
ning in the spring of 2018, the lines will extrude window profiles.

NEWS
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Europe March 
PVC prices for CIS 
exports rise
despite fall in 
ethylene contract

MOSCOW(MRC)--European PVC producers 
have increased March export prices to the 
CIS countries despite a fall in the ethylene 

contract for the month, according to the ICIS-MRC 
Price Report.

The March ethylene contract was agreed down by 20/
tonne, which presupposes the decrease in PVC produc-
tion costs by at least 10/tonne.

Nevertheless, despite the decline in the price of the 
feedstock, many European producers announced an 
increase in export prices for supplies to CIS markets by 
10-25/tonne.

Demand for PVC from main consumers is still quite 
low due to seasonal factors, while European producers 
have not activated sales in this direction for the past 
two months.

One of the producers has deliberately kept the higher 
price level since February to limit or completely cut off 
its sales to the CIS.

Negotiations on March deliveries of suspension polyvi-
nyl chloride (SPVC) for the CIS markets were done in a 
range of 750-810/tonne FCA (free carrier), while Febru-
ary deals were done at 725-800/tonne FCA.

One of the producers has kept prices at the level of 
850-870/tonne FCA since February, but no deals were 
reported at these prices.

MRC, a partner of ICIS, produces poly-
mers news and pricing reports from 
Russia, Ukraine, Belarus, Uzbekistan 
and Kazakhstan


