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انا هلل و انا اليه راجعون

خبرتاسف بار درگذشت حاج آقا علی صالحی عال مدير شرکت ايران استابياليزر چنان 
سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت حق چاره ای 

جز تسلیم و رضایت نیست.
اندوه بی پایان ما از این واقعه ی دردناک قابل وصف نیست و فقدان آن بزرگوار که نمونه بارز یک 

انسان مهربان، دلسوز، متعهد و مسئول  بوده همه ی  ما را سخت اندوهگین ساخت.
اینجانب با نهایت تاسف این مصیبت را به جامعه ی بزرگ pvc   ایران و همچنین خانواده محترم 
ایشان و سایر بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

آرامش ، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می نماییم.

عباس مددی
مدیرعامل شرکت 

شیلنگ و لوله خوزستان
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چرایی خروج انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی از عضویت انجمن ملی پلیمر 

آغاز پیش ثبت نام ایران پالست چهاردهم

ارز چند نرخی بر رقابت و توان تولیدکنندگان تاثیر گذار است

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان راه اندازی می شود

ایران از واردات کاتالیست های متانول و پلیمر بی نیاز می شود

چرا اتاق بازرگانی،دیگر کارت بازرگانی صادر نمی کند؟

9  ماه التهاب صنعت پی وی سی؛ از نامه نگاری ها تا جلسه های فشرده

نیارکی: انجمن، مسئولیت حقوقی و کیفری را بپذیرد، تا سهمیه تولیدکنندگان پی وی سی 

را بازگردانیم

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در جلسات مرتبط با حوزه PVC، حضور یابد

معرفی احتکارکنندگان در انبار پتروشیمی؛ عامل ساماندهی بازار

تهدید تولید در صنایع تکمیلی

پایش رعایت کف عرضه محصوالت شرکت های پتروشیمی در بورس کاال

جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

صالحی عال در صنعت یک نفر نبود، یک جریان بود

PVC استفاده از اکسترودرهای کونیکال ) مخروطی( برای تولید نوار لبه

تکنولوژی خال، قطعات اکسترود شده پیچیده را خشک می کند

ترکیبات مبتنی بر آکریلیک مناسب برای شرایط آب و هوایی سخت

VCM اکسی کاتالیست جدید برای تولید

بهبود خواص با توسعه فیلرهای جدید

معرفی روان کننده خارجی پی وی سی با عملکرد باال

آمار صنعت لوله در هند

PVC چند نکته درمورد خمش لوله ی

خالصه ای از گزارش تحلیل بازار لوله های  PVC براساس نوع ، افزودنی ها و کاربردها از 

سال 2016 تا 2022

UPVC حداکثر دمای قابل تحمل در لوله های

روندها و اطالعات آماری در مورد لوله های پالستیکی

بهبود کیفیت لوله های PVC با استفاده از روش تاگوچی

PVCاز سری مقاله های تاثیر نانو مواد بر بهبود خواص پلیمر
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سردبیر و دبیر انجمن: فرزانه خرمیان
dab i r@pvc-asso. i r

هیئت تحریریه:
سامان عابری )مدیر روابط عمومی و سایت(

شادی حقدوست )کارشناس فنی(
فاطمه میرزایی )امور اداری، مشترکین(

adds@pvc-asso. i r

همکاران این شماره:
 سمیه صالحی مدیر کنترل کیفیت شرکت پارس پولیکا

 نیوشا دولت آبادی مدیر کنترل کیفیت شرکت پلیمر توس
 سهیال غالمعلی پور مدیر کنترل کیفیت شرکت پرنگار پالستیک

وحید وحدتی مدیر آزمایشگاه داراکار

صفحه آرایی و گرافیک: امیررضا امینی

چاپ و نشر اسرا: 02166783900

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج تجاری اداری 
آئینه ونک، طبقه ششم، واحد 606

تلفن: 88786609-10
فکس: 88881159

کدپستی:1991954154
i n fo@pvc-asso. i r
www.  pvc-asso. i r
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

اولین مصاحبه ماهنامه انجمن را خوب به یاد دارم که به پاس 
بزرگی ، بزرگ منشی و کسوت ارزشمند » حاج آقا علی صالحی 
عالء « به ایشان اختصاص یافت. اولین مصاحبه بود ، با بزرگمردی 
که نگاهش ، پندارش و کردارش همه درس زندگی بود . تصمیم 
گرفتم حتماً از این فرصت مصاحبت، نهایت استفاده را داشته باشم 
و شخصا هم در این نشست دلنشین شرکت کنم . فضایی آرام که 
آرامش حاج آقا را به زیبایی منعکس می کرد. زبان که به سخن 
گشودند سراسر انرژی مثبت بود که فضا را آکنده می کرد و امید و 

انگیزه کار و تالش را به جوانان هدیه می داد. 
آن روز و آن مصاحبت زیبا، آنقدر برای بنده انرژی بخش و 
تاثیر گذار بود که احساس می کردم جاده موفقیت ، خوب بودن 

و خوب زیستن،  به وضوح پیش رویمان روشن و پدیدار است .
هر چه بیشتر  می گفتند بیشتر در می یافتم که آنچه در نشریه 
سالمت آن روز در مورد ویژگیهای انسانهای موفق نوشته شده بود 
رویا نیست و یک واقعیت زنده است در مقابل چشمانم . امروز 
که با نهایت تاسف و تاثر، بنیانگذار و یار دیرین انجمن لوله و 
اتصاالت PVC و ریاست همه مجامع ، همایش ها و سمینار های 
این تشکل را از دست داده ایم شاید گذاری دوباره به ویژگیهای 
انسان های موفق و یادآوری این بزرگمرد همیشه ی تاریخ تولید 

لوله و اتصاالت PVC ایران ، خالی از لطف نباشد.  
   و اما آنچه انسان های موفق دارند:

1  رویایی در سر دارند که کامال تعریف شده و مشخص است ،
می دانند چه می خواهند و به راحتی تحت تاثیر افکار و عقاید 

دیگران قرار نمی گیرند .
2  همتشان بلند است ! آنها خواهان انجام امور بزرگ و ایجاد 
تغییر هستند. جدیت ، اشتیاق ، تعهد ، الزام ، غرور و سربلندی 
منطقی دارند. همیشه خواهان کار و تالش سخت بوده و از سختی 

راه ترسی ندارند . 
3  روی هدفشان متمرکز هستند  و درگیر حواشی و مسائل 

جانبی نمی شوند ، روی پروژهای مهم کار می کنند . مولد هستند 
و نمی گذارند کار به دقیقه 90 برسد . 

4  شادی را در انجام کارها می بینند نه در مالکیت ! کارهایی 
را انجام می دهند که ضرورت دارد و از مهارت ، استعداد ، انرژی و 

دانش خود بهترین استفاده را میکنند . 
5  اهل مسئولیت اند و مسئولیت اعمالشان را بدون عذر و 
بهانه می پذیرند و شکوه و شکایت هم ندارند. بر روی راه حل ها 
متمرکز هستند نه روی مشکالت ! فرصت ها را به خوبی دریافته 

و شکار می کنند . 
6  تصمیم گیرنده هستند ! در مورد نظرشان فکر کرده ، 

حقایق  مربوطه را بررسی کرده و بعد تصمیم می گیرند . 
7  اعتماد به نفس دارند و اگر نیاز به دانش و مهارت اضافی 
داشته باشند از افراد خبره کمک می گیرند و یا خودشان به این 

اطالعات دست پیدا میکنند . 
8  اهل مشارکت اند ! شخصیت این افراد مثبت ، برون گرا و 
رو به جلو است و اطراف آنها مملو از آدمهایی است که از کمک ، 

تشویق و حمایتشان بهره مند میشوند. 
9  نشاط دارند ! ذوق و شوق از سر و رویشان می ریزد . از 
آنچه انجام می دهند نشاط گرفته و هیجان زده اند . این افراد 
مردم را به سمت خود جذب می کنند چون دوست دارند با آنها 

کار کنند. 
10  از شکست ها درس می گیرند ! به هنگام شکست بسیار 
صبورند و پشتکارشان را از دست نمی دهند . می دانند چطور از 
شکست درس بگیرند و آن را گامی در جهت رسیدن به موفقیت 
می دانند و می دانند هرچه سریعتر از شکست برگردند سریعتر به 
هدف نزدیک میشوند به همین دلیل خود را غرق در ماجرای 

شکست نمیکنند . 
» یادش نیکو و نامش ماندگار«
فرزانه خرمیان

»هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق«
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در ابتدای این جلسه فرزانه خرمیان دبیر انجمن لوله و 
اتصاالت پی وی سی به بیان پیشینه ای از شکل گیری این 
انجمن پرداخت گفت: ایده شکل گیری این انجمن در سال 
1373، توسط بزرگان صنعت و در راس همه آنها مرحوم 

حاجی علی صالحی عال، شکل گرفت.
سال  رسمی در  صورت  به  انجمن  این  داد:  ادامه  وی 
سال  چند  در  و  تاسیس  صنعت  بزرگان  حضور  با   1374
اول همه امور آن در دفتر مرحوم صالحی عال انجام می شد. 
ایشان به صورت مستقیم امکانات خود را در اختیار انجمن 

قرار داده بودند.

وی درباره ویژگی هایی مانند، بزرگمنشی، انرژی مثبت 
و تاکید بر تعامل را از جمله خصایص صالحی عال برشمرد 
بر  را  آن  ریاست  و  مجامع حضور  در همه  ایشان  گفت:  و 
بزرگی  ضایعه  عال  صالحی  آقا  حاج  فوت  داشتند.  عهده 
ایران  و  وینا  پلی  کارخانه  گذاری  بنیان  بود.  صنعت  برای 

استابالیزر از دیگر خدمات ایشان بود.
سال   25 از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  خرمیان 
از تاسیس انجمن به عنوان اولین تشکل پلیمری در ایران 
سپری می شود و تا کنون همواره تالش کرده ایم در جهت 
ارتقا صنعت و نزدیک ساختن آن به جایگاه جهانی، فعالیت 

گزارش کامل نشست خبری انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی

چرايی خروج انجمن لوله و اتصاالت پی 
وی سی از عضويت انجمن ملی پليمر 

با همه تشکل ها روابط خوب داشته و خواهیم داشت

نشسـت خبـری انجمـن با موضـوع سیاسـت های جدیـد انجمن لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
در فعالیت هـای تشـکلی، 8 مهـر ماه سـال جاری برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، در ایـن نشسـت منصـور 
قدیمی سـخنگوی انجمـن بـا اعالم خـروج انجمـن لولـه و اتصاالت پـی وی سـی از عضویت 
انجمـن ملـی پلیمیر ایـران، به تشـریح چگونگی و چرایی این تصمیم و پاسـخ به پرسـش های 

پرداخت. خبرنـگاران 
 متن کامل این نشست را پیش روی دارید. 

گزارش
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از  یکی  صنعت،  راه  سر  بر  مشکالت  همه  وجود  با  کنیم. 
اهداف اصلی هیئت مدیره ها در ادوار مختلف ارتقا جایگاه 

کمی و کیفی این محصوالت بوده است.
تغییر  خصوص  در  اخیر  تصمیم  درباره  انجمن  دبیر 
سیاست های انجمن، گفت: این مسئله به رویدادهای چند 
ماه اخیر و تنش به وجود آمده برای این صنعت باز می گردد 
که در راس آن صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی قرار دارد. 
انجمن  از  به حقی  مطالبات  انجمن  اعضای  زمینه  این  در 

داشتند.
وی در همین ارتباط ادامه داد: ما به صورت روزانه در 
نامه های زیاد و اعالم  انجمن پاسخگوی تلفن ها،  دبیرخانه 
تولیدی هستیم که  واحدهای  از طرف  بسیار  تعطیلی های 
و  شده  اعالم  تولیدکنندگان  سوی  از  مختلف  مقاطع  در 
اخیر  ماه  آنها صورت می گیرد. در چند  از سوی  مطالبات 
از  نیز  انجمن  پیش می رفت،  کانال های مشخص  از  کارها 
تا  می داد  انجام  را  خود  درخواست های  کانال ها،  همین 
صنعت به سامان برسد، اما نتیجه کافی در این برهه زمانی 

به دست نیامد.
هیئت  شد  ذکر  که  دالیلی  همین  به  گفت:  خرمیان 
مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، 
در 5 نشست اخیر بنا به خواسته اعضا خود به این نتیجه 
با  مدیره  هیئت  بیاندیشند.  دیگری  چاره  باید  که  رسید 
تغییر  به  تصمیم  مسائل،  شناسی  آسیب  و  موارد  برسی 
این  در  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  سیاست های 

برهه زمانی گرفت.
در ادامه نشست منصور قدیمی سخنگوی رسمی انجمن 
و عضو دو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پی وی سی و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، با اشاره به 
قدمت انجمن به عنوان قدیمی ترین انجمن پلیمری گفت: 
این صنعت دارای سابقه بیش از 60 سال در کشور بوده و 

انجمن نیز 25 سال قدمت دارد.
و  لوله  تولید  کارخانه  اولین  در سال 44  قدیمی گفت: 
این  به  توجه  با  و  کرد  کار  به  آغاز  سی  وی  پی  اتصاالت 
این  در  مجرب  نیروهای  متمادی،  سال های  طی  قدمت 
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در 10 ماه اخیر صنعت 
پی وی سی دچار 

بحران شده و ما از پی 
وی سی با کیلویی 7 
هزار تومان به بیش 

از 25 هزار تومان در 
بورس کاال رسیده ایم

گزارش

صنعت پرورش یافته اند.
مرحوم صالحی عال گفت:  گرامیداشت  با  ادامه  در  وی 
این  برای  بزرگی  ضایعه  صنعت،  نامدار  چهره  این  فقدان 

صنعت است.
قدیمی با اشاره به بحران های شکل گرفته طی سال های 
گذشته برای صنعت پی وی سی، توضیح داد: همان گونه 
و  جنگ  انقالب،  بحران های  صنعت  این  شد  عنوان  که 
سازندگی را پیشت سرنهاده و در هر دوره صنعت و از جمله 
این صنعت بحران هایی را پشت سر گذرانده است. در چند 
سال اخیر نیز بحران هایی وجود داشته که در نهایت 2 تا 3 
ماه به ویژه در مواد اولیه، وجود داشت؛ اما این بحران ها با 

درایت انجمن و مسئوالن به نتیجه می رسید.
و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  این 
اتصاالت پی وی سی، گفت: موارد فوق در حالی است که 
در 10 ماه اخیر صنعت پی وی سی دچار بحران شده و ما 
از پی وی سی با کیلویی 7 هزار تومان به بیش از 25 هزار 

تومان در بورس کاال رسیده ایم.
از  رمق  بحران  این  بودن  طوالنی  قدیمی گفت: 
تالش های  مدت  این  در  و  است  گرفته  تولیدکنندگان 
در  است.  شده  انجام  بحران  این  مدیریت  برای  بسیاری 
منظور  به  نشست هایی  ذیربط  مسئوالن  با  زمینه  همین 
امروز  تا  برگزار شده که  این موضوع  برای  راهکاری  یافتن 

موفقیت های چندانی به وجود نیامده است.
وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  نماینده 
سی در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: اعضای انجمن 
حل  برای  راهکاری  تا  دارند  انتظار  خود  مدیره  هیئت  از 

مشکل پیدا کنند.
پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
انجمن  گذاران  بنیان  از  یکی  انجمن  این  گفت:  سی،  وی 
ملی صنایع پلیمر ایران بوده و دو دوره ریاست آن را آقای 
و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  اکنون  که  متوسلیان 
ما  واقع  بر عهده داشت. در  را  اتصاالت پی وی سی است 
بوده  همراه  آن  با  و  بوده  آشنا  ملی  انجمن  با ساختارهای 

و هستیم.
سی  وی  پی  صنعت  کنونی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
گفت: امروز این مشکالت نیز دامنگیر پ پ شده و امکان 
دارد در آینده نیز سایر صنایع با مشکل روبرو شوند. به طور 
انجمن بسیار بیشتر و حساس  طبیعی در این شرایط کار 
تر می شود و تمام اعضا در شرایطی قرار دارند که نیاز به 
نتوانسته  ملی  انجمن  دارند، شاید هنوز  ملی  انجمن  یاری 
است خود را با این شرایط تطبیق دهد، آن گونه که صنایع 

مختلف از آن انتظار دارند.
با  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  داد:  ادامه  وی 

توجه به پیشینه و اعضای توانمند خود، با توجه به مطالبات 
و درخواست اعضا برای فعال تر شدن هیئت مدیره در حل 
مشکالت به وجود آمده، در این شرایط انجمن بنا به این 
شرایط در این مقطع تصمیم گرفت تا به صورت مستقیم به 

پیگیری مسائل مربوط به خود بپردازد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی 
ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  که  این  برای  گفت:  سی، 
باشد،  داشته  تشکل ها  سایر  برای  بیشتری  توان  و  زمان 
در این شرایط تصمیم به خروج از عضویت از انجمن ملی 

گرفتیم.
در ادامه متن نامه زیر توسط فرزانه خرمیان دبیر انجمن 

لوله و اتصاالت پی وی سی، قرائت شد.
ادامه گفت: در صورت ضرورت همچنان در  قدیمی در 
مشکالت  حل  برای  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  کنار 

خواهیم بود.
سخنگوی انجمن در ادامه به پاسخ پرسش خبرنگاران 
منتشر  پاسخ  و  پرسش  به صورت  بخش  این  که  پرداخت 

می شود.
 

چه  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن   
رایزنی هایی با انجمن ملی پلیمر انجام داده و چگونه 
حل  در  پلیمر  ملی  انجمن  که  است  گرفته  نتیجه 

مشکالت ناتوان است؟
مطرح  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  ناتوانی  موضوع 
مشکالت  و  زیاد  فشار  دلیل  به  اخیر  ماه  چند  در  نیست، 
عدیده ای که برای انجمن های مختلف به وجود آمده است،  
باید بین  این شرایط  انجمن ملی در  توان  به طور طبیعی 
همه اعضای آن تقسیم شود. از سویی دیگر چون ما توان و 
حل مشکالت و سابقه این کار را داریم، این تصمیم گرفته 
آنها و ورورد نسل  توانمند و پیشینه  با وجود اعضای  شد. 
دوم و سوم این صنعت، انجمن پی وی سی از توان بالقوه 
ای برای حل مشکالت خود برخوردار است. با این خروج به 
سازمان ها اعالم می شود که از این پس انجمن به صورت 

مستقیم برای حل مشکالت خود اقدام کند.
 

 آیا انجمن لوله و اتصاالت پی وس ی از این پس 
به صورت مستقیم درباره حل مشکل مواد اولیه اقدام 

می کند؟
بله تالش ما همین است و قبال هم این کار انجام می شد.

 
 وضعیت ادامه فعالیت شما به عنوان عضو هیئت 

مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران چگونه است؟
با توجه به این که بنده نماینده انجمن پی وی سی در 
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به این جمعبندی 
رسیدیم با توجه به 
مشغله زیاد انجمن 
ملی، انتظار این که 
همه زمان انجمن ملی 
صرف پی وی سی، 
شود بعید است

و  مدیره  هیئت  تصمیم  به  موضوع  این  بودم،  ملی  انجمن 
قوانین موجود در این زمینه باز می گردد.

 
 تا کنون چه تعامالتی با انجمن ملی انجام شده 
که اقدامات مورد نظر به نتیجه منجر نشده و تصمیم 

اخیر انجمن گرفته شد؟
 با توجه به حضور بنده در همه جلسات هیئت مدیره 
انجمن ملی، به این جمعبندی رسیدیم با توجه به مشغله 
ملی  انجمن  زمان  همه  که  این  انتظار  ملی،  انجمن  زیاد 
سابقه  به  توجه  با  است.  بعید  شود  سی،  وی  پی  صرف 
این  سی،  وی  پی  انجمن  خود  سوی  از  پیگیری  امکان  و 

تصمیم اتخاذ شد.
 

نخواهد  به ضرر صنعت  در کل  این جدایی  آیا   
بود؟

تخصصی  انجمن های  از  برگرفته  ملی،  انجمن های 
هستند و به طور طبیعی همه انجمن ها نماینده ای در این 
تشکل ندارند، در چنین شرایط بحرانی که ما دارای شرایط 
به  مشکالت  از  ای  هجمه  حاضر  حال  در  نیستیم،  عادی 
صنعت پی وی سی وارد شده است و رسانه های فراگیر نیز 
به آن پرداخته اند، در این شرایط این انتظار وجود ندارد که 

انجمن ملی به همه این موارد بپردازد.
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  اول  وهله  در 
 250 از   150 حدود  و  باشد  خود  اعضای  پاسخگوی  باید 
این تشکل  اتصاالت پی وی سی، عضو  لوله و  تولیدکننده 
از  برخی  بندی،  سهمیه  و  گریدبندی  از  بعد  هستند. 
باشیم  منتظر  اگر  هستند،  تعطیلی  حال  در  کارخانجات 
اشاره  آن  به  که  مشکالتی  همه  وجود  با  ملی  انجمن  که 
شد زمان حل بحران های این صنعت را داشته باشد، امکان 
نابودی بخش زیادی از صنعت پی وی سی وجود دارد. ما در 
این شرایط وظیفه خود دانستیم که راسا وارد حل مشکالت 

شده و باری از روی دوش انجمن ملی برداریم.
 

 آیا این امکان وجود نداشت که انجمن ملی را از 
پیگیری موضوع مواد اولیه منفک کرد، اما همچنان به 
عنوان یکی از ستون های عضو این تشکل باقی ماند؟
ما به عنوان اشخاص حقوقی باید بیشتر مشکالت خود 
را با نهادهایی مانند وزارت صمت، شرکت ملی پتروشیمی، 
بورس کاال و غیره  حل کنیم. در این شرایط انجمن ملی 
و  است  شده  شناخته  پلیمری  صنایع  نماینده  عنوان  به 
رایزنی ها با این انجمن صورت می گیرد، و نهادها می گویند 
بنده  این شرایط چون  انجمن ملی است. در  نماینده شما 
از  نمی توان  دارد،  محدودی  توان  ملی  انجمن  دارم  اطالع 

ملی  انجمن  عضو  هنگامی که  تا  داشت.  معجزه  انتظار  آن 
بودیم این نهادها انجمن ملی را مخاطب خود می دانستند، 
اما در این شرایط می توانیم سهم خواهی از مراجع ذیصالح 

را داشته باشیم.
 

قیمت  تعیین  در  دالر  پارامتر  کردن  خارج  آیا   
مواد در دستور کار انجمن قرار دارد؟

خصوص  این  در  هم  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن 
تالش هایی انجام می دهد و انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی نیز در سه هفته اخیر در این موضوع بسیار فعال شده 
است. حتی در جلسه  و مستندات  آمارها  تهیه  و در حال 

گذشته نیز نمایندگان انجمن حضور داشتند.
با  مستقل  انجمن  یک  عنوان  به  هنگامی ما  بنابراین 
که  نکنند  اظهار  آنها  و  کنیم  تعامل  دولتی  سیستم های 
نماینده شما انجمن ملی صنایع پلیمر است، می توانیم به 
انجمن  باشیم.  تاثیرگذار  خود  صنایع  در  تخصصی  صورت 
ملی صنایع پلیمر ایران  توانمندی های زیادی دارد و خود 
بنده نیز تا امروز عضو هیئت مدیره آن هستم، اما تخصص 
بنده در بخش پی وی سی و حوزه لوله و اتصاالت است شاید 
نتوانم راهکارهایی مناسبی برای پلی اتیلن، چرم مصنوعی 
همه  نماینده  طبیعی  طور  به  دهم.  ارائه  بخش ها  دیگر  و 
ندارند،  ملی حضور  انجمن  مدیره  در هیئت  انجمن ها  این 
می شود،  مطرح  سی  وی  پی  پروفیل  موضوع  هنگامی که 
بنده باید نظر خود را ارائه دهم اما شاید این نظر مغایر با 

خواست انجمن پروفیل پی وی سی باشد.
 به طور طبیعی اگر انجمن مربوطه امور خود را پیگیری 
و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  بود.  خواهد  موثرتر  کند، 

اتصاالت پی وی سی، نیز دارای چنین شرایطی است.
 

 آیا شما معتقد هستید اگر هر تشکل تخصصی، 
بهتری  نتایج  کند،  پیگیری  را  خود  به  مربوط  امور 

حاصل می شود؟
که  این  به  توجه  با  نمی کنم،  صادر  کلی  حکم  بنده 
توانمندی های الزم در انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
وجود دارد این امکان هست. باید تصمیم گیری ها بر اساس 
ظرفیت های هر انجمن باشد. با توجه به قدمت انجمن لوله 
و اتصاالت پی وی سی و برخورداری از نیروهای بسیار قوی، 
توانمندی های خود  از  این شرایط  باید در  به طور طبیعی 
استفاده کند. البته این راه تنها منحصر به صنعت ما نیست 
به طور طبیعی اگر ما برای اصالح سهمیه ها تالش کنیم به 
نفع سایر صنایع مانند پروفیل و کامپاندها و غیره می شود؛ 
شاید ما با این روش بتوانیم کمک هایی به انجمن ملی ارائه 
دهیم با این روش که بخش پی وی سی را ما پیگیری کرده 

گزارش
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از دیر باز با مشکالت 
مقطعی روبرور بوده 

است، اما هیچ گاه 
چنین بحرانی که اکنون 

با آن روبرور هستیم 
وجود نداشته است

و آنها سایر صنایع را پیگیری کنند.
 

 آیا هنگامی که شما نماینده انجمن پی وی سی 
در انجمن ملی بودید در باره گریدبندی پی وی سی با 

شما مشورت خاصی انجام می شد؟
در این زمینه یک کمیته تخصصی وجود داشت و اعضا 
در این باره نظرات خود را ارائه می دادند، البته همه اعضا 
کردم  اظهار  کمیته  این  در  بنده  نداشتند،  موافق  نظرات 
تقسیم بندی گریدها و به دست آوردن توان تناژ تولید پی 
وی سی زمانی مقبولیت خواهد داشت، که پتروشیمی های 
اما در  باشند،  انواع گریدها داشته  تولید  برای  باالیی  توان 
این شرایط آنها نمی دانند چه گریدی را با چه میزان تناژی 

تولید کنند.
 

آن  جمعنبدی  اما  داشتید،  حضور  شما  پس   
مخالف نظر شما بود؟

گریدبندی  که  بود  این  کردم  عنوان  که  چیزی  بنده 
زمانی خوب است که پتروشیمی های ما شرایط و آمادگی 
به  آن  از  شاید  صورت  این  غیر  در  باشند،  داشته  را  الزم 

عنوان حربه ای علیه صنعت استفاده شود.
 

 شما عضو هیئت مدیره انجمن ملی هستید، اما 
بازار پتروشیمی به طور  در کارگروه تخصصی تنظیم 
طبیعی رئیس هیئت مدیره حضور می یابد و یا یکی 
از صنعتگران، این در حالی است که یک خبرنگار به 

عنوان نماینده انجمن حضور می یابد...
این  ولی  است،  خارج  جلسه  بحث  از  مورد  این  البته 
موضوع هم در هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 
مطرح شد اما نتیجه رای گیری به نفع حضور خبرنگار در 

آن کمیته به پایان رسید.
 

مدیره  هیئت  دوره  این  عملکرد  آینده  شما   
این خط مشی،  با  را  ایران  پلیمر  ملی صنایع  انجمن 

چگونه می بینید؟
هیئت  در  جوانگرایی  که  این  به  توجه  با  دوره  این  در 
مدیره صورت گرفته و توان بسیار باالیی دارند، اما مشکالت 
صنعت هم به اندازه ای افزایش پیدا کرده است که نمی توان 
صنایع  ملی  انجمن  مدیره  هیئت  متوجه  را  آن  همه  حل 
پلیمر و یا ضعف آنها دانست. در حال حاضر شرایط کشور 
تغییر کرده و هیئت مدیره انجمن ملی همه تالش خود را 

برای حل مسائل به کار بسته است.
 

 آیا امکان دارد بار دیگر انجمن لوله و اتصاالت 

پی وی سی با انجام رایزنی، عضو انجمن ملی صنایع 
پلیمر شود؟

اصال اگر مشکل صنایع مرتفع شود ما تمایل داریم که 
در کنار انجمن ملی باشیم، به صورت طبیعی بنده به عنوان 
تالش  باید  بعد  به  این  از  انجمن،  دو  مدیره  هیئت  عضو 
بیشتری با همکاری اعضا برای رفع مشکالت صنعت پی وی 

سی انجام دهیم.
همه اعضای انجمن ملی تولیدکننده بوده و با مشکالت 
انجمن  یک  که  این  از  آنها  طبیعی  طور  به  هستند  آشنا 
را حل کند،  بتواند مشکالت صنف خود  در شرایط حاضر 
نرمال  شرایط  یک  به  که  آن  از  پس  می شود.  خرسند 

رسیدیم بار دیگر می توانیم دور هم جمع شویم.
 در ادامه نشست فرازنه خرمیان گفت: صنعت پی وی 
اما  است،  بوده  روبرور  مقطعی  مشکالت  با  باز  دیر  از  سی 
هستیم  روبرور  آن  با  اکنون  که  بحرانی  چنین  گاه  هیچ 
وجود نداشته است، همواره بحران هایی مانند توزیع، قیمت 
گذاری و مدیریت گرید برای صنعت وجود داشته است. اما 
اتصاالت پی وی سی  و  لوله  انجمن  این که  دلیل  به  قبال 
به صورت مستقیم با سازمان های مختلف در ارتباط بود و 
روابط با سازمان های باالسری وجود داشت، امکان پیگیری 

از سوی هیئت مدیره و حل موضوع مهیا بود.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر و در ماه های اخیر این 
را  الزم  پیگیری  ایم  نتوانسته  و  بوده  بسته  ما  برای  مسیر 
که  بود  شده  مطرح  اعضا  برای  پرسش  این  و  داده  انجام 
چرا انجمن به صورت مستقیم اقدام نمی کند. این در حالی 
را  ارتباطی خود  اخیر مسیر  ماه  است که سازمان ها در 8 
به هر جایی که مراجعه می کردیم  ما  و  بودند  تغییر داده 
عنوان می کردند که نماینده شما انجمن ملی بوده و مثال 

چنین نظری ارائه شده است.
به  ملی  انجمن  در  قدیمی گفت:  منصوی  همچنین   
اما  می شود،  نگاه  واحد  صورت  به  سی  وی  پی  صنعت 
مشکالت لوله و اتصاالت پی وی سی با پروفیل و کامپاند 
بنده در جلسات مختلف عنوان کردم که   یکسان نیستند. 
 8 در  وی سی  پی  مصرف  نوع  کاال  بورس  در  نباید  حتی 
تشکل تخصصی به صورت یکسان مورد بررسی قرار گیرد، 
مصارف  میزان  و  سودها  حاشیه  دارای  صنایع  این  چون 

متفاوتی هستند.  
بنده یک بار پشنهاد دادم طبق آمار بهین یاب 20 درصد 
سهمیه پی وی سی مربوط به لوله و اتصاالت پی وی سی 
است شما این میزان را اختصاصی کنید. نباید این صنعت 
با دیگر صنایع در بورس به رقابت بپردازند و هیچ صنعتی 
نباید سهم یکدیگر را بگیرند و اگر این تقسیم بندی صورت 

می گرفت دیگر شاهد این میزان رقابت و قیمت نبودیم.

گزارش
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پی  اتصاالت  و  لوله  فهرست  متوالی،  بار  پنجمین  برای 
وی سی مورد تایید انجمن در نشریه پیام ساختمان همراه 

با یک مقاله علمی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
انجمن و نشریه  بر اساس تفاهم صورت گرفته میان  سی، 
پیام ساختمان، فهرست محصوالت پی وی سی مورد تایید 

انجمن در این رسانه انتشار یافت.
مهم  ویژگی  پنج   « عنوان  با  نیز  ای  مقاله  همچنین 

لوله های PVC « چاپ شده است.

ساختمان  پیام  نشریه  شماره  این  در  که  ویژگی هایی 
درباره آنها توضیح داده شده، شامل موارد زیر است:

pvc  1 افزایش جریان آب با استفاده از لوله های

PVC  2 مقاومت شیمیایی لوله های

3 اثرات UV بر روی لوله پی وی سی

pvc 4 راحتی نصب در لوله های

خاموش  خود  اثر   ( شعله  مقابل  در  لوله  رفتار   5

شوندگی(

انتشار فهرست لوله و اتصاالت پی وی سی مورد تاييد 
انجمن در نشريه پيام ساختمان + يک مطلب علمی

مدیر چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست از 
تاریخ  پتروشیمی از  صنعت  مهم  رویداد  این  ثبت نام  پیش 
ایران  بین المللی  نمایشگاه  گفت:  و  داد  خبر  شهریور   25
صنعت  بین المللی  رویداد  ترین  مهم  عنوان  به  پالست 
پتروشیمی با رعایت پروتکل های بهداشتی و استانداردهای 
در  آبان   27 تا   24 از  خواهد شد  اعالم  متعاقبا  که  خاص 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
با  اینکه  بیان  با  بنوی  ایوب  نیپنا،  از  نقل  به  وی سی  پی 
به شرایط همه گیری ویروس کووید 19 در کشور،  توجه 
چهاردهمین دوره ایران پالست بسیار هدفمندتر و تخصصی 
پروتکل های  اجرای  راستای  در  و  گذشته  دوره های  از  تر 
برگزار  نمایشگاه  این  نفعان  ذی  رضایتمندی  و  بهداشتی 
در  مشارکت  و  حضور  به  عالقه مندان  کرد:  اظهار  می شود 
این نمایشگاه می توانند از طریق آدرس iranplast.ir در این 

آغاز پيش ثبت نام
ايران پالست چهاردهم

نمایشگاه پیش ثبت نام کنند.
ایران  نمایشگاه  چهاردهمین  بنوی،  ایوب  گفته  به 
پتروشیمی در مسیر جهش  مقطعی که صنعت  در  پالست 
قرار  تا سال 1400  تن  میلیون  و تحقق ظرفیت صد  دوم 
دارد، می تواند مسیر را برای جلب توجه بیشتر به ملزومات 
رونق  پتروشیمی و  محصوالت  داخلی  بازارهای  توسعه 
ارزش در صنعت  گرفتن صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره 

پتروشیمی هموارتر سازد.
نمایشگاه ایران پالست با شعار کسب و کار جهانی در 
نیمه  و  ماشین آالت، کاالی ساخته  اولیه،  مواد  چهار گروه 

ساخته و خدمات فنی و مهندسی برگزار می شود.



سال 15   مهر 99   شماره 126

14

www.pvc-asso.irخبــــــر

این انجمن بر این باور است که وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور، بر رقابت پذیری و توان 
تولیدی بنگاه های تولیدی اثرگذار بوده است.به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، این تشکل در نامه ای خطاب به معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران، نظر خود را 
در باره »بررسی آثار اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی«، اعالم کرد.انجمن در پایان نامه خود 
پیشنهاد داده است تا دولت با ایجاد ثبات و تک نرخی نمودن ارز، در حفظ منابع ارزی کشور همت 
گمارده و در حوزه دارو با استفاده از سازمان های بیمه گر، از وارد آمدن فشار مضاعف بر اقشار مختلف 
جلوگیری و در حوزه صنعتی نیز، با اعطای مشوق های صادراتی، از قاچاق مواد اولیه و خروج ارز از 

کشور جلوگیری نماید.
متن نامه به شرح زیر است:

نظر انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی درباره »آثار اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی«

ارز چند نرخی بر رقابت و توان توليدکنندگان تاثير گذار است
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از ایِبنا از روابط 
عمومی اتاق بازرگانی ایران، براساس دستور غالمحسین شافعی، رییس اتاق ایران کمیته 
پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد 
و  مشکالت  شناخت  سوءاستفادکنندگان،  از  واقعی  صادرکنندگان  شناسایی  شفافیت، 

موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه اندازی می شود.
به  توجه  با  ایران  اتاق  تشکل های  و  استان ها  معاون  علیخانی،  مظفر  رابطه  این  در 
تشدید تحریم های اقتصادی و گسترش بیماری کرونا و اثرات سوء آن بر اقتصاد، تولید و 

اشتغال کشور، گفت: الزم است در این دوران اقدامات ویژه ای انجام شود. 
بدین ترتیب پارلمان بخش خصوصی کشور بر آن شد تا با عنایت به اهمیت بازگشت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان را در اتاق 

ایران و اتاق های سراسر کشور راه اندازی کند.
وی ادامه داد: چارچوب های عملیاتی این کمیته به زودی مشخص خواهد شد و با 
همکاری و مشارکت سازمان ها و دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و 
آغاز  را  خود  کار  حوزه  این  کمیسیون های  و  تشکل ها  گمرک،  مرکزی،  بانک  تجارت، 

می کند.

کميته پايش تعهدات ارزی
 صادرکنندگان راه اندازی می شود

کمیتـه پایـش تعهـدات ارزی صادرکننـدگان بـا رویکرد تسـهیل 
فرآینـد بازگشـت ارز بـه چرخـه اقتصـادی از طریـق شناسـایی 
فرآیندهـای پیچیده سیاسـت های ارزی و تجاری در اتـاق ایران و 

اتاق هـای سراسـر کشـور راه انـدازی می شـود.
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به تالش های شرکت پژوهش 
پلیمر  و  متانول  کاتالیست های  تأمین  پتروشیمی در  فناوری  و 
بی نیاز  محصوالت  این  واردات  از  کشور  گفت:  و  کرد  اشاره 
می شود و اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در حال تحقق است.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 
نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی )سه شنبه، 
به صورت فوق العاده  چهارم شهریورماه( در مجمع عمومی عادی 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تأکید بر لزوم حمایت از این 
شرکت اظهار کرد: فعالیت های شرکت پژوهش و فناوری مبتنی 
بر دانش های نوین است و با وجود برخی مشکالت عملکرد این 

شرکت ستودنی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های علمی و تخصصی بسیار خوبی 
در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وجود دارد و باید نقش 
در  گفت:  شود،  تبیین  گذشته  از  بیش  شرکت  این  جایگاه  و 
بخش های کاتالیست، فرآیند و مواد شیمیایی عملکرد شرکت قابل 
قبول است و در این بخش ها همکاران و پژوهشگران بسیار خوب 

عمل می کنند.
فناوری  و  پژوهش  با تالش های شرکت  داد:  ادامه  محمدی 
در تأمین کاتالیست های متانول و پلیمر، کشور از واردات بی نیاز 

می شود و اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در حال تحقق است.
این  اکنون  پتروشیمی افزود:  صنایع  ملی  مدیرعامل شرکت 
مرکز پژوهشی به طور متمرکز در صنعت فعال است و نیازهای 
مختلف بسیاری از پتروشیمی ها در بخش های گوناگون را تأمین 

می کند.
طرح  این  گفت:  و  کرد  اشاره  غرب  اسالم آباد  طرح  به  وی 

راهبردی با دانش ایرانی و تالش پژوهشگران و کارشناسان شرکت 
پژوهش و فناوری ساخته می شود و برای نخستین بار در کشور 
دانش فنی داخلی برای تبدیل گاز طبیعی به متانول و تبدیل 

متانول به پروپیلن تحقق خواهد یافت.
محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی این 
شرکت افزود: ماهیت و نوع فعالیت کارکنان شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی به دلیل دارا بودن نقش پشتیبان صنعت در 
سال های آینده بسیار تأثیرگذار خواهد بود و بر همین اساس باید 

از این شرکت پیشرو با جدیت حمایت کرد.
و  پژوهش  فوق العاده شرکت  به صورت  عمومی عادی  مجمع 
فناوری پتروشیمی به ریاست بهزاد محمدی، معاون وزیرنفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با حضور هیأت مدیره 
پژوهش  شرکت  هیأت مدیره  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت 
برای  این مجمع  برگزار شد.  اعضا  دیگر  پتروشیمی و  فناوری  و 
رسیدگی به ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال 
تشکیل و گزارش عملکرد از سوی حسابرس مستقل و بازرس 

قانونی قرائت شد.
و  پژوهش  مدیرعامل شرکت  پژوهان،  علی  نشست  این  در 
سال  در  را  سازمان  و  هیأت مدیره  عملکرد  پتروشیمی،  فناوری 
1398 و نیز برنامه های آتی این شرکت را به اطالع اعضای مجمع 
رساند، در پایان نشست نیز تصمیم ها و تکالیف مجمع تصویب شد.

ايران از واردات کاتاليست های
متانول و پليمر بی نياز می شود
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به گفته رییس سـازمان توسـعه تجـارت، صـدور کارت بازرگانی 
جدیـد در سـامانه اتـاق بازرگانـی ایـران متوقـف شـد و طبـق 
برنامـه ریزی صورت گرفتـه، تمدیـد کارت های بازرگانـی نیز از 
۱۵ مـرداد ماه دیگر در سـایت اتاق بازرگانی امکان پذیر نیسـت.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از ایسنا، بر اساس ابالغیه ای که حمید زادبوم به روسای 
کارت های  صدور  پس  این  از  کرده،  ارسال  صمت  سازمان های 
بازرگانی جدید صرفا از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام 
خواهد شد و تمدید زمان کارت های بازرگانی قبلی نیز از طریق 

همین سایت ممکن می شود.
با اجرایی شدن این بخش نامه جدید، تعدادی از فعاالن بخش 
خصوصی ابراز نگرانی کردند که این برنامه دولت، گامی جدید در 
مسیر محدود کردن فعالیت بخش غیردولتی و افزایش تصدی 
گری است؛  موضوعی که کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق 

بازرگانی ایران آن را رد کرده است.
او توضیح داده: این طور از برخی خبرها برداشت می شود که 
اتاق بازرگانی دیگر مسئولیت صدور کارت بازرگانی را بر عهده 
ندارد و این فرآیند به طور کامل به وزارت صنعت واگذارشده است 
که به هیچ عنوان صحت ندارد. بلکه اتاق بازرگانی همچنان یکی 
از امضاکننده های اصلی صدور کارت بازرگانی است و بحث های 
مربوط به کارت عضویت و تشکیل پرونده مانند قبل در اتاق ایران 
پیگیری می شود. وزارت صنعت از طریق ایجاد »سامانه یکپارچه 
کارت  تمدید  و  دارد صدور  نظر  در  رتبه بندی«  و  اعتبارسنجی 
بازرگانی را پیگیری کند تا نظارت بیشتری هم در همین خصوص 
به عمل آید. تا پیش از این نیز صدور نهایی کارت های بازرگانی، 
اتاق  ابتدا  یعنی  می کرد.  را طی  امضایی  دو  فرایندی  اصطالحا 
بازرگانی بخشی از فرایند ثبت نام و اعتبارسنجی را انجام می داد و 
سپس وزارت صنعت پس از تایید اتاق، صدور کارت بازرگانی جدید 

را نهایی می کرد. در چارچوب جدید نیز به نظر همین روال ادامه 
دارد.کاشفی در این زمینه عنوان کرد که بر اساس دستورالعمل 
جدید، متقاضیان ابتدا درخواست خود را به صورت آنالین ثبت 
می کنند و پس ازاینکه وزارت صنعت استعالم های الزم را انجام داد 
و مدارک متقاضی را تائید کرد، اطالعات متقاضیان برای تشکیل 
پرونده فیزیکی به اتاق ایران ارسال می شود. پس از ارسال اطالعات 
متقاضیان صدور کارت بازرگانی از وزارت صنعت به اتاق ایران، 
اتاق برای تائید نهایی و تکمیل پرونده فیزیکی متقاضیان، اقدامات 
دوره های  اسناد،  بررسی  بررسی محل،  را که شامل  قبلی خود 
آموزشی، مصاحبه حضوری و احراز هویت است انجام خواهد داد و 
درصورتی که مغایرتی در تکمیل پرونده وجود نداشته باشد، پرونده 
متقاضی پس از امضا برای تائید نهایی به وزارت صنعت ارسال 
خواهد شد.به این ترتیب، به نظر می رسد اتاق بازرگانی چندان 
نیز از بخشنامه جدید ناراضی نیست،  زیرا از سال 97 که بحث 
بازگشت ارز و مسائلی مانند کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا 
اجاره ای مطرح شد، بسیاری از این اتهام را متوجه اتاق بازرگانی 
کردند که بدون توجه به میزان اعتبار افراد به آنها کارت بازرگانی 
داده و بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات از طریق همین افراد 

به کشور بازنگشته است.
از این رو، با محوریت یافتن سامانه یکپارچه اعتبار سنجی، 
اجرایی  بحث های  بازرگانی همچنان  اتاق  از سویی  این پس  از 
اعتبارسنجی را پیگیری می کند و از سوی دیگر با مطرح شدن 
وزارت صمت، مسئولیت صدور این کارت ها، رسما میان دولت و 

بخش خصوصی تقسیم خواهد شد.

چرا اتاق بازرگانی،ديگر کارت بازرگانی صادر نمی کند؟
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در این مدت 9 ماه که براي صنعتگران لوله و اتصاالت  
هر  اعتراضات  شاهد  گذشت ،  عمر  یک  دارازاي  به   ، PVC

روزه فراواني مبني بر التهاب بازار و واپاشي آن در صورت 
متاسفانه  که  بودیم  آن  به  تلنگرها  کوچکترین  آمدن  وارد 
نه تنها اراده اي براي شنیدن واقعي آن وجود نداشت بلکه 
همدلي  این  تا  شد  تالش  مختلف  ابزارهاي  و  عناوین  به 
را   PVC اتصاالت  و  لوله  صنعتگران  همیشگي  همیاري  و 
با دولت ، وزارت صمت، سازمان  که سالهاست در همراهي 
حمایت ، استاندارد و ... سرآمد سایر صنایع کشور بوده است 
به گونه اي دیگر معنا کرده و برچسب هاي عدم تمایل به 

شفافیت و ... را به این صنعت 70 ساله بچسبانند.
اجراي همزمان دو طرح افق و گرید بندي PVC, آنهم 
در زماني که زیرساختهاي اجراي هیچکدام از این دو طرح 
از  ترس  و  کشور  فعلي  شرایط  کنار  در  است  نشده  کامل 
امروز ، آتشي چنان بي سابقه بر جان  از  تر  فرداي ملتهب 
صنعت ما افروخت که خرمن سالهاي عمر صنعتگران این 
صنف و انجمن مربوطه را که با خون دلهاي فراوان و صرف 

هزینه هاي گزاف جمع شده بود با خود سوزاند و برد.
این گزارش تنها گوشه اي از تالشها و فریادهاي صنعت 
در توجه به نظرات صنعتگراني است که عمرشان را بر سر 

این صنعت گذاشته اند !

موضوع  با  انجمن  مکاتبات  بر  مروری   
التهاب گريدهای پی وی سی

فراوان  جلسه های  بر  عالوه  انجمن  گذشته  سال  از 
مواد  موضوع  با  نحوی  به  که  مسئوالنی  همه  با  فشرده  و 
اولیه پی وی سی در ارتباط بودند، مکاتبات بسیاری با روسا 
و مدیران تا معاون و وزیر انجام داد که در زیر به چکیده ای 

از آنها اشاره می شود.
در  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن 
اردیبهشت سال 1398 اولین نامه خود را خطاب به رئیس 
دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی برای اعتراض به 
عرضه نامتوازن مواد پی وی سی نوشت . دراین نامه عنوان 
شده بود میزان عرضه PVC S57 از ابتدای سال جاری بار 

دیگر تولیدکنندگان را دچار چالش کرده است. 
اوج  پی وی سی  گریدهای  بحران  که  آبان  در  همچنین 
وزارت  فلزی  غیر  صنایع  دفتر  کل  مدیر  به  نامه ای  گرفت 
صمت ارسال کرد. این نامه موجب واکنش ها و انتشار نامه ها 
در  انجمن  شد.  متعدد  جلسه های  برگزاری  آن  پیرو  به  و 
نامه خود خطاب به صادقی نیارکی، از میزان عرضه و نحوه 

قیمت گذاری PVC اظهار نگرانی کرد.
نامه دیکر انجمن به مهندس موال خواه، مدیر کل صنایع 
کنندگان  از مصرف  سازمان حمایت  غیرفلزی  و  شیمیایی 

9  ماه التهاب صنعت پی وی سی؛
از نامه نگاری ها تا جلسه های فشرده

بیش از ٩ ماه از شروع التهاب بي سابقه تحمیل شده به صنعت محصوالت تکمیلي PVC و از همه بیشتر 
لوله و اتصاالت PVC مي گذرد. عوامل زیادي در پدید آمدن این ٩ ماه سخت و طاقت فرسا و دمیدن بر 
آتشي که به جان این صنعت ٧٠ ساله کشور موثر بوده است که به گواه مستندات و مدارك، تالش هاي 
فراواني جهت آگاه سازي تصمیم گیران کشور از بحراني که احتماال  صنعت PVC را در مي نوردد ، انجام 

گرفت ولي متاسفانه تغییري در اجراي تصمیمات اگرچه صحیح ، اما در زمان نامناسب حاصل نشد .

انجمن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی 
سی در اردیبهشت 
سال 1398 اولین 
نامه خود را خطاب به 
رئیس دفتر توسعه 
صنایع پایین دست 
پتروشیمی برای 
اعتراض به عرضه 
نامتوازن مواد پی وی 
سی نوشت . دراین 
نامه عنوان شده بود 
 میزان عرضه

 PVC S57 از ابتدای 
سال جاری بار دیگر 
تولیدکنندگان را دچار 
چالش کرده است
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بود ه در آن و براین نکته تاکید کرد: توجه به زنجیره تأمین 
و قیمت گذاری، زمینه عدم افزایش قیمت محصوالت است. 
دراین نامه پیشنهاد شده بود تا به منظور تعادل در بازار، 

میزان عرضه PVC به 10 هزار تن در هفته افزایش یابد.
بار دیگر انجمن در 16 آذر 1398 دفتر توسعه صنایع 
و  داد  قرار  پتروشیمی را خطاب  ملی  پایین دستی شرکت 
از پیشنهاد این دفتر برای نظارت بر تقاضای پی وی سی 
استقبال کرد تا شاید گشایشی برای این مشکل پیدا شود. 
همچنین یکی از موضوع های مطرح شده در اولین جلسه 
هیئت مدیره دوره نهم انجمن لوله و اتصالت پی وی سی 
که در 18 آذر ماه برگزار شد، مسئله عرضه های PVC در 
بورس کاال بود که کاهش زیادی در هفته های قبل از آن به 
ویژه هفته دوم آبان ماه داشت. هیئت مدیره برای جلوگیری 
از بازارسازی کاذب و رقابت غیرمنطقی، هماهنگی های الزم 
را با دو تعاونی پی وی سیایرانیان و مجد جی، انجام داد. 
همچنین بر اساس تصمیمها و اقدامات صورت گرفته مقرر 

شد تا رقابت به بیش از 7 درصد نرسد. 
و  ماه  آبان  دوم  هفته  در   PVC عرضه  کاهش  از  پس 
تالشهای انجمن و تعاونی های تامین نیاز این مواد، مسئوالن 
ذیربط وعده افزایش عرضه تا 10 هزار تن را دادند، اما این 
نامه ای  در  دیگر  بار  انجمن  نیافت.  تحقق  عمل  در  وعده 
ملی  شرکت  دستی  پایین  صنایع  توسعه  دفتر  به  خطاب 
کرد.  اعالم  را  خود  اعتراض  موضوع  و  پتروشیمی نوشت 
دراین نامه که 26 آذر نوشته شده آمده بود: رقابت باال و 
افزایش قیمت PVC ،واحدهای تولیدی صنایع پایین دست 

را به ورطه نابودی و تعطیلی می کشاند.
همچنین انجمن نامه ای به مدیر کل صنایع شیمیایی و 
غیرفلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نوشت و آنها 
را به کمک طلبید. دراین نامه خطاب به مهندس موالخواه 
آمده بود: افزایش تحمیلی قیمت پودر پی وی سی از 13 
آبان تا 7 دی 1398 به طور میانگین 40 درصد بوده واین 
در حالی است که ممنوعیت افزایش قیمت محصوالت نهایی 
توسط دولت، باعث وارد آمدن زیان های باال به شرکت های 

بزرگ و صاحب نام این صنعت شده است.
سیر نامه نگاری ها همچنان ادامه یافت. این بار مخاطب 
فلزی  غیر  صنایع  دفتر  کل  مدیر  نیارکی  صادقی  انجمن، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بود تا شاید این مدیر ارشد پا 
به عرصه عمل بگذارد؛ عنوان نامه این بود: عرضه و تقاضای 
گریدهای پی وی سی تنظیم نشود، زیرساخت های کشور 

آسیب می بیند.
برگزاری یک جلسه فوق  به  اقدام  بار دیگر  این تشکل 
العاده در روز 29 دی ماه کرد. دراین نشست آخرین وضعیت 
قرار  بررسی  مورد  سی  وی  پی  محصوالت  قیمت  و  بازار 

گرفت.نوبت به بورس کاال رسید، انجمن خطاب به سلطانی 
نژاد مدیر کل بورس ایران نوشت: همزمان با افزایش مجدد 
قیمت کف عرضه، سطح رقابت برای خرید گرید اس65 ،به 
بیش از 40 درصد بالغ گردیده، که بر اساس اصول و منطق 
اقتصادی  غیر  را  تولید   ً فرایند  روند،  این  تداوم  اقتصادی، 

نموده و عمال خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.
به  خطاب  ای  نامه  در   1398 اسفند  در  انجمن 
ملی  شرکت  دستی  پایین  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس 
باقیمانده  تن  هزار   4 تا  است  کرده  پتروشیمی درخواست 
از گرید PVC-S60 را که مورد نیاز صنعت اتصاالت است، 
به صورت اختصاصی عرضه کند. در بخشی از نامه انجمن 
لوله و  عنوان شده است که عدم دسترسی تولیدکنندگان 
اتصاالت پی وی سی به PVC S57 یا S60، نقصان جدی 
بوده   PVC اتصاالت  و  لوله  اجرای هر سیستمی با  در روند 
و در نهایت آسیب های جدی به زیر ساخت های کشور در 

بخش های مختلف وارد می کند.
انجمن  با درخواست  باالخره  این تالش ها  از همه  پس 
معامالت پی وی سی 12 اسفند 1398 باطل شد و رئیس 
هیئت مدیره انجمن در نامه ای خطاب به سلطانی نژاد از 

اقدام شرکت بورس کاالی ایران تشکر کرد.
درخواست هاي  و  مکاتبه  و  تالش  همه  این  از  بعد  و 
اولیه  مواد  تامین  عنوان »چالش  با  رنجنامه صنعت  مکرر، 
صنایع پایین دست PVC از بورس کاال و تعطیلی واحدهای 

تولیدی« بود  که به دفتر وزیر ارسال شد:

درخواست  زير  موارد  رنجنمامه  اين  در   
شده بود:

در   PVC گذشته  هفته  معامالت  ابطال  با  موافقت   1

بورس کاال
2 افزایش میزان عرضه هفتگی رزین PVC به میزان 

9000 تن بصورت نقدی و 3000 تن بصورت سلف تا پایان 
تالطمات بوجود آمده در بورس کاال

عرضه  نحوه  در  موثر  گری  تنظیم  مکانیزم  اعمال   3

به  اختصاصی  سهمیه  تخصیص  و   PVC رزین  تقاضای  و 
صنعت لوله و اتصاالت PVC به منظور امکان ادامه فعالیت 

واحدهای تولیدی در سال رونق تولید

نشست  جهت  را  خود  آمادگی  انجمن  این  پایان  در 
منظور  به  محترم  وزارتخانه  آن  کارشناسان  با  مشترک 

چاره اندیشی و برون رفت از این بحران را اعالم کرد.
مکاتبه بعدی انجمن به آقای رحمانی وزیر  وقت بود ، 
که از رقابت 42 درصدی pvc انتقاد و  این روند را به ضرر 

مصرف کننده نهایی دانست.

افزایش تحمیلی قیمت 
پودر پی وی سی از 

13 آبان تا 7 دی 
1398 به طور میانگین 

40 درصد بوده واین 
در حالی است که 

ممنوعیت افزایش 
قیمت محصوالت نهایی 

توسط دولت، باعث 
وارد آمدن زیان های 

باال به شرکت های 
بزرگ و صاحب نام این 

صنعت شده است
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جلسه کمیته راهبری تقاضای محصوالت پتروشیمی با 
موضوع PVC و کاهش سهمیه ها با حضور صادقی نیارکی 
معاون امور صنایع وزارت صمت، موالخواه مدیر کل دفتر 
نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
زندی زاده مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده ها، دهقانی 
نمایندگان  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  نیا مدیرکل ستاد 
دفتر توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی و بورس کاالی 
ایران، عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن لوله 
و اتصاالت پی وی سی، سعید ترکمان رئیس هیئت مدیره 
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و مسئولین عالیرتبه قضائی 

و نظارتی کشور برگزار گردید.
مهم  محورهای  تا  است  شده  سعی  گزارش  ادامه  در 
گفت و گو های انجام شده، میان حاضران در این نشست، 
استحضار  جهت  سهمیه ها،  کاهش  و   PVC محور  حول 

اعضاء انجمن منتشر شود.
لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  متوسلیان  عباسعلی 
مواد  سهمیه  کاهش  به  اشاره  با  سی  وی  پی  اتصاالت  و 
اولیه این صنف گفت: مبنایی که برای سهمیه های جدید 
اساس  بر  است،  شده  گرفته  نظر  در  تولیدی  واحدهای 
معدل تولید در سال های 97 و 98 می باشد اما باید توجه 
نمود که از سال 97، واحدهای تولیدی با رکود حاکم بر 

بازار مواجه بوده و این واحدها با کمتر از 50% ظرفیت 
با طرحی که هم اکنون  خود مشغول به فعالیت بوده اند. 
اجرائی شده است، سهمیه های واحدهای تولیدی، نسبت 
به ظرفیت سال های 97 و 98 نیز مجدداً 30 تا 80% دیگر 
کاهش یافته و در چنین وضعیتی، عماًل واحدها با 10 تا 
15 درصد ظرفیت خود، در حال فعالیت می باشند که در 

واقع، تولید را غیر اقتصادی نموده است.
بزرگ  تولیدکنندگان  از  یکی  گذشته  روز  افزود:  وی 
کشور که مالک دو واحد تولیدی است، به دلیل وضعیت 
پیش آمده آرزوی مرگ می کرد. به گفته این تولیدکننده 
هم  مختلف  کارهای  انجام  برای  واقعا  که  کشور،  توانمند 
از  بهتر  بارها  مرگ،  است،  ویژه  توان  و  دانش  صاحب 
رفتن به کارخانه برای تعدیل نیرو و خاموش کردن چراغ 

واحدهای تولیدی است.
ادامه  در  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  رئیس 
فعلی  وضعیت  از  خروج  برای  پیشنهادی  راهکار  بیان  به 
وی  پی  پودر  کننده  مصرف  انجمن   9 گفت:  و  پرداخت 
سی، در 19 اسفند 98 با ارسال نامه ای به شرکت ملی 
مشکل  حضرتعالی ،  به  آن  رونوشت  ارسال  پتروشیمی و 
PVC را عنوان کرده و خواستار عرضه اختصاصی برای این 

صنایع شدند. این تشکل ها و انجمن ها، با توجه به شناخت 

نيارکی: انجمن، مسئوليت حقوقی و کيفری را بپذيرد، تا 
سهميه توليدکنندگان پی وی سی را بازگردانيم

اگر تولیدکنندگانی مالیات خود را پرداخت نکرده اند و انجمن بر مستندات آنها صحه گذاری نماید، بنده 
مجوز بازگشت سهمیه آنها را از کارگروه دریافت می کنم، اما عواقب آن با انجمن خواهد بود. انجمن باید 

به طور مستقیم، مسئولیت حقوقی و کیفری این مسئله را بپذیرد.

سال پیش نامه ای 
با امضای 9 صنف 
نوشتیم مبنی بر این 
که به این صنایع با 
توجه به مبناهایی که 
در آن مطرح شده بود، 
سهمیه اختصاصی 
تعلق گیرد



سال 15   مهر 99   شماره 126

21

www.pvc-asso.ir رویـــدادهـــا

کاملی که از اعضای خود دارند، می توانند ساز و کار کنترل 
رقابت در صنعت و صنف خود را نیز بر عهده گیرند.

  PVC وی افزود: از سال 94 تا کنون میزان مصرف پودر
این  تا 450 هزار تن در سال بوده است که  حدود 430 
عدد حتی شامل بخش داللی و سایر اصناف  نیز می شود 
)اما میزان تقاضا، به طور متوسط 1,7 برابر عرضه بوده و 
به رقابت کاذب در بورس دامن زده است(. در حقیقت، ، 
میزان خرید و مصرف کل صنایع پایین دست، حدود 350 

هزار تن در سال بوده است.
نیارکی در این نشست گفت: در حال حاضر، مجموع 
سهمیه واحدها حدوداً 108 هزار تن در ماه و یک میلیون 
و 200 هزار تن در سال است، و با توجه به آمار مصرف که 
فرمودید، به این نتیجه می رسیم که رساندن سهمیه ها به 

30 درصد کار درستی بوده است.
این که راه برای  بیان  با  این نشست  ادامه  نیارکی در 
اصالح سهمیه ها باز است گفت: کارگروه مبنا را بر اساس 
متوسط خرید دو سال گذشته در نظر گرفته است. برای 
آن که این محاسبه ظرفیت، به نفع واحد تولیدی باشد، 
مجموع خرید دو سال 97 و 98 بر 24 ماه تقسیم نشده،  
بلکه بر تعداد ماه هایی که خرید انجام شده، تقسیم گردیده 
و میانگین گرفته شده است. اگر به طور مثال می گوییم که 
یک واحد تولیدی 200 تن خرید داشته و شما می گویید 
این  بورس خرید داشته است، مستندات  از  تن  که 400 
خرید ارائه شود تا همان 400 تن منظور شود؛ این اولین 

راه برای بازگشت است.
تولید  آمار  گفت:  خود  دوم  پیشنهاد  درباره  نیارکی 
ارایه شود، هر کدام کمتر است، مبنای سهمیه باشد . هر 
واحدی که مواد بیشتری خریده است و آمار تولید کمتری 

را ارائه داده، همان آمار تولید، مالک سهمیه خواهد بود.
وی ادامه داد: کسی که مواد کمتر خریده و آمار تولید 
مواد  چقدر  که  کند  ارایه  مستندات  باید  دارد  ی  بیشتر 
مصرف کرده است تا سهمیه او اصالح شود. راه برای اصالح 

سهمیه وجود دارد و هیچ جای نگرانی نیست.
می گویم  صمت  معاون  عنوان  به  بنده  گفت:  نیارکی 
هیچ تولید کننده واقعی، کمبود مواد اولیه نخواهد داشت. 
هر جا مستندات ارائه شود که یک تولیدکننده واقعی به 
دلیل عدم تامین مواد تعطیل شده است، بنده رأساً و بدون 
اجازه هر شخصی، سهمیه او را باز می گردانم. فقط انجمن 

باید مستندات را ارایه دهد.
متوسلیان در ادامه گفت: اینکه می فرمائید مستندات 
واحد  به  افزوده  ارزش  وقتی 9 درصد عوارض  ارائه شود، 
شارژ می شود بدون اینکه قابلیت دریافت از بازار را داشته 

باشد ، اقتصاد از ریل خودش خارج می شود.
متوسلیان  به  خطاب  را  پرسش  این  ادامه  در  نیارکی 
رقابت  انجمن دوست دارد که 60 درصد  آیا  مطرح کرد: 
کند؟ اگر اینچنین است ما سهمیه ها را به همان 108 هزار 

تن بر می گردانیم.
نیارکی در ادامه گفت: تقاضای کاذب بردن به بورس 
برای یک عرضه مشخص و محدود ، منجر به افزایش 60 

درصدی قیمت می شود.
متوسلیان با رد دفاع از موضوع مطرح شده گفت: بنده 
از این موضوع دفاع نمی کنم بلکه عنوان می کنم ما سال 
پیش نامه ای با امضای 9 صنف نوشتیم مبنی بر این که به 
این صنایع با توجه به مبناهایی که در آن مطرح شده بود، 
سهمیه اختصاصی تعلق گیرد )تا از رقابت جلوگیری شود(.

ارز  نرخ  عنوان می کردید  متوسلیان گفت: کاش شما 
25 هزار تومان است و قیمت PVC  بر اساس نرخ ارز آزاد 
تعیین می شد )تا جلوی سفته بازی در بورس گرفته شود(.

نیارکی گفت: نمی توان بر اساس نرخ ارزی که توسط 
دالالن بازار تعیین می شود و هدفشان بر هم زدن مملکت 
است، قیمت مواد اولیه را تعیین و صنعت را مدیریت کرد.

سعید ترکمان رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع 
پلیمر در این جلسه گفت: تنها 20 درصد از پی وی سی 
می کند  مصرف  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  صنعت  را 
و  است  زیاد  بسیار  اولیه  مواد  به  این صنعت  وابستگی  و 

حاشیه سود پائینی دارد.
را  واقعی  تولیدکنندگان  شما  کرد:  تصریح  نیارکی 
معرفی کنید که آمار تولید آنها واقعی باشد، بنده سهمیه 
آنها را برمی گردانم و این آمار نیز به اداره دارائی و مالیات 

ارائه نخواهد شد.
متوسلیان توضیح داد: ما همواره این توصیه و تاکید را 
داشته ایم که باید در گام نخست صندوق ها نصب شوند و 

شفافیت از این نقطه آغاز می شود.
نصب  شده،  ارائه  اطالعات  اساس  بر  گفت:  نیارکی 
صندوق ها تا اردیبشهت سال 1400 انجام خواهد شد. بر 
اساس اظهارات برخی از اعضای صنف شما ، مالک تعیین 
سهمیه ها باید بر اساس مالیات ارزش افزوده باشد و ما نیز 

بر همین اساس در سامانه عمل می کنیم.
نیارکی تصریح کرد: اگر تولیدکنندگانی مالیات خود را 
پرداخت نکرده اند و انجمن بر مستندات آنها صحه گذاری 
کارگروه  از  را  آنها  سهمیه  بازگشت  مجوز  بنده  نماید، 
بود.  خواهد  انجمن  با  آن  عواقب  اما  می کنم،  دریافت 
انجمن باید به طور مستقیم، مسئولیت حقوقی و کیفری 

این مسئله را بپذیرد.

همواره این توصیه و 
تاکید را داشته ایم 

که باید در گام نخست 
صندوق ها نصب شوند 
و شفافیت از این نقطه 

آغاز می شود
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پس از پیگری های انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، حسین 
این  به صفدری، خواستار حضور  ای خطاب  نامه  در  موالخواه 

انجمن در جلسه های مرتبط با حوزه پی وی سی شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
این انجمن پس از تالطم بازار پی وی سی، تالش ها و پیگری های 
زیادی برای تنظیم بازار و همچنین نقش آفرینی این تشکل در 
مراجع تصمیم گیری کرد.بر این اساس انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی در نامه ای خطاب موالخواه، مدیر کل نظارت بر 
کاالهای پی وی سی، خواستار حضور در کمیته راهبری مدیریت 
نامه خود آورده  انجمن در  تقاضای محصوالت پتروشیمی شد. 
بود:انتظار حضور در جلسات مرتبط با صنعت PVC برای ما به 
عنوان تشکلی که در اولین مراحل، اقدام به تدوین تفاهمنامه و 
حرکت در چارچوب الزامات سازمان و هماهنگی با ایشان در کلیه 

موارد و مقاطع نموده ایم، شاید خیلی بی راه نباشد، به ویژه این 
که درایت و تدبیر حضرتعالی در رفع مشکالت صنعتی تشکل ها 
همواره  تولیدکنندگان  و  کنندگان  از مصرف  واقعی  و حمایت 
مثال زدنی بوده و هست.لذا ضمن احترام به تدابیر آن سازمان 
محترم، انتظار داریم که انجمن لوله و اتصاالت PVC به عنوان 
از سال ها پیش مورد عنایت و شناخت کامل قرار  تشکلی که 
 ،PVC داشته است، جنابعالی در جلساتی که با موضوعاتی در مورد
محصول، تولیدکنندگان، بازار و غیره این صنعت برگزار و تصمیم 
گیری می شود مورد توجه قرار گیرد و شخصا بتواند از صنعت 
خود و مشکالت و.... آن نمایندگی کند.پس از این نامه انجمن، 
محمدحسین موالخواه مدیر کل نظارت بر کاالهای غیرفلزی در 
نامه ای خطاب به مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی خواستار حضور 

این انجمن در جلسه های مرتبط با پی وی سی شد

مدیر کل نظارت بر کاالهای غیر فلزی خطاب به مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی
در جلسات مرتبط با حوزه PVC، حضور يابد
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عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: 
برای  پتروشیمی ها  انبار  از  که  خریدارانی  معرفی  سازوکار 
احتکار استفاده می کنند، به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان؛ اگر از سوی این سازمان و پتروشیمی ها 
به درستی اجرا شود، بازار را تا حدودی سامان خواهد داد.

پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
از آن است  اخیرا حاکی  اینپیا، خبرها  از  نقل  به  وی سی 
تولید کنندگان  و  از مصرف کنندگان  که سازمان حمایت 
طی نامه ای از پتروشیمی ها درخواست کرده است که اگر 
حمل  مشخص  زمان  از  پس  را  خود  اولیه  مواد  خریداری 
نکرد و یا تسویه خود را انجام نداد، آن خریدار برای بازنگری 

در سهمیه ها به این سازمان معرفی شود.
تا  می تواند  موضوع  این  آیا  که  است  این  مساله  اما 

حدودی دست دالل را از بازار کوتاه کند.
در همین راستا منصور قدیمی، عضو هیات مدیره انجمن 
ملی صنایع پلیمر ایران و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی در گفت و گو با اینپیا گفت: این 
مساله پیش تر نیز در کمیته تنظیم بازار مطرح شده بود که 
حتی فرصت تسویه و بارگیری از 14 روز به 10 روز کاهش 

یابد و در غیر این صورت حواله باطل شود.
قدیمی ادامه داد: این مساله می تواند باعث شود دالالنی 
که با پرداخت هزینه دیرکرد، اقدام به احتکار مواد اولیه در 
پتروشیمی ها می کنند، دیگر فرصتی برای این کار نداشته 
باشند و مواد اولیه خریداری شده را به بازار تزریق کنند که 

این موضوع در نهایت به افزایش عرضه ها و کاهش التهابات 
منجر خواهد شد.

وی گفت: اما این اقدامات پیامدهای دیگری نیز دارد و 
در سال گذشته با بحرانی که در صنعت حمل و نقل جاده 
ای کشور ایجاد شده بود، بسیاری از تولیدکنندگان قادر به 
مساله  این  نبودند،  پتروشیمی ها  از  اولیه خود  مواد  حمل 
نشان می دهد که که چنین اقدامی می تواند در مواقعی نیز 

به متضرر شدن تولیدکنندگان واقعی منجر شود.
پلیمر  صنایع  ملی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  گفته  به 
رقابت  که  زمانی  که  می شود  پیشنهاد  حال  این  با  ایران، 
برای گریدی از درصد رقابت خاصی باالتر برود، این ساز و 

کار به طور اتوماتیک آغاز شود.
ابطال حواله های خرید  این رو مساله  از  ادامه داد:  وی 
همچنان در دست بررسی قرار دارد و در اولین قدم سازمان 
حمایت از پتروشیمی ها خواسته است که خریدارانی را که 

نسبت به حمل مواد اولیه اقدام نمی کنند، معرفی کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
نیز  حمایت  سازمان  کرد:  اظهار  همچنین  سی  وی  پی 
بررسی کند تا مشخص شود که این خریدار مشکلی داشته 
است و یا قصد احتکار دارد و در سهمیه احتکار کنندگان 

تجدیدنظر کند.
قدیمی در پایان نیز خاطرنشان کرد: این ساز و کار اگر 
انجام  درستی  به  حمایت  سازمان  و  پتروشیمی ها  توسط 

شود می تواند بازار را تا حدودی سامان دهد.

معرفی احتکارکنندگان
 در انبار پتروشيمی؛ عامل ساماندهی بازار

مساله ابطال حواله های 
خرید همچنان در 

دست بررسی قرار 
دارد و در اولین قدم 

سازمان حمایت از 
پتروشیمی ها خواسته 

است که خریدارانی 
را که نسبت به حمل 

مواد اولیه اقدام 
نمی کنند، معرفی کند
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تهديد توليد در صنايع تکميلی

واقعیتی که احتماال آینده تولید داخلی و حجم تولید را 
بازار فیزیکی و رینگ  ارزش رقابت در  به مخاطره می اندازد. 
محصوالت صنعتی بورس کاال در سال جاری تاکنون 2 هزار 
و 644 میلیارد تومان و برای رینگ پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی یک هزار و 106 میلیارد تومان بوده است. این رقم از 
مابه التفاوت معامالت با نرخ های پایه تعیین شده و عدد بسیار 
به  رقمی نزدیک  دقیق تر  عبارت  به  می رود.  شمار  به  بزرگی 
3هزار و 750 میلیارد تومان، خریدار در بازار فیزیکی بورس 
کاال بیشتر از قیمت های پایه به فروشنده پرداخت کرده است. 
نوسان قیمت ارز یا ابهام در مورد شیوه تعیین قیمت های پایه 
یا اما و اگرهای شیوه عرضه و سبک معامله و مواردی از این 
قبیل ساده ترین پاسخ ها به این اختالف قیمتی است ولی این 
استمرار  برای  اولیه  مواد  خریدار  که  است  پولی  دقیقا  مبلغ 

تولید، باالتر از حداقل های رسمی پرداخت کرده است.

   رقابت هايی نجومی در تاالر صنعتی بورس 
کاال

رقابت در بازار صنعتی در سال جاری رقمی نزدیک به 2 
هزار و 644 میلیارد تومان بود که از این رقم برای بازار مواد 
مس،  شمش،  فوالدی،  ورق های   ( میانی  محصوالت  و  اولیه 
بوده  تومان  میلیارد   166 و  هزار   2  ) مولیبدن  و  آلومینیوم 
صنایع  به  پایین دستی  صنایع  رقابت  در  را  رقم  این  است. 
باالدستی پرداخت کرده اند. ساده ترین پاسخ به این میزان رقم 
رقابت همان انتقاد به قیمت های پایه در بورس کاال مخصوصا 

پایه  قیمت های  چون  یعنی  است،  فوالدی  مصنوعات  برای 
به  باالتری  رقابت های  بنابراین  تعیین شده،  واقعیت   از  کمتر 

ثبت رسیده است. 
در نگاه اول می توان به این مطلب توجه کرد و پذیرفت اما 
در شرایطی که یک گروه کاالیی فوالدی باالی 18 یا حتی 
باالتر از 20 درصد رقابت می شود ولی مس به زحمت به 1/ 
واقعیت های  فقط  رقابت می رسد می توان گفت که  0 درصد 
و  کرد  رهگیری  پایه  قیمت های  از مسیر  نمی توان  را  معامله 
شرایط پیچیده تر از این مسائل است. شیوه معامله، وضعیت 
این  یا سخت گیری ها در  تقاضا  و حجم عرضه، سهولت درج 
مسیر، شیوه عرضه و بسیاری از این موارد را باید در نظر گرفت 
ولی رقابت مثال در بازار مس 1/ 0 درصد ولی در بازار شمش 
تصمیم سازان  برای  نرخ  دو  همین  که  است  بوده  درصد   20

اقتصادی دنیایی حرف ناگفته دارد.
در 3 ماه ابتدایی سال جاری میزان رقابت در بازار فیزیکی 
مواد اولیه و محصوالت میانی فوق الذکر رقمی کمتر از یک هزار 
و 400 میلیارد تومان بوده که به معنی رقابت هفتگی 140 
میلیارد تومانی در هر هفته است. این در حالی است که در 
3 هفته اخیر میزان رقابت برای خرید این گروه کاالیی 771 
میلیارد تومان بوده که به معنی رقابت هفتگی 257 میلیارد 

تومانی است. 
به صورت دقیق تر شبح نوسان بهای ارز موجب شده تا در 
اولیه  بازار مواد  3 هفته گذشته میزان رقابت برای خرید در 
این  یابد.  افزایش  درصد   83 کاال  بورس  میانی  محصوالت  و 

رقابت برای خرید در بورس کاال به ارقام نگران کننده ای افزایش یافته که به 
معنی افزایش قیمت تمام شده تولیدات برای مصرف کننده نهایی و تهدیدتولید 

در صنایع تکمیلی است.
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مطلب به معنی آن است که بار اصلی رشد قیمت ارز را صنایع 
انتفاع نسبی  به  تکمیلی تحمل می کنند، ولی رشد قیمت ها 
به  نیاز  ادعا  این  اگرچه  است  شده  منتهی  باالدستی  صنایع 

بحث بیشتری دارد ولی قابل دفاع است.
کاال  بورس  در  فوالدی  شمش  خرید  برای  رقابت  میزان 
به  رقم  این  اگر  است.  تومان  میلیارد   735 به  رقمی نزدیک 
منجر  واحدهای جدید  احداث  و  بازار  توسعه  به  رقابت  جای 
می شد، چند کارخانه نورد جدید احداث شده بود. این مطلب 

را می توان برای همه صنایع ذکر کرد

   رقابت برای خريد و برنده های آن
رقابت برای خرید یکی از واقعیت های معامالتی در بورس 
کاالست که بی توجهی به آن اجتناب ناپذیر است. از یک سو 
از سوی  امکان رقابت برای خرید را محدود کرد و  نمی توان 
در  مختلف  بازارهای  در  قیمت ها  افسارگسیخته  رشد  دیگر 
نهایت به زیان صنایع تکمیلی مصرف کننده بوده و به عمیق تر 
می شود  منتهی  نیز  بازار  و  بورس  بین  قیمتی  فاصله  شدن 
که واسطه گری را رونق بخشیده و به رشد قیمت تمام شده 

تولیدات در صنایع پایین دستی منتهی می شود. 
اصلی  گروه  دو  برای خرید  رقابت  افزایش  با  بین  این  در 
منتفع شده و دو گروه دیگر بازنده نهایی خواهند بود. در ابتدا 
صنایع بزرگ تر باالدستی غالبا برنده این بازی هستند آن هم 
در شرایطی که رشد قیمت فروش )به جز برای سنگ آهن و 
مواد اولیه تولید شده از آن( اغلب به رشد قیمت تمام شده 
پتروشیمی،  صنعت  در  مخصوصا  بنابراین  نمی شود،  منتهی 
تولیدکننده  درآمدزایی  افزایش  با  فروش هم گام  قیمت  رشد 
برخی  و  بین مجتمعی  خوراک  درخصوص  البته  بود.  خواهد 
معامالت مواد اولیه شرایط بعضا متفاوت است که در صورت 
از صنایع  بعد  پرداخت.  آینده خواهیم  در  مطلب  آن  به  نیاز 
بزرگ باالدستی؛ واسطه ها بیش از همه از رشد قیمت ها منتفع 
می شوند آن هم در شرایطی که نوسان نرخ ارز و پیش بینی 
یا  تولید  توقف  احتمال  از  نهانی  اطالعات  آن همچنین  روند 
یک  از  باالتری  داشتن حجم  اختیار  در  با  عرضه ها  در  وقفه 
به  برخی  برای  نجومی را  درآمدزایی  می تواند  خاص  کاالی 

ارمغان آورد.
کاال  بورس  از  بیشتر  خرید  پتانسیل  وجود  آن  کنار  در   
همچون در اختیار داشتن چند کد معامالتی یکی از شیوه های 
مرسوم در این سبک معامالتی است که بهتر است ردپای آن 
را از مسیر کارگزاری ها تعقیب کنیم. در شرایطی که سو ت زنی 
یا افشای فساد به مرور زمان در حال تبدیل شدن به یکی از 
سجایای اخالقی و رفتارهای مثبت در اقتصاد است شاید زمان 
آن فرارسیده که سراغ برخی از افراد و موسسات خاص برویم 
تجاری  فعالیت های  مهمی از  اطالعات  اخیر  سال های  در  که 

غیرمعمول آنها را شاهد بودیم. 
حال فرض کنیم که در شرایطی این ذهنیت ایجاد شود 
که خرید به شیوه ای خاص با امکان تحویل سریع تر یا کیفیت 
ایجاد کند. چنین  بالعکس آن مشکالتی  باالتر همراه بوده و 
با  آینده  در  و  آشناست  بازار  اهالی  از  بسیاری  برای  مطلبی 

صراحت بیشتری در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

   بازنده های رقابت برای خريد مواد اوليه
بازندگان  اولیه  مواد  خریداران  گفت  می توان  سادگی  به 
قیمت  افزایش  آن  خروجی  اولین  و  هستند  قیمت ها  رشد 
تمام شده تولیدات و نیاز به سرمایه در گردش باالتر است. از 
سوی دیگر در مکانیزم های اقتصادی اثبات می شود که با رشد 
قیمت ها، تقاضا کاهش یافته و ترس از افت فروش را به همراه 
افزایش  از  ترس  قیمت ها  رشد  که  است  حالی  در  این  دارد. 
بیشتر نرخ را به همراه دارد بنابراین تولیدکننده واقعی هم از 
ترس مخاطرات اقتصادی جدید به سمت خرید ترغیب شده 

که خروجی آن دشواری بیشتر معامالت خواهد بود. 
رشد قیمت ها همیشه برای تولید در صنایع تکمیلی یک 
مخاطره جدی است. در سال 93 نیز با رشد قیمت های پایه 
شاهد ضربه ای جدی به پیکر صنایع تکمیلی بودیم تا جایی 
که برای دو سال مستمر حجم تولید واقعی کاهش یافت. اگر 
رشد بهای ارز آزاد را دلیلی برای رشد قیمت ها به شمار آوریم 
بود آن  بازارهای صادراتی خوش یمن نخواهد  چندان هم در 
باالترین دوره های زمانی اخیر فاصله  هم در شرایطی که در 
قیمتی بین دالر آزاد و نیمایی نزدیک به 5 هزار تومان بوده که 
چه به صورت عددی و چه درصدی اگر در رقابت برای خرید 
مواد اولیه یا خرید از بازار آزاد، اختالف قیمت ها با نرخ های 
)با احتساب  برسد  این میزان  نزدیکی  به  پایه در بورس کاال 
هزینه های جانبی و حتی در صورت بازگشت ارز با نرخ سنا( 

بخش اعظم جذابیت های صادراتی از بین خواهد رفت.
 این مطلب به معنی عقب افتادن صادرکنندگان از رقبای 
منطقه ای خود است آن هم در شرایطی که در بازارهای صادراتی 
)حتی برای مواد اولیه ایرانی( خبری از این رقابت های قیمتی 
نیست. بعد از صنایع تکمیلی بازنده اصلی رشد قیمت ها مردم 
هستند و به عبارت دقیق تر بزرگ ترین بازنده این بازی قیمتی  
مصرف کننده  بر  مستقیم  فشار  قیمت ها،  رشد  زیرا  هستند، 

نهایی محصوالت نهایی وارد می کند. 
با رشد قیمت  به معنی آن است که  همین مطلب ساده 
بار  نهایت  در  و  هستیم  نیمایی  قیمت  رشد  شاهد  ارز  آزاد 
اصلی رشد نرخ به مصرف کننده نهایی وارد می شود. حال در 
قیمت  افزایش  مستقیما  ارز  نیمایی  بهای  رشد  که  شرایطی 
مواد اولیه را در بر دارد، افزایش رقابت برای خرید دومین فاز 
رشد قیمت هایی را رقم می زند که حتی اثر آن را بعد از بازار 

رشد قیمت ها همیشه 
برای تولید در صنایع 

تکمیلی یک مخاطره 
جدی است. در 

سال 93 نیز با رشد 
قیمت های پایه شاهد 

ضربه ای جدی به پیکر 
صنایع تکمیلی بودیم 

تا جایی که برای دو 
سال مستمر حجم 

تولید واقعی کاهش 
یافت
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پايش رعايت کف عرضه محصوالت 
شرکت های پتروشيمی در بورس کاال

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعالم کرد که 
عرضه  به  اقدام  خود  تعهد  اساس  پتروشیمی بر  شرکت های 

محصوالت تولیدی در بورس کاال می کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
به نقل از نیپنا به دنبال انتشار خبری مبنی بر رعایت نشدن 
کف عرضه محصوالت تولیدی در نخستین  هفته مردادماه از 
سوی  چند شرکت پتروشیمی در بورس کاال، به منظور اطالع 
رسانی صحیح و روشن شدن افکار عمومی، دفتر توسعه صنایع 
پایین دستی پتروشیمی توضیحاتی در این خصوص ارائه  کرد.

بازار  تنظیم  دستورالعمل   5 ماده   1 تبصره  اساس  بر 
مورخ   60/112586 شماره  پتروشیمی به  محصوالت 
97/05/01 مقادیر کف عرضه محصوالت پتروشیمی به صورت 
فصلی و با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان تولید، ظرفیت، 
خوراک دریافتی شرکت های پتروشیمی و نیاز بازار، از سوی 

دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعیین و ابالغ می شود.
همچنین بر اساس تبصره 4 دستورالعمل مورد اشاره ، پایش 
رعایت کف عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس در بازه زمانی 
سه هفتگی و در هر گروه کاالیی صورت می گیرد و در صورت 
رعایت نشدن کف عرضه ابالغی جبران کسری عرضه ظرف 
مدت دو هفته الزم االجراست. بنابراین موارد تخلف )به جز 
مواردی به دالیل فنی، تعمیرات، توقف تولید و قطع خوراک( 
به منظور انجام اقدامات قانونی و تعزیرات مربوط به سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی می شوند.
محصوالت  تقاضای  که  زمانی  تا  است  ذکر  شایان   
پتروشیمی )سهمیه بهین یابی( به تفکیک گریدهای مصرفی 
نباشد امکان تعیین و پایش کف عرضه به تفکیک گریدهای 

محصول میسر نخواهد شد.

بر اساس تبصره 4 
دستورالعمل مورد 
اشاره ، پایش رعایت 
کف عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس 
در بازه زمانی سه 
هفتگی و در هر گروه 
کاالیی صورت می گیرد 
و در صورت رعایت 
نشدن کف عرضه 
ابالغی جبران کسری 
عرضه ظرف مدت دو 
هفته الزم االجراست

هم  صادراتی  بازارهای  در  نهایی،  مصرف کننده  بر  و  داخلی 
شاهد هستیم.

 سخن پايانی
مراودات  در  کرد؛  مطرح  پرسش  یک  می توان  حال 
اقتصادی آیا ظلم تعریف دقیقی دارد؟ آیا در معامالت بورس 
بیان کرد؟ رقابت های نجومی برای  را  کاال می توان عدد ظلم 
خرید مواد اولیه در بورس کاال آیا مصداق عینی ظلم نیست 
صادراتی  و  داخلی  نرخ های  بین  قیمتی  فاصله  تعیین  با  که 

بیان می شود؟
ناخودآگاه  ارز  قیمت  نوسان  در  که  است  حالی  در  این   
اثر  و  یافته  افزایش  باالدستی  تولیدکننده  واحدهای  درآمد 
آن را می توان در نوسان قیمت سهام آنها مشاهده کرد ولی 

عادی  مردم  نهایت  در  و  اولیه  مواد  مصرف کننده  واحدهای 
به عنوان مصرف کننده نهایی هستند که باید تاوان این رقابت 
این پس می توان یک  از  به نظر می رسد  بپردازند.  را  قیمتی 
شاخص جدید به آمارهای بورس کاال اضافه کرد و آن شاخص 

ظلم است. 
البته این شاخص با شاخص التهاب که برخی تصمیم سازان 
میزان  شاید  و  است  متفاوت  می پردازند  آن  به  اقتصادی 
با صراحت  را  اولیه  مواد  قیمت  نوسان  و مخاطرات  دردناکی 
چیزی  جدید  شاخص  این  که  به طوری  کند.  اعالم  بیشتری 
فراتر از انحراف قیمتی در صنایع است و می توان آن را با عدد 
و رقم محاسبه کرد. این بحث را در آینده در پیش خواهیم 
هم  نیمایی  و  آزاد  ارز  بین  قیمت  اختالف  به  و حتی  گرفت 

اشاره می کنیم./ دنیای اقتصاد
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جلسه کميسيون بازرگانی انجمن ملی 
صنايع پليمر ايران برگزار شد

این جلسه با حضور اعضای کمیسیون )سه شنبه 28 مرداد 1399( به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، نماینده انجمن ملی صنایه پلمیر در این 
جلسه درباره کاهش سهمیه های PVC و تغییرات یا افزایش سهمیه برخی از واحدها، گفت: علت برگشت 
از  برخی  این که  یا  و   افتاد  اتفاق  فرمول محاسبه سهمیه  بوده که در  اشتباهاتی  این سهمیه ها، اصالح 
شرکت ها به دلیل عدم توان تامین از بورس، ناچارا به خرید از بازار آزاد روی آورده بودند که با ارائه مدارک 

الزم، سهمیه شرکت ها اصالح شد.
علی لشکری در این جلسه اظهار داشت: طی 5 ماه گذشته رابطه معکوسی بین افزایش نرخ ارز نیمایی 
و کاهش میزان رقابت به وجود آمده است، در نتیجه این هستیم که  تالش های انجام شده تا امروز، خنثی 

شده است.
وی افزود: این بدان معنی است که صنایع تکمیلی پی وی سی با قیمت های باالتری مواد را خریداری 

می کنند.
الزم به ذکر است آقای علیرضایی نماینده زارت صنعت که قرار بود در این جلسه به مشکالت مطرح 
شده درباره التهاب بازار پی وی سی، پاسdخ پرسش های حاضران در این نشست را بدهد، به دلیل حضور 

در جلسه ای دیگر، در این نشست حاضر نشد. 
مهدی پورقاضی عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این جلسه تصریح کرد: برخی بر 
این باور هستند که بحث بر سر نحوه محاسبه قیمت پایه محصوالت پتروشیمی با توجه به مبنای محاسبه 
ارز نیمایی که 20 تا 30 درصد پائین تر از ارز آزاد بوده، موضوع مهمی است، که این مسئله اهمیت چندانی 
ندارد و در حال حاضر برخی تولیدکنندگان، مواد اولیه را با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت های واقعی 

خریداری می کنند.
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 مرد اولين ها
صالحی عال در اوایل دهه 40 اولین کارخانه تولید لوله و 
اتصاالت پی وی سی را با نام »پلی وینا«، پایه گذاری کرد.

وی در خاطرات خود در کتاب »از ویال تا ونک« می گوید: 
آن دوره هنوز لوله و اتصاالت پی وی سی در ایران شناخته 
به  پولیکا وجود داشت که متعلق  نبود. یک کارخانه  شده 

آمریکایی ها بود و محصوالت آن در بازار وجود نداشت.
واحد  یک  در  سی،  دهه  اواخر  عال  صالحی  آقا  حاج 
تولیدی به نام پولیکا مشغول به فعالیت شد. این کارخانه  
توسط آمریکایی ها مدیریت می شود و به گفته خود صالحی 

محصوالت آن در بازار وجود نداشت.
وی در دهه 40 تصمیم گرفت تا سنگ بنای تولید لوله و 

اتصاالت پی وی سی را برای اولین بار در ایران بنیان گذارد 
نخستین  تاسیس  تاریخ  و  کرد  با همت چنین  مرد  این  و 
واحد تولیدی این نوع لوله های پلیمری را با نام »پلی وینا« 

به نام خود ثبت کرد.
صالحی عال هر آن چه را که در پولیکا آزموده بود در پلی 
وینا عملیاتی کرد و مهم این که تاسیس این واحد تولیدی 
پتروشیمی در دهه  اندازی نخستین  راه  از  به قبل  پلیمری 

40 باز می گردد.
صالحی عال درباره راه اندازی این کارخانه می گوید:

»بنده نخستین فرد در بخش خصوصی بودم که در سال 
1346 کارخانه لوله و اتصاالت پلی وینا را تاسیس کردم؛ 
یعنی اولین کارخانه بخش خصوصی ایران در این صنعت. 

نجیب بود و از اهالی مردان قدیم، نگاهش در کهولت، شوق جوانی داشت. حرف که می زد، 
لبانش متبسم بود همیشه. در این مدت دوستان و همکارانش از خصوصیات مرحوم حاج علی 

صالحی عال، بسیار نوشته و گفته اند.
 همه در ثنایش جمله برآورده اند و این  نه از سر مبالغه است، چون باور دارم واژگان کم 
می آورند برای وصفش. روزگار تلخ و شیرین بسیار از سر گذرانده بود اما هیچ گاه زبان به گله 
نگشود از رسم نامهربان روزگار. او نه تنها پدر یک خانواده، بلکه پدر یک صنعت و اولین تشکل 

لوله های پلیمری در ایران زمین بود، عاشق بود؛ عاشق صنعت و مردمان ایران.

صالحی عال در صنعت يک نفر نبود، يک جريان بود

نخستین فرد در بخش 
خصوصی بودم که در 
سال 1346 کارخانه 
لوله و اتصاالت پلی 
وینا را تاسیس کردم؛ 
یعنی اولین کارخانه 
بخش خصوصی ایران 
در این صنعت
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آن دوره هنوز لوله و اتصاالت پی وی سی در ایران شناخته 
به  پولیکا وجود داشت که متعلق  نبود. یک کارخانه  شده 

آمریکایی ها بود، اما محصوالت آن در بازار وجود نداشت.
کارخانه پلی وینا در ابتدا با مشکالتی روبرو بود، چون 
با  و  مرور  به  نداشت،  شناختی  محصوالت  این  از  کسی 
بازاریابی انجام شد و در فرایند زمان،  دشواری بسیار، کار 
کارخانه پلی وینا رشد کرد. پس از ما کارخانه های دیگری 

در صنعت پی وی سی، آغاز به کار کردند.«
برند  و  استابالیزر شد  فعالیت در صنعت  وارد  بعدها  او 
خود را با نام »ایران استابالیزر« به ثبت رساند و تا به هنگام 

فوت، این واحد تولیدی را مدیریت کرد.
 

اتصاالت  و  لوله  انجمن  راه اندازی   
پی وی سی

اعتقاد  عال،  صالحی  مرحوم  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
به کار گروهی و تشکلی برای رفع موانع تولید بود. نام او 
عالوه بر آن که به عنوان نخستین فرد تولیدکننده بخش 
به  است  ثبت شده  اتصاالت پی وی سی  و  لوله  خصوصی 
نیز شناخته  پلیمری  لوله های  اولین تشکل  عنوان موسس 

می شود.

روايت صالحی عال از راه اندازی انجمن:
» پس از مدتی حوادث انقالب در ایران اوج گرفت و در 
انقالب پیروز شد. به دلیل وجود گرایش های  سال 1357 
برای  زیادی  دشواری های  مقطع،  آن  در  فکری  متعدد 
اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  جمله  از  صنایع  صاحبان 
پی وی سی به وجود آمد. برخی از کارخانه ها توسط نهادهای 

انقالبی مصادره و دولتی شدند.
این را هم باید اضافه کنم که به غیر از مشکل به وجود 
آمده برای واحدهای تولیدی، ما برای تامین مواد اولیه نیز 

با مشکل روبرور بودیم. 
به  توجه  با  افتادم  فکر  این  به  بنده  از چند سال،  پس 
این که تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی در اقلیت 
قرار داشته و برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند، 
برای رفع این مشکالت یک انجمن صنفی تاسیس شود. این 
انجمن ابتدا در دفتر بنده در خیابان ولیعصر شکل گرفت. 
مهندس  مرحوم  کاوه،  آقایان؛  مانند  دیگر  افراد  مرور  به 
غیاثی  تقی  محمد  دارکار،  از  کسائیان  مرحوم  ابراهیمی، 
هیئت  اولین  و  پیوستند  انجمن  به  متوسلیان  عباسعلی  و 
انجمن  مرور  به  سال  چند  از  پس  و  گرفت  شکل  مدیره 

رشد کرد.
پس از این که انجمن تاسیس شد، خود بنده حدود 9 
ابتدا  انجمن در  بودم.  یا 10 سال رئیس هیئت مدیره آن 

تنها 15 عضو داشت و البته هیچ حق عضویتی هم دریافت 
نمی کردیم.

بنده پایه گذار انجمن بودم به دلیل این که اندیشه های 
ما  بود، در آن هنگام  تولیدکننده  حاکم در آن دوره علیه 
باید  مشکل  این  پیگیری  داشتیم.  مشکل  اولیه  مواد  برای 
آغاز  را  کا  این  ما  و  می شد  انجام  خصوصی  بخش  توسط 
رفع  هدف  دو  با  ابتدا  در  انجمن  دیگر  عبارت  به  کردیم؛ 
مشکل واحدهایی که در اوایل انقالب مصادره شده بودند و 

تسهیل تامین مواد اولیه شکل گرفت.
فوق،  مشکل  دو  خصوص  در  توانست  انجمن   
موفقیت هایی را به دست آورد. به طور مثال مشکل توقیف 

برخی واحدهای مصادره شده حل شد.
در مجمعی که پس از 9 سال و با حضور اعضا تشکیل 
آرای  توانست  متوسلیان  عباسعلی  مهندس  آقای  شد،  
و  است  توانمندی  بسیار  فرد  ایشان  کند.  کسب  را  باالیی 

بنده همواره از حامیان ایشان بوده ام.
پس از دفتر بنده در تاریخ 28 بهمن سال 1383 محل 
انجمن به یک دفتر در گیشا که متعلق به آقای نیلی بود 
پس  انجمن  شد.  منتقل  داشت،  قرار  گیشا  خیایان  در  و 
با  مشکالت  دلیل  به  گیشا  دفتر  از  شد  ناگزیر  مدتی  از 
آقای  کار  دفتر  در  بار  این  و  ببندد  را  خود  بار  شهرداری، 

مهندس متوسلیان رحل اقامت بیفکند.«
را  بسیاری  نشیب های  و  فراز  سال   26 این  در  انجمن 
از سرگذرانده و کارنامه آن بسیار مورد قضاوت منتقدان و 
موافقان قرار گرفته است. به باور مرحوم صالحی عال، انجمن 

عملکرد موفقی داشته است. وی در این باره می گوید:
اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  بنده  باور  به 
پی وی سی یکی از انجمن های بسیار موفق است و بنده به 
آن بسیار عالقمند هستم؛ همچون اوالدی که بزرگ شده و 

پرورش یافته است از آن لذت می برم.
عشقی که وجود داشت ما را به همه این کارها ترغیب 
می کرد؛ من انجمن را دوست دارم و در بیشتر جلسه های 
آن حضور پیدا می کنم. انجمن یک تشکل سالم است که 
انجمن  بنده  باشد.  سودمند  خود  اعضای  برای  توانسته 
با  مقایسه  در  را  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان 

سایر انجمن ها موفق می دانم.
 

 آن مرد نرفته است!
همیشه  برای  او  یاد  و  نام  است،  نرفته  عال  صالحی 
و  دوستان  تمام  و  زمین  ایران  صنعت  تاریخی  حافظه  در 
همکارانش باقی خواهد ماند. ما در غم او سوگواریم و این 

پدر مهربان نزد محبوبش شتافت. یادش گرامی باد.

پس از چند سال، بنده 
به این فکر افتادم 
با توجه به این که 

تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پی وی سی در 

اقلیت قرار داشته 
و برای تامین مواد 

اولیه با مشکل روبرو 
هستند، برای رفع این 

مشکالت یک انجمن 
صنفی تاسیس شود
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)٩٩ /8 /3٠ اعتبار:  )تاریـخ 

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

ی
هان

 ج
رد

دا
تان

 اس
ی

ران
ی اي

ی س
ی و

و پ
ت ي

اال
تص

و ا
له    

لو لوله   

نتایج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

نام تجاری درج شدهردیف
شماره تماساستان محل تولید بر روی لوله   

 واحد تولیدی

8-38228647-083کرمانشاهاورامان غرب1

8-38254557-071فارس ایمن لوله   2

4-38215570-071فارس آبساران3

3-34209142-041آذربایجان شرقی آذر لوله   4

8-32359266-031اصفهانآویسا لوله    جی5

7-35565205-031اصفهانبرج پلیمر6

1-45488370-031اصفهان پارس زنده رود پالست7

3-56545401-021تهرانپارس پولیکا8

46412859-031اصفهانپارسانا پلیمر9

32665669-081همدانپلی سینا10

42290609-031اصفهانپلیکا پلیمر اصفهان11

3-38309001-071فارسپلیمر پارس12

8-37271606-051خراسان رضویپلیمر توس13

56220208-021تهران صنایع پلیمر سمند14

46373285-086مرکزیپلیمر یاس15

10-22695503-021اصفهان پلیمر گلپایگان16

35720000-031اصفهانپی وی سی صبا17

35556060-031اصفهانتابان پولیکا18

5-57248242-031اصفهان تک ستاره گلپایگان19

33134-031اصفهان داراکار20

40-36307536-071فارسسپیدان بسپار21

080-37335078-071فارسشیراز پالستیک22

7-32278965-061خوزستانشیلنگ و لوله    خوزستان23

9-32221747-024زنجانصبا لوله    زنجان24

35274568-035یزدکارا لوله    یزد25

34287474-034کرمان کارون پلیکا رفسنجان26

88014915-021قمکاسپین پلیمر27

57248108-031اصفهان گلسار پلیمر پاد28

5-35722510-031اصفهانگلین لعل29

34733539-083کرمانشاهالوین پالست30

55572819-021تهرانلوله    سازان رزاقی31

2-57248150-031اصفهانلوله    گستر گلپایگان32

023-33643617سمنانمهرگان سنگسر33

20-46412710-031 اصفهانناردین پلیمر34

35598655-031اصفهاننگاه نگین35

4-35492111-031اصفهاننوین پالستیک36

6-66193854-021کردستان  رونا پلیمر37

34704515-026البرز وینو پالستیک38

5-37272362-035یزدیزد پلیمر39

37272549-035یزد یزد پولیکا40

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)٩٩ /8 /3٠ اعتبار:  )تاریـخ 

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

اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره هفتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

استان محلردیف
 تولید

نام تجاری درج شده
 بر روی اتصاالت

شماره تلفن
 واحد تولیدی

8-38228647-083اورامانکرمانشاه1

4-38215570-071آبسارانفارس2

33291041-087آریانکردستان3

8-32359266-031آویسا لوله    جیاصفهان4

1-45488370-031پارس زنده رود پالستاصفهان5

3-56545401-021پارس پولیکاتهران6

46412859-031پارسانا پولیکااصفهان7

55638112-021پلی رام برترتهران8

42290609-031پلیکا پلیمر اصفهاناصفهان9

8-37271606-051پلیمر توسخراسان رضوی10

56220208-021پلیمر سمند صنایع تهران11

46373285-086پلیمر یاسمرکزی12

35750845-024پلیمر پارس امینزنجان13

10-22695503-021پلیمر گلپایگاناصفهان14

35720000-031پی وی سی صبااصفهان15

9-32907700-061پیشگام پالست اهوازخوزستان16

56-66819355-021تهران اتصاالت 110تهران17

35556060-031تابان پولیکااصفهان18

5-57248242-031تک ستاره گلپایگاناصفهان19

33134-031داراکاراصفهان20

7-32278965-061شیلنگ و لوله    خوزستانخوزستان21

9-32221747-024صبا لوله    زنجانزنجان22

2-33652560-023سمنان پویشسمنان23

35274568-035کارا پالستیک لوله    یزدیزد24

88014915-021کاسپین پلیمرقم25

65226406-021گل پلیمر رشیدیتهران26

57248108-031گلسار پلیمر پاداصفهان27

5-35722510-031گلین لعلاصفهان28

34733539-083الوین پالستکرمانشاه29

55572819-021لوله    سازان رزاقیتهران30

56457889-021لوله    گستر خادمیتهران31

2-57248150-031لوله    گستر گلپایگاناصفهان32

58-32459054-041ماهان پالستآذربایجان شرقی33

7-35565205-031مدل پالستیکاصفهان34

20-46412710-031ناردین پلیمراصفهان35

35598655-031نگاه نگیناصفهان36

4-35492111-031نوین پالستیکاصفهان37

6-66193854-021نیک پلیمرکردستان38

34704515-026وینو پالستیکالبرز39

37272549-035یزد پولیکایزد40

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ
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خانـواده صنعـت پـی وی سـی در ماتـم يـک مديـر مهربـان
هنوز باورش برای خیلی دشوار است، خبر ناگهانی بود؛ سیروس شفیعی سروستانی مدیر سابق بازرگانی 

پتروشیمی آبادان، رخت از جهان بست. 
این خبر دوستان و جامعه بزرگ لوله و اتصاالت پی وی سی را در شوک و ماتم فرو برد؛ نه به این دلیل که یک 
مدیر از میان ما به دیار باقی شتافته است؛ چون که او این میز را خیلی وقت است به دیگری واگذار کرده بود؛ بلکه 
تنها به خاطر یادهای نیکی است که از خود در اذهان باقی گذاشته بود. فردی مردم دار و مدیری بی چشمداشت؛ 

دلسوز همگان بود.
عباسعلی متوسلیان رئیس انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در باره او چنین نوشت: درگذشت برادر و دوست 
گرانقدر مرحوم جناب آقای سیروس شفیعی سروستانی،از مدیران اسبق و خوشنام پتروشیمی آبادان، که همواره 
درایت و پشتیبانی های به جای آن بزرگمرد موجب ارتقاء دوجانبه صنعت و پتروشیمی می گردید،  اینجانب و دیگر 
صنعتگران حوزه لوله و اتصاالت پی  وی سی را به سوگ نشاند. ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی با خانواده 
محترم و جامعه پتروشیمی،پلیمر و پی وی سی، سوگمندانه درگذشت آن حامی متخصص، پرتالش، دوراندیش و 
مشتری مدار را تسلیت عرض نموده و برای ایشان علو درجات و رحمت و مغفرت الهی آرزومندم.روحش شاد و 

یادش گرامی.
همچنین محمدتقی غیاثی عضو هیئت مدیره انجمن او را چنین توصیف کرد: امروز برادر ودوست بسیار عزیزی 
را از دست دادم که برایم مصیبتی عظیم بود وتحملش سخت. مردی با صفات انسانی وصف نشدنی با سواد ومملو از 
همه خوبی ها. خدایا خودت میدانی که سیروس انسانی وارسته با سالمت کامل روح وروان، امین، مومن از هر نظر با 

صفا و صمیمی بود واز دست دادنش غمی جانکاه. ولی با تقدیر تو چه باید کرد که تو گل انتخاب میکنی. 
دیگران بسیاری هم از خوبی هایش نوشتند. مجید کرباسی زاده، عضو انجمن نیز او را چنین توصیف کرد: مردان 

نیک نام و نیکو کردار همیشه در خاطره ها باقی خواهند ماند.
رفتن او خاطره های زیادی را برای دوستان، صنعتگران و هر آن کس او را می شناخت، زنده ساخت؛ جنس همه 

خاطره ها شیرین بودند؛ خداوندا روحش را شاد فرما.

تسليـت بـه همـکار
با کمال تاثر و تاسف، دکتر محسن معصومی، 

یکی دیگر از همکارنمان به سوگوار پدر بزرگوارشان شدند.
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، این غم جانکاه را خدمت خاندان معزز ایشان، به ویژه آقای دکتر 

محسن معصومی تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم غفران الهی را خواستار است.

تسلیـت







ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

 تولید کننده لوله هاي  برقی  نسوز و صلب محافظ الکتریکی مخابراتی طبق استاندارد ملی 11215-21

طبق استاندارد ملی 11105 تولید کننده لوله هاي عبور کابل هاي الکتریکی و مخابراتی 

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت

  09121676619 02165581330 مهندس حدادي
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.
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تاز

 استفاده از اکســترودرهای کونیکال
PVC مخروطی( برای تولید نوار لبه (

 تکنولوژی خال، قطعات اکسترود شده 
پیچیده را خشک می کند

 ترکیبــات مبتنی بر آکریلیک مناســب 
برای شرایط آب و هوایی سخت

 اکســی کاتالیســت جدید برای تولید 
VCM

 بهبــود خــواص بــا توســعه فیلرهای 
جدید

 معرفــی روان کننــده خارجــی پی وی 
سی با عملکرد باال

 آمار صنعت لوله در هند
PVC چند نکته درمورد خمش لوله ی 

 خالصــه ای از گــزارش تحلیــل بازار 
لوله های  PVC براساس نوع ، افزودنی ها 

و کاربردها از سال 2016 تا 2022

 حداکثر دمای قابل تحمل در لوله های 
UPVC

 روندهــا و اطالعــات آمــاری در مورد 
لوله های پالستیکی

 بهبود کیفیت لوله های PVC با استفاده 
از روش تاگوچی

 از ســری مقاله های تاثیــر نانو مواد بر 
PVCبهبود خواص پلیمر
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دو  اکسترودرهای  از  لبه،  نوار  اتریشی  کننده  تولید   Egger

مارپیچ کونیکال Cincinnati برای تولید نوار لبه در ترکیه استفاده 
اولیه ضروری و پر کاربرد در  از مواد  لبه یکی  نوار  کرده است. 
 Egger  .تولید انواع مبلمان به خصوص مبلمان  صفحه ای است
 ConEx مستقر در گبزه ترکیه، از چندین مدل اکسترودرDekor

NG 65 استفاده می کند. Eggerعمدتا یک شرکت پردازش چوب 

 PVC و ABS است اما از این ماشین آالت برای تولید نوار لبه های
نیز استفاده می کند.به گفتهEnder   مدیر فنی کارخانه، عالوه بر 
ABS و PVC که تقریبا در مقادیر یکسان پردازش می شود، مقدار 

کمی نوار مخصوص از  PMMA تولید می شود که این نوار لبه ها در 
70 کشور جهان به فروش می رسد. نوارهای ABS در اروپای غربی 
و مرکزی تقاضای بیشتری دارد. در حالی که نوارهای  PVCدر 

اروپای شرقی و آمریکای شمالی رایج است.
Egger Dekor اولینConEx NG 65 خود را در سال 2017 

داشت  اظهار   Cincinnati شرکت  فنی  ارشد  مدیر  کرد.  نصب 
که کامپاندهای مختلفی را در آزمایشگاه های فنی خود در وین 

را  جدید  کونیکال  اکسترودر های  عملکرد  که  کرده اند  پردازش 
نشان دهند. منطقه ی پیش گرمایش طوالنی و طراحی بهینه 
ماریپچ، یک نسبت متعادل از ورودی انرژی حرارتی و مکانیکی را 
تضمین می کند. بنابراین مواد مختلفی می تواند با  اعمال فشار تا 

520 بار پردازش شود.

 ACI مستقر در انگلیس، خشک کن های جدیدی برای 
داده  توسعه  پیچیده  پالستیک های  و  الستیک  اکستروژن 
است. این خشک کن ها ، به منظور جذب رطوبت از مقاطع 
 ، EDPM با اشکال غیر معمول از جمله اکستروژن الستیک
پروفیل های نامتقارن و درزگیرهای سیلیکونی در حین تولید 
به  کن  اینکه خشک  از  اطمینان  برای  است.  شده  طراحی 
خال  تکنولوژی  از  نمی رساند،  آسیبی  شده  اکسترود  قطعه 
به جای هوای فشرده استفاده می شود که اغلب حاوی آب 
و روغن است. عالوه بر دستیابی به راندمان باال در خشک 
انرژی  مصرف  طریق  از  اجرا  درحال  هزینه های  کردن، 
کمتر، کاهش می یابد. این واحد با طول 1300 میلیمتر به 
راحتی می تواند در بیشتر خطوط تولید مورد استفاده قرار 
و فن  کانال جانبی دمنده  اصلی حاوی یک  گیرد. محفظه 
خنک کننده است. این واحد از فوالد ضدزنگ با غلتک های 
سرامیکی ساخته شده است و خطر خوردگی را از بین می برد. 
این خشک کن ها برای مقاطع پیچیده و خاص طراحی شده 
است. به خصوص در خطوط تولیدی که جمع آوری آب یا 

خشک  سرعت  است.  مناسب  است،  ضروری  اسپری  مهار 
کردن بستگی به اندازه مقطع دارد. مقاطع کوچکتر 6-0,02 
میلیمتر می توانند با سرعت m/min 100 خشک شوند. این 
واحد خشک کن دمنده جدید تا حد زیادی مصرف انرژی را 
در مقایسه با نازل هوای فشرده کاهش می دهد. کاربردهای 
 ،EPDM، PVC  ،نیتریل متداول شامل اکستروژن الستیک 
پروفیل ها،  سیلیکونی،  درزگیرهای  پالستیک،  اکستروژن 

لوله ها است.

 استفاده از اکسترودرهای کونيکال ) مخروطی( 
PVC برای توليد نوار لبه

تکنولوژی خال، قطعات اکسترود شده پيچيده را 
خشک می کند

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

نوارهای ABS در 
اروپای غربی و مرکزی 
تقاضای بیشتری دارد. 
در حالی که نوارهای  
PVCدر اروپای شرقی 
و آمریکای شمالی رایج 
است

سرعت خشک کردن 
بستگی به اندازه مقطع 
دارد. مقاطع کوچکتر 
0.02-6 میلیمتر 
 می توانند با سرعت

 m/min 100 خشک 
شوند. این واحد 
خشک کن دمنده 
جدید تا حد زیادی 
مصرف انرژی را در 
مقایسه با نازل 
هوای فشرده کاهش 
می دهد
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شرکت تولید کننده مواد Teknor Apex،ترکیبات بر پایه 
آکریلیک را برای شرایط هوازدگی سخت ارائه داده است که 
خارجی  بخش های  در  تیره  بیرونی  الیه های  برای  معموال 
محصوالت pvc استفاده می شود. این محصول تحت نام تجاری 
Weatherguard به فروش می رسد. در بیانه ای مدیران شرکت 

Apex اعالم کردند که این محصول به هدف پروفیل های درب 

و پنجره و مصارف مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد 
عملکرد عالی در برابر هوازدگی تسریع شده همچنین مقاومت 
باال در برابر نوعی از هوازدگی که ناشی از رطوبت زیاد و تغییرات 
سریع دمایی در محصوالت با رنگ های تیره است، ارائه می دهد. 
مدیر صنعت ساخت و ساز وینیل گفت که این ترکیبات مجموعه 
ی خاصی از ویژگی های منحصر به فرد را که برای کاربردهای 
زیبایی شناسی مورد نیاز است ایجاد می کند. این ترکیبات جدید 
مقاومت به ضربه مشابه یا بهبود یافته در مقایسه با آکریلیک هایی 
که به طور رایج در کاربردهای capstock )پروفیل هایی با الیه 

 Teknor می دهند.   ارائه  می شوند،  استفاده  تیره(  خارجی 
همچنین می تواند تکنولوژی پایه خود را برای دستیابی به اهداف 
خاصی مانند براقیت اصالح کند. Teknor ترکیباتی را براساس 
pvc سخت و انعطاف پذیر، االستومرهای گرما نرم و نایلون ها 

همچنین مواد شیمیایی مخصوص و شیلنگ های باغبانی تولید 
می کند. این شرکت در 13 کارخانه در سراسر جهان در ایالت 
متحده، بلژیک، آلمان، چین و سنگاپور فعالیت می کند و ساالنه 

بیش از 1 میلیارد دالر فروش دارد. 

 ژاپن-توکیو: شرکت Tosoh مفتخر است که توسعه و کاربرد 
اکسی کاتالیست اختصاصی خود را اعالم کند. Tosoh از این اکسی 
کاتالیست در فرایند اکسی کلراسیون استفاده می کند که اتیلن 
کلراید)EDC( را از اتیلن، کلرید هیدروژن و اکسیژن در فرایند 
تولید VCM سنتز می کند. این شرکت از این اکسی کاتالیست 
جدید در ترکیب با  فناوری شبیه سازی در برخی از کارخانه های  
VCM خود استفاده می کند. افزایش عملکرد پیش بینی شده از 

این اکسی کاتالیست جدید در این کارخانه ها تایید شده است. در 
 VCM شروع به بهره برداری از کارخانه تولید Tosoh ،1960 دهه
با استفاده از یک فرایند اکسی کلراسیون اختصاصی کرد. از آن 
زمان، این شرکت  برای بهبود اکسی کاتالیست کار کرده است. 
اکسی کاتالیست اختصاصی Tosoh  نشان دهنده پیشرفت قابل 
توجه در عملکرد است. علی رغم ترکیب ساده کاتالیزور مس در 
این اکسی کاتالیست، دارای ساختاری با منافذ منحصر به فرد در 
ساپورت است که عملکرد باال از جمله فعالیت زیاد، انتخاب پذیری 
برای  EDC و دوام را فراهم می آورد.در توسعه این اکسی کاتالیست 
جدید، Tosoh با استفاده از روش های پیشرفته مانند آنالیز جذب 
پرتو ایکس و شناسایی ساختار ظریف ، زوال کاتالیست ها را در 
که  داد  نشان  تحلیل ها  و  تجزیه  میکند.  تحلیل  مدت  طوالنی 
تغییرات نامطلوب در ترکیبات مس با زوال کاتالیست ارتباط دارد. 

این ارتباط به نوبه خود منجر شد که این شرکت فناوری شبیه 
سازی برای تعیین عمر کاتالیست که به توانایی های بهبود یافته 
مانند عمر طوالنی مدت و کاهش هزینه های مربوط به کاتالیست 

کمک می کند، توسعه دهد.

VCM ظرفیت تولید                           VCM  کارخانه تولید 

ترکيبات مبتنی بر آکريليک مناسب برای شرايط آب 
و هوايی سخت

VCM اکسی کاتاليست جديد برای توليد 

این ترکیبات جدید 
مقاومت به ضربه 

مشابه یا بهبود 
یافته در مقایسه 

با آکریلیک هایی 
که به طور رایج در 

 capstock کاربردهای
)پروفیل هایی با الیه 

خارجی تیره( استفاده 
می شوند، ارائه 

می دهند

Tosoh از این اکسی 
کاتالیست در فرایند 

اکسی کلراسیون 
استفاده می کند که 

 )EDC(اتیلن کلراید
را از اتیلن، کلرید 

هیدروژن و اکسیژن 
 VCM در فرایند تولید

سنتز می کند
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کربنات کلسیم که به طور گسترده در ترکیبات  pvc سخت 
و انعطاف پذیر استفاده می شود، تعادل خوبی در استحکام ضربه ، 
دارای   Hubercarb W3N می کند.  ایجاد  شفافیت  و  سفتی 
غلظت بسیار کمی از آهن )40ppm( و رطوبت )%0.01( همراه 
با مقداری سلیس کمتر از سطح قابل تشخیص است. به گفته ی 
شرکت هوبر، وجود کلرید آهن حتی در غلظت های کوچک باعث 
 Hubercarb می شود. استفاده از pvc بهبود دی هیدروکلراسیون
W3N باعث بهبود ماندگاری رنگ برای لوله های PVC سخت 
و پروفیل های خارج ساختمان می شود. این اثر در شکل 2 نشان 

داده شده است.
 

شکل 2- تاثیر Hubercarb W3N روی کامپاند  pvc با 0.5 و 3 

phr از Tio2 در 500 ساعت  هوازدگی تسریع شده .

زردی کمتر به این معنی است که رنگدانه ی کمتری مورد 
نیاز است همچنین ماندگاری عالی در خواص فیزیکی محصول 

نهایی خواهیم داشت. 
  PE، استفاده از کربنات کلسیم اغلب در پلیمرهای ارزان مانند
PPو  PVCمعنا پیدا می کند که می تواند سفتی، حفظ استحکام و 
مقاومت به ضربه را افزایش دهد در حالی که هزینه های کامپاند 
را کاهش میدهد. پرکننده ها تمایل به کاهش مقاومت به ضربه در 
پلیمرهای مقاوم در برابر ضربه از جمله کوپلیمرهای  PP دارند، در 
واقع آنها می توانند مقاومت به ضربه پلیمرهای شکننده تر مانند 
 هموپلیمرهای  PPرا بهبود دهند. مشاهده شده است که 20-10 % 
از وزن کربنات کلسیم ریز پوشش داده شده با استئاریک اسید 
منجر به بهبود مقاومت به ضربه از طریق تشکیل حباب در پلیمر 
انرژی ضربه روی  باعث می شود که  این  از ضربه می شود.  پس 
حجم بیشتری از پلیمر پخش شود. هنگامی که این ذرات به دلیل 

کاهش چسبندگی ناشی از پوشش استئاریک اسید دچار از هم 
گسستگی) عدم خوشه ای شدن( می شوند، فوم ایجاد می شود. این 

موضوع در شکل 3 نشان داده شده است.
 

شکل 3- کربنات کلسیم پوشش داده شده با  استئاریک اسید 

می تواند مقاومت به ضربه پلیمر را از طریق فرایند گسستگی فیلر 

افزایش دهد.

یک کربنات کلسیم پایدار توسط Arctic Minerals تحت 
کلسیم  کربنات  برخالف  یافت.  توسعه   AquaFlex تجاری  نام 
AquaFlex ،استاندارد که استخراج شده از رسوبات قدیمی است

رسوبی تازه و بسیار خالص است. این کربنات کلسیم کامال تجدید 
پذیر است. بسیاری از شرکت ها برای استفاده از محتواهای تجدید 
پذیر اهدافی تعیین کرده اند. برای آنها AquaFlex رویایی است 
که به حقیقت پیوست. این کربنات کلسیم حدود 20 تا 40 % 

وزنی در پلی اولفین ها استفاده می شود.
هوبر همچنین فیلرهای متنوع دیگری از جمله آلومینا تری 
هیدرات )ATH( و هیدروکسید منیزیم )MDH(  نیز برجسته 
می کند. ATH و MDH فیلرهایی کاربردی هستند که می توانند 
از  در طیف وسیعی  دود  تولید  و  باعث کاهش گسترش شعله 
اما  شوند.  روکش  محصوالت  و  چسب  الستیک،  پالستیک ها، 
مانند سایر پرکننده ها، حضور آنها باعث تغییر در خواص مکانیکی 

بهبود خواص با توسعه فيلرهای جديد

استفاده از کربنات 
کلسیم اغلب در 
پلیمرهای ارزان مانند 
PVC  وPE،  PP
معنا پیدا می کند که 
می تواند سفتی، حفظ 
استحکام و مقاومت به 
ضربه را افزایش دهد 
در حالی که هزینه های 
کامپاند را کاهش 
میدهد
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تـــــازه  ها

 Sasol دو روان کننده جدید Fischer- Tropsch را که 
برای اکستروژن لوله های upvc، سیستم های مجرایی و پروفیل 
مهندسی شده، معرفی می کند.به گفته ی پت هاگن، مدیر توسعه 
 p200 و   Sasolwax p100 محصوالت  شرکت،  این  در  بازار 
آب  لوله های  برای  که  هستند   NSF و   PPI مجوزهای  دارای 
 Sasolwax .آشامیدنی و بهداشتی و فاضالبی مناسب هستند
p100 و P200 مبتنی بر روان کننده Sasol موجود است. این 
روان کننده در عمل به عنوان روان کننده ی خارجی است که با 
اندکی از خواص روان کننده داخلی توصیف شده است. این روان 
کننده 30 تا 45 % نسبت به روان کننده های پارافین وکس 165 
 Fischer- Tropsch این محصوالت جدید کارآمدتر است.   F
از موم کامال سنتزی مشتق شده است که گفته می شود سطوح 
ناخالصی پایین، تبلور باال، n-آلکان خطی، ویسکوزیته پایین و 
ارائه می دهد.  پایداری حرارتی عالی را  خواص روان کنندگی و 
طبق گفته مدیر فنی ساسول محصوالت Sasolwax P100 و 
p200 برای رفع نیازهای صنعت در یک فضای عملیاتی گسترده 
تر ایجاد شده است. مدیر ارشد افزودنی های پلیمری در این شرکت 
گفت: ما ویسکوزیته مذاب باالتر و منسجم تر که از دای بیرون 

می آید، مشاهده کردیم که این به معنای تورم دای کمتر است 
و نقش کالیبراتور را در کنترل ضخامت دیواره افزایش می دهد. 
با   Fischer- Tropsch وکس های  آزمایشات،  سری  یک  در 
فرموالسیون پارافین  165Fدر تولید لوله های بهداشتی مقایسه 
شدند. با استفاده از وکس های جدید فشار مذاب تا 20 % کاهش 
می یابد و امکان افزایش سرعت مارپیچ برای افزایش میزان خروجی 
از 5 تا 15 % را فراهم می آورد. میانگین افزایش وزن کمتر از 5 
  ،165 F در مقایسه با پارافین Sasolwax با فرمول مبتنی بر %
با افزایش وزن کمی بیش از 7 % وجود دارد. برای کارخانه ای با 
تولید 20 هزار تن در سال، 2 % صرفه جویی در مواد، نیم میلیون 

دالر ارزش دارد.

 معرفی روان کننده خارجی پی وی سی با عملکرد باال

ترکیب می شود. هوبر برای تقویت خواصی مانند کاهش کشیدگی، 
از محصوالت  پذیری طیف کاملی  انعطاف  و  استحکام کششی 

پوششی سطح ATH  و  MDH  را تولید می کند.)جدول1(
این شرکت اصالح  به گفته ی هوبر جدیدترین محصوالت 
شده سطحی بدون هالوژن  Magnifin H-5TV و هیدروکسید 
منیزیم  H-10TV است. در مقایسه با سایر محصوالت MDH آنها 
کشیدگی باالتر، جریان مذاب بهتر، رفتار اکستروژن بهبود یافته ، 
کاهش جذب آب ، بهبود مقدار  LOI، عملکرد الکتریکی مرطوب 

و عملکرد پیری بهتر در دماهای باال را ارائه می دهند. )شکل 1(

شکل۱- تاثیر اضافه کردن گریدهای مختلف هیدروکسید منیزیم

Magnifin  بر روی کشیدگی قبل و بعد از پیری

جدول 1- دستاوردهای عملکرد ناشی از فیلرهای مختلف اصالح شده سطحی
تاثیرنوع پوشش سطح

استئاریک اسید
 PVC  سازگاری و ترکیب سریعتر، روان کنندگی، کاهش تخریب، اغلب در

استفاده می شود
آبگریزی،  بهبود کشیدگی، بارگذاری باالتر در ویسکوزیته پایین ترسیالن بدون گروه عاملی

تعادل در کشش، ازدیاد طول و انعطاف پذیری بهبود یافته در پلی آمیدسیالن با عامل آمینو

سیالن با عامل وینیل
تعادل در کشش، ازدیاد طول و انعطاف پذیری بهبود یافته در پلی اولفین و 

سیلیکون
بهبود استحکام چسبندگی در سیستم های ترموستسیالن با عامل اپوکسی
خواص مکانیکی بهبود یافته پس از پیری ، بهبود بازدارندگی آتش پوشش های اختصاصی

 Fischer- وکس های
Tropsch با 

فرموالسیون پارافین  
165Fدر تولید 

لوله های بهداشتی 
مقایسه شدند. با 

استفاده از وکس های 
جدید فشار مذاب تا 

20 % کاهش می یابد و 
امکان افزایش سرعت 

مارپیچ برای افزایش 
میزان خروجی از 5 تا 

15 % را فراهم می آورد
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منابع  براساس  هند  در  لوله  صنعت  جالب  آمار   
معتبر:

1 %73 از PVC تولید شده در هند توسط صنایع لوله 

و اتصاالت مصرف می شود. از %27 باقی مانده، کفپوش ها با 
سهم %8 باالترین مقدار مصرف را دارند. بعد از آن سیم و 
کابل و ورق/ فیلم که هر کدام %5 سهم را به خود اختصاص 

)FICCI( .می دهند
در نمودار صفحه بعد بازار تولید لوله های  PVC در هند 

براساس نوع  از سال 2018 تا 2026 را نشان می دهد.
و  لوله ها  برای   PVC مصرف   جهانی،  سطح  در   2  
اتصاالت %43 است، در حالی که برای کفپوش ها فقط 3% 

)TATA Strategic Analysis( .است

 PVC لوله های   کنندگان  تولید  بزرگترین  از  یکی   3

در هند صنایع Finolex است. از سال 2017 ، این شرکت 
سال  در  تن    280000 میزان  به  اتصاالت  تولید  ظرفیت 
بود.  به خود اختصاص داده  را  بازار  را داشت و %19 سهم 

)HDFC Securities(
4 فقط %60 از صنعت لوله در هند به شکل سازمانی 

)HDFC Securities( .طبقه بندی می شود
تولید  یک  برای  گرینفیلد  گذاری  سرمایه  آخرین   5

کننده  PVC در هند در سال 2003 اتفاق افتاد هنگامی که 
یک  مورد  در  شده  پرداخت  مالیات های  نرخ  بین  تفاوت 
کاالی یکسان حدود %15 بود. از آن زمان تقاضای کل در 
صنعت لوله 1,6 میلیون تن افزایش یافته است بدون اینکه 

آمار صنعت لوله در هند

از سال 2٠۱٠، صنعت لوله در هند شاهد رشد چشمگیری بوده است و به طور میانگین با رشد ساالنه 
% ٩.٧ پیش رفته است. حتی اگر این صنعت از شرکت های سازمان یافته و سازماندهی نشده ای تشکیل 
شده باشد، تولید لوله های  pvc ) و  لوله های استیل( همچنان پا برجاست. تقاضا و رشد استفاده از لوله ها 

در بخش فاضالب، آبرسانی و لوله کشی ساختمان در هند همواره مرسوم بوده است.
و  این صنعت وجود دارد. صنایع شیمیایی  تولید شده در  برای محصوالت  زیادی  برنامه های داخلی 
نفتی مشتریان همیشگی صنعت لوله ها در هند هستند. همچنین یک بخش در حال رشد برای استفاده 
از لوله ها در آبیاری نیز وجود دارد. با افزایش جمعیت کشور نیاز به کاربرد لوله ها در ساختمان ها که به 
صورت داخلی تولید می شود، رو به رشد خواهد بود. با یک افزایش مداوم برای توسعه زیر ساخت ها، 

حتی با رشد % 3.۵ در بخش لوله های استیل شاهد بهبود در آمد در طول زمان خواهیم بود.

% 73 از PVC تولید 
شده در هند توسط 
صنایع لوله و اتصاالت 
مصرف می شود. از 
27% باقی مانده، 
کفپوش ها با سهم 
8% باالترین مقدار 
مصرف را دارند. بعد 
از آن سیم و کابل و 
ورق/ فیلم که هر کدام 
5% سهم را به خود 
اختصاص می دهند. 
)FICCI(
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)FICCI( ظرفیت جدیدی اضافه شود
6 واردات  PVC  و لوله ها برای تامین %5 از تقاضای 

تقاضای  از   50% تقریبا  امروزه  بود.   2002 سال  در  کشور 
کشور توسط واردات تامین می شود و این درصد همچنان 

)FICCI( .رو به رشد است
هر سال حدود  هند  در صنعت   PVC لوله   بخش   7

)FICCI( .10 به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می کند%
مصرف  سرانه  فرد،  یک  برای  میانگین  طور  به   8

محصوالت  PVC از صنعت لوله در هند حدود 2 کیلوگرم 
حدود  آمریکا  کشورها،  سایر  با  مقایسه  در  است.  سال  در 
چین  آن  از  پس  و  نفر  هر  ازای  به   PVC کیلوگرم   12,7
 7,6 مالزی)  و  کیلوگرم(   8,8( تایلند  کیلوگرم(،   10,3(

)FICCI( .مصرف دارند )کیلوگرم
اصلی صنعت  و گاز مصرف کنندگان  نفت  9 صنعت 

هزینه های  از   12% حداکثر  هستند.  هند  در  استیل  لوله 
سرمایه گذاری پاالیشگاهها و اکتشافات به تیوب های  استیل 
 Edelweiss( یا کربن بی درز اختصاص دارد.  و  ضد زنگ 

)Investment Research

توسط  شده  تولید    PVC مولکولی   وزن  از   57%  10

صنعت لوله هند از نمک معمولی گرفته می شود و باقیمانده 
)CPMA( .از منابع اولیه هیدروکربنی است

آالت  ماشین  کننده  تولید   150 حاضر  حال  در   11

فعال  هند  در  لوله  صنعت  با  همگام  پالستیک  پردازش 
را  پالستیک  پردازش  واحد   22000 از  بیش  و  هستند 

(Indian Mirror).پشتیبانی می کنند

12 بیش از 2000 شرکت صادر کننده  PVC در هند 

ثبت شده اند و هر سال از سهم کل اقتصاد در حدود 450 
)Indian Mirror( میلیون دالر حمایت میکنند

13 کل اشتغال در صنعت لوله های هند به طور میانگین 

3,3 میلیون نفر در سال است. با افزایش طبقه ی متوسط 
ناخالص  تولید  برابر  با 2,5  برای پالستیک  تقاضا  در هند، 

)Indian Mirror( .داخلی در حال رشد است
14 صنعت پلی وینیل کلراید در هند تا سال 2000 در 

با  آن  از  قرار می گرفت. پس  توجه  مورد  بخش کشاورزی 
افزایش زیر ساخت ها، مصرف  PVC با تولید لوله و اتصاالت 

از %14 در سال 1975 به بیش از %70 رشد داشت .
رشد صنعت لوله های هند خصوصا  PVC بسیار چشمگیر 
تولید  مواد  تن  است. در دهه 1930 فقط چند هزار  بوده 
می شد. اکنون بیش از 50 میلیون تن  PVC هر ساله تولید 
می شود. در شبه قاره هند علی رغم سطح باالی تقاضای 

داخلی تنها %3 از ظرفیت جهانی  PVC را تولید می کند.
چالش اساسی که در صنعت لوله  PVC در هند با آن 

روبرو هستیم، عدم توانایی در افزایش ظرفیت است.
کمبود مدوام ظرفیت که ناشی از عدم سرمایه گذاری 
لوله های   از نیمی از  تا صنعت بیش  باعث شده است  است 

PVC مورد نیاز پروژه های جدید را وارد کند.

سرمایه گذاری های مداوم باید به صنعت کمک کند تا 
با گذشت زمان سازمان یافته تر شود. باید یک تعهد محلی 
در  است  ممکن  و  باشد  داشته  وجود  کار  این  انجام  برای 

شرایط فعلی امکان پذیر نباشد.

صنعت پلی وینیل 
کلراید در هند تا 

سال 2000 در بخش 
کشاورزی مورد توجه 
قرار می گرفت. پس 
از آن با افزایش زیر 
ساخت ها، مصرف  

PVC با تولید لوله 
و اتصاالت از 14% در 

سال 1975 به بیش از 
70% رشد داشت
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معموال حداقل شعاع 
خمش مجاز برای 
لوله های تحت فشار  
PVC 300 برابر قطر 
خارجی لوله و برای 
لوله های فاضالبی و 
ثقلی 150 برابر قطر 
لوله است

 در برخی موارد نیاز به تغییر جهت خط لوله بدون استفاده از زانویی و یا سه راهی و هرگونه اتصاالت وجود دارد. در 
این موارد می توان لوله را تحت شرایط کنترل شده خم کرد. معموال حداقل شعاع خمش مجاز برای لوله های تحت فشار 

PVC ،300 برابر قطر خارجی لوله و برای لوله های فاضالبی و ثقلی 150 برابر قطر لوله است.
 از خم کردن لوله ها در دمای زیر  ◦5 خودداری نمایید.

در جدول زیر شعاع خمش مجاز) بدون گرم کردن( برای لوله های  PVC تحت فشار نشان داده شده است.

 به علت خاصیت ترموپالستیکی  لوله های  PVC  می توان خم هایی با شعاع های مختلف به صورت گرم ایجاد کرد. 
محدودیت شعاع با توجه به قطر لوله بین 3 تا 5 برابر  قطر لوله است.

 لوله ها باید به صورت یکنواخت در ترانشه خم شود. لوله را دریک نقطه خم نکنید.
 

C

PVC چند نکته درمورد خمش لوله ی

خواندنی کاربردی
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 لوله خم شده باید توسط خاک فشرده شده در محل ثابت شود. از تکیه گاه یا نقاط تحمل بار برای نگه داشتن لوله 
در محل به صورت دائم استفاده نکنید.

 خمش لوله ها بعد از مونتاژ محل اتصال با استفاده از بلوک هایی برای توزیع یکنواخت بار حاصل می شود. تکنیک های 
مورد استفاده برای اعمال بار جهت دستیابی به انحراف مجاز  وابسته به سایز، رده و نوع لوله است.

 لوله های  PVC واشر آب بند
این لوله ها باید در یک الین مستقیم به هم متصل شوند و سپس  خم شوند. انحراف در محل اتصال به میزان دخول 
لوله در مادگی بستگی دارد.  مطابق با توصیه AWWA M23 زاویه ی انحراف اتصال مجاز برابر با 3 درجه است. یعنی لوله ها 
را می توان در محل اتصال حداکثر تا 3 درجه انحراف داد و همچنان نسبت به آب بند بودن محل اتصال اطمینان داشت. 
این جنبه در تولید کنندگان مختلف متفاوت است و از این رو توصیه می شود نصابان قبل از اتصال لوله ها از دستورالعمل 

تولید کننده پیروی کنند. قبل از مادگی لوله استقرار یک تکیه گاه الزم است.
 

 لوله های  PVC با محل اتصال چسبی
محل های اتصال را در یک الین مستقیم مونتاژ کنید و اجازه دهید قبل از خمش کامال خشک شود. زمان الزم برای 
خشک شدن متفاوت است اما به طور معمول حداقل 24 ساعت برای  خشک شدن محل های اتصال لوله های تحت فشار 

الزم است.
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بازار جهانی لوله های  PVC ، 54/246 میلیون دالر در سال 2015 ارزش گذاری شده است و پیش بینی می شود که  با یک 
رشد مرکب ساالنه )GAGR( %6/7 به 85.565 میلیون دالر در سال 2022 برسد.

 

 پلی وینیل کلراید )PVC( سومین پلیمر پرفروش بعد از پلی اتیلن و پلی پروپیلن است. این ماده مزیت بیشتری نسبت 
به سایر مواد به دلیل مقاومت شیمیایی باال، دوام، هزینه پایین و بازیافت پذیری دارد. بنابراین می تواند در کاربردهای مختلف 
جایگزین چوب، فلز، بتن و رس شود. کاربرد اصلی رزین  PVC سیستم های لوله کشی هستند. لوله های  PVC با روش اکستروژن 
در سایزهای مختلف به صورت دیواره جامد یا هسته فومی تولید می شوند. این لوله ها مقاوم در برابر خوردگی ، مقرون به صرفه ، 
مقاوم در برابر شعله  با نصب و حمل آسان و کارکرد طوالنی مدت هستند. لوله های  PVC در فاضالب ها، شبکه های آبرسانی، 
آبیاری، مجراهای سیم وکابل و انواع تاسیسات صنعتی کاربرد دارند. این گزارش به بازارهای جهانی لوله های  PVC بر حسب نوع 
متمرکز است که شامل لوله های PVC کلرینه شده، نرم شده و سخت است. عالوه بر این، وضعیت انواع مختلفی از مواد را که در 
بازار لوله های PVC استفاده می شود مانند رزین  PVC، استابالیزرها، نرم کننده ها ، روان کننده ها و رنگدانه ها را تجزیه و تحلیل 
می کند. این گزارش همچنین به کاربرد لوله های  PVC در صنایع مختلف  از جمله آبیاری، آبرسانی، فاضالب و لوله کشی، نفت 

و گاز و سایر موارد می پردازد.
  

خالصه ای از گزارش تحليل بازار لوله های  PVC براساس 
نوع ، افزودنی ها و کاربردها از سال 2016 تا 2022
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رشد سرمایه گذاری به سمت تحقیق و توسعه در مورد خواص فیزیکی این لوله ها ، افزایش تقاضا برای لوله های  PVC را 
در کاربردهای مختلف بین مصرف کنندگان نهایی در پی داشته است. لوله های  PVC  معموال در بخش ساخت و ساز برای 
سیستم های فاضالبی و زهکشی ساختمان و آبرسانی استفاده می شوند. در حال حاضر فاضالب و زهکشی و آبرسانی مهمترین 
کاربرد لوله های  PVC است. همچنین به دلیل خواص فیزیکی عالی، انتظار می رود که تقاضا برای لوله های  PVC در همه مناطق 

شاهد رشد چشمگیر باشد.
   

براساس اعالم بانک جهانی %80 از جمعیت مناطق روستایی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. این واقعیت ثابت شده 
است که کیفیت پایین آب منجر به انواع بیماری ها می شود به عنوان مثال یک بررسی انجام شده در هند نشان داد که ساالنه 
حدود 37.7 میلیون هندی مبتال به بیماری های ناشی از آب می شوند که از این تعداد 1.5 میلیون کودک بر اثر اسهال جان خود 
را از دست می دهند. به طور مشابه افریقایی ها نیز از همین مشکل رنج می برند. سازمان بهداشت جهانی در سال 2006 تخمین 
زد که تنها %16 از کشورهای جنوب صحرای افریقا از طریق شیرهای آب خانگی یا شیرهای آب در چمنزار ها به آب آشامیدنی 
تمیز دسترسی داشتند. همه ی این عوامل سازمان های بزرگ مانند بانک جهانی را به همکاری نزدیک با دولت های منطقه برای 
 PVC  گسترش دسترسی به آب آشامیدنی تمیز و ایمن در مناطق روستایی ترغیب کرده است. برای تحقق این هدف، لوله های
به عنوان واسطه ای  برای تامین آب سالم و ایمن در مناطق روستایی عمل می کند. عالوه بر این، بیشتر مناطق روستایی هنوز 
به آب سالم دسترسی ندارند و دولت ها و سازمان ها برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی می کنند. تخمین زده شده است که 
رشد تعداد پروژه های آبرسانی تمیز فرصتی عظیم را برای تامین کنندگان لوله های PVC فراهم می کند. PVC در سیستم لوله های 
تحت فشار در صنعت آب و فاضالب به دلیل دسترسی گسترده و انعطاف پذیری کاربرد دارد. لوله واتصاالت بزرگترین بازار کاربرد 

برای رزین  PVC با بیش از %40 سهم در سال 2015 بوده است.
  

بازار لوله ی  PVC در آسيا- اقيانوسيه
 تقاضای جهانی برای لوله های  PVC به دلیل صنعتی شدن سریع و شهر نشینی در منطقه آسیا اقیانوسیه غالب است. عالوه براین 
سرمایه گذاری قابل توجه درکشاورزی و صنایع شیمیایی تاثیر مثبت بر بازار داشته است. همچنین چین از نظر تقاضا و تجاری سازی 
لوله و اتصاالت  PVC پیشرو است. آسیا اقیانوسیه باالترین رشد ساالنه حدود %7.1 در طول سال های 2016 تا 2022 خواهد داشت.
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1 لوله های  UPVC تحت فشار:

 استفاده از لوله های UPVC  در محدوده دمای 20 الی 60 
درجه سانتیگراد به صورت جریان مداوم توصیه شده و کاربرد 
مناسبی دارند. اما با توجه به جدول که برگرفته از نمودار شکل 
توسط  تحمل  قابل  تنش  است،  استاندارد 13361-1  در   1
لوله ی  PVC وابسته به طول عمر و دمای سیال داخل لوله 
می باشد.در جدول،  رابطه ی بین طول عمر و تنش قابل تحمل 
توسط لوله ها با دمای سیال نشان داده شده است. مقدار فشار 
قابل تحمل توسط لوله  در 50 سال ) طول عمر لوله ها(  و در 
دمای20 درجه سانتیگراد، میزان MRS را مشخص می کند که 
با توجه به آن، فشار کارکردی لوله ها در یک ضخامت مشخص 
بدست می آید. مقدار MRS برای لوله ی UPVC  برابر با 25 مگا 
پاسگال است. در دماهای کاری باالتر از 20 درجه سانتیگراد 
کاهش  جدول  طبق  تحمل  قابل  تنش  میزان  و  عمر  طول 
می یابد. بنابراین برای جریان مداوم سیال با دمای 60 درجه 
سانتیگراد در لوله های  PVC، می توان طول عمر 20 سال با 

تنش 6,6 مگا پاسگال را انتظار داشت.

:UPVC 2 لوله های فاضالبی

برای  سیال  مداوم  جریان  در  عملکردی  دمای  حداکثر 
توصیه شده  لوله های   UPVC، حدود 60 درجه سانتیگراد 
است. برای جریان متناوب، دمای سیال به دلیل هدایت حرارتی 
پایین  UPVC می تواند باالتر باشد. در این شرایط،  حداکثر 
دمای مجاز سیال در لوله  به مدت زمان و حجم تخلیه ی سیال 
بستگی دارد به شرطی که میانگین دما در سراسر دیواره لوله 

باالتر از 60 درجه سانتیگراد نباشد.
در اکثر موارد ، تخلیه با دماهای باالتر دارای حجم کم و 
مدت زمان کوتاه بوده که عملکرد لوله های UPVC  در این 
حالت رضایت بخش و قابل قبول است .به عنوان مثال در تست 
چرخه گرمایی با 90 چرخه متناوب با 34 لیتر آب با دمای 
95-88 درجه سانتیگراد  و 34 لیتر آب با دمای 15-10 درجه 
سانتیگراد  هیچگونه نشتی و تغییر شکلی مشاهده نشده است .
در سایر کاربردها  برای خروجی فاضالب خشکشویی در 
مدت زمان طوالنی به دلیل دمای باالی فاضالب بهتر است که 

از لوله های  CPVC استفاده شود. 

UPVC حداکثر دمای قابل تحمل در لوله های

منابع :
۱-استاندارد ۱336۱-۱

 Vinidex : a leader in Australian manufacturing and supply of advanced pipe systems and solutions. connecting Australian people with -2
.water and energy

گردآوری و ترجمه:
نیوشا دولت آیادی

مدیر کنترل کیفبت
 شرکت پلیمر توس

برای جریان مداوم 
سیال با دمای 60 درجه 
سانتیگراد در لوله های  
PVC، می توان طول 
عمر 20 سال با تنش 
6.6 مگا پاسگال را 
انتظار داشت
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آمار صنعت لوله های پالستيکی براساس منابع معتبر:
1 تولید لوله و قطعات پالستیکی، صنعتی به ارزش 19 میلیارد دالر در ایالت متحده است. از سال 2012-2017 این صنعت با میانگین ساالنه 

)IBIS World( .2.7 رشد یافته است%
2 این صنعت در حال حاضر حدودا با 875 کارخانه درایالت متحده فعالیت می کند و همه با هم مسئول حدود 43000 فرصت شغلی مستقیم 

)IBIS World( .هستند
3 آلمان پیشرو جهانی برای واردات تیوب های سخت، لوله ها و شیلنگ برای صنعت لوله های پالستیکی است. در سال 2016، آلمانی ها  این 

محصوالت را به ارزش 139 میلیون دالر وارد کردند. فرانسه دومین پیشرو با 123 میلیون دالر واردات، مقام دوم را دارد. ایالت متحده، کانادا، 
)Plastics Insight( .سوئیس و انگلستان  همگی بالغ بر 50 میلیون دالر واردات داشتند

)Freedonia Group( .4 انتظار می رود کل تقاضای ایالت متحده برای لوله های پالستیکی به 63.5 میلیارد دالر در ارزش کل برسد

5 پیش بینی می شود تا سال 2020، بازار جهانی لوله های  PVC تقریبا به 54 میلیون تن برسد. سیم و کابل هر ساله حدود %10 از کل مصرف  

)Statista( .در سطح جهان را تشکیل می دهند PVC

 Water Finance and( از 100 سال عمر سرویس دهی دارند.  لوله های  PVC بیش  از 60 سال تجربه و تحقیقات میدانی،  6 با بیش 

)Management

7 %66 لوله های آبرسانی در ایالت متحده  دارای قطر 8 اینچ و یا کوچکتر هستند. با استفاده از لوله های  PVC به جای  چدن ، حدود 21 میلیارد 

)Water Finance and Management( .دالر در هزینه های پمپاژ در طول عمر این لوله های پالستیکی صرفه جویی میشود
8 مدیریت آب و صنعت فاضالب تا %40 از کل مصرف انرژی یک جامعه را تشکیل می دهد. جایگزینی لوله های PVC می تواند این هزینه ها را 

)Water Finance and Management( .کاهش دهد
 Water Finance( .9 برای پمپاژ آب از طریق لوله های چدن داکتیل %54 انرژی بیشتری نسبت به پمپاژ از طریق لوله های پالستیکی نیاز است

)and Management

 روندها و اطالعات آماری
 در مورد لوله های پالستيکی

 PVC .سیستم های آبیاری بیش از 3٠٠٠ سال سابقه دارند. تاریخچه ی لوله های پالستیکی به قرن ۱٩ م بر می گردد 
برای اولین بار در سال ۱83۵ کشف شد و پلیمریزاسیون آن در حدود سال ۱8٧٠ اتفاق افتاد. در سال ۱٩32 اولین تیوب 
ساخته شده از  PVC تولید شد. اولین لوله های پالستیکی با استفاده از اکسترودر هیدرولیک و یک رول میل تولید شد. 
از آنجایی که بی ثباتی زیادی در محصول نهایی وجود داشت، پذیرش کیفیت در سطح تجاری دشوار بود. با این وجود 
تا سال ۱٩3٩ حدود 4٠٠ خانه در آلمان از لوله های  PVC برای شبکه ی فاضالبی و خطوط آبرسانی استفاده می کردند. تا 
سال ۱٩4۱ چندین شهر آلمان از جمله برلین، درسدن، الیپزیگ استفاده از لوله ها پالستیکی را برای لوله کشی امتحان 

کردند. در دهه ۱٩6٠ پیشرفت در تولید لوله های پالستیکی این صنعت را به سمت استاندارد سازی سوق داد.

66% لوله های آبرسانی 
در ایالت متحده  دارای 

قطر 8 اینچ و یا کوچکتر 
هستند. با استفاده از 

لوله های  PVC به جای  
چدن ، حدود 21 میلیارد 

دالر در هزینه های 
پمپاژ در طول عمر این 

لوله های پالستیکی 
صرفه جویی میشود
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 Water .است PVC  دو برابر لوله های HDPE  10 همه ی پالستیک ها از لحاظ انرژی پمپاژ مشابه نیستند. هزینه ی پمپاژ آب از طریق لوله های

))Finance and Management

11 خاک های خورنده %75 از تجهیزات انتقال آب یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. اگر لوله های  PVC به جای لوله های  HDPE  استفاده 

)Water Finance and Management( .شود، تا 37 میلیارد دالر در طول عمر نصب صرفه جویی میشود
 Water Finance( .می تواند تا %70 کمتر از هزینه ی نصب لوله های چدنی در زیرساخت های یک جامعه باشد PVC  12 هزینه ی نصب لوله های

)and Management

 PVC  به تنهایی فعالیت های اقتصادی به ارزش 14 میلیارد دالر ایجاد می کنند.حدود 25000 شغل مستقیما توسط لوله PVC  13 لوله های

)Uni-Bell PVC Pipe Association( .حمایت می شوند
)Statista( .تا سال 2021، 72.3میلیارد دالر ارزش داشته باشد PVC  14 پیش بینی می شود بازار

15 آلمان پیشرو در سطح تقاضا برای لوله های پالستیکی ، مجراها و اتصاالت با بیش از 676.4 میلیون کیلوگرم نصب ساالنه است. ایتالیا با 433 

)Plastics Insight( .میلیون کیلوگرم تقاضا در جایگاه دوم قرار دارد. لهستان، اسپانیا و انگلیس همگی تقاضای باالی 300 میلیون کیلوگرم دارند
16 در اروپا، %28 از  PVC  تولید شده مستقیما برای ساخت پروفیل  و %22 از آن برای لوله و اتصاالت استفاده می شود.  کاربرد متداول دیگر 

)PVC.org( .را تشکیل می دهد PVC  فیلم سخت است که حدود %9 از کل تقاضای
17 در مجموع، ساالنه بیش از 78 میلیارد پوند پالستیک در سطح جهان تولید می شود. حدود %17 از این پالستیک ها شامل لوله های پالستیکی 

)American Chemistry Council( .است که برای صنعت ساخت و ساز در نظر گرفته شده اند
18 در سال 2017 ، حدود 19 میلیارد پوند HDPE  تولید شد که نسبت به سال گذشته %1.9 کاهش داشته است. سطح تقاضای  HDPE با سطوح 

)American Chemistry Council( .تولید آن سازگار است
19 آژانس حفاظت از محیط زیست تخمین میزند که تا %4 از مصرف برق  ساالنه در ایالت متحده برای پمپاژ آب آشامیدنی و یا خدمات فاضالب 

)American Chemistry Council( .استفاده می شود. این رقم معادل 56 میلیارد کیلووات به ارزش 4 میلیارد دالر است

روند و تجزيه و تحليل صنعت لوله های پالستيکی
صنعت لوله های پالستیکی همچنان عامل اصلی درآمدها در چند بخش است. لوله های  PVC ضمن بهبود کارایی باعث کاهش مصرف 
انرژی می شوند. این لوله ها بر کیفیت آب یا سوختی که از درون آنها انتقال می یابد تاثیری نمی گذارند. در مقایسه با لوله های چدنی، تحت 
تاثیر خاک خورنده نیستند. همچنین میتوانند میزان انسداد را کاهش دهند.. لوله های پالستیکی انعطاف پذیر حتی می توانند با شعاعی که 
تقریبا 25 برابر قطر آن هاست خم شوند. در ایاالت متحده ، اروپا و بخش هایی از آسیا و آفریقا همواره تقاضای لوله پالستیکی وجود خواهد 

داشت.این امر به صنعت اجازه می دهد تا مانند 60 سال گذشته ، همواره تأثیر مثبت اقتصادی بصورت محلی و جهانی وجود داشته باشد.

PVC  آمار جهانی صنعت
در سطح جهان رشد صنعت  PVC، در 100 سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است. ظرفیت تولید از چند هزار تن در سال 1930 به 

بیش از 50 میلیون تن افزایش یافته است. تحلیل ظرفیت جهانی در زیر آورده شده است.
PVC  شکل -۱  تقسیم بندی ظرفیت جهانی

 

در اروپا، 28% از  
PVC  تولید شده 
مستقیما برای ساخت 
پروفیل  و 22% از آن 
برای لوله و اتصاالت 
استفاده می شود.  
کاربرد متداول دیگر 
فیلم سخت است 
که حدود 9% از کل 
تقاضای  PVC را 
تشکیل می دهد
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رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا، آمریکای التین و  BRICS)نام گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور 
است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است(  متمرکز 
خواهد شد. مصرف سرانه در هند 2 کیلوگرم است که در مقایسه با مصرف سرانه ایالت متحده حدود 11.8 کیلوگرم و در چین 10.3 

کیلوگرم پایین تر است ) شکل 2(
شکل -2مصرف سرانه پی وی سی سوسپانسیون

 

پیش بینی مربوط به صنعت  PVC روشن است. به طور متوسط انتظار می رود که ساالنه تقاضا حدود %3.9 افزایش یابد.میزان مصرف 
جهانی  PVC در سال 2014 حدود 40 میلیون تن تخمین زده شد. نمودار زیر  میزان مصرف جهانی را در هر منطقه نشان می دهد.

 

شکل زیر مصرف  PVC درجهان بر حسب کاربرد را نشان میدهد.
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در عصر جهانی شدن، شرکتها باید بتوانند منابع خود را بهینه کنند. با تصویب مناطق تجارت آزاد کشورهای 
جنوب شرق آسیا  AFTA( ASEAN( و منطقه تجارت آزاد ASEAN- چین )ACFTA( در سال 2015، رقابت در 
جهان صنعتی در هر دو بخش تولید و خدمات به طور گسترده ای افزایش یافته است. در این عصر شرکتها باید 
بتوانند با نشان دادن برتری کاالی تولید شده، برای زنده ماندن به رقابت بپردازند. یکی از راه های نشان دادن برتری 

محصوالت، بهبود کیفیت کاالهای تولیدی طبق خواسته مصرف کنندگان است. 
به  تولید شده،  دیده  تعداد محصوالت آسیب  با کاهش  این شرکت  است.  داده  نیز رخ   PT برای  این شرایط 
بهبود کیفیت محصول خود ادامه می دهد. PT.XYZ شرکتی است که در تولید محصوالت لوله PVC )پلی وینیل 
کلرید( مشغول به فعالیت است. در تولیدات شرکت PT.XYZ هنوز هم محصوالت معیوبی مانند؛ لوله های موج دار، 
 PVC لوله های با سطح فرو رفته و لوله های سوخته تولید می شود. فرآیند اکستروژن به شدت بر کیفیت لوله های
تأثیر می گذارد. اکستروژن فرایندی است که در دستگاه اکسترودر انجام می شود و شامل گرم کردن مواد برای 
تبدیل به مذاب می باشد. در فرآیند اکستروژن، اگر دمای گرمایش بیش از حد باال باشد، می تواند باعث سوختن 
لوله شده و اگر درجه حرارت بیش از حد پایین باشد موجب جمع شدگی لوله می شود. دمای مایع خنک کننده 
و نامناسب بودن سرعت اکسترودر و سرعت انتقال، به صورتی که سرعت انتقال بیشتر از سرعت اکسترودر باشد، 
موجب تولید لوله های تورفته می شود. همچنین، عدم تطابق بین فشار پشت و کاهش سرعت سبب تولید لوله های 

تورفته می شود.
در طول فرایند تولید لوله ها اغلب نقایصی مشاهده می شود که مطابق با استانداردها نبوده و از درصد خطای 
مجاز فراتر   می روند. داده هایی از عدم تطابق لوله های PVC تولید شده در سپتامبر 2014 با استانداردهای مربوطه 
مقدار  این  است.  11/042رسیده  به%  معیوب  محصوالت  تولید  درصد  میانگین  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
عدم انطباق، تحت استانداردهای تعیین شده از سوی شرکت که برابر با 6٪ به همراه درصد خطای 1٪ ± است، 
نمی باشد. بنابراین در این مطالعه، محققان از هفت ابزار به عنوان ابزاری برای شناسایی عوامل ایجاد کننده نقص 
محصول استفاده کردند. از روش تاگوچی برای تعیین فرایند استفاده شد تا بتواند با رعایت خصوصیات پارامترهای 

محصول و فرآیند، شرایط فرایند را کنترل کند تا ترکیبی از سطوح فاکتور بهینه پارامترهای فرآیند ارائه دهد.

 PVC بهبود کيفيت لوله های
با استفاده از روش تاگوچی

گردآوری و ترجمه:
سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت

شرکت پارس پولیکا
خالصه

PVC )پلی وینیل کلراید( است. محصوالت لوله  PT.XYZ شرکتی در زمینه تولید صنعتی لوله 

تولید شده اغلب دارای عدم تطابق )۵/۵٪( و درصد خطا )۱٪( با استانداردها هستند که این مقادیر 
توسط این شرکت تعیین شده است. رقابت در شرکتهای اصلی بازاریابی محصول، مستلزم افزایش 
کیفیت است. اهمیِت کیفیت یکی از دالیل تحقیق در مورد کیفیت محصوالت تولید شده توسط 
این شرکت است. در این مطالعه از روش هفت ابزار و تاگوچی برای تحلیل و بهبود کیفیت لوله 
استفاده شده است. از روش هفت ابزار برای شناسایی عواملی که بر نقص محصول تأثیر می گذارند، 
استفاده می شود. روش تاگوچی ترکیب بهینه عوامل موثر بر کیفیت را با توجه به سطح اهمیت آنها 
۱۵٠ در  c° 2٠ در سطح 2، دمای اکسترودر  c° مشخص می کند؛ برای مثال دمای خنک کنندگی 
سطح ۱، سرعت انتقال m/s ۱8 در سطح ۱ و فشار پشت MPa ٠/٠6 در سطح ۱ طبقه بندی می شوند. 
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2 روش شناسی

این تحقیق در صنعت لوله سازی در شرکتی واقع در خیابان Batangkuis کیلومتر Pasar V  3/8، روستای 
با استانداردهای شرکت بود، یعنی  نامنطبق   PVC لوله انجام شد. هدف مورد بررسی، محصوالت   Telaga Sari

لوله های موج دار، تورفته و لوله های سوخته. با توجه به ارتباط یک متغیر با متغیر دیگر، متغیرهای تحقیق به:
الف. متغیر مستقل

متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند که بر متغیرهای وابسته، چه مثبت و چه منفی تأثیر می گذارند. متغیرهای 
مستقل در این مطالعه، یعنی لوله های موج دار، تورفته و لوله های سوخته می باشند.

ب. متغیرهای مداخله گر )کنترل( 
متغیرهای مداخله ای عواملی هستند که به لحاظ تئوری بر پدیده های مشاهده شده )روابط بین متغیرهای 
وابسته و مستقل به طور غیرمستقیم( تأثیر می گذارند. اما نمی توان آنها را دید، اندازه گیری یا دستکاری کرد. اغلب 
به متغیرهای مداخله گر که بین متغیرهای مستقل و وابسته قرار دارند، نیز متغیرهای قطع کننده یا متغیرهای 
فاکتورهای سطوح  ترکیب  و  این مطالعه شناسایی علل نقص  واسطه ای گفته می شود. متغیرهای مداخله گر در 

بهینه هستند.
ج. متغیر وابسته

متغیری وابسته است که مقدار آن تحت تأثیر دیگر متغیرها قرار گرفته یا توسط آنها  اندازه گیری شود. متغیر 
وابسته در این تحقیق ، کیفیت محصوالت لوله PVC است.

3 نتيجه گيری و بحث 

3. ۱. تکنیک هفت ابزار 
هفت ابزار، ابزار اصلی مورد استفاده برای حل مشکالت پیش روی تولید، خصوصاً در موضوعات مرتبط با کیفیت 
است. هفت ابزار مورد استفاده در این مطالعه برای تحلیل مشکالت کیفی لوله ها صفحه چک لیست، طبقه بندی، 
هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار پراکندگی، نمودار کنترل، نمودار علت و معلول بودند. براساس این هفت ابزار، 
نتایج نقایص موجود در لوله ها؛ لوله های موج دار، فرورفته و سوخته هستند. از این سه نقص، مشخص است فراوانی 
نقایصی که اغلب رخ می دهد، لوله های موج دار با نقص کامل 404 است، در حالی که لوله های فرورفته و سوخته 
انسانی،  عوامل  جمله؛  از  مختلفی  عوامل  دلیل  به  می تواند  لوله ها  این  در  نقص  هستند.   58 و   214 ترتیب  به 
ماشین آالت، روشها یا مواد رخ دهد. از نظر عوامل انسانی، نقص  می تواند ناشی از عملکرد نادرست یک اپراتور 
ناوارد باشد؛ عواملی مانند پیاده سازی SOP که در شرکت اجرا نمی شود، فاکتورهای ماشین مانند نامناسب بودن 

دما و سرعت موتور و عوامل مربوط به مواد، مانند؛ نامناسب بودن ترکیب درصد مواد می باشد.

3. 2. روش تاگوچی
۱. تعیین متغیرها رایگان نیست

متغیرهای وابسته مورد استفاده در این مطالعه، کیفیت محصوالت لوله است. ویژگی های مورد استفاده کوچکتر 
و بهتر هستند، به این معنی که کاهش تعداد محصوالت معیوب باعث کیفیت بهتر می شود. متغیرهای مشخص 

شده برای تأثیرگذاری بر کیفیت لوله های PVC بر اساس نتایج نمودارها به شرح زیر است:
 دمای اکستروژن که مانند فیوز عمل کرده مواد خام لوله PVC را به مواد جامد تبدیل می کند.

 سرعت چرخش دستگاه اکسترودر برای تخلیه مواد به ماشین تزریق کمک می کند.
 سرعت عملکرد دستگاه متناسب با تخلیه مواد مایع از اکسترودر به دستگاه قالب گیری لوله و بیرون کشیدن 

لوله از دستگاه قالب گیری است.
 دمای مایع خنک کننده که پس از خارج شدن لوله از قالب، باعث خنک شدن آن می شود.

2. تعیین تعداد سطوح و مقادیر فاکتورهای سطح
نتایج داده های تنظیم این سطح را می توان در جدول 1 مشاهده کرد.
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جدول ۱. تعیین تعداد سطوح و مقدار فاکتورهای سطح

سطح 2سطح 1علل قابل کنترلمشخصه

A150دمای اکسترودر c°180 c°

B 0/06فشار MPa0/07 MPa

C18سرعت تخلیه m/s22 m/s

D27سرعت اکسترودر m/s30 m/s

E17دمای خنک کننده c°  20 c°
)DOF( 3. محاسبه درجه آزادی

درجه آزادی برای تعیین حداقل آزمایشاتی که باید انجام شود، محاسبه می شود.
VOA = تعداد آزمایشات - 1. نتیجه درجه آزادی را می توان در جدول 2 مشاهده کرد.

جدول 2. محاسبه درجه آزادی 
نتایجدرجه آزادی )dof(مشخصه

A2-11

B2-11

C2-11

D2-11

E2-11

B D×  )2-1( X )2-1(1

6کل درجات آزادی 

 انتخاب ماتریس متعامد
انتخاب گردید.  با درجه آزادی 7   L8)27( بر اساس محاسبه درجه آزادی ماتریس متعامد، ماتریس متعامد
ماتریس متعامد کیفیت حاصله از نتایج تجربی به همراه ماتریس متعامد کیفیت لوله PVC را می توان در جدول 

3 مشاهده کرد.

PVC جدول 3. نتایج آزمایشات بر روی کیفیت محصوالت لوله

r جمعSqVMqF-rasioSq′   p %

A5/52515/5255/5074/5225/301

B23/005123/00522/93022/00225/792

C8/12018/1208/0947/1178/343

E38/808138/80838/68137/80544/318
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جدول 4. آنالیز واریانس SNR بهینه
ماتریس متعامد  

تکرار ردشده ها
میانگین ردشده ها 

آزمایشات
فاکتور

ABCDEB D×A1رابطه2رابطه
11111111222
21112222454/5
31221122555
41222211565/5
52121212444
62122121322/5
72211221534
82212112333

تفسیر نتایج محاسبه تعداد نقایص لوله های PVC را می توان در جدول 5 مشاهده کرد.

PVC جدول ۵. تفسیر نتایج میزان ناتوانی لوله
)PVC بهینه سازیپیش بینیپاسخ )لوله معیوب

آزمایشات تاگوچی
1/190/355میانگین

4/281/247تغییر پذیری

آزمایشات نهایی
1/10/408میانگین

1/1391/433تغییر پذیری
در جدول، فاصله اطمینان تاگوچی برای پیش بینی فرایند 1/19 با بهینه سازی 0/355 و تغییرپذیری 4/28 با 
بهینه سازی 1/247 است. فاصله اطمینان برای آزمایش نهایی برای میانگین 1/1 با بهینه سازی 0/408 و تنوع 
1/139 با بهینه سازی 0/408 است. تأیید نتایج تجربی نشان می دهد که تنظیم سطح مطلوب قابل قبول است. 

مشاهده  می شود که آزمایش تاگوچی در آزمایش نهایی از نظر میانگین و متغیر کاهش یافته است.
 

B D×4/49414/4994/4843/4964/098
e10/033101/00310/36312/148
St85/3041585/304100
Sm802/2681
ST892/25916

 
محاسبه اثرات فاکتور

نتایج حاصل از محاسبه تحلیل واریانس SNR نهایی در جدول 4 قابل مشاهده است. 

4 محاسبات

تأثیرگذارترین عوامل از نمودارهای علت و معلولی و طوفان مغزی حاصل شد که در ادامه با روش تاگوچی، یعنی 
فاکتورهای دستگاه از جمله؛ سرعت اکسترودر، دمای اکسترودر، سرعت تخلیه، فشار پشت و دمای خنک کننده 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طرح آزمایشی تاگوچی ترکیبی از فاکتورهای سطح بهینه را به عنوان پایه ای 
برای بهبود کیفیت محصوالت لوله ارائه داد: دمای اکسترودر 150 درجه سانتیگراد در سطح 1، فشار پشت 0/06 
مگاپاسکال در سطح 1، سرعت 18 متر در ثانیه از سطح 1 و دمای خنک کننده 20 درجه سانتیگراد در سطح 2 

است. به طوری که در انجام تنظیمات دستگاه، نیازی نیست اپراتور تنظیمات متناسب را تخمین بزند.
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پلی  وینیل کلرید  ) PVC(  به عنوان پلیمر ترموپالستیک مصارف گوناگونی از جمله کابل، لوله، الیاف، لمینیت ها و فیلم ها دارد که 
به دلیل سهولت اصالح، کارایی باال و هزینه  تولید پایین آن است.

یکی از مشکالت اصلی PVC، پایداری حرارتی پایین آن نسبت به پلیمرهای دیگر مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی استایرن 
می باشد. پایین بودن پایداری حرارتی  PVC می تواند به حضور باند های ناپایدار C - Cl و C - H یا نقص هایی در زنجیره های پلیمری 
مرتبط باشد.حضور کلر باال و پایداری حرارتی پایین پی وی سی منجر به تشکیل باند های پلی ان مزدوج طی فرایندهای دی 
هیدروکلریدین می شود . بنابراین، هنگامی که PVC در دماهای باال در طول قالب گیری استفاده می شود ناپایدار است و چقرمگی 

پایینی را نشان می دهد.  
 در سال های اخیر کارهای تحقیقاتی زیادی بر روی آماده سازی کامپوزیت های PVC و نانوکامپوزیت با کارایی باال متمرکز شده 
 است. هدف اکثر این مطالعات بهبود پایداری حرراتی پی وی سی بوده است.  به همین دلیل، بسیاری از فیلرها و مواد افزودنی برای 
بهبود خواص پی وی سی از جمله پایداری حرراتی ، بهبود خاصیت خود خاموش شوندگی ،  پایداری مکانیکی ، چقرمگی، سختی و 
پایداری ابعادی استفاده شده است. افزودن نانوفیلرها در ماتریس PVC و تهیه نانوکامپوزیت PVC، روش مفیدی برای افزایش پایداری 

حرارتی PVC است. 
در میان آن ها، نانوذرات اکسید روی ) ZnO( ، به عنوان نانوفیلر غیرآلی، به دلیل خواص ویژه متعدد آن، مانند پایداری شیمیایی 
و حرارتی ، ثابت دی الکتریک پایین ، کاتالیزی ، خواص ضد میکروبی، ضد باکتری ، خواص الکتریکی، نوری ، قیمت پایین، پایداری 
طوالنی  مدت در برابر عوامل محیطی، عدم سمیت و زیست سازگاری در نانو کامپوزیت های پلیمری  مورد استفاده قرار گرفته است. 
افزودن نانوذرات ZnO در ماتریس PVC می تواند خواص حرارتی و مکانیکی و ساختار ضعیف PVC را به دلیل سطح ویژه بزرگ، اندازه 
کوچک و برهمکنش قوی بین سطحی، بهبود بخشد. بنابراین نانوکامپوزیتهای PVC/ZnO به طور گسترده در الستیک ها، الیاف، 
پوشش و کاربردهای دیگر استفاده می شود. PVC به عنوان یک پلیمر به طور ذاتی بازدارنده شعله معرفی شده است، با این حال، در 
برخی کاربردها ، خواص بازدارندگی شعله ضعیفی نشان داده شده است  . بنابراین سنتز نانوکامپوزیت های PVC با مقاومت باال در برابر 
شعله می تواند مفید باشد.  ZnO در ابعاد میکرو و نانو کاندیدای خوبی به عنوان ماده بازدارنده آتش برای پلیمرهای سنتزی مختلف 

1- Chitosan Modified ZnO Nanoparticles

گردآوری و ترجمه:
سهیال غالمعلی پور 

مدیر کنترل کیفیت

 شرکت پرنگار پالستیک

گردآوری و ترجمه:
وحید وحدتی 

مدیر آزمایشگاه شرکت داراکار

در مورد محصوالت نانویی بیشتر بدانیم

از سری مقاله های تاثير نانو مواد
PVCبر بهبود خواص پليمر

نانوکامپوزیت جدید پلی وینیل کلرید ) PVC(  متشکل از پلی آمید آروماتیک
 و نانوذرات اکسید روی )ZnO( اصالح شده با کیتوسان با پایداری حرارتی تقویت شده ،

 نرخ گرمادهی پایین و بهبود خواص مکانیکی
ویراستار علمی : آقای دکتر جعفر خراسانی

چکيده 
و    )CMZN ( کیتوسان  با  اصالح شده   ZnO نانوذرات  حاوی   ، )PVC ( کلرید  وینیل  پلی  نانوکامپوزیت های جدید 
پلی آمید سنتز شده جدید ) PA(  با روش ریخته گری محلول تهیه شدند. در نمونه های مورد مطالعه ، CMZN به عنوان 
تقویت کننده بالقوه با PA و بدون آن استفاده شد. خواص مکانیکی و حرارتی و احتراق نمونه ها مورد مطالعه قرار 
گرفت. در حضور PA، CMZN  یک اثر هم افزایی بر بهبود همه خواص بررسی شده  PVC نشان داد. دمای اتالف ۵ % 
جرمی در نانوکامپوزیت PVC / CMZN - PA که حاوی ۱ % وزنی از هر یک از مواد PA و PZP2 (  CMZN(  است  از C° ۱٩۵ به 
 PVC / CMZN ۱٠4 برای نانوکامپوزیت W/g  به PVC ۱3۱ برای W/g  243  ، افزایش یافت. پیک نرخ آزاد شدن گرما از °C
PA -  که شامل 3 % جرمی از  هر یک از مواد  PA و CMZN  بود ) PZP6(  کاهش یافت بود. نتایج آزمون های کشش 

نشان می دهد، در مقایسه با PVC خالص، مقاومت کششی برای PZP6  از MPa 3۵/4 بهMPa  ۵3/4  افزایش یافت. 
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بوده است . 
با این وجود، نانوذرات ZnO به دلیل انرژی سطحی باال و خاصیت آب دوست، به آسانی مانند دیگر نانوذرات کلوخه می شوند. 
بنابراین اصالح نانوذرات ZnO می تواند منجر به سازگاری و توزیع بهتر نانوذرات و جلوگیری از تجمع نانوذرات در ماتریس پلیمری 

شود. 
بسیاری از ترکیبات آلی حاوی گروه های عاملی مناسب مانند کیتوسان ، به دلیل توانایی در تشکیل پیوند شیمیایی به عنوان عامل 

جفت کننده، برای اصالح سطح نانوذرات ZnO مورد استفاده قرار گرفته اند  . 
عالوه بر این، اصالح شیمیایی گروه های آمینو در کیتوسان منجر به افزایش سازگاری آن با نانوذرات و ماتریس پلیمری می شود 
 . اخیرا تالش های زیادی برای بهبود خواص کیتوسان از طریق ترکیب نانوذرات اکسید فلزی مانند ZnO برای کاربردهای مختلف 
مانند زیست حسگرها ، غشا ، افزایش خواص ضدمیکروبی مواد ، تولید دارو   و غیره انجام شده  است. در نتیجه، نانوکامپوزیت کیتوسان و 
مشتقات آن که حاوی اکسیدهای فلزی اصالح شده هستند، در کاربردهای گسترده ای می توانند به کار گرفته شود  . با این حال، هیچ 

تالشی در مورد توسعه مشتقات کیتوسان اصالح شده با نانوذرات ZnO برای دیگر پلیمرها گزارش نشده است. 
پلی آمیدهای آروماتیک ) آرامیدها( به دلیل کاربردهای فراوان و خواص منحصر به فرد خود از جمله پایداری حرارتی باال، قابلیت 
اشتعال پذیری کم و خواص مکانیکی خوب، گروه های مفیدی از پلیمرهای با کارایی باال بوده اند، اما به دلیل حاللیت کم در آن ها در 
حالل های آلی و دمای ذوب باال، کاربرد آنها محدود شده  است. با این حال، این مشکالت را می توان با تشکیل پیوندهای انعطاف پذیری 
مانند زنجیره های آلیفاتیک ، گروه حجیم در زنجیره جانبی ، حلقه هیتروسیکلیک مانند پیریدین در زنجیره اصلی پلیمر  حل کرد که 

منجر به اختالط بهتر با سایر پلیمرها شده  و دامنه کاربرد آن ها را افزایش می دهد  .
 نانوکامپوزیت های جدید سه جزئی   PVC / ZnO-Polyamide با استفاده از پلی آمید آلیفاتیک - آروماتیک ) PA(  و نانوذرات 
ZnO اصالح شده با کیتوسان ) CMZN( ،  به روش ریخته گری حالل تهیه شدند. اثرات نانوذرات ZnO اصالح شده با کیتوسان به عنوان 

عامل تقویت کننده برای بهبود خواص مخلوط پلی آمید PVC مورد بررسی قرار گرفت. 

2  آزمايش 

2-1- مواد 
نیترات روی، کربنات آمونیوم، کیتوسان، انیدرید تری ملیتیک1، 4 – نیترواستوفنون2، وانیلین 3، استات آمونیوم 4، اسید آدیپیک 5، 
N - متیل - 2 - پیرولیدون ) NMP(  N ،6، دی متیل فرمامید ) DMF( N، N ، 7 - دی متیل استامید ) DMAc( 8 ، پیریدین ) Py( 9  و تری 
 S6558 گرید  )PVC ( از شرکت مرک مورد استفاده قرار گرفتند. پلی وینیل کلراید )Cacl2(  10 و کلسیم کلرید  )TPP ( فنیل فسفیت

از شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ایران تهیه شد. 
2-2- اندازه گیری ها 

 ویسکوزیته پلیمر با غلظت g/L 5 در DMF در دمای 25 درجه سانتی گراد با استفاده از ویسکومتر آبلهود 11  به روش استاندارد 
تعیین شد. 

 mm 5 انجام شد. آزمونه ها با ابعادmm/min  تست کشش در دمای 25 درجه سانتی گراد بر روی دستگاه گوتک12  ، با سرعت
mm x 30 10 با ضخامتmm  0/7 تا mm 0/9 تهیه شدند. زمان پایداری حرارتی آزمونه ها توسط تست کنگو – رد 13تعیین شد.

 با توجه به استانداردISO 182-1  ،  1 گرم از نمونه در لوله ریخته می شود و  کاغذ رد کنگو در لوله قرار داده می شود.  زمانی 
که رنگ کاغذ از قرمز به آبی تغییر می کند به عنوان زمان پایداری حرارتی تعیین شد. 

خواص احتراق با استفاده از کالری متر احتراق در سایز کوچکMCC( 1( ، که یک تکنیک مناسب و نسبتاً جدید است، مورد 
cm3/ 1 در نیتروژن با جریان  °C/s   تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش به شرح زیر بود: در حدود 5 میلی گرم نمونه با نرخ گرمایش
min  80 تا دمای C° 700 گرم شدند. سپس محصوالت تخریب حرارتی بی هوازی بی ثبات قبل از ورود به کوره احتراق C°900 به 
ترتیب با جریان cm3/min 20 گاز  حاوی 20٪ اکسیژن و 80٪ نیتروژن مخلوط شدند.  اندازه گیری ها حداقل در سه نوبت تکرار شد. 
پارامترهای مختلف اندازه گیری شده از MCC مانند نرخ حرارت آزاد شده ) HRR(2 ، حرارت آزاد شده کل ) THR( 3 و ظرفیت آزاد سازی 
حرارت ) HRC(4 ، که از اندازه گیری های کاهش میزان اکسیژن به دست می آیند، با هم ترکیب می شوند و منحنی HRR  به دست می آید.

1-trimellitic anhydride
      2- 4-nitroacetophenone
      3-vanillin

4-acetate ammonium
5-adipic acid

6-N-methyl-2-pyrrolidone (NMP)
7-N,N dimethyl formamide (DMF)
8-N,N-dimethylacetamide (DMAc)
 9-pyridine (Py)
10-triphenyl phosphite (TPP)

11-Ubbelohde
 12-GOTECH
 13-Congo- red test
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 PA 2-3- سنتز
یکی از اهداف اصلی در این تحقیق، سنتز پلی آمید آلیفاتیک - آروماتیک به عنوان یک افزودنی سینرژیک ) با اثر هم افزایی( 
برای بهبود خواص نانوکامپوزیت PVC/ZnO بود. برای سنتز PA های چربی دار - آروماتیک حاوی حلقه پیریدین، روش یازاکی   ) پلی 
میعان فعال شده با تری فنیل فسفیت( در حضور حالل NMP و مقادیر مناسب  TPP / Py /CaCl2 تحت اتمسفر نیتروژن استفاده شد 

. ساختار و خلوص PA سنتز شده با آنالیز عنصری، طیف سنجی FTIR و  H-NMR تایید شد ) تصویر 1( . 
 

PA تصویر ۱ . سنتز

 )CMZN ( اصالح شده با کیتوسان ZnO 2-4- نانوذرات
ZnO 2-4-1- تهیه نانو ذرات

 NO3(2(Zn و   2CO3)NH4(  هر کدام در ml 10 آب دیونیزه حل شدند. محلول نیترات روی به آرامی به محلول کربنات آمونیوم 
اضافه شد. رسوب تهیه شده فیلتر شد و سه بار با آب دیونیزه و اتانول شسته شد و در دمای C°90  به مدت 4 ساعت در کوره خشک 
شد. در نهایت برای بدست آوردن نانوذرات ZnO،  پودر حاصل در دمای  C° 550 به مدت 4 ساعت در یک کوره حرارت داده شد. 

 CMZN 2-4-2-  آماده سازی
محلول انیدرید تری ملیتیک در DMF به آرامی به محلول کیتوسان در آب و اسید استیک اضافه شد و مخلوط در شب در دمای 
اتاق همزده شد. در مرحله بعد، نانوذرات ZnO به مخلوط اضافه شد و به مدت 24 ساعت به شدت هم زده شد و پس از آن توسط 
امواج فراصوت با شدت باال به مدت 40 دقیقه پرتودهی شد. رسوب سفید با مکش فیلتراسیون شد و با محلول 1 % استیک اسید و 

اتانول شسته شد. در نهایت CMZN به دست آمده در یک کوره خال در دمای C° 80  به مدت 12 ساعت فیلتر و خشک شد. 
در این تحقیق، مشتق کیتوسان اسید آمید ) ACD( به عنوان عامل جفت کننده حاوی گروه های کربوکسیلیک اسید برای اصالح 
سطح نانوذرات ZnO استفاده شد. روش تهیه مشتق آمید کیتوسان حاوی گروه های کربوکسیلیک اسید و استفاده از آن به عنوان 

عامل جفت کننده برای اصالح سطح نانوذرات ZnO در تصویر 2 نشان داده شده است. 
 

CMZN تصویر 2.  روش آماده سازی و ساختار

 1- Microscale combustion calorimeter
2- heat release rate

3- total heat release
4- heat release capacity
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 PVC / ZnO - PA 2-5 - آماده سازی نانوکامپوزیت
  )THF(در تصویر 3 نشان داده شده است. تترا هیدروفوران PVC/ZnO - PA روش آماده سازی و ساختار شماتیک نانوکامپوزیت های
  PA  .به عنوان حالل استفاده شد DMF در این مقاله از THF در PA است ولی به دلیل قابل حل نبودن PVC  بهترین حالل برای
و PVC به طور کامل در DMF حل شدند. برای آماده سازی نمونه های فیلم نانوکامپوزیت از روش ریخته گری حالل استفاده شد. 

نسبت های PA و CMZN، که برای نمونه های مختلف استفاده شده اند، در جدول 1 فهرست شده اند.
 

PVC/ZNO-PA تصویر 3 . آماده سازی نانو کامپوزیت 

 .

جدول ۱. فرموالسیون نمونه های مورد مطالعه

3  بحث و نتايج

4-1- پایداری حرارتی 
به طور کلی، در طول حرارت دهی اولیه PVC، اتم های کلرید ناپایدار با آزاد شدن کلرید هیدروژن از ساختار PVC خارج شدند و 
پیوندهای دوگانه مزدوج ایجاد شدند. گاز سمی HCl به طور اتوماتیک تجزیه PVC را به عنوان خود کاتالیست تسریع می کند. یکی 
از مشکالت اصلی در بازیافت مواد PVC، انتشار HCl به عنوان یک گاز بسیار سمی در اتمسفر بوده است  . با ترکیب CMZN و PA به 
طور همزمان در PVC انتظار می رود آزاد شدن HCl به عنوان گاز سمی به تاخیر بیفتد. زمان های پایداری حرارتی  PVC خالص و 
کامپوزیت های PVC، که با استفاده از تست کنگو - قرمز تعیین شده اند، در شکل 4 نشان داده شده اند.  زمان پایداری فیلم PVC خالص 
در دمای S   ، 180°C 170 بود. پایداری گرمایی PZ2  همانند PVC خالص بود در حالی که با ترکیب 6 % جرمی CMZN در ماتریس 
 245 S 235 و S ، PA  با 2 و 6 درصد جرمی PVC 230 ثانیه رسید. زمان پایداری S زمان پایداری حرارتی افزایش یافت و به ،PVC
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ثانیه بود که نشان می دهد  PA می تواند تاثیر بهتری بر بهبود پایداری حرارتی PVC در مقایسه با CMZN داشته باشد. 
زمانی که CMZN و PA به PVC اضافه شدند، زمان پایداری به طور قابل توجهی طوالنی تر شد. زمان پایداری PZP2  و PZP6  در 
 PVC در ماتریس CMZN و PA خالص به ترتیب 318 و 336 ثانیه افزایش یافت. این نتایج نشان داد که حضور همزمان PVC مقایسه با
و فعل و انفعاالت بین مولکولی بین آن ها و زنجیره های PVC ، آزاد شدن HCl را به تاخیر انداخته و زمان پایداری PVC را افزایش داده اند. 

  

شکل 4 . پایداری حرارتی پی وی سی و کامپوزیت های پی وی سی

4-2- ویژگی های احتراق
کالریمتر احتراق در مقیاس میکرو ) MCC( برای مطالعه خواص احتراق مواد پلیمری با مقدار کمی نمونه استفاده شده است  . انتظار 
می رفت که با ترکیب نانوذرات ZnO اصالح شده با کیتوسان به عنوان یک ماده غنی از هیدروکسیل آزاد و PA به عنوان یک پلیمر 
پایدار که انتشار HCl به عنوان یک گاز سمی را ندارد، خواص احتراق PVC را بهبود بخشد. منحنی های HRR ترکیبات PVC، PA و 

CMZN در شکل 5 و 6 نشان داده شده اند.  همچنین داده های MCC ، در جدول 3 فهرست شده اند. 

حداکثر نرخ گرمای  آزاد شده ) PHRR(  مربوط به CMZN و PA به ترتیب 40 و W/g 137 بود ) جدول 3(  که نشان می دهد این 
مواد می توانند کاندیداهای خوبی به عنوان افزودنی بازدارنده شعله برای PVC باشند. همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است 
نمودار HHR مربوط به PVC خالص دو قله نرخ آزاد سازی حرارت ضعیف و تیز را در 40/2 و  w/g 131/6  نشان داد. با این حال، در 
کامپوزیت های PZ2  و PZ6  با مقادیر PHRR؛  W/g 125/9 و  W/g 121/1 بهبود بهتر خواص احتراق مشاهده شده است. با توجه 
به شکل5 ، اولین پیک PHRR  مربوط به PZ2 و PZ6   در مقایسه با PVC خالص کاهش یافت که نشان می دهد  CMZN می تواند به 

ساختار اولفینیک کمک کند و منجر به جلوگیری از انتشار HCl شود.
  PHRR مشاهده شد. مقادیر PHRR بهترین اثر برای کاهش ،PVC به همراه ماتریس PA و CMZN قابل توجه اینکه با ترکیب
PZP2مربوط به  و PZP6  به ترتیب  w/g 119/9  و w/g 4  بود. الزم به ذکر است که اولین پیک نمودار HRR   مربوط به PZP2 در 
مقایسه با PVC خالص کاهش یافت و اولین پیک نمودار HRR مربوط به  PZP6   به طور کامل ناپدید شد که نشان می دهد اولین 
تجزیه PVC و آزادسازی HCl کاهش و یا تاخیر داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک تعامل قوی بین ترکیب CMZN و 

PA با زنجیره ای PVC در PZP2  و PZP6  منجر به بهبود خواص احتراق شده است.

.این نتایج همچنین در سایر پارامترهای MCC مانند THR و HRC مشاهده شد و نشان داد که ترکیب CMZN و PA تاثیر خوبی بر 
بهبود خواص احتراق PVC دارد. نتایج نشان می دهد که CMZN تاثیر بهتری بر خواص احتراق PVC نسبت به PA دارد. THR  پارامتر 
اصلی دیگری برای ارزیابی خطر آتش سوزی است که از ناحیه زیر منحنی HRR محاسبه شد و HRC نیز به عنوان یکی از پارامترهای 
به کار رفته برای پیش بینی خواص احتراق مواد ارائه شده است همچنین مشاهده می شود که PA و CMZN اثرات هم افزایی خوبی بر 
 PVC داشتند. اثرات هم افزایی را می توان به ساختار شیمیایی و گروه های عاملی مختلف در کامپوزیت های PVC روی خواص احتراق
نسبت داد. اجزای مختلف PVC می توانند به بهبود خواص احتراق با توجه به حضور برهمکنش های بین مولکولی بین گروه های عاملی 
به شکل آزاد شدن از ساختار کیتوسان، آزاد شدن CO2 و N2  از ساختار PA در دمای باال و همچنین اثرات جداگانه اجزا کمک کنند. 
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جدول 3. داده های گرماسنجی احتراق ریز مقیاس نمونه ها

 

PZ6 و PZ2 خالص و PVC مربوط به HRR شکل ۵. منحنی

CMZN و PZP6 و PZP2 خالص و PVC مربوط به HRR شکل 6. منحنی

4-3- خواص مکانیکی 
آزمایش های کششی برای مطالعه تاثیر PA و CMZN بر خواص مکانیکی PVC خالص انجام شد. خواص مکانیکی به ساختار نانو 
ذرات و توزیع آن ها در ماتریس پلیمر و همچنین فعل و انفعاالت بین مولکولی بین نانو ذرات و ماتریس پلیمر مربوط می شود. خواص 
مکانیکی فیلم خالص PVC و فیلم های نانوکامپوزیت PVC، از جمله استحکام کششی ) ET( ، مدول یانگ ) YM(  و ازدیاد طول در 
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حداکثر تنش ) EM(  اندازه گیری شد و منحنی های کششی مربوطه در شکل 4 نشان داده شده اند. عالوه بر این، داده های مربوطه در 

جدول 4 فهرست شده اند. 
استحکام کششی و مدول یانگ تمامی نمونه ها در مقایسه با PVC خالص افزایش یافت. با توجه به نتایج قبلی، افزودن نانوذرات 
ZnO منجر به کاهش استحکام کششی فیلم های PVC شد ، در حالی که مقاومت کششی PZ2  و PZ6  بیشتر از PVC خالص بود. این 

می تواند به وضوح با حضور کیتوسان و برهمکنش های آن با نانوذرات ZnO و زنجیره PVC مرتبط باشد. الزم به ذکر است که مقاومت 
کششی نمونه های PVC حاوی PA، بیشتر از مقاومت کششی سیستم های PVC حاوی CMZN بود. که می تواند مربوط به برهمکنش 
و سختی باالی زنجیره های PA در ماتریس PVC باشد . استحکام کششی PP2  و PP6  از MPa 35.46 در PVC خالص به ترتیب به 

MPa 41/15 و  MPa 50/6  افزایش یافت که به ترتیب % 16/04 و% 42/7  بیشتر از PVC خالص بود. 

   PZP6 و  PZ2 همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، می توان نتیجه گرفت که باالترین مقادیر استحکام کششی مربوط به
می باشد که  به ترتیبMPa  48/15 وMPa  53/40 بودند که در حدود % 35.8  و % 50/6  بیشتر از PVC خالص بودند. این نتایج 
نشان می دهد که PA و CMZN اثر هم افزایی خوبی برای بهبود خواص مکانیکی PVC داشته اند. اثر هم افزایی PA و CMZN نیز در 
 1/83  GPaبه ترتیب  PZP6 و  PZP2 بودند نیز مشاهده شد.  مدول یانگ CMZN و PA مدول یانگ نمونه هایی که شامل هر دو عامل

% 27/9 و  % 58/7  درصد بیشتر از PVC خالص بود.  وGPa  2/27  بود که به ترتیب
مقادیر EM همه نمونه ها نیز در جدول 4 آمده است. اضافه کردن 2 % جرمی CMZN منجر به افزایشEM  ترکیبPZ2  شد و از 
2/63 ) برای PVC خالص(  به 3/48 % رسید، اما با افزایش مقدار CMZN تا 6 % جرمی، EM به 2/46 % کاهش یافت. افزایش EM در 
 CMZN باشد. در مقادیر باالتر CMZN خالص، می تواند مربوط به حضور کیتوسان اصالح شده در ساختار PVC در مقایسه با ، PZ2

) جرم 6 %( ، خواص شکنندگی نانوذرات ZnO اثر معکوس در EM داشت. 
ترکیب PA در ماتریس PVC مقادیر EM نمونه های PP2  و PP6  را در مقایسه با PVC خالص افزایش می دهد. این نشان می دهد 
که پلی آمید سنتز شده اثر مثبتی بر بهبود خواص مکانیکی دارد و منجر به افزایش مقادیر EM می شود. این امر می تواند به دلیل 

سازگاری خوب پلی آمید با پی وی سی باشد که منجر به  مقاومت باالی کامپوزیت می شود. 
در  نانوکامپوزیت های PVC/ZnO با PA، در مقادیر  CMZN تا  میزان 1 % جرمی، EM در مقایسه با PVC خالص افزایش یافت، اما 
در اضافه کردن 3 % جرمی CMZN، EM به 2/93 % کاهش یافت. به طور کلی حضور نانوذرات در پلیمرها ممکن است سبب کاهش 
EM فیلم نانوکامپوزیت حاصل به دلیل افزایش خواص تردی پلیمرها شود . حضور نانوذرات ZnO در میزان های باالتر و ماهیت سختی 

آن در فیلم PVC منجر به ترد شدن نانوکامپوزیت PVC شد و EM در مقایسه با PVC خالص کاهش یافت. 

PVC و کامپوزیت های PVC جدول 4. نتایج آزمون کشش

 

PVC و نانو کامپوزیت های PVC شکل ۱8. استحکام کششی
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4  نتيجه گيری 

در این تحقیق، سیستم های نانو کامپوزیت سه جزئی PVC متشکل از نانوذرات ZnO اصالح  شده با کیتوسان ) CMZN(  و پلی آمید 

آلیفاتیک-آروماتیک ) PA( ،  تهیه شدند و خواص حرارتی و مکانیکی مواد حاصل مورد بررسی قرار گرفت. سطح نانوذرات ZnO با 

 PA و بدون  PA همراه با PVC مشتق اسید آمید کیتوسان اصالح شد و به عنوان تقویت کننده بالقوه در سیستم های نانو کامپوزیت

سنتز شده جدید به منظور بهبود خواص نانوکامپوزیت PVC استفاده شد. نتایج نشان می دهد پایداری حرارتی نانوکامپوزیت های 

PVC/ZnO - PA بهبود یافته است.  در مقایسه با پی وی سی خالص، ترکیب 1 % جرمی از هر یک از مواد CMZN و PA منجر به 

افزایش پایداری حرارتی PVC شد. نتایج تست  رد- کنگو  تاخیر در فرآیند آزادسازی HCl از نانوکامپوزیتهای PVC/ZnO - PA در 

مقایسه با PVC خالص را نشان داد. خواص احتراق همه سیستم های PVC توسط کالریمتر احتراق در مقیاس میکرو ) MCC( مورد 

 ، )PHRR ( اثر هم افزایی خوبی برای کاهش نرخ حداکثر آزاد شدن گرما CMZN ، PA بررسی قرار گرفت. مشخص شد که در حضور

کل حرارت آزاد شده ) THR( و ظرفیت آزاد شدن گرما ) HRC(  نانوکامپوزیت های سه جزئی PVC نشان داد. الزم به ذکر است که اولین 

پیک PHRR برای PVC حاوی 3 درصد جرمی از هر یک از مواد CMZN و PA ناپدید شد. این بدان معنی است که فعل و انفعال زیاد 

بین CMZN، PA و PVC منجر به تأخیر در آزادسازی HCl از زنجیره PVC می شود. از مطالعات تست کشش نتیجه گرفته شد که 

سیستم CMZN - PA تأثیر خوبی بر بهبود استحکام کششی و مدول یانگ PVC دارد. بهترین اثر CMZN و PA در استحکام کششی و 

مدول یانگ در سیستم های نانوکامپوزیتی سه جزیی PVC مشاهده شد که شامل هر دو مواد CMZN و PA است. همه این نتایج نشان 

داد که ترکیب CMZN و PA پتانسیل تبدیل شدن به یک افزودنی جدید برای بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و احتراق PVC را دارد. 
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