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سرمقاله

ایـن روزهـا، مـا بیـش از هـر زمـان دیگـری اخبـار تـکان دهنـده، دلخـراش، گاها جیب خـراش و 
اقتصـاد خـراش را از گوشـه و کنـار اسـمی و پایتخت رسـمی کشـور عزیزمان می شـنویم. اخباری 
کـه حتـی قلـب ملت عـادت کرده به شـنیدن و دیـدن فجایع اقتصـادی، اجتماعی واخالقـی را بدرد 
مـی آورد چـه رسـد بـه مردمان نازپـرورده غربـی که حتی با صـدای تخلیـه مصالح در یـک کارگاه 
سـاختمانی هـم دچـار اسـترس میشـوند و دادگاه هـم به نفـع آنها و در دفـاع از حقوق ایشـان رأی 

کند! مـی  صادر 
ملـت مـا امـا، نـه تنهـا ایـن سـروصداها و ناحقـی هـا را جـزو نویزهـای پایـه منحنـی زندگیشـان 
پذیرفتـه انـد بلکـه حتـی به شـنیدن سـایر اخبـار تکان دهنـده دیگر هـم پیدا کـرده و کمتـر از یک 
سـاعت قطعـی آب و بـرق آزارشـان مـی دهـد و ایـن شـاید ناشـی از همـان معجـزه تکرار اسـت!

تکـرار جـرم، دزدی، فسـاد، رشـوه خـواری، بـی تعهدی و بـی اخالقی آنچنـان در کشـور ما عادی 
شـده کـه زشـتی فسـاد را به طـور کل از بین برده و شـاید در آینـده نزدیک حتی بعنـوان یک ارزش 
مـورد سـنجش و رتبـه بندی قرار گیرد. جای تأسـف اسـت که دیگر سـه هـزار میلیـارد تومان ها را 
بـرای اختـالس و دزدی محترمانـه از ملـت، کامال عـادی می پنداریـم و ارتباط منطقـی بین کودکان 
کار ،کمبـود بودجـه دولـت، تعطیلـی صنعـت و فـرار مغزها) یـا صادرات مغزهـا( را از دسـت داده 
ایـم! دیگـر حتـی نمـی دانیـم با یـک میلیارد تومـان چنـد خانواده بـی بضاعـت را می توان سـامان 
داد و احتمـاال چنـد انسـان تحصیلکـرده و کارآ، مجال تحصیل و اشـتغال در حرفـه ای که لیاقت آن 
را دارنـد از دسـت داده و از گدایـی و شیشـه پـاک کردن اتومبیـل ها به کارتن خوابهـای کنار بزرگ 
راههـا و..... تبدیـل شـده و درگوشـه ای بـی سـروصدا مـی میرنـد! تـا کی نمـی خواهیـم مدیران و 
برنامـه ریـز هـای واقعـی زمـام امـور را بدسـت گیرنـد و برنامـه هـای آبادانـی و فعالیـت را از الیه 
هـای بـاال بـه سـطوح پاییـن جامعـه هدایت کـرده و این رونـد تخریب و پوسـیدگی و مـرگ را در 

جایـی متوقف سـازند تا کل کشـور را نابود نسـازد.
"چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم!"

این ردد  را  کجا  باید فریاد زد؟                         فریاد رسی هست کسی را    هک کسی نیست؟!!!
درد از کجاسـت و درمانـش را چـه بایـد کـرد؟ همـه ایـن آیاها و چراهـا و چگونه هاسـت که ولتاژ 
مغـز را تـا حـد انفجـار بـاال مـی برد و در نهایـت آدمی را ناچار می سـازد تا بپذیـرد:        5 = 2+2

سردبیر

فرزانه خرمیان
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گزارش

چـسب سـینا
 برندی در شان نام »ایران«

میزبانـان مراسـم، بـا نظـم خاصـی مهمانـان را به داخل سـالن 
راهنمایـی مـی کردنـد چیـزی بیـش از یـک سـاعت نگذشـته 
بـود کـه صندلـی های سـالن پـر شـد از جمعیت. این مراسـم 
تفـاوت هایـی بـا مـوارد مشـابه خود داشـت چسـب سـینا با 
ظرافـت خاصـی تبلیغات و معرفـی کاالهای خـود را در قالب 

برنامـه هـای سـرگرم کننـده مانند طنـز و مسـابقه ارائـه داد تا 
نقـش ماندگارتـری از آن در ذهـن مخاطبـان ایجـاد کند. 

مراسـم بـا قرائت قرآن مجید و سـرود ملی جمهوری اسـالمی 
ایـران بـه صـورت رسـمی آغـاز شـد؛ اما نـه به روش مراسـم 
هـای مـالل آور و سـمینارهای معمول؛ مجـری هنرمندانه همه 
را بـه شـور آورد. مراسـم ترکیبی بـود از سـخنرانی های کوتاه 
مدیران چسـب سـینا و اجـرای شـوهای هنری. حتـی مدیران 
دولتـی از حضـور در این مراسـم خرسـند بودنـد و دلیل آن را 
رونـق هـر چـه بیشـتر شـهر شـیراز و اسـتان فـارس در زمینه 

رونـق اشـتغال و اقتصاد ذکـر کردند.

سـاعت 7 عصر، سه شنبه 21 شهرویور 1396؛ سالن جهاد 
دانشـگاهی  دانشگاه شـیراز، بیش از 500 نفر آمده بودند 
تـا شـادی و خاطـره این شـب در ذهنشـان باقـی بماند.

همـه ماندنـد تـا پایـان مراسـم و دسـت آخر جشـن را 
»دلچسـب« توصیـف کردنـد.

تولیـد ملـی اسـت،
بازارهـای داخلـی و صادارتـی نـام پـر آوازه »ایـران« بـر آن برچسـب خـورده اسـت.   در 
ایـن بـار در دیـار شـعر و احسـاس، میزبـان جشـن باشـکوهی بـود تـا بـا صالبـت محصـول 
خـود را بـه مردمـان مهربـان سـرزمین حافـظ و سـعدی، معرفـی کنـد... »چسـب سـینا«
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امـا ایـن برنامـه یـک آیتـم خاص و ویژه نیز داشـت. چسـب سـینا یکـی از صنعتگـران نـام آور را به عنـوان نماینده 
محصـوالت خـود در اسـتان فـارس معرفی کرد.

»داود فارسی« مدیر عامل شرکت های ایمن لوله و پارس پولیکا.

البتـه فارسـی خـود بیـش از مدیریـت چسـب سـینا در انتخـاب نمایندگی فـروش این برند، حساسـیت و وسـواس 
داشـت. وی هنگامـی کـه روی سـن قـرار گرفـت سـخنان خـود را ایـن گونه آغـاز کرد: 

»بنده نه از روی نوشته بلکه آن چه که در دل دارم بیان می کنم.« 
وی ادامه اداد: 

»بنـده اعتبار 48 سـاله خـود را به میـدان آورده ام، بنابراین نمی شـود و نمـی توانم این 
اعتبـار را بـه سـادگی هزینه کنم جز بـرای برندی معتبـر و مطمئن«.

سـخنرانان هـر کـدام دربـاره موضوعـی سـخن بـه میـان آوردند؛ جاسـبی بـه معرفـی سـابقه، محصـوالت و فعالیت 
های شـرکت چسـب سـینا پرداخـت، پورابراهیمـی بر کیفیت محصـوالت این شـرکت تاکید کرد، فارسـی هم گفت 
اگـر محصـوالت سـینا بـا کیفیـت نبـود عنـداهلل آن را معرفـی نمـی کـرد، فروغـان از اهمیـت کار تیمـی و ضرورت 
همـگام شـدن بـا تحـوالت سـخن راند و دسـت آخر عمـادی به بیان ویژگی های محصوالت شـرکت چسـب سـینا 

پرداخت.  
عقربـه هـا سـاعت 8 را نشـانه رفتـه بودند؛ حاضران در سـالن بـه احترام قرائت قرآن سـکوت اختیار کـرده و پس از 
آن همگـی قیـام کردنـد تـا بـا سـرود جمهوری اسـالمی ایـران، برنامه به صورت رسـمی آغاز شـود. نظر بـه اهمیت 

سـمینار، تالش شـده اسـت تا متن سـخنان حاضران به صورت کامل منتشـر شـود.

گزارش
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ابتدای این برنامه با پیام مدیریت چسب سینا مهندس سعید گودرزی آغاز شد.

متن پیام به شرح زیر است:
حضـار محتـرم میهمانـان عزیـز بـا عـرض سـالم و خیـر مقـدم خدمت شـما عزیـزان از این کـه دعوت 
شـرکت صنایـع چسـب سـینا را پذیرفتـه و وقـت ارزشـمند خـود را در اختیـار ایـن مجموعه قـرار داده 

سپاسـگزاریم. اید، 
موجب کمال خرسـندی اسـت که دومین همایش شـرکت، در سـال 96 را در اسـتانی مشـهور به پایگاه 

علـم و دانـش، مهـد تمـدن و تاریـخ، فرهنگ و ادب ایران اسـالمی اسـتان فارس برگزار مـی نماییم.
تمامـی همـکاران مـن در ایـن مجموعه تـالش کردند تا شـرکت کنندگان در ایـن همایش اوقاتـی به یاد 
ماندنـی را سـپری نمـوده و همچنیـن زمینـه های الزم بـرای انتقال تجـارب و اطالعات به بهترین شـکل 

ممکن فراهـم گردد.
در مجموعـه چسـب سـینا تـالش مـا همـواره معطـوف بـر تولیـد محصـوالت بـر اسـاس دانـش فنی و 

تجهیـزات پیشـرفته بـوده تـا بتوانیـم پاسـخگوی نیازهـای مصـرف کنندگان باشـیم.
نـوآوری، کیفیـت و جلـب رضایـت مشـتری، شـاخص اصلی و هـدف تمامی کارکنان شـرکت اسـت ما 
از ایـن کـه توانسـته ایـم مـورد اعتماد مشـتریان واقع گردیم بـه خود می بالیـم و همواره تـالش خواهیم 
کـرد بـا تولیـد محصوالتـی متنـوع و بـا کیفیت ممتـاز در جهت جلـب رضایـت مشـتریان گام برداریم و 
در ایـن مسـیر تجربیـات و نظـرات شـما بزرگـواران را ارج مـی نهیـم و امید داریـم با تـالش روزافزون 
زنجیـره تولیـد و عرضـه و همدلـی و همراهـی شـما عزیـزان همـواره شـاهد لبخنـد رضایـت بـر چهره 

مصـرف کننـدگان محصـوالت چسـب سـینا و صنعـت گران ایـن مرز وبوم باشـیم.
در پایان از حضور شـما سـروران  و بزرگواران و نیز نمایندگی شـرکت چسـب سـینا در اسـتان، شـرکت 

ایمـن لولـه بـه مدیریت جناب آقای فارسـی کمـال تشـکر و امتنان را ابراز مـی داریم.

مدیریت عامل
 شرکت چسب سینا
 سعید گودرزی
5 مورخه 21 شهریورماه 1396
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گزارش

پـس از خوانـدن پیـام مدیریـت چسـب 
فـروش  مدیـر  جاسـبی  مهنـدس  سـینا، 
چسـب سـینا مطالبـی را بـه شـرح زیـر 

بیـان کـرد.

مهندس جاسبی:
اسـتان فارس در اولـویت 
بـرای معرفی چسب های 
پی وی سی تایـگر اسـت.

بسیاری از شما با شرکت چسب 
سینا و محصوالت آن آشنایی 
دارید و من به اختصار درباره 

این محصوالت مطالبی را عرض 
می کنم.

فعالیـت  سـینا  چسـب  صنایـع  شـرکت 
تولیـدی خـود را از سـال 1370 بـا هدف 
تولید چسـب هـای مایع و نواری شـروع 
کـرد. ایـن مجموعـه از ابتـدای تاسـیس 
تاکنـون با رویکـرد ایجاد و حفـظ ارتباط 
موثـر و مسـتمر بـا مشـتریان توجـه بـه 
پاسـخگویی  و  هـا  خواسـته  و  نیازهـا 
رضایـت  جلـب  جهـت  در  مناسـب 
اصـل،  مهمتریـن  عنـوان  بـه  مشـتریان 
همـواره رونـد رو به رشـدی را طی کرده 
برندهـای  بـا  را  متنوعـی  محصـوالت  و 
مختلـف جهـت  بازارهای متفـاوت تولید 

نمـوده اسـت.
ایران، سـینا، تایگر، چـارق و کیهان نام 
هـای تجاری و شـناخته شـده چسـب 
شـرکت  محصـوالت  هسـتند.  سـینا 
از  مختلـف  صنایـع  در  سـینا  چسـب 
جملـه چـرم و کیـف و کفـش، چوب، 
خـودرو،  اداری،  لـوازم  و  مبلمـان 
صنعـت سـاختمان، بـرق و الکترونیک، 

و مصـارف عمومـی کاربـرد دارد.

شـرکت،  محصـول  مهمتریـن  و  اولیـن 
چسـب های صنعتی ویـژه چرم و کیف و 

کفـش بوده کـه اکنون نیز پس از گذشـت 
26 سـال همچنـان جز مهمتریـن تولیدات 
شـرکت در صنعـت کیـف و چرم اسـت.

در صنعـت خـودرو نیز شـرکت توانسـته 
اسـت بـه عنـوان تامیـن کننـده شـرکت 
های خودرو سـاز از جملـه ایران خودرو، 
سـایپا و نیـز قطعـه سـازان خـودرو، خود 

نماید. معرفـی  را 
صنعـت مبلمـان از جملـه صنایعی اسـت 
که شـرکت چسـب سـینا با تولید چسـب 
هـای قابـل اسـپری بـرای اولیـن بـار در 
ایجـاد  آن  در  را  عظیـم  تحولـی  ایـران، 
نمایـد. صنعـت بسـته بنـدی کـه شـرکت 
چسـب سـینا در آن موفـق عمـل کـرده 
اسـت و بـا عرضـه نـوار چسـب هـای با 

کیفیـت بـاال امـکان همـکاری با شـرکت 
هـای برتـر صنایـع غذایـی، مواد شـوینده 
و صنایـع دیگـر بـرای خود فراهـم نموده 

ست ا
همچنین درصنعت سـاختمان چند سـالی 
اسـت محصـوالت مرتبـط با ایـن صنعت 
کاغـذی،  بـرق،  هـای  از جملـه چسـب 
پرایمـر و لولـه و چسـب هـای پـی وی 
سـی فشـار ضعیـف عرضـه مـی گـردد و 
از سـال 1390 تولیـد چسـب هـای پـی 
وی سـی فشـار قـوی بـا نـام تایگـر آغاز 
شـد کـه در مـدت کوتاهی با بهـره گیری 
از مزایـای کیفیـت بـاال و قیمـت مناسـب 

سـهم بـازار چشـمگیری حاصل شـد.
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از سـال گذشـته همـگام بـا طـرح توسـعه کارخانـه و خطوط 
تولیـد طـرح توسـعه بازارهـای مرتبط با چسـب پی وی سـی 
تایگـر در دسـتور کار قـرار گرفـت کـه بـه لطف پـروردگار و 
بـا تکیـه بـر دانـش فنـی و کیفیت خـوب بـه این مهم دسـت 
یافتیم و امروزه اکثر شـهرهای کشـور تحت پوشـش گسـترده 

توزیـع و فروش شـرکت چسـب سـینا قـرار دارد. 
بدیهـی اسـت اسـتان فـارس به عنـوان قطب صنعتی کشـور و 
بـا توجـه به پتانسـیل باالی صنعـت سـاختمان از اولویت های 
مـا بـرای معرفـی بهتر چسـب های پی وی سـی تایگر اسـت.

امیدواریـم بتوانیـم اطالعـات ایـن محصـول را آن گونـه کـه 
شایسـته اسـت منتقـل نماییـم.

اتحادیـه  محتـرم  ریاسـت  صمیمانـه  همـکاری  از  پایـان  در 
تاسیسـات مکانیکـی سـاختمان جنـاب آقـای پورابراهیمی در 
برگـزاری ایـن همایـش و نیـز نمایندگان محترم چسـب سـینا 
در اسـتان فـارس شـرکت ایمن لولـه جناب آقای فارسـی  در 
زمینه چسـب های پی وی سـی و نیز فروشـگاه محترم مهدی 
در زمینـه چسـب و ابـزار، قدردانـی و تشـکر نمـوده و همین 
طـور از حضور شـما سـروران ارجمنـد کمال تشـکر را داریم. 

پور ابراهیمی:
کیفیت چسب سینا در اجرا حرف اول

 را می زند

سـپس در ادامـه ایـن برنامـه، مهنـدس پورابراهیمـی رئیس 
اتحادیـه تاسیسـات مکانیکـی سـاختمان، سـخنانی را ایفـاد 
کـرد. وی در ابتـدا بـا تشـکر از حضـور مسـئوالن حاضـر، 
اعضـای اتحادیـه تاسیسـات مکانیـک سـاختمان شـیراز و 
همچنین آقای داود فارسـی، از شـرکت چسـب سـینا برای 

برگـزاری ایـن سـمینار قدردانـی کرد.
وی اظهـار داشـت: هـدف مـا از ایـن سـمینار آن بـود که با 
یـک تیـر دو نشـان بزنیم و بگوییـم کیفیت چسـب در اجرا 
حـرف اول را مـی زنـد. بنـده عنوان کـرده ام که تأسیسـات 
قلـب سـاختمان اسـت و بایـد از جنس بـا کیفیت اسـتفاده 

. شود
پورابراهیمـی ادامـه داد: در کمیسـیون فنـی از همکارانمـان 
خواسـتم تا این مسـئله رصد شـود که اگر قرار اسـت برای 
چسـب سـینا اسپانسـر داشـته باشـیم، چه وزن و پتانسـیلی 

وجـود دارد چـون ایـن جنس بسـیار باکیفیتی اسـت.

داود فارسی: 
چسب سینا اگر محصول خوبی نبود،
 48 سال سابقه را  زیر سوال نمی بردم

مراسـم با سـخنان داود فارسـی کـه نمایندگی چسـب پی وی 
سـی تایگـر سـینا را بر عهـده گرفته اسـت، ادامـه یافت.

مـن از روی نوشـته حـرف نمـی زنـم و هر چـه در دلم وجود 
دارد را بیـان مـی کنم. من 48 سـال اسـت که در اسـتان فارس 
فعالیت می کنم. اکنون 70 سـال دارم. پس از 48 سـال سـابقه 
کار خواسـتم چسـب سـینا را ایـن طـور معرفـی کنـم کـه اگر 
محصـوالت چسـب سـینا خـوب  نبـود، مـن هیچ گاه سـابقه 
دو برنـد کارخانجاتـم یعنـی ایمـن لوله و پارس پولیـکا را زیر 

بردم. نمی  سـوال 
روزی 12 سـاعت فعالیـت انجـام مـی دهم و حدود یک سـال 
و انـدی اسـت کـه ایـن محصـول را تبلیـغ می کنم چـون می 

دانـم جنس خوبی اسـت.
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فروغان:
چسب سینا مایه افتخار ملی است

فروغـان نایـب رئیـس اتـاق اصنـاف نیـز در ایـن 
همایـش بـه بیـان مطالبـی پرداخـت. وی در ابتدا با 
اشـاره به سـخنان داود فارسـی که چسـب سـینا را 
بهتریـن معرفـی کـرد، گفـت: امـروز ما نیـاز داریم 
تـا بهتر حرکـت کنیم، داشـته هایمـان را ارج بنهیم 
و تفکـر و حرکـت ایرانـی خـود را بهتـر کنیـم. مـا 
در واقعیتـی قـرار گرفتـه ایـم کـه جهـان بـه دنبال 
فنـاوری هـای آی تـی  سـرعت بسـیاری در پیـش 
گرفته اسـت. بیش از بیسـت سال اسـت که آی تی 
فراگیـر شـده و تغییراتی در کسـب و کار و فعالیت 

هـا ا یجـاد کرده اسـت.
وی ادامه داد: در کسـب و کار سـنتی صنعت تغییر 
بسـیار آرام اسـت. از حـدود بیسـت سـال پیش که 
آی تی سـرعت گرفت سـرعت فنـاوری و تغییرات 
بسـیار زیاد شـد. ما شـاهد ایـن تغییرات سـریع در 
حـوزه سـاختمان هسـتیم بـه طـور مثال تاسیسـات 
سـاختمان در بیسـت سـال پیش بسیار سـاده و تنها 
لولـه کشـی و در نهایت آبگرمکـن و کولرهای آبی 

بود.
فروغـان افـزود: بـا شـتاب گرفتـن ایـن تغییـرات، 
ایجـاد تغییـر در کار کارگـر، کارمنـد و متخصـص 
لولـه کشـی ضـرورت پیـدا کـرده و همـه بایـد بـا 
سـرعت تکنولوژی حرکت خـود را هماهنگ کنند. 
تغییـرات تکنولـوژی سـبب منزوی شـدن برخی از 
شـرکت هـا کـه بـه شـیوه سـنتی بـه فعالیـت خود 
ادامـه مـی دادنـد شـد. چـون نخواسـتند همـگام با 

تغییـرات پیـش بروند.
وی بـا تاکیـد بـر سـرعت تکنولوژی و ایـن که این 
موضـوع مـا را  عقـب انداخته اسـت، عنـوان کرد: 
امـروز مـا بایـد بسـیاری از نیازهایمـان را از خارج 
وارد کنیـم. بسـیاری از همـکاران کـه در گذشـته 
در کار خـود متخصـص بودنـد، اینـک متخصـص 
نیسـتند؛ چـون با علـم روز همگام نشـده انـد. اگر 
بـه همیـن شـکل پیـش بـرود، تا چنـد سـال آینده 
تأسیسـات زندگـی امـروز  ما با گذشـته قابل قیاس 

بود.  نخوهـد 
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ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: امـروز انسـان مصنوعی سـاخته 
می شـود و شـبیه سـازی انجـام می دهـد. امروز زمانی اسـت 
کـه سـرعت انتقال اطالعـات حرف اول را مـی زند و پردازش 

همـه ابعـاد در زندگی ما جریـان دارد.
فروغـان بـا تاکیـد بر امـر آمـوزش، اظهار داشـت: مـا نباید از 
آمـوزش هراسـی داشـته باشـیم. آمـوزش مـا را قوی مـی کند 
و بـه مـا مـی گویـد که مـا نیازمندتریـم و بایـد این نیـاز را به 

داشـته تبدیـل کنیم.
انسـان  هـر  داشـت:  اظهـار  خودبـاوری  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
توانمنـدی هایـی بسـیاری دارد کـه خودش از آن غافل اسـت. 
مسـئله صنعـت در کشـور مـا در طـول چندین سـال گذشـته 
بنـا بـه دالیـل مختلـف جنـگ و تحریـم و ... عقـب مانـده 
اسـت. وضعیـت اقتصـادی مـا امـروز مناسـب نیسـت امـروز 
بیشـتر تولیدکننـدگان مشـکل مالـی دارنـد و قیمت تمام شـده 
محصـوالت بسـیار زیـاد اسـت. کسـانی کـه  در ایـن عرصـه 

وارد مـی شـوند با علم بـه این کـه تولید کار 
بسـیار سـختی اسـت باید بـه عنـوان قهرمان 
ملـی از آنها یاد شـود. این افراد قابل سـتایش 
هسـتند. بسـیاری از دوسـتان هسـتند که پول 
بسـیار زیادی را در بانک ها گذاشـته و سـود 

آن را دریافـت مـی کنند.
رئیـس اتـاق اصنـاف در بخـش دیگـری از 
سـخنان خـود اظهـار داشـت:  بـا همـکاری، 

را  تولیدکننـده  تـوان  مـی  ایرانـی  کاالی  بـه خریـد  تشـویق 
ترغیـب کـرد تـا قیمـت تمام شـده را کاهش دهـد و وارد یک 

عرصـه رقابتـی شـود. ایـن موضوع بـرای هر دو طـرف خوب 
. ست ا

فروغـان بـا اظهـار خرسـندی از حضـور و فعالیـت کارخانـه 
چسـب سـینا آن را مایـه غرور ملی دانسـت و گفـت: می دانم 
کسـانی هسـتند کـه بـه فکر مـردم هسـتند. از طـرف دیگر در 
بحـث فنـاوری هـای جدیـد بایـد تالش کنیـم و همـه درکنار 
هـم حرکـت کنیـم و کارخانـه سـینا هم بایـد با فنـاوری های 
جدیـد خـودش را همـراه کند که حتمـا ایـن کار را انجام داده 

است.
بـه ایـن روش مـی توانـد بـا کاالهـای مشـابه خارجـی خـود 
رقابـت کنـد. وی بـا ضـروری خوانـدن کار تیمـی، افـزود: ما 
کار تیمـی را فـرا نگرفته ایـم چون اجباری نداشـتیم، اما امروز 
مـا نیازمنـد کار تیمـی هسـتیم. باید هـر چند نفر و گـروه های 
مختلـف صنعتـی تبدیـل بـه تیـم واحـد شـویم. تنهـا در ایـن 
صـورت مـی توانیـم بقا داشـته باشـیم و در چرخ اقتصـاد دنیا 
چـرخ ما هم حرکـت کند.  وی 
افـزود: اگـر بخواهیم در شـیراز 
تیمـی  کار  بایـد  باشـیم  موفـق 
نمـی  نفـر  یـک  دهیـم.  انجـام 
توانـد از عهـده کارهـا براید اما 
چنـد نفـر و چنـد شـرکت در 
یک گـروه مـی توانند یـک تیم 

باشـند. کارآمد 
فروغـان بـا اظهـار قدردانـی از آقـای فارسـی و طیـران، ایـن 
افـراد را شـخصیت های ارزشـمند بـرای شـیراز توصیف کرد 
و گفت: کسـی که 
تهـران را رها  می 
کنـد و بـه شـیراز 
تمـام  و  آیـد  مـی 
انـرژی  و  فکـر 
هـای  داشـته  و 
خـود را در شـیراز 
خالصـه مـی کنـد 
را  درآمـدش  و 
هزینـه  درشـیراز 
قابـل  کنـد،  مـی 

اسـت. سـتایش 

گزارش

موفـق  شـیراز  در  بخواهیـم  اگـر 
باشـیم باید کار تیمـی انجام دهیم. 
یک نفـر نمـی تواند همـه کاری را 
انجـام دهـد امـا چنـد نفـر و چند 
شـرکت در یـک گـروه مـی توانند 

یـک تیـم کارآمد باشـند.

ادامه این گزارش
 در شماره بعدی...
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تجارت ایران و عراق در چرخه رکود و رونق

مصالح ساختمانی
رتبه سوم صادرات ایران به عراق
◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان 

لولـه و اتصـاالت پی وی سـی،
محمدرضـا زاده  ابراهیـم  از  نقـل  بـه  ایـران  روزنامـه   
گزارشـی  عـراق  در  ایـران  بازرگانـی  سـابق  رایـزن 
کـه  کـرد  منتشـر  عـراق  صـادرات  بـازار  وضعیـت  از 
خوانیـد. مـی  ادامـه  در  را  آن  از  هایـی  بخـش  چکیـده 

• صـادرات ایـران بـه عـراق پس از 2سـال متوالـی کاهش، در 
4 ماهـه اول امسـال 6/5 درصـد افزایـش یافت.

و  می کننـد  نامطلـوب صحبـت  شـرایط  از  صادرکننـدگان   •
معتقدنـد کشـورهای ترکیـه و چیـن بزودی این بـازار را هم از 

تولیدکننـدگان ایرانـی می گیرنـد 
اسـتراتژی  نداشـتن  عـراق:  بـه  صـادارت  کاهـش  دالیـل   •
اقتصـادی مناسـب در همـکاری بیـن ایـران و عـراق، بی ثباتی 
قوانیـن در عـراق، تغییـر روزانـه هزینه های صـدور کاال، تعداد 

محـدود ترخیـص کاران گمرک عراق 
و تعرفه هـای بـاال بـرای کامیون هـای 

ایرانی. 
• قـرار بـود براسـاس برنامـه تدویـن 
شـده، تجـارت ایـران با عـراق پس از 
5 سـال، بـه 15 میلیـارد دالر برسـد، 

برقـرار شـود، کنسرسـیوم  بیـن دو کشـور  تعرفـه ترجیحـی 
مشـترک حمل ونقـل، بیمـه، بانـک و… تشـکیل شـود، لغـو 
روادیـد صـورت گیـرد و… امـا اتفاقاتـی افتـاده کـه عمـاًل 

نتوانسـتیم ایـن اهـداف را محقـق کنیـم.
• میـزان صـادرات کاالهـای ایرانی بـه عراق در مـدت 4 ماهه 
امسـال در مقایسـه بـا سـال گذشـته 6/5 درصد افزایـش یافته 
اسـت.لذا در ایـن رقـم رنـگ و بویـی از کاهش وجـود ندارد.
در حـال حاضـر صـادرات موادغذایی، محصوالت کشـاورزی 
و مصالح سـاختمانی رتبه اول تا سـوم صادرات ایران اسـت.« 
• پـول کاالهایـی کـه بخش خصوصـی به عراق صـادر می کند 
بـه صـورت نقـد در مـرز می گیـرد و البتـه در برخـی از موارد 
بـا توجه بـه توافقات صـورت گرفتـه در فرصـت معین بدهی 

)پیـش پرداخـت همـواره وجـود دارد(پرداخـت می شـود.در 
مـورد دولت تأخیـر در پرداخت زیاد اسـت.از آنجـا که دولت 
عـراق کسـری بودجـه دارد در تسـویه بـا شـرکت های دولتـی 

دچار مشـکل می شـود.«
• اسـتقبال از مـواد غذایـی ایـران زیاد اسـت و دلیـل اصلی آن 
موضـوع ذبـح اسـالمی اسـت در این میـان چین بسـیار تالش 
می کنـد کـه در ایـن زمینـه جـای تجـار ایرانـی را بگیـرد لـذا 
سـال ها اسـت کـه بـه تولیدکننـدگان ایرانی می گویـم در عراق 
نمایندگـی و پخـش ایجاد کنند تا حضورشـان تثبیت شـود اما 

هنـوز تولیدکننـدگان در این عرصـه ورود نکردند.«
• اکنـون سـه کشـور در بـازار عراق حضـور فعاالنـه دارند که 
در ایـن میـان سـهم ترکیه 22درصـد، چین 20 درصـد و ایران 
21 درصد اسـت.این در حالی اسـت که پنج سـال پیش سـهم 

ایـران 9 درصـد و ترکیـه 25درصد بود.
تجـارت جهانـی  سـازمان  نیـز  اخیـراً   •
ارائـه  عـراق  بـا  مبـادالت  از  گزارشـی 
کـرده اسـت.در ایـن گزارش آمده اسـت: 
بـر  تکیـه  بـا  عـراق  جنـگ زده  »کشـور 
درآمدهـای نفتـی سرشـار خـود جایـگاه سـومین واردکننـده 
بـزرگ کاال را در بیـن همسـایگان ایـران بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. ایـران بـا صـادرات بیـش از 6 میلیـارد دالر کاال به 
عـراق، سـومین صادرکننـده بـزرگ بـه این کشـور محسـوب 
می شـود؛ هرچنـد ایـن آمار بـه همان دلیلـی که قباًل گفته شـد 
)عـدم عضویت هر دو کشـور در سـازمان تجـارت جهانی( در 
پایگاه هـای اطالعاتـی زیرمجموعه WTO درج نشـده اسـت. 
بـا پایـان قریب الوقـوع جنـگ داخلـی عـراق و آغـاز رونـد 
بازسـازی مناطـق آسـیب دیده، قطعـًا واردات عـراق از دیگـر 
کشـورها افزایـش خواهـد یافـت و ایـران باید از ایـن فرصت 

بـه نحـو احسـن اسـتفاده کند.«
• یکـی از بخش هـا کـه صـادرات آن به عراق به صفر رسـیده، 

است. خودرو 

رویدادها

عـراق  بـازار  در  کشـور  سـه  اکنـون 
ایـن  در  کـه  دارنـد  فعاالنـه  حضـور 
چیـن  22درصـد،  ترکیـه  سـهم  میـان 
20 درصـد و ایـران 21 درصـد اسـت
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ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادارت

انجمـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه    ◀
تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی،
ایـن همایـش با حضور مشـاور نخسـت وزیـر عراق 
در امـور اقتصـادی، رایـزن بازرگانـی افغانسـتان در 
ایـران، دبیـر کل اتـاق بازرگانی ایران و عـراق، رئیس 
هیئـت مدیـره انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک ایران 
و جمـع زیـادی از بازارگانـان و تولیدکننـدگان سـه 
کشـور ایـران، عـراق  و افغانسـتان، شـب گذشـته 3 
مهـر 1396 در شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی ایران 

شـد. برگزار 

رویدادها

متن کامل سخنان عباسعلی متوسلیان در این همایش در ادامه می آید. 

مدیـره  هیئـت  رئیـس  متوسـلیان  عباسـعلی 
ایـران انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک 

صنعـت  صادراتـی  بـازار  شـناخت  همایـش  در   
عـراق،  و  افغانسـتان  کشـورهای  پالسـتیک 
پیشـنهادهای خـود را برای توسـعه صـادارت به این 

داد. ارائـه  کشـورها 

پیـش از آغـاز سـخن بر خـود الزم مـی دانم تـا قدردانی ویژه ای داشـته 
باشـم از مدیر عامل محترم شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی ایران سـرکار 
خانـم مهنـدس شـاهدایی ارجمنـد و دیگـر مدیـران معزز حاضـر در این 

مراسـم کـه تـوان خود را بـرای اعتالی صنعـت به کار بسـته اند.
 

خانم ها و آقایان!
همـه اسـتحضار داریـد که  دو کشـور افغانسـتان و عراق در طـول تاریخ 
بـرای ایـران از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بوده انـد؛ وجود اشـتراکات 
فرهنگـی، تاریخـی، دینـی و... بر اهمیت ایـن همسـایگان در حوزه های 
مختلـف افـزوده اسـت. ایـران در سـال هـای پر آشـوب منطقـه، همواره 
بـه یـاری کشـورهای منطقـه بـه ویژه ایـن دو کشـور شـتافته و در جنگ 
هـای ویرانگـر، مامنـی آرام و امیـن بـرای مردمـان آنهـا بوده اسـت. همه 
مـی دانیـد کـه ایران عزیـز با برنـد »مهمـان نوازی« در دنیا شـهره اسـت 

و مـا بـدان مفتخریم.
امـا در راسـتای همیـن حسـن همجـواری، خدمـات دیگری کـه از ایران 
بـه کشـورهای افغانسـتان و عراق ارائـه خواهد بود صـدور خدمات فنی، 
مهندسـی و کاالهـای بـا کیفیـت کشـورمان اسـت. البته اصـول اقتصادی 
در حـوزه صـادارت و واردات همـواره به تعـادل در تـراز خارجی تاکید 
دارد و مـا هـم پیگیـر آن هسـتیم. ایـران نیز بـازار خوب و مناسـبی برای 

واردات کاال از دو کشـور همسـایه است.
 بـدون تردید ورود به بازار کشـورهای همسـایه بایـد در اولویت اهداف 
مـا بـه ویـژه در حـوزه دیپلماسـی اقتصـادی ایـران قـرار گیـرد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه آمارهـای بخـش تجـارت نشـان از دسـتاوردهای نـه 
چنـدان چشـمگیر بـه ویـژه در بخـش صـادرات به ایـن دو کشـور دارد.
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هـر  بـازار  بـه  ورود  کـه  اسـت  بدیهـی 
کشـوری مستلزم شـناخت و مطالعه دقیق 
و تخصصـی آن جامعـه در بخـش هـای 
مختلف اسـت بـه عبارتی نمـی توان یک 
بازارهـای هـدف  بـرای همـه  نسـخه را 
صادارتی نوشـت. عـراق و افغانسـتان نیز 
هـر کـردام شـرایط و الزامات ویـژه خود 
را دارنـد. کـه بـه برخـی از ایـن ویژگـی 
هـای خـاص بـه صـورت اختصار اشـاره 

شـود.  می 
بـازار  دو  بـه  پرداختـن  از  پیـش  امـا 
از  کلـی  آمـاری  عـراق  و  افغانسـتان 
وضعیـت را تقدیـم حضـار ارجمنـد مـی 

یـم. نما
بر اسـاس آمار سازمان توسـعه و تجارت 
مـواد  میـزان صـادرات  وزارت صنعـت، 
اولیـه پلیمـری طـی 12 مـاه سـال 95، از 
نظـر ارزشـی معادل 3620 میلیـون دالر و 
از نظـر وزنی معادل 3028 هـزار تن بوده 
اسـت کـه نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 
قبـل 4 درصـد از نظر ارزشـی کاهش و 7 
درصـد از نظر وزنی رشـد داشـته اسـت.
مصنوعـات  میـزان صـادرات  همچنیـن   
پلیمـری طـی سـال 1395 از نظر ارزشـی 
معـادل 949 میلیـون دالر و از نظـر وزنی 
معـادل 355 هـزار تـن بوده که نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبل حـدود 20 درصد 
بـه جهـت ارزشـی و 24 درصـد از نظـر 

وزنی رشـد داشـته اسـت.
کشـورهای چیـن، امارات، بلژیـک، ترکیه 
بازارهـای  و عـراق در زمـره بزرگتریـن 
هـدف صادراتـی ایـن محصـوالت قـرار 
دارنـد . سـهم افغانسـتان از کل صـادرات 

مـواد اولیـه و محصـوالت پلیمـری 210 
میلیـون دالر و عراق تنهـا 81 میلیون دالر 
اسـت کـه ایـن دو کشـور در مجموع 1 و 
نیـم درصـد از سـهم کل صـادرات سـال 

95  را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
اکنـون بـه ایـن موضـوع مهـم خواهیـم 
همسـایه  کشـور  دو  سـهم  کـه  رسـید 
افغانسـتان و عراق از ایـن میزان صادارت 

بـه چـه انـدازه اسـت:

افـغانستـان

بـرای  بسـتر  و  زمینـه  حاضـر  حـال  در 
افغانسـتان مهیـا اسـت  ورود بـه کشـور 
افغانسـتان بـه لحـاظ سیاسـی در مرحلـه 
گـذار بـه سـمت ثبـات و اسـتقرار امنیت 
قـرار دارد. زبـان بیشـتر مردمـان آن دیـار 
فارسـی بـوده و البتـه عالقمنـدی آنهـا به 
کاالهای ایرانی نیز بسـیار مشـهود اسـت. 
افغانسـتان در سـازمان هـاي بیـن المللـی 
کـه  دارد  عضویـت  مهمـی  اي  ومنطقـه 
مـی تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:  
سـازمان همـکار هـاي منطقـه ای )اکـو(، 
سـازمان تجـارت جهانی، یونسـکو، بانک 
کنفـراس  سـازمان  اسـالمی،  اکتشـافات 
اسـالمی، صندوق بین المللـی پول، بانک 
توسـعه آسیایی، سـازمان کشـورهاي غیر 
متعهـد، طـرح کلمبو، کمیسـیون اقتصادی 
و  آسـیا  بـراي  متحـد  ملـل  واجتماعـی 

آرام. اقیانوسـیه 
بر اسـاس آمـار سـازمان توسـعه تجارت 
بـر  افغانسـتان  وارداتـی  شـرکای  ایـران 
از؛  بودنـد  عبـارت  منبـع  همـان  اسـاس 

 ،4/38% ایـران: 
 ،8/25% پاکسـتان: 
 ،4/17% آمریـکا: 
 ،4/8% روسـیه: 
 ،8/5% انگلیـس: 
،5/5% هنـد:       
 ،4/5% چیـن: 
 5/4% قزاقسـتان:  
.%4/3 آلمـان:   
 همچنین بر اسـاس 
سـازمان  آمـار 
اولیـه  توسـعه تجـارت، صـادرات مـواد 
پلیمـری ایـران بـه افغانسـتان در 5 ماهـه 
از  میلیـون دالر و  اول سـال جـاری 25 
نظـر وزن 21 هـزار تـن بـوده اسـت کـه 
در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1395 
بـه لحـاظ ارزش 32 درصـد و بـه لحـاظ 
مـی  نشـان  را  رشـد  درصـد   24 وزن 
دهـد. در بخـش محصـوالت پلیمـری در 
همیـن بـازه زمانـی بـه لحـاظ ارزش 42 
میلیـون دالر و بـه لحـاظ وزن 15 هـزار 
تـن بـوده اسـت کـه در مقایسـه بـا مدت 
مشـابه سـال گذشـته بـه لحـاظ ارزش 8 
و بـه لحـاظ وزنی 7 درصد رشـد داشـته 
ایـم. در نهایـت در مجمـوع مـواد اولیـه 
و محصـوالت پلیمـری بـه لحـاظ ارزش 
67 میلیـون دالر و از نظـر وزن 36 هـزار 
تـن بـوده اسـت کـه در هـر دو بخـش 
در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1395 

حـدود 16 درصـد رشـد وجـود دارد.
افغانسـتان در سـال حـدود 300 میلیـون 
دارد  پلیمـری  محصـوالت  واردات  دالر 
کـه ایـران در 5 ماهه نخسـت امسـال 42 
صـادرات  کشـور  ایـن  بـه  دالر  میلیـون 

داشـته اسـت.
نکتـه ای کـه  آمـار فـوق  بـه  بـا توجـه 
بایـد روی آن تاکیـد شـود ایـن کـه  باید 
برنامـه هـای خـود را به سـمت صادارت 
بیشـتر  افـزوده  ارزش  بـا  محصـوالت 
سـاماندهی کنیـم و ایـن نیازمنـد تعامل و 
همـکاری بیشـتر هـر دو بخـش دولتی به 
ویـژه شـرکت ملی صنایـع پتروشـیمی و 

تشـکل هـای تخصصـی اسـت.
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برگـزاری  بـه  بایـد  زمینـه  همیـن  در 
پاویـون انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک 
پالسـت  افغـان  نمایشـگاه  در  ایـران 
در سـال گذشـته اشـاره کـرد. در ایـن 
کشـور   7 از  شـرکت   95 نمایشـگاه 
حضـور داشـتند کـه کشـور ایـران با 44 
شـرکت، بیشـترین تعـداد غرفـه گـذار 
را داشـت. این نمایشـگاه دسـتاوردهای 
مشـهودی هـم بـرای صنایـع باال دسـتی 
و هـم صنایـع تکمیلـی به دنبال داشـت 
در  تـوان  مـی  را  آن  هـای  نشـانه  کـه 
آمـار فـوق مشـاهده کـرد. و مهمتـر از 
افغـان  نمایشـگاه  برگـزاری  تـداوم  آن، 
پالسـت بـه صـورت منظـم و البتـه بـا 
برنامـه و اهدافـی از پیـش تعریف شـده 
اسـت. انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک 
ایـران آمادگـی خـود را بـرای ادامـه و 
برگـزاری دوره ای ایـن پاویـون اعـالم 
خواسـتار  زمینـه  ایـن  در  و  دارد  مـی 
حمایـت همـه جانبـه مسـئوالن محتـرم 
شـرکت ملی صنایـع پتروشـیمی ایران و 

سـازمان توسـعه تجـارت اسـت.
انجمـن ملی صنایع پالسـتیک ایـران در 

سال گذشـته همایش 
صـادارت محصوالت 
کشـور  بـه  پلیمـری 
افغانسـتان را برگـزار 
کـرد کـه بـا اسـتقبال 
بسـیار خوب خانواده 
صنعـت و عالقمندان 
به ایـن حـوزه روبرو 
برگـزاری  شـد. 
چنیـن دوره هایـی با 
تغییـرات  بـه  توجـه 
و  بازارهـا  سـریع 
حضـور جـدی رقبـا 
دیگـر  مشـارکت  بـا 

بخـش هـای دولتـی از جملـه سـازمان 
توسـعه تجـارت امـری ضـرور اسـت.

عـراق

 بسـیاری از مـواردی کـه بـرای کشـور 
افغانسـتان بیان شـد در خصـوص عراق 
نیـز صـدق پیدا مـی کنـد. بـدون تردید 
عـراق یکـی از بازارهـای مهـم و هدف 
کشـور  ایـن  اسـت.  ایـران  صادراتـی 
جنگ هـای فرسایشـی بسـیاری را چند 
سـال اخیر پشـت سـر نهـاده و اکنـون با 
افـول حضـور داعـش و فروکـش کردن 
جنـگ، موضـوع بازسـازی مناطق جنگ 
زده مطـرح اسـت. ذکـر ایـن نکتـه مهم 
حضـور  همـواره  مـا  چـه  اگـر  اسـت 
جـدی در بـازار ایـن کشـور داشـته ایم 
اما بـه دلیل برخی از اشـتباهات بخشـی 
بـه  بـازار  ایـن  در  را  خـود  سـهم  از 
کشـورهای دیگـر ماننـد ترکیـه و چیـن 

ایم. کـرده  واگـذار 
امـا در حـوزه صـادارت مـواد اولیـه و 
آمـار  اسـاس  بـر  پلیمـری  محصـوالت 

سـازمان توسـعه و تجـارت در 5 ماهـه 
اول سـال جـاری در بخـش مـواد اولیـه 
پلیمـری به لحـاظ ارزش 62 میلیون دالر 
و بـه لحـاظ وزن 54 هزار تـن صادارت 
وجـود داشـته اسـت کـه در مقایسـه بـا 
مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه لحـاظ 
ارزش 32 درصـد و بـه لحـاظ وزن 80 
درصـد رشـد را  داشـته ایـم. همچنیـن 
در بخـش محصوالت پلیمـری در همین 
بـازه زمانی به لحـاظ ارزش 205 میلیون 
دالر و بـه لحـاظ وزن 74 هـزار تـن بـه 
عراق صادارت داشـتیم که در مقایسـه با 
5 ماهـه اول سـال 1395 به لحاظ ارزش 
37 درصـد و بـه لحـاظ وزن 42 درصـد 
رشـد را شـاهد هسـتیم و در مجمـوع 
مـواد اولیـه و محصوالت پلیمـری در 5 
ماهـه نخسـت امسـال بـه لحـاظ ارزش 
265 میلیـون دالر و بـه لحـاظ وزن 128 
هـزار تـن بـه عـراق صـادرات وجـود 
داشـته اسـت کـه در مقایسـه بـا مـدت 
مشـابه سـال 1395 به لحاظ ارزش   35 
درصـد و به لحاظ وزن 56 درصد رشـد 

هستیم. شـاهد  را 
همـان گونه که در بخش 
افغانسـتان بـه ضـرورت 
برگزاری نمایشـگاه های 
تخصصـی، همایـش هـا 
جلسـه  برگـزاری  و 
هـای رو در روی تجـار 
و تولیدکننـدگان هـر دو 
کشـور اشاره شـد، برای 
عـراق نیز اجـرای چنین 
ضـروری  هایـی  برنامـه 

. ست ا

رویدادها
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حضار گرامی!

پـس از بیـان ایـن مـوارد و بـا توجـه بـه سیاسـت جمهـوری 
اسـالمی ایـران در خصـوص اقتصـاد مقاومتی، ذکـر چند نکته 

و پیشـنهاد را ضـروری مـی دانم.
 

* جمهـوری اسـالمی ایـران، تـا کنون  سـرمایه گـذاری های 
کالنـی بـرای تثبیـت و اسـتقرار امنیـت بـه لحـاظ مـادی و 
انسـانی در دو کشـور افغانسـتان و عـراق هزینـه کرده اسـت، 
در حالـی کـه بیشـترین مراودات تجـاری با این همسـایگان را 

کشـورهای دیگـری در اختیـار دارند.  
 

در  تـوان  مـی  را  علـت   *
نارسـایی  ماننـد؛  مشـکالتی 
پیچیـده  فراینـد  قوانیـن، 
تبـادل  مشـکالت  صـادرات، 
هـای  توافقنامـه  عـدم  پـول، 
الزم بـا دو کشـور مزبـور در 
حـوزه تجارت و مـواردی از 
این دسـت جسـتجو کـرد که 
اهمیـت بـه سـزایی در حجم 
دارنـد؛  تجـاری  مـراودات 
امـا در ایـن میـان، دو عامـل 
نقـش پـر رنـگ تـری دارند. 
نخسـت وزارت امور خارجه 
دیپلماسـی  کـردن  فعـال  در 
اقتصـادی و دوم نقـش خـود 
بخـش خصوصـی در صـادر 
کـردن محصولـی بـا قیمت و 

رقابتـی. کیفیـت 
 

* سـازمان توسـعه تجـارت در بخشـی از گـزارش خـود بـه 
برخـی از الزامـات مـورد نیـاز جهت تحقـق اهـداف کمی در 
گـروه پتروشـیمی اشـاره کـرده اسـت از جملـه، تبییـن تعرفه 
هـای کارشناسـی شـده بـرای کاالهـای وارداتـی بـه منظـور 
جلوگیـری از واردات کاالهای مصرفـی )مصنوعات پلیمری(، 
معـاف نمـودن صادرکننـدگان نمونـه، تثبیـت قیمـت و حفـظ 
کیفیـت مـواد اولیـه و محصوالت، تسـهیل در اسـترداد مالیات 
بـر ارزش افـزوده صـادارت، تسـهیل فراینـد صـادرات ماننـد 
کسـب مجوزها، تجهیز آزمایشـگاه هـای اسـتاندارد در مبادی 
خروجـی و مـواردی از ایـن دسـت. این نـکات دارای اهمیت 
و اولویـت بسـیار زیـادی هسـتند کـه در تسـریع و افزایـش 

میـزان صادراتـت نقـش مهمـی دارند.

رویدادها
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پتانسیل صنعت پالستیک کشور

نگاهـی بـه ظرفیـت هـای صنایـع تکمیلـی پالسـتیک کشـور 
نشـان از فاصلـه ایـن صنعـت تـا جایـگاه واقعـی خـود دارد. 
بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده، تولید محصـوالت پلیمـری در 
صنایـع پتروشـیمی ایـران حـدود 8.4 میلیـون تـن بـوده کـه 
در صـورت تکمیـل و بهره بـرداری از طرح هـای در دسـت 
اجـرا ایـن ظرفیـت تـا پایـان برنامه ششـم توسـعه، 50 درصد 
افزایـش خواهـد یافـت. ایـن میـزان تولیـد در حالی اسـت که 
میـزان جـذب مـواد اولیـه پلیمـری در داخـل  کشـور در حال 
حاضـر کمتـر از 50 درصـد اسـت. پرسـش مهـم این کـه چرا 
تـوان جـذب مـواد پلیمـری در داخـل کشـور بـه ایـن میـزان 
انـدک اسـت؟ متاسـفانه تولیدکننـدگان کنونی به دلیل شـرایط 
حاکـم بـر بازارهـای داخلـی و همچنیـن مشـکالت در حوزه 
صـادرات، تنهـا بـا 50 درصـد ظرفیت خـود فعالیت مـی کنند 
و شـاید بسـیاری از آنهـا تنهـا بـه دلیـل روشـن مانـدن چراغ 
کارخانـه و تعهـد بـه پرسـنل خـود بـه پیمـودن ایـن راه ادامه 

دهند. مـی 
جالـب ایـن کـه ایـن صنعـت می توانـد ارزش افـزوده را در 
برخـی از محصـوالت تـا 30 درصـد  ایجاد کنـد و انگیزه الزم 
بـرای سـرمایه گذاری را بـه خوبـی فراهـم کنـد. بـدون شـک 
یکـی از راه هـای بـرون رفـت وضعیـت فعلی صنایـع تبدیلی 

پلیمـر کشـور، رونـق و توسـعه بخـش صادرات اسـت.

خانم ها و آقایان

بنـده بـه نمایندگـی از انجمـن ملی صنایـع پالسـتیک و پلیمر 
ایـران بـه عنـوان بزرگترین تشـکل تخصصی این حـوزه چند 

پیشـنهاد و راهـکار را تقدیم مـی نمایم.

 
1- تشـکیل کنسرسـیوم صادراتی: در حال حاضر بسـیاری 
از تولیدکننـدگان محصـوالت پلیمری کـه دارای محصولی 
بـا کیفیت هسـتنند، واحدهـای کوچک بوده که بـه تنهایی 
تـوان الزم را بـرای ورود بـه بـازار افغانسـتان و عـراق  
ندارنـد و تشـکیل یـک کنسرسـیوم صادارتی مـی تواند به 

ایـن امر کمـک کند.
2- ایجـاد کمیتـه تخصصی صادرات محصـوالت پلیمری: 
ترکیـب ایـن کمیته مـی تواند شـامل نماینـده انجمن ملی 
صنایع پالسـتیک و پلیمـر ایران به عنوان بزرگترین تشـکل 
تخصصـی ایـن حـوزه، نماینده دفتر توسـعه صنایـع پایین 
دسـتی شـرکت ملـی پتروشـیمی ایـران، نماینده سـازمان 
توسـعه و تجـارت ایـران، نماینده سـازمان گمـرک ایران، 
نماینـده وزارت بازرگانـی و نماینده اتـاق بازرگانی ایران، 
باشـد. این کمیته در گام نخسـت به تدوین راهبرد توسـعه 
صـادرات محصـوالت پلیمـری بـا محوریـت دو کشـور 
افغانسـتان و عـراق مبـادرت خواهد کـرد و در مراحل بعد 
بـا تعریـف وظایـف و نقش هـا، موانـع صـادرات در این 
بخـش را شناسـایی و بـا توجـه به تـوان خود بـه رفع آنها 

کرد. خواهـد  اقدام 
3- کارگـروه کمیتـه خارجـی:  پیشـنهاد مـی شـود ایـن 
کمیتـه بـا عضویـت نماینده انجمـن ملی صنایع پالسـتیک 
کار  انجـام  هـدف  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  و  ایـران 
کارشناسـی و ارائـه آن بـه وزارت امـور خارجـه جهـت 
فعـال کـردن دیپلماسـی اقتصادی کشـور، تشـکیل شـود. 
پیگیـری گـزارش هـای ارائـه شـده و اعـالم نتایـج آن به 
صنعتگـران بخـش پالسـتیک و پلیمـر از دیگـر برنامه های 

ایـن کارگـروه خواهـد بود.
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گزارش

انجمـن تولیـد کنندگان لوله و اتصاالت پي وي سـي در راسـتاي توسـعه 
بـازار و حفـظ و صیانـت از حقـوق تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان 
ایـن محصـوالت اقـدام بـه نمونـه بـرداري فراگیـر از بـازار محصوالت 
مـورد مصرف در فاضالب سـاختمان از سراسـر کشـور، انجـام آزمونهاي 
اسـتاندارد و تحلیـل نتایـج به منظـور کیفیت سـنجي این محصـوالت در 

نمود. بـازار 
بر خالف هشـت سـال گذشـته کـه کنترل بـازار بـدون اعالم قبلـي انجام 
مـي گرفـت، انجمـن در ایـن مرحله اقـدام به اعـالم قبلي برنامـه خود در 
نمونـه بـرداري از بـازار، اهـداف و برنامه ریـزي کار و لـزوم توجه تولید 

کننـدگان بـه جمـع آوري محصوالت غیراسـتاندارد خود از بـازار نمود.
همچنیـن طي سـه مرحلـه مکاتبه از کلیه اعضا درخواسـت شـد تا حداقل 
10 مـکان توزیـع محصوالت خـود را جهت نمونه بـرداري معرفي نمایند.

تمامـي نمونـه هـا در مرحله نخسـت تحـت آزمون سـنجش درصـد فیلر 
قـرار گرفتنـد و نمونـه هاي حاوي فیلـر باالتر از حد اسـتاندارد از گردونه 

ادامـه آزمـون هـا خارج و بـه تولید کننـدگان آنها اعالم شـد.
سـایر نمونـه ها بـه مراحل بعـدي انجـام آزمونهـاي کیفي در آزمایشـگاه 
همـکار اسـتاندارد مسـتقل راه یافتنـد کـه نتایـج آنهـا بـه شـرکت هـاي 

مربوطـه اعالم شـد.
در نهایـت محصوالتـي که داراي شـرایط اسـتاندارد کیفـي و قابل قبولی 
بودنـد بصـورت لیسـت مـورد تاییـد انجمن بـه سـازمانهایي ماننـد نظام 
مهندسـي کلیـه اسـتانهاي کشـور، انجمـن هـاي انبـوه سـازان اسـتانها، 

ادارات اسـتاندارد و ... ارائـه شـد یـا در نوبـت ارسـال قـرار دارد.
لیسـت محصوالت سـاختماني مـورد تایید انجمن از لحـاظ کیفي بصورت 

زیـر و بـه ترتیب حروف الفباي فارسـي اعـالم می گردد.

"جـدول مقیـاس کیفي محصـوالت لولـه و اتصاالت 
پي وي سـي در بخش فاضالب سـاختمان اعالم شـد"
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ارزیابـی غرفه گـذاران از برگزاری 
یازدهم پالسـت  ایران 

یازدهمیـن نمایشـگاه ایران پالسـت از 2 تا 5 مهـر 1396 در محل 
دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللی برگزار شـد.

 ایـن دوره از نمایشـگاه دارای تفـاوت هایـی بـا دوره قبـل بـود کـه ایـن تفـاوت هـا 
در رشـد میـزان غرفـه گـذاران بـه خوبـی مشـهود بـود. نمایشـگاه سـاعت 10 و نیم با 
حضـور اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیس جمهـوری، زنگنـه وزیز نفـت و تعداد 
زیـادی از مدیـران دولتـی دو بخـش خصوصی و دولتی افتتاح شـد. حضـور بیش از 9 
هیئـت تجـاری و بازرگانـی و همچنیـن مدیـران 10 شـرکت بزرگ پالسـت دنیـا مانند 
اعضـای هیئـت مدیره نمایشـگاه های K، افغان پالسـت، عرب پالسـت، میـالن و... از 

دیگـر ویژگی هـای ایـن دوره نمایشـگاه بود. 
روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی این نمایشـگاه را 
از دیـدگاه غرفـه گـذاران مـورد ارزیابی قرار داده اسـت کـه در ادامه آن را مـی خوانید. 
الزم بـه ذکـر اسـت بـه دلیـل طوالنـی شـدن مطلـب، بخـش دوم آن در شـماره بعـد 

ماهنامـه منتشـر خواهد شـد.
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هـر چقـدر شـرکت هـای چنـد ملیتی بـه صـورت کنترل شـده 
وارد اقتصـاد مـا بشـوند و طبـق روش هـای سیاسـتی مونتـاژ 
تـا سـاخت عمـل کنیـم مـی توانیـم امنیـت سیاسـی و اقتصادی 

کشـورمان را بهبـود ببخشـیم.
محمدتقـی غیاثـی مدیرعامـل شـرکت کیمیـاران در گفتگـو بـا 
خبرنـگار انجمـن دربـاره برگزاری ایـن دوره از نمایشـگاه ایران 
پالسـت و تفـاوت آن بـا دوره قبـل کـه بـا تحریـم روبرو شـده 
بـود، بیـان کـرد: هنـوز بایـد منتظـر انتشـار آمـار رسـمی از نظر 
تعـداد شـرکت کننـدگان در این دوره باشـیم که بتوانیـم ارزیابی 
دقیقـی انجـام دهیـم امـا بـه ظاهـر مـی تـوان گفـت کـه فضای 
پـس از تحریـم اثرات خود را در این نمایشـگاه نشـان می دهد.
غیاثـی گفـت: فضـای باز سیاسـی در روابـط خارجی کـه در اثر 
تحریـم به وجـود آمده بود، اثر خود را روی نمایشـگاه گذاشـته 

است.
وی توضیـح داد: چـون فضای سیاسـی با فضـای اقتصادی رابطه 
مسـتقیم دارنـد و هـر دو مکمـل هـم هسـتند، یعنی با باز شـدن 
فضـای سیاسـی، فضـای اقتصاد ما هم باز می شـود و نمایشـگاه 

هـا از رونـق خـاص و متفاوت از گذشـته برگزار می شـوند.
عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت    
پـی وی سـی در پاسـخ به این سـوال کـه غرفه گـذاران خارجی 
بـا توجـه به فضـای پسـابرجام، آیا به بـازار ایران بـه عنوان یک 
بـازار مصـرف مـی نگرنـد یـا انگیزه هـای سـرمایه گـذاری نیز 
دارنـد، اظهـار کـرد:  ایـن موضوع بسـتگی به سیاسـت خارجی 
دولـت مـا دارد. بـه طـور مثـال در صنعـت خودروسـازی، بـه 
طـرف خارجـی گفتـه شـد کـه بعد از شـش مـاه بایـد درصدی 
از قطعـات در ایـران سـاخته شـود و بعـد از دو سـال توزیـع 
و مونتـاژ، بایـد صـد در صـد خـودرو در ایـران سـاخته شـود. 
بنابرایـن سیاسـت هـای اتخاذ شـده از سـوی  سیاسـت گذاران 
اقتصـادی و صنعتـی مـا مـی توانـد بـه گونه ای باشـد کـه منجر 
بـه جـذب سـرمایه هـای خارجـی بیشـتری شـود. در غیـر این 

صـورت خارجـی هـا مـی خواهنـد وارد ایـران شـوند و کاالی 
خودشـان را بفروشـند واز فضـای ناامـن بهتریـن بهـره را ببرند.
وی افـزود: بایـد بـا کمـک سـرمایه گـذاری هـای خارجـی بـه 
ایجـاد فضـای امـن بـرای اقتصاد فعـال کمـک کنیم. هـر چقدر 
شـرکت هـای چنـد ملیتی به صـورت کنتـرل شـده وارد اقتصاد 
مـا بشـوند و طبـق روش هـای سیاسـتی مونتاژ تا سـاخت عمل 
کنیـم بـه ایـن ترتیب کـه ابتـدا مونتـاژ کننـد و بعد صـد درصد 
سـاخت کاال را بـه عهـده متخصـص ایرانـی بگذارنـد، در ایـن 
صـورت مـی توانیـم امنیـت سیاسـی و اقتصـادی کشـورمان را 

ببخشـیم. بهبود 

ایران پالست متفاوت از گذشته

غیاثـی دربـاره عملکرد ایـن دوره از مجریان برگزاری نمایشـگاه 
ایـران پالسـت در جـذب مراجعـه کننـده خارجـی بیـان کـرد: 
برگزارکننـدگان ایـران پالسـت امسـال متفـاوت بـا سـال هـای 
گذشـته عمل کردند. اگر نمایشـگاه در گذشـته اسپانسـر داشـت 
فقـط هزینـه هـا را از آنهـا دریافت می کرد، اما امسـال مشـاهده 
کردیـم کـه اسپانسـرها را به شـکل دیگـری بـه کار گرفتند و در 
سـطح شـهر اطـالع رسـانی انجـام دادنـد که بسـیار موثرتـر بود 
و مـا هـم احسـاس کردیم کـه با ایـن روش جـذب بازدیدکننده 
بیشـتری داشـتیم بـه طـوری کـه غرفه ما هـم تمام مدت شـلوغ 

. بود
عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت 
pvc دربـاره نقـش تشـکل هـا در برگـزاری نمایشـگاه هـای 
تخصصـی مثـل ایـران پالسـت گفت:  بـه ظاهر نقش تشـکل ها 
در برگـزاری نمایشـگاه خـوب و موثـر اسـت اما سیاسـت های 
امنیتـی و اقتصـادی کشـور بـه گونـه ای ترسـیم شـده کـه فضـا 

بـرای تشـکل هـا باز نیسـت.

مدیر عامل شرکت کیمیاران عنوان کرد:
سیاسـت مونتـاژ تـا سـاخت بـرای سـرمایه گـذار خارجی، 
راهـکاری بـرای بهبـود امنیـت سیاسـی و اقتصـادی ایـران
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وی درباره نقش تشـکل هـا دربرگزاری 
نمایشـگاه هـای تخصصـی گفـت: چند 
سـال اسـت که از سـوی انجمـن مرتب 
فـالن  کنتـرل  کـه  کنیـم  مـی  پیشـنهاد 
نمایشـگاه را بـه عهـده مـا بگذاریـد اما 
ایـن اتفـاق نمـی افتـد. حتی بیـن ارگان 
نمایشـگاه  اداره  سـر  بـر  دولتـی  هـای 
هـای بیـن المللـی بحـث و جدل اسـت 
و شـهرداری و پتروشـیمی تـالش مـی 
کننـد ایـن کنتـرل را بـه دسـت بگیرنـد 
و  خصوصـی  بخـش  بـه  برسـد  چـه 
تشـکل هایـی که قـدرت گرفتـن چنین 

نمایشـگاه هایـی را ندارنـد.

پیش بینی استقبال اندک از 
تهران پالست

نمایشـگاه  برگـزاری  دربـاره  غیاثـی 
تهـران پالسـت کـه بـه فاصله چنـد ماه 
از نمایشـگاه ایـران پالسـت برگـزار می  
بیـان کـرد: بـه نظـرم برگـزاری  شـود، 
وجـود  بـا  پالسـت  تهـران  نمایشـگاه 
برگـزار شـدن نمایشـگاه ایران پالسـت، 
سـرمایه هـدر دادن اسـت و فکـر نمـی 
کنـم اسـتقبالی از آن صـورت بگیـرد. 

وی افـزود: بحـث بر سـر این اسـت که 
بخـش خصوصـی ایـن قـدرت را ندارد 
کـه بتوانـد اداره نمایشـگاهی را در ایران 
بـه دسـت بگیـرد، در حـال حاضـر هـم 
نمایشـگاهی  شـهرداری  کـه  شـاهدیم 
را تـدارک دیـده اسـت و بـرای ایجـاد 
رقابـت و رسـیدن بـه پـول بیشـتر مـی 
خواهد نمایشـگاه دیگـری را هم برگزار 

کنـد در حالـی کـه موضوعیتـی نـدارد.

صادرات بیش از 50 درصد 
محصوالت کیمیاران 

 
دربـاره  کیمیـاران  شـرکت  مدیرعامـل 
در  شـرکت  ایـن  کـه  محصوالتـی 

کـرده  ارائـه  پالسـت  ایـران  نمایشـگاه 
اسـت، گفـت: شـرکت کیمیاران امسـال 
23 سـاله مـی شـود و خوشـحالیم که ما 
یکـی از خدمـت گـذاران صنایع پی وی 
سـی کشـور هسـتیم، نه به ایـن دلیل که 
مـا تولیـد کننـده ایـم و مـن مالـک ایـن 
شـرکت هسـتم، بلکـه بـه دلیـل تامیـن 
مـواد اولیـه اصلـی کارخانجـات صنایع 
پـی وی سـی کشـور کـه بـه وفـور و با 
بیشـترین کیفیـت و بیشـترین دسترسـی 
بـه مـواد اولیـه در اختیارشـان قـرار می 

. د گیر
ایـن کـه روز  از  افـزود: خرسـندم  وی 
بـه روز بـر تنـوع و کیفیـت محصوالت 
ایـم  توانسـته  و  مـی شـود  افـزوده  مـا 
بـار سـنگینی را از دوش تولیدکننـدگان 
مصنوعـات   پـی وی سـی برداریـم بـه 
طوری کـه می بینیـد واردات چنین ماده 
ای بـه تدریـج بـه صفـر رسـیده اسـت.

غیاثی درباره صادرات شـرکت کیمیاران 
هـم توضیـح داد:  کیمیـاران سـاالنه یـا 
هر شـش مـاه یک بـار افزایـش ظرفیت 
بـرای  بهتـری  فضـای  توانسـته  و  دارد 
محصوالتـش در داخـل و خارج کشـور 
فراهـم کند کـه این را مدیـون همکارانم 
هسـتم کـه دلسـوزانه و فعـال در ایـن 

راسـتا فعالیـت دارند.
مدیرعامـل کیمیاران یادآور شـد: فضای 
شـرکت  محصـوالت  بـرای  صادراتـی 
 50 از  بیشـتر  و  اسـت  بـاز  کیمیـاران 
درصـد تولیداتمـان صـادر می شـود. به 
خصـوص کـه در اقصـی نقاط کشـور و 
دنیـا بازاریابـی و درتمـام نمایشـگاه هـا 
شـرکت مـی کنیـم، امـا اگـر محدودیت 
هـای جابجایـی پـول و فضـای سیاسـی 
بهتـر بشـود، صـادرات شـرکت مـا هـم 
باالتـر مـی رود و مـی توانیـم یکـی از 
قطـب هـای صادراتی کشـور باشـیم که 
متاسـفانه هنوز امنیـت جابجایی پول بین 
مشـتری و تولیدکننـده خطرنـاک اسـت. 

وی بـا بیـان ایـن کـه محصـوالت ایـن 
آسـیا  نقطـه  تریـن  شـمالی  از  شـرکت 
تـا شـرقی تریـن نقطـه آن صـادر مـی 
کنونـی  تحـوالت  تأثیـر  دربـاره  شـود، 
عـراق بر بـازار صادرات محصوالتشـان 
توضیـح داد: ما یکـی از برندهای خوب 
از  وعـراق  هسـتیم  اسـتابالیزردرعراق 
بازارهـای اولیه ما بوده اسـت و توانسـته 
ایم در این کشـور شـناخته شـده باشـیم 
متعـددی  نماینـدگان  کـه  طـوری  بـه 
بـرای فـروش محصوالتمـان داریم و در 
نمایشـگاه یازدهم نیز مشـتریان بسـیاری 
فنـی  بـرای طـرح مشـکالت  از عـراق 
خـود بـه نمایشـگاه آمـده بودنـد کـه با 

آغـوش بـاز اسـتقبال کردیـم.

ضربه رقابت منفی به تولید 
PVC  لوله و اتصاالت

غیاثـی دربـاره تـوان رقابـت محصوالت 
ایرانـی بـا رقبـای خارجـی در صـورت 
رفـع کامـل تحریـم هـا و پیوسـت ایران 
بـه WTO اظهـار کرد: بلـه محصوالت 
ایرانـی این تـوان را دارند، بـه این معنی 
افزودنـی  آن  درون  در  کاری  هـر  کـه 

سیاسـت هم نباشـد. 
وی افـزود: ایـن سیاسـت زدگـی ما صد 
درصـد کیفیـت محصـوالت مـا را پایین 
مـی آورد. مـا بایـد بـه خاطر کشـورمان 
بیشـترین تولیـد بـا بهتریـن کیفیـت را 
داشـته باشـیم و  وقتـی مـی گوییـم کـه 
برنـد ایرانـی بهتـر اسـت از سـر صـدق 
و  ام  ایرانـی  مـن  کـه  بگوییـم  و صفـا 
ایـن  بـه  و  اسـت  بهتریـن  محصوالتـم 
منظـور فرهنـگ سـازی انجـام دهیم که 
جنـس ایرانـی بهتریـن اسـت تـا بـازار 
بهتـری برای مصرف محصـوالت ایرانی 

بوجـود بیاوریـم.

گزارش
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صـادارت لولـه و اتصـاالت پی وی سـی بـه کردسـتان عراق، 
بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر، بـه سیاسـت هـای کالن دولت 

بسـتگی دارد.
اسـتان  پلیمـر  نیـک  شـرکت  عامـل  مدیـر  قدیمـی  منصـور 
کردسـتان دربـاره ارزیابـی خـود از نمایشـگاه ایـران پالسـت 
بـا  را  بازدیدکننـدگان  توانـد  مـی  نمایشـگاه  ایـن  گفـت: 

محصـوالت کارخانجـات، مـواد و ماشـین آالت جدیـد آشـنا 
کنـد و بـرای طـرح هـای توسـعه ای راهگشـا باشـد.

وی دربـاره نسـبت ارائـه محصـوالت و ایـده هـای تـازه در 
نمایشـگاه ایران پالسـت امسـال نسـبت به سـال های قبل بیان 
کـرد: از دو سـالن مـواد اولیـه بازدیـد کـرده ام کـه هیـچ چیز 
جدیـد و خاصـی ندیدم. قسـمت ماشـین آالت را هنوز بازدید 
نکـرده ام کـه بدانـم آیـا ایـده ای برای طـرح های توسـعه ای 

وجـود دارد یـا خیر.
قدیمـی درباره تأثیرگذاری تحوالت کردسـتان عـراق در روند 
صـادرات بـه ویـژه محصوالت لولـه و اتصاالت پی وی سـی، 
اظهـار کـرد: ایـن موضـوع بسـتگی بـه سیاسـت هـای کالن 
دولـت دارد کـه بـا چه سیاسـتی به این مسـئله منطقـه ای نگاه 
کنـد. صـادرات ما به کردسـتان عراق بـا توجه به شـرایطی که 
بـر آن حاکـم بـود، نسـبت به سـال هـای قبل  خیلـی ضعیف 
بـود ولـی به هـر حال نیـک پلیمر صـادرات را هر چنـد کمتر 

از سـال هـای قبل به کردسـتان عراق داشـت.
سیاسـت  بـه  بسـتگی  هـم  تحـوالت جدیـد  داد:  ادامـه  وی 
هـای دولـت دارد کـه ببینیـم چـه انـدازه مـی توان صـادرات 
را گسـترش داد یـا ایـن کـه همیـن صـادرات انـدک نیـز قطع 

شـود. می 
وی اضافـه کـرد: مـی شـود در چارچـوب کمیسـیون نظارتی 
از سـوی انجمـن ایـن مصنوعـات صادراتـی را کنترل کـرد. یا 
ایـن که یکی از ابزارهـای کنترل مصنوعـات صادراتی انجمنی 
باشـد کـه بـر محصوالت نظـارت کند تـا هر محصولـی صادر 
نشـود کـه البته بسـتگی به سیاسـت هـای خارجی ایـران دارد 
و ایـن سیاسـت را دولـت باید اتخـاذ کند. وقتـی دولت اعالم 
کنـد کـه نبایـد جنـس بـی کیفیـت از ایـران خـارج شـود، از 

ابزارهـای نظارتـی آن هم اسـتفاده مـی کند.

غیاثـی تصریـح کـرد: وقتـی انرژی مثبت بـه تولیدکننـده بدهیم، بهتریـن محصول و 
کیفیـت را خواهیـم داشـت. همـان طورکـه در برخـی مصنوعات ایرانی مثل کاشـی 
و لولـه پـی وی سـی شـاهدیم کـه برخـی کارخانـه ها همیشـه بـه این بازارها سـر 
مـی زننـد، یـا صنعـت مبلمـان ایران کـه توانسـته بـازار برندهـای ترکیـه و چین را 

کنـار بزند.
وی دربـاره راهـکار خـروج از بدنـام شـدن برنـد ایـران که بـا صـدور محصوالت  
بـی کیفیـت بـه کشـورهای همجـوار رخ داده اسـت، اظهـار کـرد: رقابـت منفی که 
بیـن تولیدکننـدگان ایرانـی هسـت، ضربـه مهلکی به تولیـدات لولـه و اتصاالت پی 
وی سـی در داخـل و خـارج ایـران زده اسـت.  در انجمـن لولـه اتصـاالت پی وی 
سـی پیشـنهاد دادم که به ایـن منظور تعاونی محصـوالت صادراتی ایران را تشـکیل 

بدهنـد کـه از طریـق ایـن تعاونـی محصوالت صادر شـود.

منصور قدیمی مدیر عامل نیک پلیمر کردستان عنوان کرد:
نمایشگاه ایران پالست، فضایی برای

آشنایی با نوآوری های جدید
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آزادسـازی نـرخ خـوراک پتروشـیمی، مزیت ها و مشـکالتی 
را بـه همـراه دارد و مـا هـم بـا نگرانـی آن را دنبال مـی کنیم. 
جنبـه مثبـت مصوبـه ایـن اسـت کـه افزایـش ارز داخلـی را 

داشـت...   خواهیم 
ملـی  شـرکت  دسـتی  پاییـن  صنایـع  توسـعه  دفتـر  رئیـس 
پتروشـیمی دربـاره ارزیابـی خـود از نمایشـگاه ایران پالسـت 
در مقایسـه بـا دوره هـای قبـل بیان کـرد: هنوز زود اسـت که 
در ایـن زمینـه قضـاوت کنیم و برای پاسـخ به این سـوال نیاز 

بـه زمان بیشـتری هسـت.
محمدرضـا محتشـمی پـور دربـاره آزادسـازی نـرخ خـوراک 
بـرای محصـوالت صادراتـی مجتمـع هـای پتروشـیمی نیـز 

کرد:   اظهـار 
خبـر مربـوط بـه آزادسـازی نـرخ خـوراک منتشـر شـده امـا 

مصوبـه آن هنـوز ابـالغ نشـده اسـت. 
وی درباره مزایا و معایب این آزادسـازی بیان کرد: آزادسـازی 
نـرخ خـوراک پتروشـیمی، مزیت هـا و مشـکالتی را به همراه 
دارد و مـا هـم بـا نگرانـی آن را دنبـال مـی کنیم. از یک سـو، 
جنبـه مثبـت ایـن مصوبـه ایـن اسـت کـه افزایـش ارز داخلی 
را خواهیـم داشـت و صرفـه ارز داخلـی بیشـتر از صـادرات 
مـی شـود وهمچنیـن عرضـه آن در بـورس نیز احتماالً بیشـتر 
مـی شـود، یعنی فـروش خـارج از بـورس کمتر می شـود که 
ایـن یـک مزیـت اسـت امـا از سـوی دیگـر، مصوبـه نیـاز به 

زیرسـاخت دارد و کمـی بحـث آن پیچیده اسـت. 

وی توضیـح داد: محاسـبه مصـرف خـوراک بـرای عرضه کاال 
کمـی پیچیده اسـت و باید بررسـی کـرد که به نسـبت کاالیی 
کـه بـه بـازار داخلـی تحمیـل شـده، چقـدر خـوراک مصرف 
شـده اسـت. بایـد روی ایـن مسـائل کار شـود تـا مصوبـه 

اجرایـی شـود و ممکـن اسـت کمـی زمـان بر باشـد.
محتشـمی پـور اضافه کـرد: از طـرف دیگر، حساسـیت هایی 
نیـز وجـود دارد بـه طـور مثـال شـرکت هایـی روی سـهم 
مصـرف داخـل و ضرایـب آن حـرف هایـی دارنـد کـه ایـن 
کمـی کار را سـخت مـی کنـد و کنتـرل آن هـم کمـی پیچیده 

. ست ا
وی افـزود: بـرای آن کـه هـم ضرایب را محاسـبه کنیـم و هم 
بفهمیـد چقـدر خـوراک را باید اعـالم کنید، زیرسـاخت ها و 
شـبکه ارتباطـی قـوی مـی طلبد کـه بایـد رعایت شـود اما در 
مجمـوع ایـن مصوبـه خوبی برای صنایع اسـت کـه البته برای 

پتروشـیمی ها نیـز هزینه زیادی نیسـت.
از  بسـیاری  کـه    S57 موضـوع  دربـاره  پـور  محتشـمی 
تولیدکننـدگان پـی وی سـی را دچـار مشـکل کـرده اسـت، 

گفـت
پاسـخی بـرای S57  نـدارم و بایـد بررسـی کنم که شـرایطش 

چـه بـوده و چـرا عرضه آن کم شـده اسـت.
وی در پایـان موضـوع کنـاره گیـری از سـمت خود را شـایعه 
خوانـد و بیـان کـرد:  از ایـن دسـت شـایعات بسـیار اسـت و 

فعـال کـه سـرجای خود هسـتیم.

محتشمی پور عنوان کرد:
مزایا و معایب آزادسازی نرخ خوراک/ ارزیابی ایران پالست
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محتشـمی پـور اضافـه کـرد: از طـرف دیگـر، حساسـیت هایی 
نیـز وجـود دارد بـه طور مثال شـرکت هایی روی سـهم مصرف 
داخـل و ضرایـب آن حـرف هایـی دارنـد کـه این کمـی کار را 

سـخت مـی کنـد و کنتـرل آن هم کمـی پیچیده اسـت.
وی افـزود: بـرای آن کـه هـم ضرایـب را محاسـبه کنیـم و هـم 
بفهمیـد چقـدر خـوراک را بایـد اعـالم کنیـد، زیرسـاخت ها و 
شـبکه ارتباطـی قـوی مـی طلبـد کـه بایـد رعایـت شـود اما در 
مجمـوع ایـن مصوبـه خوبـی بـرای صنایع اسـت که البتـه برای 

پتروشـیمی هـا نیـز هزینـه زیادی نیسـت.
محتشـمی پور درباره موضوع S57  که بسـیاری از تولیدکنندگان 

پی وی سـی را دچار مشـکل کرده است، گفت
پاسـخی بـرای S57  نـدارم و بایـد بررسـی کنـم کـه شـرایطش 

چـه بـوده و چـرا عرضـه آن کم شـده اسـت.
وی در پایـان موضـوع کنـاره گیـری از سـمت خـود را شـایعه 
خواند و بیان کرد:  از این دسـت شـایعات بسـیار اسـت و فعال 

که سـرجای خود هسـتیم.

شـرکت هـای بسـیار موفقـی در مرکـز رشـد داریم کـه کاماًل 
در بـازار شـناخته شـده انـد و فـروش بسـیار باالیـی دارنـد. 
مرکـز رشـد فـن آوری پلیمـر بـا هـدف حمایـت از افـراد و 
شـرکت هایـی کـه دارای ایده های نوآورانه هسـتند، تشـکیل 

است. شـده 
ملـی  شـرکت  دسـتی  پاییـن  صنایـع  توسـعه  دفتـر  رئیـس 
پتروشـیمی دربـاره ارزیابـی خود از نمایشـگاه ایران پالسـت 
در مقایسـه بـا دوره هـای قبـل بیان کـرد: هنوز زود اسـت که 
در ایـن زمینـه قضـاوت کنیم و برای پاسـخ به این سـوال نیاز 

بـه زمان بیشـتری هسـت.
محمدرضـا محتشـمی پـور دربـاره آزادسـازی نـرخ خوراک 
بـرای محصـوالت صادراتـی مجتمـع هـای پتروشـیمی نیـز 

کرد:   اظهـار 
خبـر مربـوط بـه آزادسـازی نـرخ خـوراک منتشـر شـده امـا 

مصوبـه آن هنـوز ابـالغ نشـده اسـت. 
کـرد:  بیـان  آزادسـازی  ایـن  معایـب  و  مزایـا  دربـاره  وی 
آزادسـازی نـرخ خـوراک پتروشـیمی، مزیت ها و مشـکالتی 
را بـه همـراه دارد و مـا هـم بـا نگرانـی آن را دنبال مـی کنیم. 
از یـک سـو، جنبـه مثبـت ایـن مصوبه این اسـت کـه افزایش 
ارز داخلـی را خواهیـم داشـت و صرفـه ارز داخلـی بیشـتر 
از صـادرات مـی شـود وهمچنیـن عرضـه آن در بـورس نیـز 
احتمـاالً بیشـتر می شـود، یعنی فروش خـارج از بورس کمتر 
مـی شـود کـه ایـن یـک مزیـت اسـت امـا از سـوی دیگـر، 
مصوبـه نیـاز بـه زیرسـاخت دارد و کمـی بحـث آن پیچیـده 

ست.  ا
وی توضیـح داد: محاسـبه مصـرف خوراک بـرای عرضه کاال 
کمـی پیچیـده اسـت و باید بررسـی کرد که به نسـبت کاالیی 
کـه بـه بـازار داخلـی تحمیل شـده، چقـدر خـوراک مصرف 
شـده اسـت. بایـد روی ایـن مسـائل کار شـود تـا مصوبـه 

اجرایـی شـود و ممکـن اسـت کمـی زمان بر باشـد.

حامد عزیزی:
 شـرکت ها ایـده هـای نوآورانـه خـود را در زمینـه لوله و 

اتصـاالت پـی وی سـی بـه مرکز رشـد ارائـه دهند
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وضعیـت بـازار ماشـین آالت تابعـی از 
وضعیـت شـکوفایی یـا رکـود اقتصادی 
در صنعـت اسـت و متاسـفانه در چنـد 

سـال گذشـته رکـودی بـر صنعـت... 
مستشـار رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت 
یازدهمیـن  دربـاره  ماشـین  بهینـه  نکـو 
دوره نمایشـگاه ایران پالست در مقایسه 
بـا سـایر دوره هـا گفـت: سـال گذشـته 
پالسـت  ایـران  کـه  مسـائلی  دلیـل  بـه 
داشـت، خیلـی از شـرکت هـا در ایـران 
پالسـت سـال قبـل حضـور نداشـتند و 
امسـال وضعیت بهتر شـده و بسـیاری از 
شـرکت هـای داخلـی و خارجی حضور 
پیـدا کردنـد، بازدیدکننـده بسـیاری هـم 
بـود کـه  از نظـر تعـداد بازدیدکنندگان، 
کـه  هایـی  پـروژه  و  مذاکـرات  میـزان 
ایـن  مجمـوع  در  شـد،  انجـام خواهـد 

دوره رضایـت بخـش بـوده اسـت.
نمایشـگاه  برگـزاری  دربـاره  وی 
تهـران پالسـت کـه بـا فاصلـه کوتاهـی 
برگـزار           پالسـت  ایـران  نمایشـگاه  از 
ایـن مشـکلی  اظهـار کـرد:  مـی شـود، 
اسـت کـه بـه هـر حـال وجـود دارد و 

برگـزاری ایـن دو نمایشـگاه در فاصلـه 
بـرای  را  الزم  انگیـزه  هـم  از  نزدیـک 
شـرکت  و  بازدیدکننـدگان  حضـور 

داشـت. نخواهـد  کننـدگان 
بایـد تصمیـم کلـی مبنـی بـر  بنابرایـن 
ایـران  و  پالسـت  تهـران  بیـن  توافـق 
پالسـت صـورت بگیرد چـرا که بـا این 
شـرایط، حضـور شـرکت هـای مختلف 
در ایـن نمایشـگاه خیلـی قطعی نیسـت.
نکـو  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
کـه  دربـاره محصوالتـی  ماشـین  بهینـه 
عرضـه  پالسـت  ایـران  نمایشـگاه  در 
کـرده اسـت، بیـان کرد: امسـال  نسـبت 
بـه سـال قبـل بـا محصـوالت متنـوع تر 
شـرکت کردیـم و دسـتگاه هـای خاص 
بـه خصـوص در زمینـه آی ام ان بـرای 
تولیـد ظروف جـداره نازک با برچسـب 
زیـادی  تنـوع  البتـه  کردیـم.  عرضـه  را 
در نـوع دسـتگاه هـای مـا وجـود دارد 
کـه شـامل تمـام برقـی، دو صفحـه ای، 
دسـتگاه هـای مخصوص پی وی سـی و 
... اسـت و امسـال تمرکـز اصلـی مـا بر 

بـود. ان  ام  روی آی 

مستشـار دربـاره چشـم انـدازی کـه از 
بـازار ماشـین آالت با توجـه به وضعیت 
بـازار صنایـع پالسـتیک و پلیمـر وجود 
دارد، بیـان کـرد:  وضعیـت بازار ماشـین 
آالت تابعـی از وضعیـت شـکوفایی یـا 
و  اسـت  صنعـت  در  اقتصـادی  رکـود 
متاسـفانه در چنـد سـال گذشـته رکودی 
بـر صنعت مـا حکمفرمـا بوده اسـت که 
بـی ارتبـاط با نـوع کار مـا نبوده اسـت.
وی افـزود: مـا تـالش مـی کنیـم کـه بـا 
تولیـد ماشـین هـای بـا کیفیـت بـاال و 
انجـام سـرویس خدمات منظـم و برنامه 
ریـزی شـده، مشـتریان خـود را جلـب 
کنیـم ودسـتگاه هـای خود را بـه فروش 

نیم. برسا
مستشـار یادآور شـد: امسـال هم نسـبت 
به سـال گذشـته رشـد خوبی را داشـتیم 
امـا در راسـتای هـدف مـا کـه فـروش 
زیـادی  کارهـای  اسـت،  آالت  ماشـین 
هسـت کـه بایـد انجام شـود. ما همیشـه 
امیدوارانـه بـه قضایـا نـگاه مـی کنیـم و 
آینـده  هـای  سـال  در  کـه  امیدواریـم 

وضعیـت بهتـری را شـاهد باشـیم.

یـا  از شـکوفایی  تابعـی  بـازار ماشـین آالت 
اقتصـادی اسـت رکـود 
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گزارش تصویری

یازدهمین نمایشگاه ایران پالست 2 تا 5 مهر ماه 1396
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تازه ها

گـردآوری و تـرجمـه:
مهندس هایده سلیمانی
شـرکـت یـزد پـولیـکا

موسسـه ECVM اروپـا اعـالم داشـت کـه محصـوالت PVC نقـش مهمـی را در تجهیزات 
بهداشـتی ایفـا مـی کنند.اگرچـه سـال هـا مهمترین نـرم کننده این مـاده DEHP بوده اسـت، 
امـا امـروزه با پیشـرفت هـای حاصلـه و تحقیقات انجـام شـده،جایگزین های مناسـبی برای 
ایـن نـرم کننده ارائه شـده اسـت. خوشـبختانه امـروزه، رنج وسـیعی از محصـوالت PVC با 

نـرم کننـده هـای غیرفتـاالت و بـا وزن مولکولی باال در دسـترس هسـتند.
مؤسسـه Pharmacopoeia European اخیـراً اسـتفاده از 4 نـرم کننـده جدیـد غیرفتاالتـی 
 DINCH(1,2- Cyclohexane dicarbaxylic acid) را آغـاز کرده اسـت. این نـرم کننده ها
TOTM (tris (2-ethylhexyl) trimellitate)و  ،(butyl tri-n hexyl citrate) BTHC،

DEHT هستند . استفاده از این محصوالت در سال 2018 عملیاتی خواهد شد.
یکـی از مدیـران BASF بنـام Angelike Langsch بیـان داشـت کـه در قوانیـن و تجهیزات 
جدیـد پزشـکی )MOR(،اگـر مـوادی کـه اضافـه میشـوند بیشـتر از %1 وزنـی در تغییـرات 
باشـد، بایـد بـه طـور ویـژه مورد بررسـی قرار گیـرد، این مـواد میتوانـد CMR گـروه 1A یا 
1B ویا DEHP گروه 1B باشـد. وسـایلی هم که در گذشـته اسـتفاده می شـده اند، طی یک 
دوره سـه سـاله بایـد مجـدداً مـورد بررسـی و اصـالح قرار گیرنـد. این امـر نمایانگـر تمرکز 

بـر کیفیـت بـاالی این محصوالت اسـت.

اسـتفاده از
 PVC محصوالت 

در تجهیزات پزشکی
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ایـن نمایشـگاه هـا ، بـا عنـوان بازیافـت پالسـتیک هـا و 
همچنیـن دنیـای آمیزه ها، در سـال 2018 در آلمـان برگزار 
خواهند شـد. دسـت اندرکاران صنعـت بازیافت و همچنین 
آمیـزه هـای پالسـتیکی، در شـهر Essen آلمـان در تاریـخ 

27-28 ژوئـن 2018 یکدیگـر را مالقـات خواهنـد کـرد.
 هـر نمایشـگاه در سـالن جداگانـه و ویژگی هـای منحصر 
بـه خود شـامل سـمینارها و کنفرانس هـای جداگانه برگزار 
دو  ایـن  بـرای  85 شـرکت  در حـال حاضـر  شـود.  مـی 

نمایشـگاه ثبـت نـام کـرده اند.

بـرگزاری
 دو نمایشگاه مهم در یک زمان
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 PVC فـوم های
در جهت بهینه سازی 

کارایی  پروفیل های درب و پنجره

تازه ها

شـرکت P3 Consultant بیـان داشـت کـه در پروفیـل هـای 
 PVC مـواد  بـرای  مناسـبی  جایگزیـن   PVC فـوم  پنجـره، 
اسـتاندارد اسـت. ایـن مواد باعـث کاهش وزن و قیمـت پروفیل 
و همچنیـن افزایـش خـواص عایـق بنـدی آن هـا می شـود. در 
ایـن پروفیـل هـا ویژگـی هـای مقاومـت در برابر آتش سـوزی 
و مقاومـت آب و هوایـی نیـز تغییـری نکـرده و ثابت مـی ماند.
البتـه فـوم PVC  دارای میـزان جذب آب بیشـتر، سـختی کمتر 
و همچنیـن مقاومـت مکانیکی )تنسـایل و ضربه پذیـری( پایین 
تـری سـت. روش های متعـددی وجـود دارد که بتـوان ویژگی 
هـای محصـوالت فـوم PVC را بهبـود بخشـید. یکـی از ایـن 
روش هـا، انتخـاب مناسـب افزودنـی فـوم دهنـده و همچنیـن 
تطابـق  مثـال،  بعنـوان  اسـت.  فرآینـد  بهینـه  انتخـاب شـرایط 
سـرعت مارپیـچ بـا دمـای فرآینـد و تولید فـوم با دانسـیته بهینه 
از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. سـرعت باالتـر مارپیچ در 
دمـای یکسـان، سـبب کاهش زمـان مانـدگاری مـواد در مارپیچ 
شـده و باعـث مـی شـود کـه مـواد فـوم زا تمـام فـوم را آزاد 
نکننـد. بنابرایـن حفـره هـا کوچکتـر مـی شـوند ودانسـیته ماده 
افزایـش مـی یابـد. افزایـش دمای مـذاب و کاهش فشـار قالب، 

سـبب کاهـش تشـکیل حفـره ها میشـود.

بنـدی کـردن  بـرای آب  Veka، روش جدیـدی   در شـرکت 
پروفیـل هـای درب وپنجـره PVC ارائـه شـده اسـت. پروفیـل 
هـای پنجـره بایـد به قسـمت زیریـن قاب پنجـره پیچ شـوند تا 
از تـاب خـوردن آن جلوگیری شـود.در نتیجه باید سـوراخی در 

پروفیـل تعبیـه شـود کـه مکانی بـرای ورود آب اسـت. 
در روش جدیـد شـرکت Veka، تکنولـوژی FeneXSeal آب 
بنـدی اسـت کـه عـالوه بـر آب بنـدی، اجازه مـی دهد تـا اگر 
آبـی نیـز عبورکـرده اسـت، خارج شـود. ایـن آب بنـد از جنس 
PVC نـرم بـوده و بـه روش کو-اکسـتروژن بـه بدنـه اصلـی 
پروفیـل متصـل مـی شـود. پـس از آن پروفیـل از میـان آب بند 

متصـل بـه آن، بـه بدنـه چارچـوب پنجـره پیـچ می شـود.
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شـرکت chemson، یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان اسـتابالیزرهای 
PVC، در واحـد تحقیـق و توسـعه خـود صحبـت از تولید سیسـتم های 
اسـتابالیزر اورگانیـک برای کاربردهـای PVC نرم نموده اسـت. در اروپا 
و آمریـکای شـمالی، بدلیل ممنوعیت اسـتابالیزرهای پایه سـرب، ظرفیت 

رشـد اسـتفاده از اسـتابالیزرهای اورگانیک وجود دارد.
بنابـه گفتـه مدیر تحقیـق و توسـعه این شـرکت، اسـتابالیزرهای حرارتی 
، سـه وظیفـه اصلـی دارنـد: جایگزینـی کلرناپایـدار، خنثـی کـردن کلرید 

هیـدورژن و حـذف پلـی ان ها.
صابونهـای روی اکثـرا قـادر بـه جایگزینی کلر آزاد هسـتند، امـا خاصیت 

اسـیدی آنهـا بـه تدریج پایـداری حرارتـی را کاهش مـی دهد.
در صورتیکه اسـتابالیزر اورگانیـک dimethyl-6-Aminuracil-3 را 
کـه بنـام DMAU شـناخته شـده اسـت ،گزینـه مناسـبی در ایـن مـورد 

ست. ا

نـوآوری در 
PVC استابالیزرهای
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 اسـتابالیزرهای اورگانیکـی که  دارای پرکلرات سـدیم 
هسـتند ، بـه ایـن جایگزینـی کمـک مـی کننـد. آنهـا 
همچنیـن پلـی ان هـای حاصـل از تخریـب PVC را 
 PVC حـذف مـی کننـد. پلـی ان ها سـبب تغییـر رنگ
مـی شـوند. بسـته به میـزان جـرم مولکولـی آنهـا، این 
تغییـر رنـگ می توانـد از زرد تا قهوه ای تیـره متفاوت 
باشـد. سـدیم پرکلـرات در افزایـش پایـداری حرارتی 
مـورد  در  اسـت.  تأثیرگـذار  بسـیار   PVC دینامیکـی 
عملکـرد خنتـی سـازی HCL، در محصـوالت قدیمی 

از صابونهـای کلسـیم و باریم اسـتفاده شـده اسـت. 
معدنـی  مـواد  شـامل  اورگانیـک  هـای  سیسـتم 
سـخت   PVC فرمولهـای  در  امـروزه  هیدروتالسـیت 
و بـرای کاربردهایـی چـون لولـه هـای PVC، کارایـی 
در  آنهـا  اسـتفاده  رونـد  همچنیـن  و  دارنـد  باالیـی 
محصوالت PVC نرم روبه رشـد اسـت.    این سیسـتم 
هـا از ایجـاد نمکهـای امونیـوم جلوگیـری میکنند. این 
نمکهـا بـر رنگ محصـول تاثیـر گذارند و سـبب ایجاد 
پیوندهـای عرضـی میشـوند. بعـالوه این اسـتابالیرزها 
مقـدار کمـی آب جذب میکننـد وبـرای کاربردهای پی 

وی سـی شـفاف مناسـب هسـتند.
هیدروتالیسـت هـا در سـایر صنایـع نیز از قبیـل صنایع 
تصفیـه آب کاربـرد دارنـد، بنایرایـن از نظـر تاثیـر بـر 
سـالمت و بهداشـتی بـودن، کامـاًل بررسـی شـده انـد. 
هـم اکنـون در بخـش محصـوالت پـی وی سـی نـرم 
اسـتابالیزرهای ارگانیـک در نقطـه ی شـروع توسـعه 

. هستند
مدیـر بخـش محصـوالت شـرکت chemson، آقـای 
اسـتابالیزرهای  کـه  داشـت  بیـان   walter fsicher
رقابـت  قابـل  کارایـی  اکنـون  تـا  جامـد  اورگانیـک 
بـا اسـتابالیزرهای ترکیبـات فلـزی را چـه در زمینـه 
پایـداری اسـتاتیک و چه پایـداری دینامیک نشـان داده 

. ند ا
داشـتند  بیـان  همچنیـن   chemson شـرکت  مدیـران 
کـه اسـتابالیزرهای اورگانیـک تمایـل بسـیار کمـی در 
مهاجـرت دارنـد و از ایـن نظر حتی بهتـر از صابونهای 
بیشـتر اسـتابالیزرهای اورگانیـک  امـا  میباشـند.  روی 
نسـبت به اسـتابالیزرهای مایع، شـفافیت کمتری دارند 
و ایـن اثـر دلیـل اصلی بـرای کاربرد آنها در یک سـری 

محصـوالت پـی وی سـی نـرم انتخاب شـده اسـت.

شکل -1 میزان مصرف استابالیزرها در اروپا بر حسب نوع استابالیزر 2016- 2007 
)COS : استابالیزرهای کلسیم- روی و سیستم های اورگانیک کلسیم(

شکل-3 میزان مصرف جهانی پی وی سی بر اساس کاربرد آن  

شکل-2 میزان مصرف جهانی استابالیزر های پی وی سی – 2016
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2018،PVC فـرموالسیون
کنفرانـس بیـن المللی در 

صنعت PVC، کامپاند و روند بازار

فرموالسـیون  کنفرانـس  دهمیـن  کـه  اسـت  مفتخـر   AMI
PVC را اعـالم دارد. رویـدادی که از 10 تـا 12 آپریل 2018 
در Maritim کلـن، آلمـان برگـزار خواهد شد.فرموالسـیون 
PVC یکبـار دیگـر مجمعـی منحصـر بـه فـرد بـرای مناظره 
در مـوارد تکنیکـی و تحوالت بـازار در صنعت فرموالسـیون 
PVC  همـراه بـا ارائـه شـبکه هـای متعـددی از فرصـت ها 
فراهـم می آورد. بازارهای جهانی PVC در سـالهای گذشـته 
بـا توسـعه PVC از ذغال سـنگ در چیـن، بهره بـردن ایالت 
متحـده از مـواد اولیه کم هزینـه و تثبیت صنعـت کامپاندینگ 

در اروپـا تغییر اساسـی داشـته اسـت.
آخریـن  ارائـه  بـرای  مکانـی   2018 ،PVC فرموالسـیون 
تکنولـوژی هـای تکنیکـی و تحـوالت بـازار و بـه روز کردن 
شـبکه ی تخصصـی در ارتباط با PVC فراهـم خواهد آورد.

تازه ها

10 تا 12 آپریل در هتل مارتیم)Maritim( در کلن آلمان
برای ثبت نام به عنوان نماینده و یا دریافت اطالعات بیشتر 
در مورد شرایط اسپانسری، با Giulia Esposito تماس 

حاصل فرمایید.
تلفن: 44+ )0( 117 314 8111

giulia.esposito@ami.international :ایمیل

تخفیـف   20% ویـژه:  پیشـنهاد 
بـرای عالقـه مندانی کـه قبل از 
6 اکتبـر 2017 ثبـت نـام کنند
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2018،PVC فـرموالسیون
کنفرانـس بیـن المللی در 

صنعت PVC، کامپاند و روند بازار

سـطح  روی  بـر  هـا  افزودنـی  تاثیـر 
پالسـتیک های  PVC و شـناوری طبیعی

نـکات کلیدی

 PVC بررسی تاثیر افزودنی ها بر سطح پالستیک •
• بررسی تاثیرات قابل توجه افزودنی ها بر انرژی آزاد سطح 

CaCO3 توسط کربنات کلسیم PVC بهبود آبدوستی و کاهش شناوری محصوالت •
 DnOP تقویت آبگریزی و افزایش شناوری توسط •

• مطالعه شناوری طبیعی پالستیک PVC با استفاده از آزمایشات شناوری 

چکیده گرافیکی

چنانچـه در شـکل زیـر مشـاهده مـی شـود، بررسـی شـناوری در محصوالت پالسـتیک 
PVC بـا اسـتفاده از افزودنـی هـای مختلف، نتایج متفاوتی را نشـان داده اسـت. در این 
مطالعـه، تاثیـر افزودنـی هـای متفـاوت بـر روی سـطح محصـوالت پالسـتیک PVC و 
شـناوری طبیعـی آنهـا از طریـق محاسـبه انـرژی آزاد سـطح و انـرژی آزاد برهمکنش و 

تسـت هـای شـناوری مورد بررسـی قـرار گرفت.
 

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس سمیه صالحی

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
پارس پولیکا

مقاله های علمی
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چکیده 
  

در ایـن مقالـه، تاثیـر افزودنـی هایـی ماننـد کربنـات کلسـیم  یـا دی ـ ان ـ اُکتیـل فتـاالت DnOP بـر شـناوری 
محصـوالت پالسـتیک PVC بررسـی گردیـد، همچنیـن از نتایـج تسـت های شـناوری بـه منظور مطالعه شـناوری 
طبیعـی محصـوالت پالسـتیک  PVC اسـتفاده گردیـد. بررسـی انـرژی آزاد سـطح پالسـتیک ها با سـطوح صیقلی 
و معمولـی نشـان داد کـه ذرات خردشـده یـا تکـه تکـه شـده ایـن پالسـتیک هـا در سیسـتم شـناوری نیـز همـان 
خصوصیـات سـطحی پالسـتیک را نشـان مـی دهنـد و نیـز افزودنی ها تاثیـرات قابل توجهـی بر انرژی آزاد سـطح 
محصـوالت پالسـتیک PVC دارد. نتایـج افـزودن شـامل افزایـش نیروی برهمکنش بین سـطح  پالسـتیکـ  آب و 
کاهـش نیـروی پیوسـتگی بیـن سـطح پالسـتیکـ  حبـاب، و این اثرات نشـان می دهند کـه در حالت کلی   سـبب 
کاهـش شـناوری مـی گـردد.  DnOP موجـب کاهـش نیـروی برهمکنـش بیـن پالسـتیک و آب، افزایـش نیروی 
پیوسـتگی بیـن پالسـتیک و حبـاب مـی شـود، بنابراین موجـب آبگریزی پالسـتیک و افزایش شـناوری مـی گردد. 
تسـت شـناوری بر روی پالسـتیک های PVC و ضایعات پالسـتیکی PVC نتایج فوق را تایید می کنند، همچنین 
طیـف مـادون قرمـز تاثیـر افزودنـی هـا را بـر روی دو دسـته از ضایعات پالسـتیکی نشـان داد. این یافتـه ها برخی 
تکنیـک هـای شـناوری  را در رابطـه بـا نـوع پالسـتیک ارائـه می دهنـد که از آنهـا می تـوان در بازیافـت ضایعات 

پالسـتیکی PVC اسـتفاده کرد.

1.مقدمه

پالسـتیک هـا جـزء مواد پرمصرف و کاربـردی در زندگی روزمره و صنعت ما هسـتند، بنابرایـن در دهه های اخیر، 
مقـدار ضایعـات آنهـا بـا توجـه بـه تولید انبـوه، مصرف بـاال و طول عمـر کوتاه به سـرعت در حال افزایش اسـت. 
از ایـن رو، ضایعـات پالسـتیکی مشـکالت بی شـماری را از جمله؛ آلودگی های زیسـت محیطـی و اتالف منابع به 
همـراه خواهنـد داشـت. بازیافـت پالسـتیک هـا این اجـازه را می دهـد تا پالسـتیک ها مجـددا مورد اسـتفاده قرار 

گرفتـه، همچنیـن کاهـش هزینـه تولید و برطرف شـدن مشـکالت مربـوط به دفع آنهـا را در پی خواهد داشـت. 
بازیافـت پالسـتیک هـا عمدتًا شـامل 4 مرحله؛ جمع آوری، جداسـازی، بازفـراوری و بازاریابی می شـود و در این 
میان جداسـازی مشـکل ترین بخش اسـت. با توجه به شـناوری ذاتی پالسـتیک ها، جداسـازی را می توان توسـط 
فرآیند شناورسـازی انجام داد. در مقایسـه با روش های جایگزینی چون: جداسـازی الکتروسـتاتیکی، ته نشـینی و 
روش هیدروسـیکلون، شناورسـازی پالسـتیک هـا مزایایی چون جداسـازی بهتـر و کاهش هزینه هـا را در بر دارد. 

بـه همیـن دلیل شناورسـازی پالسـتیک ها مـورد توجه محققان بسـیاری قرار گرفته اسـت.
در                    گسـترده  طـور  بـه  کـه  اسـت  سـنتزی  هـای  رزیـن  تریـن  اصلـی  از  یکـی   ،)PVC( کلرایـد  وینیـل  پلـی 
سـاختمان سـازی، بسـته بنـدی و صنعـت اتومبیـل مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. افزودنـی هایـی چـون کربنات 
(و دیـ  انـ  اکتیـل فتـاالت )DnOP( اغلـب در تولیـد پالسـتیک هـا به منظـور بهبود خواص 

3CaCO کلسـیم )
و کاهـش قیمـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. طبـق مطالعات انجـام شـده در گذشـته، افزودنی ها اثـرات قابل 
توجهـی در رفتار شـناوری ضایعات پالسـتیکی دارند. بر پایه آزمایشـات اولیه مشـخص شـد که تفـاوت معناداری 
در شـناوری محصـوالت پالسـتیک  PVC بـا توجـه به مـوارد کاربرد آنهـا وجود دارد. شـناوری طبیعـی به عنوان 
بازگشـت قطعـه، زمانـی کـه تسـت هـای شـناوری بـدون حضور مـاده معـرف انجام مـی گیـرد، می باشـد. تمرکز 
ایـن مقالـه بـرروی اثـر افزودنـی هـا روی سـطح و پیـش بینی شـناوری طبیعی پالسـتیک هـای PVC می باشـد. 
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2. 2 تجهیزات شناوری و روش آزمون 

تسـت شـناوری بـرای مـدت زمـان 6 دقیقه در سـتون شیشـه  
30 طراحـی گردید. هوا  mm 170 و قطـر mm ای بـه طـول
از میـان هسـته هـای شـنی برای سـاخت حبـاب هـای گازی 
 بود. 

1ml.min−
عبـور داده شـد، سـرعت جریان هـوا برابـر6 

در انتهای تسـت شـناوری، پالسـتیک های سـرریز و مستغرق 
)غرق شـده( جمع آوری شـده، با آب لوله کشـی شسـته و در 

هوای آزاد خشـک و وزن شـدند. 

2. 3 اندازه گیری زاویه تماس 

بـرای انـدازه  گیـری زاویـه تمـاس، انـواع مختلـف سـطوح، 
پالسـتیک  هـای  و   PVC رزیـن  شـدند.صفحات  آمـاده 
 mm20× بـا درصدهـای مختلـف افزودنـی در ابعـاد PVC

mm20 تهیـه شـدند، سـپس بـه مـدت 10 دقیقـه با اسـتفاده 
از پـودر شستشـو و آب لولـه  کشـی در یک جنراتور )شـرکت 

آلتراسـونیک شـانگهای، چیـن( تمیـز شـدند. 
بـه منظـور مطالعه تاثیـر افزودنی  ها، سـطوح صیقلـی از رزین 
 PVC تهیـه شـد. صفحـات رزیـن PVC و پالسـتیکی  PVC
 mm20× mm20 در ابعـاد PVC و محصـوالت پالسـتیک
بریـده شـده، بـا اسـتفاده از سـنگ نفـت 400 مـش بـا دسـت 
پیچیده شـد، سـپس با اسـتفاده از کاغـذ سـنباده 800 تا 1200 
مـش صیقـل داده شـده و طبـق روش ذکـر شـده در متـن باال 

مجدداً شستشـو داده شـدند. 
یـک دسـتگاه انـدازه  گیـری زاویـه تمـاس JJC-1 )متعلـق به 
کارخانـه تجهیـزات نـوری چانـگان، چین( برای انـدازه گیری 
زاویـه تمـاس مایع در سـطح جامد مورد اسـتفاده قرار گرفت، 
انـدازه  گیـری زاویـه تمـاس به طور دقیـق در مقاالت گذشـته 

ما، بیان شـده اسـت. 

2. مواد و روش 
2. 1 مواد

( و دی ـ ان ـ اکتیـل فتـاالت )DnOP( بـه  3CaCO پالسـتیک PVC )جـدول1( بـا درصدهـای مختلـف کربنـات کلسـیم ) 
عنـوان افزودنـی و ضایعات پالسـتیک PVC برای بررسـی تاثیر افزودنی ها روی سـطوح پالسـتیکی PVC انتخـاب گردیدند. 
نمونـه هـای ضایعاتـی PVC از سـگک هـای تزیینی و چکمه هـای بارانی که به ترتیـب با نـام PVC-dec و PVC-sho در 
ایـن متـن نـام بـرده می شـوند، تهیه گردید. نمونه های پالسـتیکی مورد اسـتفاده در تسـت شـناوری خرد شـده و با اسـتفاده از 

غربـال مـورد اسـتفاده در این مقاله با سـایز1- تـا2-1+ تهیـه گردیدند.

آب مقطـر، گلیسـرول، فرمامیـد، اتیلـن گلیکـول و دی یدومتـان، بـه عنـوان مایعـات تحقیقاتـی اندازه گیـری زاویـه تماس بین 
مایـع و سـطح پالسـتیک PVC انتخـاب شـدند؛ گلیسـرول، فرمامیـد، اتیلـن گلیکـول و دی یدومتـان دارای خلوص شـیمیایی 

بودنـد. آب لولـه کشـی در کل آزمـون شـناوری مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
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2. 4 محاسـبه انـرژی آزاد سـطح و انـرژی آزاد 
همکنش بر

معادلـه از  اسـتفاده  بـا  پالسـتیک  هـا  سـطح  آزاد  انـرژی 
 Lifshitz-Van بـر پایـه اسـید بـاز لوئیس محاسـبه گردید. 
چنانچـه در معادلـه 1 مشـاهده مـی  شـود، پارامترهـای انرژی 
سـطح جامـد را مـی  توان بـا اسـتفاده از محاسـبه زاویه تماس 

بیـن سـطح جامد و سـه مایـع ذکر شـده، بدسـت آورد.

                                          

( )( )LW
L L L L L S L

S L

2 1 cos 2(

)

+ − + − + −

− +

γ + γ γ + θ = γ γ + γ γ

+ γ γ           
 )1(

در حالی که؛
γ− وبه ترتیب  ، +γ ، LWγ θ زاویـه تمـاس بین مایع و جامـد
پارامترهـای انـرژی آزاد سـطح، جـزء لیفشـتیز واندروالـس، 
جـزء اسـید و بـاز لوئیـس هسـتند. شـاخص  هـای L و S بـه 

ترتیـب مایـع و جامـد را نشـان مـی  دهند. 

3. بحث و نتیجه 

PVC 3. 1 تاثیر افزودنی ها بر سطوح پالستیکی
3. 1. 1 سطح ذرات پالستیکی در سیستم شناوری

  
بـا اسـتفاده از داده هـای بدسـت آمـده از محاسـبه زاویـه تماس، 
انرژی آزاد سـطح برای سـطوح مختلف محاسـبه شـد و نتایج در 

جدول 2 ارائه شـده اسـت. 

معمولـی  مـی  شـود هـر دو سـطح  همـان گونـه کـه مشـاهده 
نشـان                       را  مشـابهی  سـطحی  خـواص   PVC رزیـن  صیقلـی  و 
 PVC مـی  دهنـد کـه می تـوان ایـن امـر را بـه یکنواختی رزیـن

دانسـت. مربـوط 
50PVC Ca− 0PVC و Ca− تفـاوت در انـرژی آزاد سـطح بین

را  مـی  تـوان بـه حضـور مـوادی بـا انـرژی آزاد سـطحی پاییـن 
ماننـد پارافیـن مربـوط دانسـت، در حالـی کـه انرژی آزاد سـطح
بـه تاثیرات قابـل توجـه پایدارکننده  هـای حرارتی 

50PVC Ca−
مانند اسـتئارات سـرب وابسـته اسـت. 

  0PVC Ca− ،PVC میـزان انـرژی آزاد سـطح بیـن رزیـن
در سـطح  آزاد  انـرژی  امـا  اسـت،  مشـابه   50PVC Ca− و
صیقلـی بـه دلیـل وجـود جـزء بـاز لوئیـس 

50PVC Ca−
 می باشـد. بنابراین، می  تـوان نتیجه 

0PVC Ca− بزرگتـر از
گرفـت که در سـطوح صیقلی پالسـتیک  هـای PVC ذرات 

دارنـد.   وجـود  3CaCO ریز
در مـورد DnOP، تفـاوت در 
انرژی آزاد سـطح بین سـطوح 

0DnOP معمولـی و  صیقلـی 
بـه  می توانـد    PVC رزیـن  و 
علـت وجـود افزودنـی  هایـی 
کـه  فتـاالت،  دی بوتیـل  ماننـد 
آزاد  انـرژی  کاهـش  سـبب 

سـطح مـی  شـوند، باشـد.
تفــاوت بیــن ســطوح معمولــی 

30PVC DnOP− ــی در و صیقل
 DnOP،مــی  دهــد نشــان 
ــطوح  ــر روی س ــع ب ــه تجم ب
و  دارد  تمایــل  پالســتیکی 
ــا  ــود. ب ــطح می ش ــرژی آزاد س ــش ان ــبب کاه ــه س در نتیج
توجــه بــه اثــرات »غنــی ســازی ســطح«، ســطح پالســتیک 
ــان  ــا را نش ــی  ه ــر و افزودن ــن پلیم ــی رزی ــرد واقع عملک
 DnOP 3 وCaCO نمــی دهــد. افزودنــی  هایــی چــون
ســبب افزایــش یــا کاهــش انــرژی آزاد ســطح مــی  شــوند.
امـا سـطوح معمولی پالسـتیک  ها در حین فرآینـد خردکردن 
یـا بریـدن آسـیب می بیننـد، در نتیجـه اثـر مـواد افزودنـی در 
خواص سـطوح پالسـتیکی باید برای پالسـتیک   های شـناور 

مورد بررسـی قـرار گیرد.
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چنانچـه در شـکل 1 مشـاهده مـی شـود، افزایـش مقـدار کربنـات کلسـیم اثـر کمـی بـر جـزء LW و انـرژی آزاد سـطح کل دارد، 
در عیـن حـال، مقـدار اسـید لوئیـس کـم بـوده و تمایـل بـه کاهـش دارد. امـا، جـزء بـاز لوئیـس بـه طـور مسـتقیم بـا افزایـش مقـدار 
کربنـات کلسـیم افزایـش مـی یابـد و بنابرایـن سـطح مخلـوط بیشـتر به سـطح یکپارچه تبدیل شـده اسـت. برخـالف کربنات کلسـیم، 
افـزودن DnOP انـرژی آزاد سـطح کل را کاهـش مـی دهـد، همچنیـن سـایر پارامترهـای انـرژی آزاد سـطح را نیـز کاهش مـی دهد.

شکل1. انرژی آزاد سطح در سطوح مخلوط به عنوان تابعی از مقدار افزودنی

شکل 2. انرژی آزاد برهمکنش جامد ـ مایع به عنوان تابعی از مقدار افزودنی ها در محیط آبی 

3. 1. 3 برهمکنش بین سطح مخلوط و آب

و انـرژی  LW
SWG∆ LW در سـطح مخلـوط برابـر بـا مجمـوع انـرژی برهمکنـش LW یعنـی AB

SWG −∆ انـرژی برهمکنـش کلـی
اسـت. طبـق معادلـه )S4( و )S5( کـه در محاسـبات تکمیلی ارائه شـده اسـت،  AB

SWG∆ )AB( برهمکنـش اسـید ـ بـاز لوئیـس
ارتبـاط انـرژی آزاد برهمکنـش بیـن جامـدـ  مایـع و مقـدار افزودنـی  هـا در محیط آبی در شـکل )2(، نشـان داده شـده اسـت.

3. 1. 2تاثیـر افزودنـی هـا بر انرژی آزاد سـطح در 
سـطوح مخلوط 

سـطوح پالسـتیکی مـی  توانـد مخلوطـی از رزین  هـای پلیمری و 
افزودنـی  هـا باشـد. فـرض می شـود، افزودنی بـه طور مسـاوی در 
پالسـتیک  هـا توزیـع شـده و درصـد حجمـی افزودنـی  جایگزین 

درصد مسـاحت سـطح  شـود، بدین ترتیب ارتباط بین انرژی آزاد 
سـطوح مخلـوط و میـزان افزودنـی  هـا بدسـت می  آیـد، جزئیات 
محاسـباتی در محاسـبات تکمیلی ارائه گردیده اسـت. انرژی آزاد 
و PVC-DnOP بـه عنـوان 

3PVC CaCO− سـطح در سـطوح
تابعـی از میـزان افزودنی در شـکل 1 ارائه شـده اسـت. 
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چنانچـه در شـکل 3 مشـاهده مـی  شـود، نیـروی وان دروالـس بیـن سـطح مخلـوط و حباب نیـروی دافعه اسـت که بـا افزایش 
افزایـش و بـا کاهـش مقـدار DnOP کاهـش مـی  یابـد. برهمکنـش LW بیـن سـطح مخلوط و حبـاب منجر  3CaCO مقدار
بـه طـور قابـل مالحظـه  ای کاهش ولی بـا افزایـش مقدار 

3CaCO بـه آب  گریـزی مـی  شـود کـه میـزان آن بـا افزایـش مقدار
سـبب کاهـش چسـبندگی حبـاب بـر روی 

3CaCO DnOP، افزایـش مـی  یابـد. تحـت اثـر برهمکنـش LW-AB، افزودن
سـطح مخلـوط شـده و در نتیجـه شـناوری ذرات پالسـتیکی را کاهش می  دهد، در حالـی که افـزودن DnOP موجب افزایش 
چسـبندگی حبـاب بـر روی سـطح مخلـوط شـده و بـه ایـن ترتیـب موجـب افزایـش شـناوری ذرات پالسـتیکی مـی  شـود. 

شکل )3(. برهمکنش بین سطح مخلوط و حباب به عنوان تابعی از مقدار افزودنی

3. 1. 4 برهمکنش بین سطح مخلوط و حباب

بـر پایـه نظریه تعمیم یافتـه DLVO، برهمکنـش بین دو جزء 
شـامل: انـرژی آزاد برهمکنـش LW، انـرژی آزاد برهمکنـش 
AB و انـرژی الکترواسـتاتیک مـی باشـد. بـر طبـق مطالعـات 
قبلـی، سـهم نیـروی الکتروسـتاتیک محـدود اسـت، در حالی 

کـه انـرژی آزاد AB در برهمکنـش بیـن سـطح مخلـوط و 
حبـاب در محیـط آبـی، فاکتـور غالـب اسـت. بنابرایـن، تاثیـر 
LW و AB بـر روی برهمکنـش بین سـطح مخلـوط و حباب 
بیشـتر مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد. برهمکنـش هـای بیـن 
سـطح مخلـوط و حباب در محیـط آبی با اسـتفاده از معادالت 

)S6( و )S7( در شـکل )3(، نشـان داده شـده اسـت. 

مقاله های علمی

چنانچـه در شـکل 2 مشـاهده مـی شـود، افـزودن کربنـات کلسـیم تاثیر کمـی بر انـرژی آزاد برهمکنـش LW دارد امـا چنانچه 
نتایـج نشـان مـی دهـد، افـزودن AB موجـب افزایش جـزء باز لوئیـس می شـود. چنانچـه از نتایج اسـتنباط می شـود، افزایش 
قابـل مالحظـه ای در انـرژی آزاد برهمکنـش کل وجـود دارد کـه ایـن امـر به دلیـل افزایش نیـروی جاذبه بین سـطح مخلوط و 

آب بوده که سـبب بهبود آبدوسـتی سـطح پالسـتیک می باشـد. 
امـا برهمکنـش هـای جامـدـ  مایـع بـا افـزودن مقـداری DnOP افزایش می یابـد، این امـر به دلیـل کاهش انرژی آزاد سـطح 
کل توسـط DnOP مـی باشـد. عـالوه بـر ایـن، مقـدار منفـی برهمکنـش جامـد ـ مایع نشـان می دهد کـه نیـروی برهمکنش  
بیـن سـطح مخلـوط و آب نیروهـای جاذبـه هسـتند. و بنابرایـن، نیـروی جاذبه بین سـطح مخلـوط و آب کاهش یافته و سـبب 

بهبـود آب گریزی پالسـتیک می شـود.
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 PVC 3. 2. شناوری طبیعی در پالستیک های

 PVC 4 شـناوری ذاتـی محصـوالت پالسـتیک )a( در شـکل
بـا افزودنـی  هـای مختلـف مشـاهده مـی  شـود. چنانچـه در 
شـکل مشـاهده می  شـود، اسـتفاده از افزودنی DnOP سبب 
بهبـود شـناوری شـده و ثابـت بهبـود شـناوری بـا افـزودن 
DnOP بـه طـور اسـمی %100 اسـت. ایـن امـر بـه دلیـل 
شـناوری ذاتـی رزین PVC اسـت کـه افـزودن DnOP این 
تغییـر قابل 

3CaCO پارامتـر را بیشـتر مـی  کنـد. امـا، افزودن
مالحظـه ای را در شـناوری پالسـتیک  هـای PVC مـی  دهد. 
شـاخص بهبـود شـناوری %100 باقـی مـی  مانـد، زمانـی کـه 
باشـد،  از %20 کمتـر  اسـتفاده  مـورد 

3CaCO درصـد وزنی
کاهـش قابـل توجهـی خواهـد 

3CaCO و بـا افزایـش مقدار

 نسـبت داده شـود 
3CaCO داشـت کـه مـی تواند بـه افزودن

سـبب افزایـش آبدوسـتی پالسـتیک مـی  گردد. 
3CaCO زیرا

در ادامـه شـناوری ضایعـات پالسـتیکی PVC مـورد مطالعـه 
4 ارائـه گردیـد. بهبـود  )b( قـرار گرفـت، و نتایـج در شـکل
شـناوری در PVC-dec، کـه شـامل درصـد بیشـتری از   در 
 DnOP کـه حـاوی درصد بیشـتری PVC-sho مقایسـه بـا
کـه %100می باشـد، کمتـر بـود. از نتایـج طیف  سـنجی، شـکل 
)5(، بـر روی دو نمونـه از ضایعـات پالسـتیکی PVC، چنین 
بسـیار  تاثیـر   DnOP و 

3CaCO کـه، شـود  مـی   اسـتنباط 
بنابرایـن  دارنـد.   PVC پالسـتیک  هـای  روی  بـر  بزرگـی 
مـی  تـوان نتیجـه گرفـت، اسـتفاده از افزودنـی  هـای متفاوت 
تاثیـر قابـل توجهـی بـر روی  پالسـتیک   هـای PVC دارنـد. 

شکل 5. طیف سنجی مادون قرمز پالستیک های PVC و افزودنی ها

4.نـتایج
مقایسـه سـطوح معمولـی و صیقلـی پالسـتیک  هـا نشـان مـی  دهـد کـه، ذرات خردشـده پالسـتیکی در سیسـتم شـناوری خـواص 
سـطحی پالسـتیک  هـا را منعکـس مـی  کننـد، همچنیـن افزودنی  هـا تاثیرات آشـکاری را بـر روی انرژی آزاد سـطح دارنـد. افزودن 

3CaCO و حبـاب در یک محیط آبی می  شـود.
3PVC CaCO− 3CaCO موجـب افزایـش انـرژی آزاد برهمکنـش بین سـطح

نیـروی جاذبـه بیـن سـطح مخلـوط و آب را افزایـش داده، امـا موجـب کاهش قابـل مالحظـه  ای در آب گریزی بین ذرات پالسـتیکی 
و حبـاب می شـود، بنابرایـن سـبب کاهـش شـناوری پالسـتیک  های PVC می   شـود. 

انـرژی آزاد سـطح کل در سـطوح PVC-DnOP بـا افزایـش DnOP کاهـش مـی  یابـد. انـرژی آزاد برهمکنـش کلی بین سـطح 
مخلـوط و آب کاهـش یافتـه و انـرژی آزاد برهمکنـش بیـن سـطح مخلـوط و حباب افزایـش می  یابـد. نیروی جاذبه بین پالسـتیک 
و آب ضعیـف اسـت، امـا آب گریـزی بیـن ذرات و حبـاب افزایش یافتـه، بنابراین DnOP موجب بهبود شـناوری در پالسـتیک  های 

PVC می  شـود. 
تسـت  های شـناوری در پالسـتیک  های PVC تاثیر افزودنی  ها را بر روی شـناوری ذاتی پالسـتیک  ها تایید می  کند. بهبود شـناوری 
کاهـش مـی  یابـد، در حالـی که بـا افـزودن DnOP 100% باقی مـی  ماند. بهبود شـناوری ضایعات پالسـتیکی  3CaCO بـا افزایش
PVC بـا افزودنـی  هـای مختلـف تفـاوت عمده  ای را نشـان مـی  دهد، همچنین طیف مـادون قرمز نیـز این اثرات را تاییـد می  کند.  
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خواندنی و کاربردی

شـرکت مهندسـی و فناوری ماکرو، خط تولید  
 pvc خـود را با سـرعت باال برای تولیـد فیلم
پیوسـته برای افزایش تولیـد بیش از %20 ارتقا 
داد. خـط جدید با دو متـر عرض، خروجی را 
تـا 660 پونـد در سـاعت )بیشـتر از 500 پوند 
در سـاعت در طراحـی قبلـی( ارائـه می دهد.
میکـرون   16 تـا   8 از  فیلـم  خـط  ایـن 
بنـدی  بسـته  کاربردهـای  بـرای  ضخامـت 
کنـد. مـی  تولیـد  ماشـینی  و  دسـتی 
یکـی از ویژگی هـای اصلی خط بـاز طراحی 
شـده واینـدر) پیچنده ( جدید آن اسـت که با 
سـرعت 920 فـوت در دقیقـه عمل مـی کند. 
طراحـی  اسـپیندر  دو  تماسـی  ورژن  واینـدر 
شـده ویـژه اسـت کـه باعـث ایجـاد نیـروی 
تماسـی بـاال بـرای تولیـد رول های شـفاف و 
بـا هندسـه یکنواخـت می شـود. توالـی برش 
در واینـدر جدیـد همچنیـن بـه شـدت باعث 
کاهـش ضایعـات در طـول رول کـردن مـی 
شـود. ایـن خـط بـا بـرش لبـه رول کمکـی، 
سیسـتم آماده سـازی مخلوط رزین و سیسـتم 
بازیافت مجهز شـده اسـت و عرضه می شود.

 )CFAs( دو نـوع جدیـد از عوامـل فـوم سـاز گرمـازا شـیمیایی
 Bergen International, Hasbrouck Heights, از 
N.J مزیـت هـای پـردازش و عملکـرد در لولـه هـای PVC و 
ABS  فـوم شـده و اکسـتروژن پروفیـل را ارائـه میدهـد. گفتـه 
مـی شـود هـر دو ایـن عوامـل بـا سـطح اسـتفاده پاییـن تـر و 
دمـای فراینـدی کمتـر نسـبت بـه سـایر CFAs در بـازار  عمـل 
مـی کننـد و همچنیـن منجـر بـه پروفیل اکسـترود شـده سـبکتر 
مـی شـود. XO-459 بـه شـکل گرانـول فراهـم شـده اسـت و 
بـرای لولـه هـای ABS و پروفیـل پیشـنهاد مـی شـود. گـزارش 
شـده اسـت کـه XO-459 مـی توانـد سـرعت خـط را 2 تا 4% 
در مقایسـه بـا اسـتاندارد صنعـت افزایـش دهـد. مسـتربچ هـای 
طراحـی   PVC پروفیـل  و  لولـه  بـرای   XO-468 گرانولـی 
کنـد. مـی  فراهـم  را  یافتـه  بهبـود  کـه سـاختار سـلولی  شـده 

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حق دوست

دفـتر انجـمن
اکستروژن: خروجی باالتر خط برای 

فیلم پی وی سی پیوسته

مواد افزودنی: عوامل فوم ساز برای 
لوله های PVC و ABS و پروفیل
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االستومرهای PVC برای کابل های شارژکننده 
ماشین های الکتریکی

االسـتومر  ترکیـب  دو   Teknor Apex Co
PVC جدیـد بـه خـط Flexalloy  خود افزود 
کـه گفتـه مـی شـود جایگزینـی ارزان قیمـت 
نسـبت بـه سـایر االسـتومرها ماننـد TPU هـا 
بـرای پوشـش و عایـق کابـل هـای شـارژ کننده 

ماشـین هـای الکتریکـی اسـت.
Flexalloy 89504-90 یـک فرموالسـیون بـا 
سـختی )Shore A( 90 بـرای پوشـش عایـق 
اسـت در حالی کـه Flexalloy 9610-78 یک 
گریـد بـا سـختی 78A بـرای پوشـش محافـظ 
خارجـی اسـت. برخـالف PVC قابـل انعطاف 
براسـاس   Flexalloy ترکیبـات  اسـتاندارد، 
بسـیار  مولکولـی  وزن  بـا   PVC هـای  رزیـن 
بـاال هسـتند کـه دارای چقرمگـی بهبـود یافتـه، 
مقاومـت سایشـی و خواص دمای پایین هسـتند 
و مقاومـت االسـتومری ارتجاعـی و مقاومت در 
برابـر فشـرده سـازی را فراهـم مـی آورد. آنهـا 
بـرای بـرآوردن الزامـات کابل های شـارژ کننده 
UL نـوع EVE در حجـم هـای بـاالی تولیـد 

طراحـی شـده اند.

روان کننده های مهندسی
 شده برای PVC سخت

دو محصـول جدید بـه مجموعه 
روان کننـده های PVC سـخت 
Val- توسـط شـده   ارائـه 
tris Specialty Chemi-

cals افـزوده شـد. ایـن شـرکت 
مجموعـه گسـترده ای از واکـس 
کـه  را  چـرب  اسـیدهای  و  هـا 
بسـیاری از آنهـا  بـرای صنعـت 

 NSF لولـه هـای آب آشـامیدنی طراحی شـده اسـت و در فهرسـت های
و PPI اسـت، ارائـه مـی دهـد. این افزودنی ها شـامل اسـتئاریک اسـید، 
واکـس هـای پارافیـن، فیشـر تروپـش)FT(،  واکـس هـای پلـی اتیلـن 
اکسـید شـده بـا دانسـیته پاییـن )LD OxPE( و پلی اتیلن اکسـید شـده 
بـا دانسـیته بـاال )HD OxPE( هسـتند. محصـوالت جدیـد عبارتند از:
در شـده  C 165تاییـد  ذوب  نقطـه  بـا  کننـده  روان   ،Petrac 200

فرموالسـیون لوله آب اشـامیدنی که براسـاس تکنولوژی واکس FT تولید می شود. این 
واکس های سنتزی توسط پلیمرزاسیون کربن مونوکسید تحت فشار باال تولید می شوند.
 به دلیل اینکه این محصوالت، فراورده جانبی تصفیه نفت نیستند، واکس های مهندسی 
شـده FT بسـیار سـازگار با ترکیباتی هسـتند که می تواند به طور قابل توجهی پردازش 
ترکیبات PVC تحت تاثیر قرار دهد. همچنین پاالیشگاه ها به طور فزاینده ای کارآمدتر 
شـده انـد و محصـوالت جانبـی کمتری به شـکل واکس هـای پارافین تولید می شـود.
باالسـت عـالوه  دانسـیته  بـا  اکسـید شـده  اتیلـن  پلـی  Petrac 230  یـک واکـس 
 Petrac پاییـن،  اسـتفاده  سـطوح  در  فلـز  سـازی  آزاد  هـای  ویژگـی  ارائـه  بـر 
شـده  کنتـرل  پـردازش  و  کنـد  مـی  عمـل  فیـوژن  پروموتـر  یـک  عنـوان  بـه   230
بیشـتری نسـبت بـه فرموالسـیون هـای پرشـده زیـاد و دیـر ذوب را ارائـه مـی دهـد.

چندگانـه   ای  الیـه  میکـرو  هـای  قالـب 
Tronoplast Tech- از شـرکت )MML(
nologies میتوانـد سـاختارهای فیلـم تا 30 
الیـه را بـا هزینـه قالب های سـه یـا پنج الیه 
معمـول تولیـد کند.تکنولوژی تقسـیم جریان 
مـی توانـد ده ها الیـه از تنها چند اکسـترودر 

تولیـد کنـد. ایـن توالـی و تعـداد الیه هـا قابل تنظیم هسـتند. وقتـی با قالب های سـدگر MML اکسـترود می شـود، گفته 
مـی شـود مـوادی ماننـد نایلـون هـا فیلـم هایـی تولیـد مـی کنند کـه صاف تـر، انعطـاف پذیرتـر و شـکل پذیرتر هسـتند.
اکسـترودر  سـه  بـا  ای  الیـه  سـه  دمشـی  هـای  فیلـم  خـط   ،MML هـای  قالـب  از  اسـتفاده  بـا  مثـال  عنـوان  بـه 
A-B-C-B-C-B-C-B-C-B-C-B-(هـا اکسـترودر  همـان  از  اسـتفاده  بـا  الیـه   15 بـه  توانـد  مـی   )A-B-C(
C-B-C( تبدیـل شـود.قالب مـی توانـد ثابـت و یـا متحـرک باشـد. قالـب در بعضـی مـوارد قابـل ارتقـا نیـز مـی باشـد.

فیلم دمشی: تولید30 الیه 
تنها با چند اکسترودر
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سـوزاندن با بازیابی انـرژی
اسـتفاده از سـوزاندن بـا بازیابـی انـرژی مرتبط بـا آن ، نقش مکمل 
 ،PVC در بازیافـت دارد. در مورد اسـتابالیزرهای مورد اسـتفاده در
مسـائل بالقوه شامل انتشـارات گرد و غبار و وارد شدن آب به محل 
دفـن خاکسـتر باقـی مانده کـه حاوی مقادیـر مضر از فلزات سـمی 
اسـت. ایـن آب، مـواد شـیمیایی و فلزات خاکسـتر را در برمی گیرد 
و زمیـن هـا و آبهای سـطحی را آلوده می کند. تعـدادی از مطالعات 
مسـتقل نشـان داده اند که فلزات موجود در ترکیبات PVC از جمله 
پایـدار کننـده های حرارتـی تنها بخـش کوچکی از فلـزات موجود 
در منابـع دیگـر را تشـکیل می دهند و تکنولوژی کنتـرل مرتبط باید 
اسـتفاده شـود که آیا ضایعـات  PVC وجود دارد یـا خیر. همچنین 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اکثریـت ضایعـات PVC کـه بـه مخـازن 
سـوزاننده منتهـی مـی شـوند، از کاربردهای بسـته بنـدی PVC که 
هیـچ گونـه سـرب و کادمیوم در آن وجـود ندارد، نشـات می گیرد.

دفـن زبالـه
ضایعـات PVC در محـل هـای دفـن زبالـه عمدتـا از کاربردهـای 
خانگـی و بسـته بنـدی شـامل اسـتابالیزرهای قلع و کلسـیم/ روی 
اسـت و هرگـز حـاوی پایدارکننـده هـای حرارتی بر پایه سـرب و 
کادمیـوم نیسـتند. در هـر صـورت مقـدار PVC در یـک محل دفن 
معمـول کمتـر از %1 اسـت و محتـوای فلـز بـه طـور کلـی بیش از 
%2 ایـن مقـدار نیسـت. حتـی زمانـی کـه ضایعـات از محصـوالت 
سـاختمان شـامل لوله هـا و پروفیل پنجـره وجود دارد)پایدار شـده 
بـا ترکیبات سـرب و کادمیوم( مطالعات نشـان می دهـد که کمترین 
و یـا هیـچ گونه شستشـوی فلـزات) لیچینـگ( حتی تحت شـرایط 
خـاک بـا دانـه بنـدی درشـت اتفـاق نمـی افتـد. برخـی از پایـدار 
کننـده هـای ترکیبـی کـه در سیسـتم هـای کلسـیم/روی و باریـم/ 
روی اسـتفاده مـی شـود، در محل هـای دفن زباله، زیسـت تخریب 
پذیـر شـناخته شـده اند. صنایـع پی وی سـی یک برنامـه تحقیقاتی 
سـه سـاله را توسـط موسسـات مسـتقل در آلمان و سـوئد در زمینه 
عملکـرد طوالنـی مـدت ضایعات پی وی سـی در محل دفـن زباله 
بـا پوشـش دادن طیـف وسـیعی از کاربردهـای سیسـتم اسـتابالیزر 
انجـام داده اسـت. نتایـج نشـان داد کـه سـهم محصـوالت پـی وی 
سـی از فلزات سـنگین در ضایعات جامد شـهری کم اسـت. با این 
حـال ضایعـات پی وی سـی منبـع اصلـی ترکیبات آلی قلع هسـتند 
امـا مقایسـه محافظـه کارانه غلظـت پیش بینی شـده )PEC( و پیش 
بینـی غلظـت بـدون اثـر )PNEC(در لیچیـت نشـان مـی دهـد کـه 
محصـوالت PVC اثر قابل توجهی بر مسـمومیت دفـن زباله ندارد. 

تاثیر پایدارکننده های حرارتی
 PVC در بازیافت و دفع زباله

بازیابی محصوالت PVC که اسـتفاده از آن پایان رسـیده است، یک 
چالـش جدیـد اسـت که در مـورد بیشـتر مواد سـنتزی نیـز کاربرد 
دارد.طـرح های بازیابی درحال توسـعه هسـتند که کنتـرل افزودنی 
هـا را حفـظ می کند و از انتشـار آنها در محیـط جلوگیری می کند. 
همچنیـن شـواهدی کـه دفـع مـواد زائد PVC حتـی با  اسـتفاده از 
دفـن زباله منجـر به آلودگی خطرناک خاک می شـود، وجود ندارد.

بـازیافـت
محصـوالت PVC تمیـز پـس از اسـتفاده و آنهایـی کـه قابلیـت 
جـدا شـدن دارنـد، مـی تواننـد بـه آسـانی بـه محصـوالت جدیـد 
بازیافـت شـوند. در محصوالتـی کـه پایدارکننـده هـای حرارتی را 
بـا پایـه سـرب و کادمیـوم ترکیـب میکننـد تقریبا دارای طـول عمر 
طوالنـی هسـتند اما در بسـیاری از مـوارد که وارد جریـان ضایعات 
مـی شـوند، تـا حدی قابـل بازیافت هسـتند. بـرای مثـال لوله های 
PVC، کفپـوش هـا، پوشـش سـقف هـا و صنایـع پنجـره در اروپا 
طـرح هایـی را بـرای جمـع آوری و بازیافـت ایـن محصـوالت 
زمانـی کـه بـه پایـان عمـر مفیـد خـود رسـیده انـد، توسـعه داده 
اند.ایـن بازیافـت شـده هـا سـپس بـا محصـوالت بـا طـول عمـر 
یکسـان ادغـام خواهنـد شـد. در مورد ضایعـات حاوی پالسـتیک 
هـای مخلـوط یا محصـوالت سـاختمانی چندماده ای کـه از لحاظ 
اقتصـادی نمـی توانند بـه پلیمرهـای خالص تفکیک شـوند، روش 
هـای دیگـری همچـون بازیافـت مـواد اولیـه نیـز در حال توسـعه 
اسـت. فراینـد Vinyloop® کـه در حـال حاضر در مقیـاس تجاری 
 PVC بازیافـت شـده را از ضایعـات PVC کاربـرد دارد، ترکیبـات
آلـوده بـا پلیمرهـای دیگـر تولیـد مـی کنـد و همچنیـن مـی تواند 
برخـی از کامپوزیـت هـا را جـدا کنـد. در حـال حاضـر در مقیاس 
تجـاری بـرای بازیافـت PVC از کابـل هـا و پوشـش سـقف هـا 
اسـتفاده مـی شـود. بازیافت مـواد اولیه یـک گزینه بـرای ضایعات 
اسـت کـه بـرای بازیافـت مکانیکـی، بیش از حـد پیچیده یا بسـیار 
آلـوده اسـت. تعـدادی از اسـتانداردهای اروپایـی بـرای پوشـش 
محصوالت سـاختمانی سـاخته شـده از PVC نوشـته شـده اسـت، 
بخشـی کـه بیـش از %60 بـازار PVC را تشـکیل مـی دهـد. ایـن 
واقعیـت را بایـد بپذیریـم کـه ایـن بازیافـت شـده هـا کـه ناگزیـر 
شـامل طیـف وسـیعی از پایدارکننده هاسـت، برای اسـتفاده از این 
محصـوالت در دسـترس خواهنـد بـود و شـامل الزامـات آزمـون 
مناسـب بـرای اطمینـان از حفـظ اسـتانداردهای عملکردی اسـت.
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روش های ساده برای 
شناسایی حضور 
استرهای فتاالت

آزمایشـگاه های فوجیسـتو، پیشـرفت های به وجود آمـده در روش هایی را اطالع رسـانی 
کـرده اسـت کـه می توانـد حضـور اسـترهای فتـاالت مثـل بیس)-2اتیل هگزیل(فتاالت 
)DEHP(را شناسـایی و میـزان سـمیت در پلی وینیـل کلرایـد )PVC( را لحـاظ نمایـد. 

ایـن روش جدیـد می توانـد اسـترهای فتـاالت را بـا 
بیـش از 10 برابـر حساسـیت روش هـای قبلـی از هـم 

دهد.  تمیـز 
در گذشـته، اندازه گیـری بسـیار دقیـق از مقـدار فتاالت 
مسـتلزم تجهیـزات تحلیلی گـران و آموزش هـای ویژه 
بـود. بـا اینکـه روش هـای اندازه گیـری نسـبتا سـاده و 
ارزان شـناخته شـده اند، امـا حساسـیت آنهـا ضعیـف 

اسـت. در ایـن روش جدیـد که توسـط شـرکت فوجیسـتو توسـعه داده شـده و "روش 
جمـع آوری بخار" نامگذاری شـده اسـت، یـک نمونه حرارات داده شـده و بخار فتاالت 
حاصـل روی یـک الیـه نـازک جمـع آوری و بـا این عمـل شناسـایی حضور اسـترهای 
فتـاالت بـا 10 برابـر حساسـیت بیشـتر نسـبت به روش هـای پیشـین، مقـدور می گردد. 

ایـن روش را می تـوان روی خطـوط ابتدایـی عملیـات 
تسـت پذیـرش کارخانه بـا اسـتفاده از تجهیـزات ارزان 
و سـاده بـرای شناسـایی حضـور اسـترهای فتـاالت در 
محصوالتـی همچـون کابل هـای خانگی در کمتـر از 10 
دقیقـه و بـا درجه ی باالیی از حساسـیت به کار برد و در 

نتیجـه بـه ارائـه محصـوالت ایمن تـر کمـک کرد. 
جزئیـات ایـن تکنولـوژی در نشسـت بهـار سـال 2007 
انجمـن فیزیک کاربـردی ژاپن در تاریـخ  30-27 مارس 

در شـهر آتسـوگی برگزار شـد. 
فلسـفه ی شـرکت خـود  بازتـاب  بـا  گـروه فوجیسـتو 
یعنـی:"در تمـام فعالیت هـای  خـود از محیـط زیسـت 
حفاظـت کـرده و بـه جامعـه کمـک می کنیـم"، حفاظت 

از محیـط زیسـت را بـه عنوان یک اولویـت مدیریتی مهم قرار داده اسـت و فعالیت های 
حفاظـت از محیـط زیسـت خـود را بـر اسـاس سیاسـت محیطـی زیسـتی این شـرکت 

دنبـال می کنـد. 
گـروه فوجیسـتو ایـن تفکر را بـر روی فعالیت های خریـد خود با هدف روشن سـاختن 
رویکرد خرید سـبز توسـعه داده اسـت. مواد شـیمیایی مشخص شـده ی گروه فوجیسـتو 
مبتنـی بـر مـوادی هسـتند کـه بـا قوانیـن یـا دسـتورالعمل های مشخص شـده ی در ایـن 
گـروه صنعتـی تنظیـم  می شـوند. فوجیسـتو ایـن مـواد شـیمیایی را در تمامی تـدارکات 
خـود کـه پیش ماده هـای آن تحـت پوشـش ایـن قوانیـن هسـتند، لحـاظ کـرده و انتظار 

دارد کـه فروشـندگان آن بـه آنها احتـرام بگذارند. 

خواندنی و کاربردی

شکل 1. بررسی حضور مواد تنظیم  شده
 هنگام پذیرش کاالی تحویلی

شکل 2: روش ساده ی توسعه داده شده برای 
آشکارسازی حضور استرهای فتاالت
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خواندنی و کاربردی

در گـروه فوجیسـتو، تمامـی محصوالت 
مسـتقیم  بـه صـورت  شـده  خریـداری 
سـمی  مـواد  بـردن  بیـن  از  هـدف  بـا 
کـه  کارخانجاتـی  در  بررسـی شـده اند. 
از محصـوالت خـاص  زیـادی  مقادیـر 
از  تعـدادی  می کننـد،  خریـداری  را 
فناوری هـای اختصاصی برای شناسـایی 
سـریع، دقیـق و کارآمـد حضـور مـواد 
گـروه  در  و  شـده  داده  توسـعه  سـمی 

می شـود.  اسـتفاده  نیـز  فوجیسـتو 
DEHP یکـی از رایج تریـن محصوالت 
نوعـی  کـه  اسـت  تولیدشـده  فتـاالت 
را   PVC کـه  می باشـد  نرم کننـده 
عیـن  در  امـا  می سـازد  انعطاف پذیـر 
از  ناشـی  نگرانی هـای  دلیـل  بـه  حـال 
سـمی بـودن آن، ژاپـن، ایـاالت متحـده 
آن  از  اسـتفاده  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  و 
در اسـباب بازی ها و سـایر محصـوالت 
بـرای نـوزادان و کـودکان، مقرراتـی را 
تنظیـم کرده انـد. اتحادیـه اروپـای ایـن 
مـاده را ماده ای با ریسـک خطـر در نظر 
گرفتـه و آن را بـه عنـوان یـک مـاده ی 
و  ضدبـارداری  جهـش زا،  سـرطان زا، 

اسـت. کـرده  طبقه بنـدی  سـمی 
در 17 فوریـه 2011، ایـن ماده در قوانین 
REACH بـه عنـوان مـاده ای با نیـاز به 
مـاده  ایـن  اسـت.  شـده  ذکـر  تاییدیـه 

همچنیـن بـه عنـوان کاندیـد 
بـرای مقـررات مرحلـه بعدی 
 RoHS دسـتورالعمل  تحـت 
نظـر  در  اروپـا  اتحادیـه 
گرفتـه شـده اسـت کـه تاثیـر 
قابل توجهـی بـر روی صنایـع 

دارد. الکترونیـک 
آنالیـز  بـرای  روش  دو 
وجـود  فتـاالت  اسـترهای 
دارد: روش اول می توانـد بـه 
غلظـت  و  نـوع  دقیـق  طـور 
اندازه گیـری  را  مـاده  ایـن 
یـک  دوم  روش  و  کنـد 
می توانـد  کـه  اسـت  غربالگـری  روش 
را  مـاده  ایـن  سـاده حضـور  طـور  بـه 
آن  طبقه بنـدی  بـه  قـادر  اینکـه  بـدون 
باشـد، مشـخص کنـد. روش اول دقیـق 
اسـت امـا بـه پیش پـردازش نمونـه بـا 
اسـتفاده  آلـی،  حالل هـای  از  اسـتفاده 
هـزاردالری  ده هـا  گـراِن  تجهیـزات  از 
و اتـکا بـه تکنسـین مجـرب و آمـوزش 
عیـن  در  روش  ایـن  دارد.  نیـاز  دیـده 
حـال، یـک فراینـد زمان بـر اسـت. ایـن 
تسـت  بـرای  را  روش  ایـن  موضـوع، 
پذیـرش در یـک کارخانـه  کـه روزانـه 
تعـداد زیـادی محموله دریافـت می کند، 
تکنیکـی غیرعملی سـاخته اسـت. روش 
دوم از یـک طیف سـنجی مـادون قرمـز 
تبدیـل فوریـه )FT-IR( بـا انعکاس کل 
تضعیف شـده )ATR( اسـتفاده می کنـد. 
ایـن روش از تجهیـزات ارزان تری )تنها 
%20 هزینـه( در مقایسـه بـا روش قبلـی 
بهـره می بـرد و بـه هیـچ پیش پردازشـی 
نیـاز نـدارد و عملیـات آن آسـان اسـت 
بـه طـوری کـه هیـچ کـس در عملیـات 
اندازه گیـری آن دخیـل نیسـت. بـا ایـن 
غلظت هـای  تنهـا  روش  ایـن  حـال، 
10wt% و باالتـر را تشـخیص می دهـد 
قانونـی  الزامـات  بـا  مقایسـه  در  کـه 
غلظـت 0.1wt% و کمتر، حساسـیت این 

روش دو مرتبـه کمتر از مقـدار موردنیاز 
می باشـد. 

روش توسـعه داده شـده توسـط گـروه 
گرمایـش  بـا   )2a )شـکل  فوجیسـتو 
یـک نمونـه و تبخیـر اسـتر فتـاالت و 
تجمیـع بخارات حاصـل از آن روی یک 
الیـه ی PVC بـدون افزودنـی روی یک 
ایـن  در  می کنـد.  کار  فلـزی  صفحـه ی 
 PVC الیـه ی  روی  کننـده  نـرم  روش 
تغلیـظ شـده و تاثیـر رنگ هـا یـا سـایر 
افزودنی هـا را در نمونـه از بیـن می بـرد. 
عـالوه بر ایـن، امـکان اندازه گیـری الیه 
نـازک فیلـم PVC روی صفحه ای فلزی 
بـا روش بازتـاب FT-IR وجـود دارد 
کـه در آن از تجهیزاتی اسـتفاده می شـود 
که حتـی ارزان تر از روش ATR اسـت. 
تجمیـع  روش  کـه  اسـت  ایـن  نتیجـه 
بـا  نمونه هـای  حتـی  می توانـد  بخـار 
 %1wt غلظت های اسـترفتاالت کمتـر از
حساسـیت  در  بهبـود  برابـر   10 بـا  را 
نسـبت به روش هـای موجود تشـخیص 

 . هد د
روش تجمیع بخار سه شرط الزم دارد:

 DEHP 1. تبخیـر موثر مواد هـدف مثل
بدون افزودنـی های دیگر

2. جـذب مقـدار زیـادی از بخار در حد 
امـکان برروی فیلـم تجمیع

فیلـم  در  فتـاالت  اسـتر  تشـخیص   .3
تجمیـع با حساسـیت بـاال با اسـتفاده از 

بازتـاب صفحـه فلـزی
بـرای انجام ایـن الزامات، تعـداد پارامتر 
بایـد ترتیـب داده شـود که شـامل مدت 
و دمـای گرمایـش نمونـه، دمـای فیلـم 
گرمـای  بـا  مرتبـط  گرمایـش  تجمیـع، 
تابشـی و فواصـل فیلـم تجمیـع اسـت. 
بـرای اینکـه ایـن روش بـه خوبـی در 
سیسـتم بازرسـی پذیـرش یـک کارخانه 
عملـی شـود، بایـد بـه راحتـی عملیاتی 

شـده و شـامل چنـد مرحلـه باشـد. 
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خواندنی و کاربردی

تفکـر،  ایـن  بـا  فوجیسـتو  شـرکت 
)شـکل  بخـار  تجمیـع  تجهیـزات 
2b( را توسـعه دادنـد کـه برقـراری 
ایـن پارامترهـا را همـراه بـا گرمایش 
نمونـه و سـرمایش صفحـه تجمیـع، 

میسـر سـاخت. عـالوه بـر این، ایـن تجهیزات با نظارت سـاده نمونـه در یـک نگه دارنده ی 
شـبیه کارتیـج بـرای بهـره وری بیشـتر کار می کنـد بـه طـوری کـه هرکسـی می توانـد بـه 
سـرعت و بـا اعتمـاد بیشـتر یـک تجمیـع بخـار و تولید سـاده ی نمونه هـا را بـرای آنالیز با 

کیفیـت بـاال بـه دسـت آورد. 

آنچـه کـه اشـیای پالسـتیکی را انعطاف پذیـر و شـفافیت آن را کاهـش می دهـد، غلظـت 
نرم کننـده اسـت. بـرای مثـال، یـک حـالل شـیمیایی از خانواد فتـاالت به نـام DOP اغلب 
اسـتفاده می شـود. نگرانـی کـه در این میـان وجود دارد این اسـت که فتاالت برای سـالمتی 
انسـان خطرنـاک اسـت. بنابرایـن، یـک تقاضـا بـرای جایگزین هـای دیگـر به وجـود آمده 
اسـت. اکنـون دانشـمندان چینـی، اثـر اسـتفاده از DEHHP )یـک نرم کننـده ی سـازگار با 
محیـط زیسـت جدیـد(، را در ترکیب با PVC بررسـی می کننـد. برای اینکه یـک نرم کننده 
خـوب کار کنـد، بایـد بـه انـداز کافـی پیوندهای هیدروژنی با پالسـتیک داشـته باشـد. این 
تیـم  بـا ترکیـب آزمایـش و شبیه سـازی نشـان دادنـد کـه چـرا  اسـتحکام برهمکنش هـای 
پیونـد هیدروژنـی پلیمر-حـالل بـا رقیق کردن در سـطح مولکولـی )که پدیده ای اسـت که 

در ترکیـب DOP-PVC مشـاهده می شـود( کاهـش می یابـد.
 ایـن یافته هـا در مجلـه EPJ Plus توسـط یانـگ لـی و همکارانـش از دانشـگاه نانجینـگ 
منتشـر شـده اسـت. این تیم برهمکش هـای پلیمر-حالل را در دماهـا و غلظت های مختلف 
بررسـی کردنـد. آنها بـه طور مشـخص در اثر غلظـت DEHHP مرتبط بـا برهمکنش های 
پیونـد هیدروژنـی راهـی بـرای بررسـی قابلیـت آن جهـت انعطاف پذیرکـردن پالسـتیک 
یافتنـد. ایـن نرم کننـده ی سـازگار بـا محیط زیسـت یک مـدل ایده آل اسـت زیـرا تنها یک 
نـوع برهمکـش پیونـد هیدروژینـی بیـن حـالل و پلیمـر دارد و فاقـد هرگونـه برهمکنـش 

پیونـد هیدروژنـی تداخلـی بالقوه می باشـد. 
آنهـا در آزمایش هـای کشـش متوجـه شـدند کـه هرزمـان دمـا افزایـش یابـد و یـا غلظـت 
 PVC-DEHHP کاهـش یابـد، برهمکنش هـای بیـن پلیمـر و حـالل در ترکیـب PVC

ضعیف تـر از ترکیـب PVC-DOP اسـت. 
همچنیـن آنهـا از رزونانس مغناطیسـی هسـته ای بـا میدان پاییـن )NMR( اسـتفاده کردند. 
آنهـا نشـان دادنـد کـه تعـداد کمپلکس هـای پلیمر-حالل بـا افزایش دمـا، کاهـش می یابند. 
عـالوه بـر ایـن، آنهـا در شبیه سـازی های دینامیـک مولکولـی در جسـتجوی راهـی بـرای 
بررسـی نقـش برهمکش هـای پیونـد هیدروژنـی پلیمر-حـالل بودنـد. آنها نشـان دادند که 
هرزمـان دمـا باال باشـد و یـا غلظت PVC پایین باشـد، بـه جنبش مولکولی سـریع تر منجر 

می شـود. ایـن روش همچنیـن منجـر به تجزیـه پیوندهـای هیدروژنی می شـود.

آیا نرم کننده ی سبز، 
PVC را به انداز 

کافی انعطاف پذیر 
می سازد؟
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  پوشـش های PVC  بـرای  مخازن آب 
الکتریکی انـرژی  تولید  و 

Dynactiv Power یـک پوشـش سـطحی بـرای مخـازن آب اسـت کـه از تبخیـر آب 
جلوگیـری مـی کنـد و بـا تکنولـوژی اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی همـراه اسـت. 
ایـن پوشـش هـا یـک فویـل مبتنـی بـر S-PVC فـوق العـاده بـا دوام که سـلول های 
فتوولتائیـک فیلـم نـازک انعطاف پذیر از نوع CIGS پوشـیده شـده اسـت. ایـن فیلم ها 
 Dynactiv انـرژی خورشـیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.پوشـش هـای آب
بـر روی مخـازن آب قـرار مـی گیـرد و هزینـه کلی سـرمایه در مقایسـه با مخـازن بتن 

کاری شـده تـا %70 کاهـش مـی یابد.

خواندنی و کاربردی
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PVC افـزایش نقـطه نـرمـی

پلـی اکریلـو نیتیریـل اسـتایرن آکریـالت )ASA( به عنـوان یک اصـالح کننده 
ویـکات /HDT بـرای PVC توسـعه یافتـه اسـت.دکتر کریـس دیارمیـت از 
BASF AG برخـی از مزایایـی کـه ASA مـی توانـد ارائـه دهـد و کارهایی که 

در حـال انجـام اسـت را توضیـح مـی دهد.
PVC از نظـر حجـم فـروش سـومین ترموپالسـتیک مهـم در جهـان اسـت از 
دالیـل موفقیـت PVC مـی تـوان بـه تنـوع آن، پایـداری بیـش از حـد معمول 
نسـبت بـه جـو و قیمـت رقابتـی آن اشـاره کـرد. اضافـه کـردن نرم کننـده این 
امـکان را مـی دهـد که سـختی و انعطـاف پذیـری در طیف گسـترده ای تنظیم 
شـود. PVC سـخت عـاری از نـرم کننـده اسـت و در طیـف گسـترده ای از 
کاربـرد ها شـامل لولـه ها، نـاودان و پروفیـل پنجره اسـتفاده می شـود.پلیمرها 
بـه راحتـی توسـط نـور UV مـورد حملـه قـرار میگیرنـد و بایـد بـه منظـور 
اسـتفاده در کاربردهـای خـارج از سـاختمان پایـدار گردنـد. حتـی زمانـی کـه 
دارای خاصیـت پایدار شـده هسـتند بیشـتر پلیمرهـا دچار تغییر رنـگ و از بین 
رفتـن خواصـی بخصوص براقیت،اسـتحکام و کشـیدگی در نقطه شکسـت می 
شـوند. دوام اسـتثنایی PVC جایـگاه مهـم آن را در صنعـت سـاختمان سـازی 
 ،PVC و سـاخت و سـاز تضمیـن مـی کنـد. با وجـود ویژگی هـای مثبـت در
محدودیـت هایـی نیـز وجـود دارد. یکـی از مشـکالت ایـن اسـت کـه رنـگ 
PVC مـی توانـد پـس از مـدت زمـان طوالنـی در خـارج از سـاختمان تغییـر 
رنـگ دهد.مـورد دیگـر نقطه نرمی نسـبتا پایین آن اسـت که نمیتـوان در برخی 
از کاربردهـا کـه دمـای بـاال باعث نرم شـدن و تغییر حالت می شـود، اسـتفاده 
کـرد. خوشـبختانه PVC مـی تواند با طیف وسـیعی از افزودنی هـا برای بهبود 
پایـداری، قیمـت، سـختی و نقطـه نرمی ترکیب شـود که شـامل اصـالح کننده 
هایـی اسـت کـه می تواند نقطـه نرمـی PVC را افزایش دهند که توسـط دمای 

ویـکات و یـا  دمـای خمـش حرارتی)HDT) تعریف شـده اسـت.

مقاله های علمی

گردآوری و ترجمه:
مهندس شادی حقدوست

دفتر انجمن
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راه حـل های مـوجود

پروفیـل هـای اکسـترود شـده از PVC بـه طور گسـترده برای 
قـاب پنجـره هـا و محافـظ هـا اسـتفاده مـی شـود اینهـا در 
ایالـت متحـده و اروپـا محبوبیـت فراوانـی کسـب کـرده انـد 
امـا محدودیـت هایـی در اسـتفاده وجـود دارد.یـک نگرانـی 
اصلـی ایـن اسـت کـه هرچـه به طـرف اسـتوا نزدیک شـویم 
، دمـا افزیـش مـی یابـد و اسـتفاده از پنجـره PVC بـا توجـه 
بـه نقطـه نرمـی نسـبتا پاییـن آن توصیـه نمـی شـود. حتی در 
شـرایط آب و هوایـی مالیـم تـر، PVC در رنـگ هـای تیـره 
تـر اسـتفاده نمـی شـود زیـرا چنین رنـگ هایـی دربرابـر نور 
خورشـید بیشـتر گـرم مـی شـوند و PVC  ممکـن اسـت نرم 
شـود. رونـد اخیـر جهـت حفاظت محیـط زیسـت حرکت از 
اسـتابالیزرهای بـا پایـه سـرب و قلـع بـرای PVC به سـمت 
انـواع اسـتابالیزرهای کلسـیم-روی اسـت. ایـن افزودنی های 
  PVC  جدیـد مـی تواند منجـر به نقطه نرمـی پایین تر بـرای
در مقایسـه بـا اسـتابالیزرهای قبلـی شـود. راه هـای مختلفـی 
بـرای افزایـش HDT پی وی سـی وجود دارد. یـک راه اضافه 
کـردن پرکننـده اسـت امـا بـا توجه بـه اینکـه پرکننـده ها می 
تواننـد فقـط HDT  را تا نزدیک شـدن به دمای انتقال شیشـه 
ای )Tg( پلیمرهـای آمـورف ماننـد pvc  افزایش دهند، نسـبتا 
بـی اثر هسـتند.یک روش بسـیار موثـر مخلوط کـردن pvc  با 
پلیمـری دیگـر کـه دارای نقطـه نرمی باالتر اسـت، می باشـد. 

ایـن پلیمر باید دارای قطبیت مشـابه بـا pvc )پارامتر حاللیت(  
بـرای داشـتن امتـزاج و خـواص مکانیکـی خـوب باشـد. این 
الزامـات رنـج اسـتفاده از پلیمرهای مناسـب را بسـیار محدود 
مـی کند.پلـی α متیـل اسـتایرن کـو آکریلونیتریل مـی تواند به 
pvc بـه جهـت ایجـاد یک مخلـوط همگـن اضافه شـود. این 
پلیمر دارای Tg بیشـتر از pvc اسـت و سـازگار با pvc  است 
بـه ایـن معنـی کـه دو پلیمـر بـدون افـت خـواص مکانیکـی 
میتواننـد در کنـار هم باشـند. نقـص این تکنولوژی این اسـت 
 PVC را افزایـش مـی دهـد اما منجر به شـکنندگی HDT کـه
می شـود که با از دسـت دادن اسـتحکام ضربه نشـان داده می 
شـود. السـتیک مـی توانـد بـرای بـه دسـت آوردن اسـتحکام 
ضربـه اضافـه شـود اما منجر بـه افـزودن پیچیدگی ناخواسـته 
از نظـر خـوراک و انبـارش مـی شـود و هزینـه هـای سـرمایه 

گـذاری را افزایـش مـی دهد.
 HDT بـا حرارت بـاال همچنین می تواند بـرای افزایش ABS

بـدون تاثیر بر اسـتحکام ضربه با  PVC مخلوط شـود.
ABS حـرارت باال یـک کوپلیمـر از اسـتایرن،آکریلو نیتریل و 
α- متیل اسـتایرن اسـت که حاوی ذرات السـتیکی بوتادی ان 
اسـت و ایـن روش خوبی بـرای اسـتفاده در کاربردهای داخل 
سـاختمان اسـت امـا ذرات بوتـا دی ان نسـبت بـه حـرارت و 
نـور UV ناپایـدار اسـت و بـه تدریـج عملکـرد االسـتومری 
خـود را از دسـت مـی دهـد و در طـول زمـان بـه زردی مـی 

گراید.
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تـقویت خمـش گرمـایی

راه حـل ایـده ال مـی توانـد اسـتفاده از یـک افزودنی 
باشـد کـه پایداری عالی نـوری دارد و مـی تواند مانند 
ABS در باالبـردن HDT بـدون تاثیـر بـر اسـتحکام 
 UV ضربـه عمـل کنـد. یافتـن پلیمـری بـا مقاومـت
کاربردهـای  در   PVC بـا  سـازگاری  جهـت  کافـی 
خـارج سـاختمان آسـان نیسـت. پلـی آکریلـو نیتریـل 
اسـتایرن آکریـالت)ASA( یکـی از این پلیمرهاسـت.
ASA دارای بیشـینه ای ثابت شـده اسـت و سالهاست 
کـه بـرای کاربردهـای خـارج سـاختمان اسـتفاده می 

. د شو
ذرات  جـای  بـه  امـا  اسـت   ABS بـا  مشـابه   ASA
حـاوی   ،  UV بـه  حسـاس  ان  بوتـادی  السـتیکی 
السـتیک آکریالت بـرای فراهم کردن اسـتحکام ضربه 
اسـت. آکریـالت هـا بـه شـدت در مقابـل تخریـب و 
زرد شـدن مقاوم هسـتند. HDT)در 1/8MPa)  گرید 
معمولـی ASA)حدود C°90( باالتر از PVC) حدود 
C°70( اسـت و بنابرایـن مخلـوط دارای نقطـه نرمـی 
باالتـر نسـبت به PVC تنها اسـت. زیـرا ASA حاوی 
اصـالح کننده ضربه در شـکل ذرات السـتیکی اسـت 
)شـکلHDT ،)1 میتوانـد بـدون تاثیـر بـر اسـتحکام 
ضربـه PVC افزایـش یابـد. عـالوه بـر ایـن افزایـش 
HDT متناسـب بـا مقـدار ASA که افزوده می شـود، 
خطـی اسـت بنابرایـن درسـت ایـن اسـت کـه مقدار 
مناسـب از ASA بـدون اختصـاص انـرژی زیـاد برای 
اضافـه شـود.  فرموالسـیون هـای مختلـف  آزمایـش 
گریدهـای مختلـف PVC در HDT متفاوتند و همین 
امـر نیز بـرای ASA صادق اسـت. تاثیـر ASA زمانی 
کـه HDT پـی وی سـی کـم اسـت و HDT  مربوط 
بـه ASA تـا حـد ممکـن باالسـت، دارای بیشـترین 
 ASA از  بـاال  مشـخصه اسـت.یک  گرمایـش ویـژه 
وجـود دارد جایـی کـه کوپلیمریزاسـیون بـا مونومـر  
αمتیـل اسـتایرن ویکات/دمـای خمـش گرمایـی را تا 
C°105 افزایـش مـی دهـد. این گریـد در حال حاضر 
در دسـترس اسـت و حتی ممکن اسـت بیشـتر از حد 

نیـاز HDT را بهبـود دهـد.
 USA توسـط چندیـن آمیـزه سـاز در اروپـا و ASA
تسـت شـده اسـت و این کار توسـط چندین شـرکت 
بـرای توسـعه ایـن راه حـل در حـال انجـام اسـت. 

پذیـرش ASA بـا PVC خـوب بـوده اسـت  زیـرا 
مـدت طوالنی اسـت کـه ASA دارای پایـداری نوری 
عالـی اسـت و در حقیقـت اغلـب بـه عنـوان یک الیه 
پوشـش بر روی PVC برای محافظت از PVC رنگی  
درمقابـل تغییـر رنـگ اسـتفاده مـی شـود.هنگامی کـه 
بـه عنـوان الیه پوششـی اسـتفاده مـی شـود، ضروری 
اسـت کـه بتوان  ضایعـات فراینـد را دوباره اکسـترود 
کـرد. ایـن کار بـرای سـال هـا به دلیـل اختـالط عالی 
ASA  و  PVC بـدون هیچ مشـکلی انجام می شـود. 
بـه عنـوان یـک  بـاال  بـا حـرارت   ASA از  اسـتفاده 
افزودنی برای PVC به سـرعت روبه رشـد اسـت. در 
واقـع از طریق اسـتفاده از این افزودنی برخی شـرکت 
هـا ورود بـه بازارهـای جدیـد را ممکن یافتـه اند.بقیه 
 HDT بـه این نتیجه رسـیدند کـه نیاز به یـک افزایش
بـه دلیـل تغییـر در حـال انجـام بـه بسـته هـای پایدار 
کننـده روی –کلسـیم دارند. درواقع سـایر شـرکت ها 
یافتـه انـد کـه آنهـا مـی تواننـد تقویـت کننـده هایـی 
ماننـد الحاقـات فلزی را حـذف کنند کـه از پیچیدگی 
جلوگیـری مـی کنـد و هزینه هـای سیسـتم را کاهش 
 PVC در مخلوط با ASA میدهد.همچنیـن اسـتفاده از
  PVC بـا  ASA رویکـرد دیگـری در کـو اکسـترود
اسـت به روشـی کـه تنهـا ASA  در معـرض دماهای 
باال باشـد. بـرای مثال، ممکن اسـت پروفیـل پنجره به 
 ASA نحـوی کو اکسـترود شـود که طرف فضـای باز
باشـد و ایـن دارای دو مزیـت پایـداری اضافـه شـده 
رنـگ ASA و افزایش پایداری در برابر تاب برداشـتن 
و اعوجـاج در دماهـای بـاال اسـت. بـه طـور معمـول 
فقـط یـک الیـه بسـیار  نـازک از ASA بـرای فراهـم 
آوردن  پایـداری رنـگ اسـتفاده مـی شـود. زمانـی که 
مقاومـت بـه دمـای باالی اضافـه مورد نیاز باشـد، یک 
 PVC بـرای تقویـت مکانیکـی ASA الیـه ضخیـم از
 Luran® S بـاال   مـی شـود.گرید حـرارت  اسـتفاده 
778TE از BASF در حـال حاضر در دسـترس اسـت 
 Luran® S .و در شـکل فعلـی آن اسـتفاده مـی شـود
778TE در حـال حاضـر در فـرم پلـت عرضـه مـی 
 ASA شـوند زیـرا فرم مـورد نیـاز عمـده اسـتفاده در
خالـص اسـت. بـا ایـن حـال، صنعـت PVC معمـوال 
فـرم پـودری را ترجیـح می دهد و کارهـای الزم برای 

بررسـی ایـن امکان انجام شـده اسـت.

مقاله های علمی



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 98 50

نـتیـجه گیـری:
PVC یـک پلیمـر بـا اسـتفاده گسـترده اسـت کـه دارای ویژگـی های جـذاب و تعادل قیمت اسـت. عـالوه بر ایـن، ممکن 
اسـت بـه آسـانی بـا افزودنـی هـای مختلـف بـرای بـرآورده کـردن الزامـات در یـک  کاربرد خـاص وفـق یابـد. در برخی 
مـوارد نقطـه نرمـی PVC  سـخت برای اسـتفاده از آن بسـیار پایین اسـت و یا اگر اسـتفاده شـود نیاز به تقویت بـا الحاقات 
سـخت اسـت. هماننـد PVC، ASA دارای بیشـینه ای طوالنـی بـه عنـوان پلیمری مناسـب در اسـتفاده ی فضای باز اسـت. 
در واقـع، ASA اغلـب بـه عنـوان یـک الیه پوششـی بـرای PVC جهـت جلوگیـری از تغییر رنـگ مخصوصا زرد شـدگی 
 ASA در معـرض نـور خورشـید جلوگیـری مـی کنـد. از ایـن کاربـرد بـه عنـوان الیـه پوششـی قبال ثابت شـده اسـت کـه
سـازگار با PVC اسـت و می تواند بدون هیچ مشـکلی با PVC بازیافت شـود. نشـان داده شـده اسـت که ASA همچنین                     
مـی توانـد بـا PVC  بـرای افزایـش دمـای خمـش حرارتـی )HDT( مخلـوط شـود. دمـای خمـش حرارتـی پی وی سـی 
حـدودا C°70 اسـت در حالـی کـه بـرای ASA بیش از C°105 اسـت.مخلوط دارای مقدار HDT متوسـط اسـت و رابطه 
ای خطـی بـا مقـدار ASA کـه اضافـه مـی شـود دارد. یـک ASA بـا حـرارت بـاال ماننـد Luran® S 778TE دارای یـک 
دمـای خمـش حرارتـی C°105 اسـت و بدیـن ترتیـب بـه عنوان یـک افزودنی بـرای افزایش HDT پی وی سـی سـخت 
بسـیار موثـر اسـت. ایـن راه حـل قبـال توسـط برخـی از شـرکت هـا اجرا شـده و کارهـا بـا ترکیب کننـده هایی کـه چنین                

افزودنـی هایـی نیـاز دارنـد در حال انجام اسـت.

شکل -1 ماتریکس ASA حاوی اصالح کننده ضربه به شکل ذرات الستیکی پلی بوتیل آکریالت

شکل -3 افزایش نقطه نرمی PVC  با افزودن ASAشکل-2 مقایسه سختی ASA با PVC در دماهای باال
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پیام مدیریتی

: B2B بـرندسـازی
بـرندسـازی بیـن شرکـتی ها
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پیام مدیریتی

تاثیـرات برنـد بر تصمیـم گیری هـای خرید 
چیسـت؟ صنعتی 

هیـچ شـکی وجـود نـدارد کـه ماهیـت بازاریابـی، ارائـه محصـول 
مناسـب در مـکان مناسـب بـا قیمت مناسـب اسـت. بازاریابی خوب 
شـما را مطمئـن می سـازد که مشـتریان و مشـتریان بالقـوه در جریان 
محصـوالت قـرار گرفتـه و در واقع، متقاعد شـده انـد که محصوالت 

شـما را بـه جای محصـوالت رقبـا بخرند.
امـا، ایـن دیـد سـاده، پرسـش زیـر را مطـرح مـی کنـد: "چـه چیزی 
باعـث مـی شـود کـه یـک نفـر محصولـی )یـا خدماتـی( را بجـای 
محصـوالت دیگـر انتخـاب کنـد؟" می تـوان پذیرفت که مـردم کوکا 
کـوال را بـرای رفـع تشـنگی و یا ماشـین مرسـدس را بخاطـر ارزش 
بـاالی آن انتخـاب مـی کنند. کوکا کوال ممکن اسـت تشـنگی را رفع 
نمایـد، امـا آب هم می تواند تشـنگی شـما را برطرف سـازد. ماشـین 
مرسـدس ارزش باالیـی دارد، امـا فـورد دسـت دوم هـم مـی توانـد 

ارزش باالیـی داشـته باشـد. پـس موضـوع چیز دیگری اسـت.
ایـن مثـال هـا از محصـوالت مصرفـی گرفته شـده و حـال بازارهای 
صنعتـی را درنظـر بگیریـد. فـرض کنیـد فـردی روغـن گریـس را 
جهـت اسـتفاده در ماشـین بسـته بنـدی مـی خـرد. آیـا انتخـاب او 
تحـت تاثیـر برنـد قـرار مـی گیـرد؟ هنگامی که یـک نظرسـنجی در 
مـورد تحقیقـات بـازار صورت مـی گیرد و از آنها پرسـیده می شـود 
کـه چـرا منبـع خاصـی را انتخـاب مـی کننـد، تصمیـم خـود را بـه 
فاکتورهـای ملمـوس و سـخت گره زده و به کاربـرد محصول، قیمت 
آن، در دسـترس بـودن، تضمیـن و غیـره اشـاره مـی کننـد. اگـر این 
پاسـخ هـا درسـت باشـد، چگونـه ممکن اسـت کـه اکثر خریـداران 
گریـس هـای روانـکاری بمدت سـال ها به یـک برنـد B2B  وفادار 
مـی ماننـد؟ یکـی از دالیـل آن مـی توانـد عـدم تـالش بـرای تغییـر 
باشـد. دلیـل دیگـر مـی توانـد اعتمـاد بـه محصول باشـد مثـال اینکه 
ایـن محصـول جـواب مـی دهـد و محصول دیگـر ممکن اسـت کار 
نکنـد. پـس اگر تفـاوت قیمـت محصول خیلی کم باشـد چـه نیازی 
بـه تغییـر اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، هنگامـی کـه دقیـق می شـوید، 
دالیـل انتخـاب برنـد گریـس ممکن اسـت فراتر از قیمـت، محصول 
و در دسـترس بـودن آن کـه در نظرسـنجی آمـده، باشـد. ایـن نشـان 
مـی دهـد کـه برندهـا تاثیـر بسـیار بیشـتری از آنچـه در ابتـدا تصور 

مـی شـد، دارند.

نویسنده:
پژمان پاکدامن

مشاور و کارشناس ارشد استراتژی برند سازی
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پیام مدیریتی

 چگونه می توانید ارزش یک برند صنعتی را بسنجید؟

اگـر بخواهیـد ارزشـی را بـه یک برنـد اختصاص دهیـد، باید بدانیـد کدام ارزش هـا در برند 
موردنظـر دیـده مـی شـوند. نـام برنـد و ارتباطات آن، خـود گویـای همه چیزهایی اسـت که 
ارائـه مـی دهنـد. کیفیت محصـول، قابلیت اطمینـان تحویـل، ارزش آن، همه به نـگاه مردم به 
آن برنـد گـره مـی خـورد. ایـن بدان معنی اسـت که وقتـی مردم مـی گویند مرسـدس ارزش 
باالیـی ارائـه مـی دهـد، آنهـا درواقـع معتقدند کـه این گزینـه کافیسـت و نمـی خواهند خود 
را بـا انتخـاب گزینـه هـای دیگـری کـه مـی توانـد ارزش برابـر یا بیشـتری داشـته باشـد، به 
مخمصـه بیاندازنـد. بنابرایـن، کسـی کـه روغـن Shell را خریـداری می کند، بـه این تصمیم 

رسـیده کـه تنها کافیسـت Shell را بخـرد و نگران چیزی نباشـد.
محققـان بـازار سـعی مـی کننـد بـا اسـتفاده از سـواالت دقیـق تـر کـه در آن از پاسـخ دهنده 
خواسـته مـی شـود بـه دالیل اصلی اشـاره کننـد، فراتـر از ارزش های آشـکار مرتبـط با برند 
برونـد. روش مطلـوب دیگـر ایـن اسـت کـه از پاسـخ دهنـدگان بپرسـید ارتباط بیـن برند و 
یـک ماشـین یـا برنـد و یـک حیوان چیسـت. همچنین می تـوان سـواالتی از قبیـل اینکه بهتر 
اسـت برنـد موردنظـر بـه چـه موزیـک هایـی گوش دهـد، هنـگام تعطیـالت کجا بـرود، چه 

کاری انجـام دهد، پرسـید.
در بررسـی اخیـری کـه ارزش هـای برند یک دانشـگاه مـورد آزمایـش قرار گرفـت، از مردم 
خواسـته شـد تـا نظـر خـود را در مـورد ایـن دانشـگاه نقاشـی کننـد. تصاویـر بسـیار زیادی 
بدسـت آمـد کـه بیشـتر شـامل صندلـی، جنیـن و خانـه بـود کـه بـه ترتیـب نشـان دهنـده 
صمیمیـت، آسـایش و امنیـت اسـت. امـا اگـر از آنهـا پرسـیده میشـد کـه »مفهـوم نـام ایـن 

دانشـگاه از نظـر شـما چیسـت؟« بـه پاسـخ هـای دقیـق تـر بـاال نمی رسـیدند.

نقاشی ابـزار کمکی بـرای درک ارزش های 
برنـد دانشـگاه

کار کـردن بـر روی اینکـه افـراد چگونـه یـک برنـد را انتخـاب 
مـی کننـد، تنهـا بخشـی از برندسـازی اسـت. ضروری اسـت که 
یـک قـدم جلوتر برویـد و مبلغی بـر ارزش های آن برند نسـبت 
دهیـم. در بازارهـای مصرفـی، بـه دسـت آوردن ایـن ارزش هـا 
پیچیـده اسـت، زیـرا ایـن کار باعـث می شـود که صاحـب برند 
مبلـغ موردنظـر را در ترازنامـه بگنجانـد. این مسـئله در بازارهای 
صنعتـی دشـوارتر اسـت، زیـرا برنـد اصلـی، نـام خـود شـرکت 
اسـت و بخشـی از ارزش آن، مبلغـی اسـت کـه خریـدار بابـت 
دارایـی هـای ملموس و مـوارد دیگر به شـرکت می پـردازد. این 
کار زمانـی دشـوار می شـود که مبلـغ آن تا حـدودی بخاطر برند 
و بخشـی از آن بـه دلیـل حق امتیـاز و یا مدیر عامـل کاریزماتیک 

و یـا مسـائل ناملمـوس اما بـا ارزش دیگر باشـد.
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چگونه شـرکت هـا می توانند برای دسـتیابی بـه مزیت رقابتـی پایـدار از ارزش های برند 
کنند؟ یابـی  جایگاه  خود 

سـه برنـد کامپیوتـر )دل، سـونی و آی بـی ام( کـه هـر کـدام کار مشـابهی را انجـام مـی دهنـد، درنظـر بگیریـد. با ایـن وجود، 
خریـداران آینـده نگـر ممکـن اسـت در یکی از آنهـا انعطاف پذیـری، در دیگری نـوآوری و در برنـد بعدی کیفیت را مشـاهده 
کننـد. هـر سـه برنـد داراي سـه ارزش مذکـور هسـتند، امـا هر کـدام از شـرکت های فـوق، در یکـی از ارزش های گفته شـده 
تبحـر دارنـد کـه سـبب بـه دسـت آوردن مزیـت رقابتی می شـود و هـر کدام حمـل و نقل و بسـته بنـدی متفاوت داشـته و در 
واقـع سـه برنـد مختلـف مـی باشـند. در نتیجه، هر کـدام برند متفاوتـی بـوده و بنابراین نقطه آغـاز یک مزیت رقابتی می باشـد.
ایـن موضـوع تقریبـا مشـخص اسـت. امـا بـا این وجـود، تعـداد کمی از شـرکت هـای صنعتـی، برنامه هـای اسـتراتژیک برای 
مدیریـت برنـد شـرکت خـود دارنـد. اگـر به یکـی از اولین مسـائلی کـه در این مقاله بررسـی شـد، برگردیم، اکثر شـرکت های 
صنعتـی در پاییـن نردبـان برندسـازی هسـتند و بـرای اطمینـان از اینکـه یـک قالب مشـترک بـرای ابزارهـا و آگهی هـای خود 

دارنـد )بـه جـز داشـتن ماهیـت برنـد کـه در هـر کاری که شـرکت کنـد، منعکس می شـود( مشـکل دارند.
ایـن کار همیشـه آسـان نیسـت. برخـی افـراد در درون شـرکت ارزش هـا یـا موقعیتی را پیشـنهاد مـی کنند که آرمانی اسـت در 
حالـی کـه برخـی دیگـر دنبـال چیزی هسـتند که منعکـس کننده واقعیـات باشـد. بعضی از آنهـا دنبـال ماهیت پیچیده هسـتند، 
در حالـی کـه برخـی دیگـر بدنبـال سـادگی می باشـند. بعضـی از آنهـا از نظرات داخلی اسـتقبال مـی کنند، در حالـی که برخی 
دیگـر بـر روی دیـدگاه مسـتقل اصرار می ورزند. شـرکتی که در این مسـیر دچار اشـتباه شـود، یکـی از مهمتریـن فرصت های 

متمایزکننـده خـود را از دسـت خواهد داد.
در رسـیدن بـه ماهیـت برنـد یک شـرکت، اسـتفاده از شـکل زیـر می تواند مفید باشـد. این شـکل برنـد را در چارچـوب آنچه 
کـه مشـتریان در مـورد عرضـه کننـده مـی گوینـد و در مـورد آن فکر مـی کنند، مشـخص می کنـد، و همچنین شـواهدی برای 

ماهیـت و شـخصیت شـرکت ارائه مـی دهد. 

روشی برای رسیدن به ماهیت برند شرکت
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در دنیایـی کـه رفتـه رفته همه چیز یکسـان به نظر می رسـد، 
برندهـا یکـی از فرصت های کمی هسـتند کـه موجب ایجاد 
تفـاوت مـی شـوند. هنگامـی کـه شـرکت هـای صنعتـی از 
برندسـازی B2B نفـع مـی برنـد، اغلب به صـورت تصادفی 
بـوده و ناشـی از طراحـی نمی باشـند. بـا این حـال، با کمی 
تـالش و هزینـه بیشـتر، می تـوان وفـاداری و سـودآوری را 
افزایـش داد. فـرض کنیـد بتـوان اثـر برنـد را از کارایـی یک 
محصـول صنعتـی جدا کـرد، در اینصورت مشـاهده خواهیم 
کـرد کـه تنهـا حـدود 5 درصـد در انتخـاب یک منبـع تامین 
نقـش دارد. حـال فـرض کنیـد کـه جایـگاه برنـد بـا کمـی 
تـالش و تحـرک و تبلیغـات می توانـد دقیق تر تعیین شـود. 
بـا ایـن جایـگاه یابـی، تاثیـر برنـد بـر انتخـاب تامیـن کننده 
مطمئنـا افزایـش خواهـد یافـت. با فـرض اینکه ایـن جایگاه 
یابـی برنـد منجـر بـه افزایـش تاثیر برنـد از %2 به %7 شـود، 
ایـن امـر باعث می شـد کـه عرضه کننـده قیمـت را افزایش 
دهـد و یـا اگـر قیمـت ثابـت باقـی بماند، سـهم بیشـتری از 
بـازار را نصیـب خـود کنـد که بسـیار ارزشـمند اسـت. تنها 
بـه کمـک برندسـازی B2B  نمـی تـوان انتظار کسـب و کار 

داشـت. موفقی 
برندسـازی فقـط جنبـه ای از بازاریابـی مـی باشـد. امـا اگـر 
شـرکتی برندسـازی صنعتـی خـود را درسـت پیـش ببـرد، 
احتمـاال تمـام بخـش هـای دیگـر بازاریابـی خـوب پیـش 
خواهـد رفـت. برندسـازی در هسـته فلسـفه شـرکت قـرار 
دارد، زیـرا برنـد شـرکت نشـان دهنـده خود شـرکت اسـت.

پیام مدیریتی
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Italian Plastic Machinery (IPM(
برترین تکنولوژیهای سوکت لوله

دسـتگاه هـای سـوکت زن )belling machine( اتوماتیـک و نیمـه اتوماتیـک شـرکت IPM بـرای ایجـاد انـواع سـوکت سـاده 
)smooth: for solvent cement( یا شـکل دار )shaped: for rubber gasket( در لوله های PVC، PP، PE از سـایز 16 
mm بـه کار می رونـد. ایـن شـرکت دسـتگاه های مناسـب جهت سـوکت زنی لوله هـای کاروگیت و لولـه های خاص  تـا 1200
 IPM را نیـز ارائـه می دهد. با سیسـتم ابداعی شـرکت )PVC-O( اورینتـه شـده در یـک یـا دو جهـت PVC ماننـد لولـه هـای
 IPM امـکان کنتـرل کیفیـت سـوکت در حین تولید فراهم گشـته اسـت. تکنولوژی های نوین به کار رفته در دسـتگاه های شـرکت

ماننـد اسـتفاده از هـوای فشـرده و منـدرل جمع شـونده بـرای اعمال انواع سـوکت با اشـکال 
پیچیـده، حرارت دهـی با سیسـتمهای مختلـف )IR، آون Short wave، آون تماسـی(، 
 Auto( خنک سـازی سـریع با پاشـش محلول خنک کننده، سیسـتم تشـخیص خودکار
diagnostic( بـرای یافتـن سـریع محـل نقص، امکان سـوکت زنی متنـاوب لوله هایی 
بـا 6 طول مختلـف، امکان جایگذاری همزمان واشـر السـتیکی در حین سـوکت زنی 
)بـرای لولـه هـای فشـار بـاال و فاضـالب( با تحقـق سـرعت و دقت تولیـد باال دسـتگاه های 

شـرکت IPM را از سـایر دسـتگاه ها متمایز مـی نماید. 
دسـتگاه هـای اتوماتیـک سـری BA بـرای سـوکت زنی لوله هـای PVC از قطـر 16 تـا 200 
mm و دسـتگاه هـای اتوماتیک سـری BA/D برای سـوکت زنی لوله هـای PVC در خطوط 
اکسـتروژن دوتایی )double extrusion lines( از قطر 16 تا mm 125 مناسـب هسـتند. 
در ایـن دسـتگاه ها از سیسـتم گرمایـش IR و محفظـه حـرارت دوتایـی اسـتفاده می شـود. 
دسـتگاه هـای اتوماتیک سـری BA/1F بـرای سـوکت زنی لوله های PVC فاضالبی و فشـار 

بـاال از قطـر 125 تـا mm 1200 بـه کار می روند. 
دسـتگاه هـای اتوماتیـک سـری PP بـرای سـوکت زنی لوله هـای PVC و PP از قطـر 32 تا 
mm 500 و بـا طـول مینیمـم mm 150 مناسـب هسـتند. امـکان سـوکت زنی متنـاوب 
لولـه هایـی بـا 6 طول مختلـف و سـرعت تولید بـاال )سـوکت همزمـان 2 یـا 3 لوله در 
هـر چرخـه( از ویژگیهـای دسـتگاه های سـری PP اسـت. این دسـتگاه ها از سیسـتم ابداعی 

آون تماسـی )contact oven( جهـت حـرارت دهـی موثرتـر بهـره می برند. 
دسـتگاه هـای اتوماتیـک سـری ME بـا اسـتفاده از اعمـال هوای فشـرده از خـارج و مندرل 
جمع شـونده از داخـل بـرای اعمال انواع سـوکت با اشـکال پیچیـده بر لوله های سـاختمانی، 
فاضالبـی، و فشـار بـاال بـه کار می رونـد. حرارت دهـی بـا سیسـتم IR در آون دوتایـی بـا 
عملکرد مجزا، خنک سـازی سـریع با پاشـش مخلوط خنک کننده، سیسـتم تشـخیص خودکار 
)Autodiagnostic( بـرای یافتـن سـریع محـل نقـص و خروجـی بـاال از مشـخصات این 
دسـتگاه هـا اسـت. با اسـتفاده از سیسـتم RS امـکان جایگذاری همزمان واشـر السـتیکی در 
حیـن سـوکت زنی )بـرای لولـه های فشـار باال و فاضالب( فراهم گشـته اسـت. دسـتگاه های 

سـری Multisocket بـا دو کلگـی سـوکت زن و 4 آون حرارتـی Short wave بـرای رسـیدن بـه ماکزیمـم خروجی تا 540 
سـوکت در سـاعت در لولـه هـای PVC فاضالبـی یا فشـار بـاال طراحی شـده اند. 

دسـتگاه هـای سـوکت زن سـری BIAX بـرای سـوک زنی لوله هـای PVC اورینتـه شـده )PVC-O( در داخل و یـا خارج از 
خـط اکسـتروژن مناسـب هسـتند. بـا این سیسـتم مقاومت فشـاری تـا 25 بار قابل دسـتیابی اسـت که امـکان جایگزینـی لوله های 

فلـزی را فراهـم می آورد. 
دسـتگاه های نیمه اتوماتیک سـری BS طیف گسـترده ای از ماشـین آالت سـوکت زنی خارج از خط اکسـتروژن را شـامل می شـود 
کـه بـرای پاسـخگویی بـه انـواع نیازهـا طراحـی شـده انـد. ماشـین آالت BS/R بـرای سـوکت زنی اتصـاالت و لوله هـای خاص 

)تولید شـده در تزریق( مناسـب هسـتند.
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