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رسمقاهل
چند خطی در باب سپاسگزاری از اعضای انجمن 

از چند ماه قبل برنامه ریزى ها آغاز شد. نحوه برگزارى، محل مجمع، زمان، دعوت از اعضا، گزارشات و سایر 
برنامه هاى کارى.

بعد از انجام تمامى هماهنگى ها و دعوت ها از اعضاى انجمن و سازمان هاى مسئول، به یکباره و در اثر اقدامات 
کارشناسانه دولت، همه چیز بهم ریخت و براى مدت 10 روز ارتباط ما با دنیا که هیچ، حتى با کامپیوترهاى 

دفتر هم قطع شد.

بى انگیزگى و دلزدگى صنعتى که سالهاست گریبانگیر صنعتگران این کشور است، یک شبه چند برابر شد و 
دیگر هیچکس حتى یکساعت آینده کار خودش را هم در اختیار خود نمى دید و خیل پاسخ هاى ناامید کننده 
اعضا براى حضور در مجمع و وابسته کردن آن به اما و اگرهاى بسیار، سرتا پاى وجود انجمن را فرا گرفته بود.

تا اینکه سه روز قبل از زمان برگزارى و درآخرین پیگیرى ها، دستهاى توانمند شما اعضاى گرانقدر و گامهاى 
استوارتان در همراهى تشکل صنفى خود، ما را به ساحل آرامش رساند و دوباره، همچون همیشه شاهد حضور 
گرم و  ارزشمند شما بزرگوارانى بودیم که با وجود همه سختى ها و مشکالت، بازهم بر اعتبار صنعت خود 
افزودید و با قدرت یادآور شدید که صنعت تولید لوله واتصاالت PVC شایسته برترین و بهترین جایگاههاست 
چرا که صنعتگران آن، همراهى، همکارى و فرهیختگى را به اعالترین حد آن ارتقا دادند و با حضور 70% خود 

برگ زرینى بر ماهیت و شخصیت این صنعت افزودند.

"دستهایتان توانمند و قدم هایتان گلباران"

که اگر شما نباشید هیچ انجمن و تشکلی معنا نخواهد داشت.

                                                                                             باشید تا انجمن بماند        

فرزانه خرمیان

یادداشت سردبیر
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گزارش های خبری

قیمت گذاری خارج از قواعد رزین PVC به رکود عمیق صنعت منجر می شود
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، انجمن در 
گام اول در نامه ای خطاب به صادق نیارکی مدیر کل دفتر صنایع غیر 
فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان عرضه و نحوه قیمت گذ اری 

PVC ابراز نگرانی کرده است. 
متن نامه به شرح زیر است:

ــه  ــار دیگــر ســناریوی تکــراری کاهــش عرضــه PVC در هفت ب
ــاال  ــن کاهــش در فصــل تقاضــای ب ــاه آغــاز شــد. ای ــان م دوم آب
ــی پایــان  ــازار و دغدغــه ای ب ــرای خریــد، مجــوب التهــاب در ب ب
ــود،  ــف خ ــتای وظای ــن در راس ــد. انجم ــدگان ش ــرای تولیدکنن ب
ــاز کــرد. کــه در  ــط را آغ ــا مســئوالن ذیرب ــات ب ــی و مکاتب رایزن
ادامــه بــه توضیــح بخشــی از تــالش انجمــن تولیدکنننــدگان لوله و 

ــه مــی شــود. ــن بخــش پرداخت ــی وی ســی در ای اتصــاالت پ

کالف پیچیده 
PVC عرضه

جناب آقای دکتر  صادقی نیارکی
مدیر کل محترم دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

PVC موضوع: ابراز نگرانی از میزان عرضه و نحوه قیمت گذاری

 با سالم
احتراماً به استحضار مى رساند، مطابق با بررسى هاى صورت گرفته در خصوص وضعیت عرضه و تقاضاى محصوالت پلیمرى و پتروشیمى در بورس 
کاالى ایران، آمارهاى موجود نشان دهنده آن است که روند عرضه  PVC S65 در آبان ماه، نسبت به مهر ماه سال 98، کاهش چشمگیرى داشته است، 
به نحوى که میزان عرضه، از 10106 تن در هفته دوم مهر ماه به 5504 تن در هفته سوم آبان ماه رسیده است که این امر، کاهش 50 درصدى در عرضه 

این محصول را نشان مى دهد ( پیوست شماره 1 ). 
به نظر مى رسد، این میزان کاهش، در عرضه PVC S65 به منظور مدیریت بازار و ایجاد رقابت کاذب در بورس کاال صورت پذیرفته باشد که موجبات 

کاهش نقدینگى و تضعیف توان خرید این صنعت را فراهم مى آورد. 
 PVC که یکى از گرید هاى استراتژیک و مکمل مصرف در تولیدات لوله و اتصاالت PVC S57 مضاف بر این، مدت هاى مدیدى است، عرضه گرید
مى باشد، با وجود امکان تولید آن در داخل کشور، متوقف شده است و این نقصان، امکان تولید اتصاالت PVC را که در بخش هاى عمرانى، ساختمانى 

و زیرساختى کشور مورد استفاده قرار مى گیرند، از تولید کنندگان سلب نموده است.
از سویى دیگر، همان گونه که مستحضر مى باشید، قیمت پایه محصوالت پلیمرى، جهت عرضه در بورس کاال، بر اساس فاکتور هاى مهم، شامل: 
نرخ هفتگى دالر، در سامانه سنا و قیمت پلیمر ها در بازار هاى منطقه اى تعیین مى گردد. این در حالى است که قیمت ارزىPVC S65 که در تاریخ 
98/08/26، از طرف دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمى، تعیین گردیده، با 9 دالر افزایش، از 707 دالر به 716 دالر در هر تن بالغ گردیده، که 

این میزان افزایش، مغایر با روند کاهشى قیمت PVC در بازارهاى منطقه بوده است
شایان ذکر است قیمت گذارى هایى که خارج از قواعد تدوین شده، براى رزین PVC صورت مى پذیرد، به همراه کاهش عرضه و ایجاد رقابت هاى 

کاذب براى خرید گرید هاى مختلف PVC، رکود حاکم بر این صنعت را عمیق تر خواهد نمود.
پیشنهاد مى گردد به منظور برون رفت از این مشکل پدید آمده، دستور فرمایید نسبت به رعایت کف عرضه و شفافیت در قیمت گذارى، در چارچوب 
دستورالعمل کارگروه، اقدام گردد و این انجمن آمادگى خود را جهت حضور در جلسه کارگروه به منظور هم اندیشى هرچه بیشتر، اعالم مى دارد.                                 
                                  با احترام
                            عباسعلى متوسلیان
                       رئیس هیئت مدیره انجمن
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موضوع عرضه و نحوه قیمت گذاری PVC S65 رسیدگی شود
پس از این نامه نگاری، معاون مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت، در نامه ای خطاب به رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، درخواست 

رسیدگی به مندرجات نامه انجمن را کرد و همچنین خواستار اعالم نتایج موضوع شد.
متن نامه به این شرح است:

 سرکار خانم طهماسبی
رئیس محترم دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

S65 گرید PVC :موضوع

به پیوست تصویر نامه شماره 98.143 مورخ 2 آذر 98 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و ضمایم مربوطه در خصوص کاهش میزان عرضه 
PVC گرید S65 و اعتراض به نحوه قیمت گذاری آن ارسال می گردد. با توجه به مندرجات نامه مذکور، تقاضا دارد دستور فرمایید در اسرع وقت در 

زمینه مورد تقاضا بررسی و اقدام الزم معمول و این اداره کل را از نتایج حاصله ملطع نمایند.
 محسن صفدری
معاون مدیر کل صنایع غیرفلزی

افزایش تقاضای بی رویه برای PVC/ رعایت کف عرضه 
در سه هفته اخیر

ملی  شرکت  دستی  پایین  صنایع  توسعه  دفتر  نوبت  حاال 
پتروشیمی به ریاست مرضیه طهماسبی بود تا وضعیت به وجود 
آمده در بازار PVC را توضیح دهد. طهماسبی  پاسخ زیر را 
برای محسن صفدری معاون مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت 

صمت ارسال کرد:

جناب آقای صفدری
معاون محترم مدیر کل امور صنایع وزارت صنعت ، معدن 

و تجارت     
S65 موضوع: پی وی سی

با سالم
احتراما: بازگشت به نامه شماره 236217 / 60 مورخ 98/09/04 به استحضار می رساند که:

بر اساس آمار موجود در سامانه بورس کاال )جدول پیوست(، عرضه ی گرید S65 پی وی سی در بازه ی 98.06.02 تا 98.08.30 در مقادیر باالتر از کف عرضه 
در بورس صورت گرفته ولی در هفته سوم آبان به علت تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی غدیر مقدار عرضه کاهش نسبی داشته، اما همچنان کف عرضه در 

سر جمع سه هفتگی رعایت شده و مقدار کسری آن در دو هفته بعد جبران گردیده است.

قیمت پایه و پایانی این محصول در بازه زمانی فوق با روند کاهشی حدود 10 درصد مواجه بوده و افزایش یک درصدی قیمت دالری آن در تاریخ 98.08.26 
نسبت به 98.08.19 ناشی از افزایش قیمت جهانی بوده است.

توجه به این مهم ضروری است که الزام پایبندی به تعهد کف عرضه محصوالت در بورس برای شرکت های پتروشیمی همواره از جانب شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و چندین نهاد نظارتی مورد پایش قرار می گیرد در صورتی که تضمینی برای حداقل خرید توسط خریداران وجود ندارد.

این شرایط نامعلوم و کنترل نشده تقاضا و تاثیرپذیری مستقیم آن از افزایش و کاهش نرخ ارز، شرکت های پتروشیمی را با مشکالت زیادی در برنامه ریزی 
تولید و صادرات مواجه ساخته است؛ آن چنان که تا چند هفته گذشته فقط حدود 60 درصد میزان عرضه در بورس، معامله می شد ) به بهانه کمبود نقدینگی( و   
شرکت های پتروشیمی با انباشت محصوالت مواجه بودند، اما در دو هفته اخیر تقاضا به طور بی رویه افزایش یافته و نیازمند اعمال کنترل و نظارت هوشمندانه تر 

نهادهای متولی در وزارتخانه محترم صنعت، معدن و تجارت در راستای پایش تقاضا می باشد.
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استقبال از نظارت بر تقاضای PVC /پیشنهاد برای عرضه 
10 هزار تن برای رفع مشکل دپوی پتروشیمی ها

پس از این که دفتر توسعه صنایع پایین دستی توپ را به زمین 
تولیدکنندگان پاس داد، انجمن در نامه ای به این مقام مسئول 
از پیشنهاد نظارت بر تقاضا استقبال کرد و در ادامه درخواست 
کرد تا با افزایش میزان عرضه، دغدغه دپوی پتروشیمی ها نیز 

به گونه ای حل شود. 

سرکار خانم مهندس طهماسبی
ریاست محترم دفتر توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی 

PVC موضوع: تعادل بخشی در بازار

با سالم
احتراماً پیرو نامه شماره 108/59118-1 مورخ 1398/09/12، ضمن استقبال از پیشنهاد سرکارعالی،در خصوص پایش تقاضا و نظارت هوشمندانه تر 
از طرف نهادهای متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عرض   می رساند، با توجه به تجارب ارزشمندی که کارگروه تنظیم بازار از نحوه عرضه 
و تقاضا در بورس کاال در اختیار دارد، به نظر می رسد اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در خصوص مکانیسم تنظیم گری از طرف مسئولین امر،       

می تواند از بروز تنش در بازار جلوگیری نموده و صنایع پائین دست را در برابر آسیب های مخرب، صیانت نماید. 

 ضمناً به منظور رفع مشکل پیش آمده در سه هفته اخیر و تعادل بخشی به بازار PVC، پیشنهاد می گردد، بر اساس تجربیات این انجمن و سرکارعالی 
از شرایط بازار، در این فصل که تقاضا برای مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان پروفیل، لوله و اتصاالت PVC و ... باال می باشد، میزان عرضه به 
10.000 تن در هفته افزایش یابد و در کنار آن، 3000 تن نیز به صورت سلف، در بورس کاالعرضه گردد، تا شرایط عرضه و تقاضا به حالت پایدار 

بازگشته و از سوئی، معضل دپوی مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی، در این فصل به حالت عادی خود بازگردد.

 پیشاپیش از توجه و مساعدتی که در تأمین نیاز صنایع پائین دست پتروشیمی مبذول می فرمائید، صمیمانه تشکر می نمائیم.
                                                                                                                                بااحترام
                                                                                                                                    عباسعلی متوسلیان                                                                                                                                        
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لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
عرضه   روند  سی،   وی  پی  اتصاالت  و 
مهر  به  نسبت  ماه،  آبان  در   PVC S٦5
ماه سال 9٨، کاهش چشمگیری یافت به 
تن   ١٠١٠٦ از  عرضه،  میزان  که  نحوی 
در  تن   55٠4 به  ماه  مهر  دوم  هفته  در 
هفته سوم آبان ماه رسیده است که این 
امر، کاهش 5٠ درصدی در عرضه این 

محصول را نشان می دهد.

عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن 
با  یاداشتى  در  سى  وى  پى  اتصاالت  و  لوله 
قدردانى از دو تعاونى یاد شده که در این بازار 
اند، نوشته است:  در چند  احساسى وارد نشده 
هفته گذشته، با وجود روند کاهشى قیمت هاى 
شرایط  از  داخلى  هاى  گذارى  قیمت  جهانى، 

حاکم بر بازارهاى جهانى پیروى نکرده است.

روند                          بود:  کرده  اظهار  همچنین  وى 
عادى  شرایط  از  نیز،  بورس  در  ها  عرضه 
برخوردار نیست. وضعیت نگران کننده حاکم بر 
بورس، موجب شد تا انجمن، طى نامه اى دغدغه 
اعالم  وزارت صمت  به  را  تولیدکنندگان  هاى 
کند تا از بازارسازى هاى مخرب، ناشى از عدم 

تنظیم گرى به موقع، در بورس جلوگیرى شود.

در  آمده  بوجود  التهابات  متوسلیان،  گفته  به 
 28 تا  از8  رقابت  آن،  پى  ودر  وتقاضا  عرضه 

براى  درصد   45 باالى  و   65 گرید  در  درصد 
عرضه،  کف  هاى  قیمت  به  نسبت   ،57 گرید 
کاالهاى              سمت  به  را  بازار  آنکه،  بر  عالوه 
پله اى سوق مى دهد، مزیت  بى کیفت و زیر 
رقابتى محصوالت استاندارد در بازارهاى داخلى 

و حتى صادراتى را از بین خواهد برد.

متوسلیان گفت: الزم است همچنان تا تعادل 
و  واقعى  وتقاضاى  عرضه  در  اصولى  بخشى 
همگرایى  روحیه  نماها،  کننده  تولید  شناسائى 
با  و  کرده  حفظ  را  صنعت  این  در  همیشگى 
متولى،  هاى  ارگان  کمک  به  و  مؤثر  پیگیرى 
وتولید  صنعتى  کارخانجات  حقوق  از  بتوانیم 
شرایط  این  در  که  واقعى  و  خدوم  کنندگان 
دشوار، تولید واشتغال کشور را حفظ وحراست 

کرده اند، صیانت کنیم.

دو  و  انجمن  اقدامات  از  اعضا  حمایت 
شرکت تعاونی

الزم به ذکر است که مواضع انجمن و شرکت 
با  ایرانیان  پى وى سى  اتصاالت  و  لوله  تعاونى 

حمایت اعضاى آن روبرو شده است.

انجمن  مدیره  هیئت  عضو  سحرناز  بیژن 
سایر              راه  از  موضوع  این  تا  داد  پیشنهاد  نیز 

تشکل هاى مربتط، پیگیرى شود.

مدیره  هیئت  عضو  زاده  کرباسی  مجید 
شرکت نوین پالستیک ضمن قدردانى از تالش 

هاى انجمن و مدیران عامل دو شرکت تعاونى 
پى وى سى ایرانیان و مجد جى، اظهار کرد: در 
روز دوشنبه یازدهم آبان ماه هیچ گونه موادى 
واقعى  کنندگان  تولید  طرف  از  سى  وى  پى 
لوله و اتصاالت پى وى سى  خریدارى نشده و  
تولید کنندگان فوق هیچ گونه نقشى در التهابات 

موجود در خرید روز جارى ندارند.

وى پیشنهاد داد تا انجمن دوباره نامه اى با امضا 
همه اعضا به وزارت صمت و سازمان بورس با 
هدف مشخص شدن نام خریداران مواد اس 65 

در روز یازده آذر تهیه کند.

کرباسی زاده هدف از این پیشنهاد را روشن 
شدن این مسئله عنوان کرده است که چه کسانى 

در پشت پرده التهابات فوق قرار دارند.

نیز  پولیکا  حسین کیمیا مدیر عامل شرکت قم 
شناسایى  از  انجمن،  هاى  پیگیرى  به  اشاره  با 
خریداران غیر واقعى اظهار اطمینان کرد. وى نیز 
حمایت خود را در همراهى و همکارى با انجمن 

اعالم کرد.

ابراز  و  انجمن  نامه  از  پس  است  ذکر  به  الزم 
قیمت  نحوه  و  عرضه  میزان  به  نسبت  نگرانى 
گذارىPVC S65، معاون مدیر کل صنایع غیر 
فلزى وزارت صمت، در نامه اى به رئیس دفتر 
خواستار  پتروشیمى  دستى  پایین  صنایع  توسعه 

پیگیرى موضوع و اعالم نتیجه آن شد.

خودداری دو تعاونی از خرید 
مواد اولیه / تاکید بر شناسایی 

شدن خریداران غیر واقعی

تعاونی های شرکت تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان 
و تعاونى مجد جى از خرید مواد اولیه در هفته دوم آبان ماه، براى جلوگیرى از 
التهابات بازار خوددارى کردند. پرسش اعضاى انجمن این است که چه کسى 

یا کسانى پشت پرده التهابات بازار هستند.
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هفته دوم آبان که کمبود عرضه PVC موجب التهاب در بازار شده بود، 
7 شرکت در مجموع 2 هزار و 770 تن از 5504 تن PVC S65 عرضه 

شده در بورس کاال را خریدارى کردند.

اتصاالت                         و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
پی وی سی، روند عرضه  PVC S٦5 در آبان ماه، نسبت 
به مهر ماه سال 9٨، کاهش چشمگیری یافت، به نحوی که 
میزان عرضه، از ١٠١٠٦ تن در هفته دوم مهر ماه به 55٠4 
امر، کاهش 5٠  این  ماه رسید که  آبان  تن در هفته سوم 

درصدی در عرضه این محصول را نشان می دهد.

وى  پى  اتصاالت  و  لوله  انجمن  اعتراض  موجب  مسئله  این 
تعاونى                                              دو  که  جایى  تا  شد  صنعت  این  تولیدکنندگان  و  سى 
پى وى سى ایرانیان و مجد جى براى جلوگیرى از التهاب بازار از خرید                                    

پى وى سى خوددارى کردند.

این در حالى است که 7 شرکت 2770 تن از S65 عرضه شده در بورس 
کاال را خریدارى کردند.

مسئله  دیگر  بار  پتروشیمى  ملى  تا شرکت  شد  موجب  فوق  موضوع 
نظارت بر تقاضا را مطرح کند هر چند که تا کنون مشکل اصلى دیگر 
یعنى کاهش مقطعى عرضه پى وى سى در فصل پر تقاضاى آن حل 

نشده است.

بیش از 50 درصد
PVC S65 به هفت شرکت 

فروخته شد
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مجمع عمومی و فوق العاده انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی با انتخاب هیئت مدیره جدید دوره نهم و تصویب 

تغییرات اساسنامه به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، مجامع عادی و 

فوق العاده انجمن سه شنبه 5 آذر ١٣9٨ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

بـه روز رسـانـی اسـاسنامـه در مـجمـع فـوق الـعاده

ابتدا انتخاب هیئت رئیسه مجمع براى مجمع فوق العاده صورت گرفت که آقایان علی صالحی عال، جعفر خراسانی، کمال کاوه، محمد ترابی 
و محمود سرلک در جایگاه هیئت رئیسه نشستند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده شامل ٢ بند زیر بود:

1. تصویب تغییرات و به روز رسانى اساسنامه انجمن طبق فرمت جدید وزارت کار و اتاق ایران

2.  تعیین حق عضویت سال 1398

بر اساس این گزارش متن تغییرات اساسنامه با حضور نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعى و اتاق بازرگانى مورد بررسى قرار گرفت. در این بخش 
فرزانه خرمیان به توضیح تغییرات و لزوم هماهنگى با اساسنامه هاى تیپ وزارت کار و اتاق بازرگانى پرداخت.

همه تغییرات مورد اساسنامه در مجمع فوق العاده به تصویب حاضران رسید.

پیش از تصویب تغییرات اساسنامه عباسعلى متوسلیان رئیس هیئت مدیره دوره هشتم انجمن به شرایط دشوار اقتصادى حاکم بر کشور پرداخت. وى 
در این زمینه و براى پیشبرد اهداف صنعت، خواستار همگرایى هر چه بیشتر اعضا شد.

همچنین آقای علی صالحی عال از پیشکسوتان و بنیانگذران انجمن، در سخنان کوتاهى به سابقه تاسیس انجمن پرداخت و گفت: اکنون پس از 25 
سال از فعالیت این تشکل صنفى، تالش ها به نتیجه رسیده است و انجمن خدمات مناسبى ارائه مى دهد.

انتخابات هیئت مدیره و تغییرات اساسنامه انجمن 
در بیست و پنجمین سال تاسیس
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در مجمع عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی چه 
گذشت؟

بخش دوم برنامه به برگزارى مجمع عمومى عادى اختصاص داشت که دستور 
جلسه این بخش به شرح زیر بود:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونى انجمن

تصویب گزارشات هیئت مدیره انجمن و بازرس

تعیین روزنامه کثیراالنتشار

تعیین مبلغ تنخواه گردان

رأى گیرى و انتخاب اعضاى هیئت مدیره دوره نهم و بازرس

سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى باشد.

بر اساس رویه، ابتدا هیئت رئیسه مجمع انتخاب شدند که متشکل بود از آقایان:

علی صالحی عال )رئیس(

جعفر خراسانی )نایب رئیس(

محمد ترابی )ناظر(

محمود سرلک )ناظر(

حسین رجالی  )منشی(

کوتاهى                سخنان  در  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  متوسلیان  عباسعلی 
فعالیت هاى این دوره از انجمن را در دو قالب برنامه هاى زیرساختى و نتایج 

عملکردى در بخش هاى مختلف بیان کرد.

رئیس هیئت مدیره دوره هشتم انجمن لوله و اتصاالت پى وى سى ضمن ارائه 
انجمن،  تخصصى  هاى  کمیسیون  و  ها  کارگروه  فعالیت  به  آمارى  گزارش 
و  بردارى  نمونه  ها،  نمایشگاه  در  حضور  و  آموزشى  هاى  همایش  برگزارى 

عملکرد روابط عمومى اشاره کرد.

در ادامه برنامه محمد علیپور بازرس انجمن، گزارش مالى را ارائه داد که به 
تصویب حاضران رسید.

مجمع عمومى عادى، روزنامه ابرار را به عنوان روزنامه رسمى انتخاب کرد.

منتخبان دوره نهم هیئت مدیره

در ادامه انتخابات براى دوره نهم هیئت مدیره انجمن برگزار شد که کاندیداها 
به این شرح بودند؛ آقایان: محمدتقی غیاثی، عباسعلی متوسلیان، محمدحسن 
خرازی، داود فارسی، بیژن سحرناز، علی جنترانی، مهدی اخالص، منصور 

قدیمی و فریدون داورپناه. 
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اسامى کاندیداهاى بازرسى: محمد علیپور و علی اکبر رشیدی. 

پس از راى گیرى نتایج به شرح زیر اعالم شد:

1 عباسعلى متوسلیان 62 راى (عضو اصلى)

2 بیژن سحرناز 59 راى(عضو اصلى)

3 داود فارسى 39 راى (عضو اصلى)

4 منصور قدیمى 39 راى (عضو اصلى)

5محمد حسن خرازى 36 راى (عضو اصلى)

6 محمدتقى غیاثى 34 راى (عضو على البدل)

7 مهدى اخالص 25 راى (على البدل)

منتخبین بازرسی

1 محمد علیپور 52 راى (بازرس اصلى)

2 على اکبر رشیدى 7 راى (بازرس على البدل)

چند برگ از یک دفتر

در این مجمع گزارش 3 سال عملکرد هیئت مدیره انجمن در قالب فیلمى با 
عنوان «چند برگ از یک دفتر» به نمایش درآمد. 

این فیلم توسط روابط عمومى انجمن در 24 دقیقه تهیه و تولید شده بود و 
گویندگى متن آن را فاطمه میرزایى بر عهده داشت. 

فیلم از 8 بخش شامل؛ هیئت مدیره در یک نگاه، کمیسیون ها و کارگروه 
هاى تخصصى، رصد بازار، نمونه بردارى، مستندسازى پروژه ها، همایش و 
انتشار نشریه، از سمینارهاى منطقه اى تا همایش هاى ملى و روابط عمومى، 

تشکیل شده بود. 
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تـقدیـر از 
پیشکسـوت و بـرگزیدگان

کـمیته علمی انجـمن لـوله و اتـصاالت

تاسیس  سال  پنجمین  و  بیست  مناسبت  به 
انجن لوله و اتصاالت پى وى سى از آقای 
صنعت  پیشکسوت  عال  صالحی  علی 
PVC تجلیل شد. همچنین مراسم تقدیر 
از همکاران موثر انجمن در بخش علمى با 

شعار «اثر تو، بى انتهاست» برگزار شد.

اتصاالت  و  لوله  انجمن  گزارش  به 
آذر   5 گذشته  روز  سی،  وی  پی 
عادی  عمومی  مجمع  در   ،١٣9٨
انجمن که در بیست و پنجمین سال 
تاسیس آن برگزار شد، در یک برنامه 
از پیشکسوت صنعت لوله و اتصاالت 
پی وی سی و همکاران موثر انجمن 

در بخش علمی قدردانی شد.

 شش دهه خدمت به صنعت ایران زمین

علی صالحی عال، چهره اى آشنا در صنعت ایران است. او در اوایل دهه 40 اولین کارخانه تولید لوله 
و اتصاالت پى وى سى را با نام «پلى وینا»، پایه گذارى کرد.

اتصاالت                       و  لوله  هنوز  دوره  آن  گوید:  مى  ونک»  تا  ویال  «از  کتاب  در  خود  خاطرات  در  وى 
پى وى سى در ایران شناخته شده نبود. یک کارخانه پولیکا وجود داشت که متعلق به آمریکایى ها 

بود اما محصوالت آن در بازار وجود نداشت.

صالحی عال در طول این سال ها به فعالیت صنعتى و تولیدى خود ادامه داد. وى همچنین یکى از بنیان 
گذاران انجمن صنفى تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى در سال 1373 بود. اما چه ضرورتى 
موجب ایجاد این تشکل صنفى شد؟  صالحى عال پاسخ مى دهد: به دلیل این که اندیشه هاى حاکم در 
آن دوره علیه تولیدکنندگان بود، در آن هنگام ما براى مواد اولیه مشکل داشتیم. پیگیرى این مشکل 
باید توسط بخش خصوصى انجام مى شد و ما این کار را آغاز کردیم؛ به عبارت دیگر انجمن در 
ابتدا با دو هدف رفع مشکل واحدهایى که در اوایل انقالب مصادره شده بودند و تسهیل تامین مواد 

اولیه شکل گرفت.

گزارشات مجمع سالیانه انجمن
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 اکنون ٢5 سال از تاسیس انجمن سپری شده و بنا به گفته 
خود  شکوفایی  دوران  به  انجمن  صنعت،  پیشکسوت  این 

رسیده است.

انجمن در مجمع عمومی خود که در دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار شد از این پیشکسوت صنعت تجلیل کرد.

معرفی همکاران موثر در بخش علمی

همچنین انجمن امسال چند همکار موثر خود در بخش علمى را با شعار 
«اثر تو، بى انتهاست» معرفى و از آنها تجلیل کرد.

بر اساس این گزارش، رویه انتخاب افراد موثر در سال جارى بر خالف 
رویه سال هاى گذشته بر اساس ضوابط و معیارهایى تعیین شده انجام 
نیز مربوط به خود اظهارى بود.  گرفت که در کنار آن بخشى از آن 
افرادى که موفق به کسب باالترین امتیاز شدند به شرح زیر معرفى و از 

آنها قدردانى شد.

 

آیدا کرمی نفر برتر اول، مدیر کنترل کیفیت شرکت آذر لوله

اسرین مرادیان نفر برتر اول، مدیر کنترل کیفیت شرکت نیک پلیمر 
کردستان

سمیه صالحی نفر برتر دوم، مدیر کنترل کیفیت شرکت پارس پولیکا

پریسا جهانمرد، نفر برتر سوم، کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت 
داراکار

بخش خود اظهاری

علیرضا مینویی، مدیر کنترل کیفیت شرکت صبا لوله زنجان

گزارشات مجمع سالیانه انجمن
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مـجموعه تصاویـر
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 PVC در اولیــن جلســه هیئــت مدیــره دوره نهــم انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی ضمــن مشــخص شــدن ترکیــب هیئــت مدیــره، دربــاره عرضــه
در هفتــه هــای اخیــر بحــث و بررســی صــورت گرفــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی انجمــن در 5 آذر 
١٣9٨ و انتخــاب هیئــت مدیــره جدیــد، امــروز ١٨ آذر ١٣9٨ اولیــن جلســه هیئــت مدیــره دوره نهــم انجمــن تشــکیل شــد.

ترکیب هـیئت مـدیره دوره نـهم 
pvc مشخص شد/ بحث درباره عرضه

 
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــن جلس ــتور ای دس

ــود: ب

● نگاهــی بــه برگــزاری مجمــع پایــان ســال 97 
و برنامــه هــای پیرامــون آن

ــره دوره  ــت مدی ــای هیئ ــمت اعض ــن س ● تعیی
نهــم

● بررســی امــکان بازدیــد از یکی از پتروشــیمی 
هــا، بــا توجــه بــه پیشــنهاد مطــرح شــده در 

ــرای آن ــوه اج ــع و نح مجم
و  تخصصــی  هــای  کمیســیون  بازنگــری   ●
فراخــوان مجــدد جــذب همــکار کمیســیون هــا

● سایر موارد
 

ــره دوره  ــت مدی ــب هیئ ــن ترکی تعیی
نهــم

در ایــن جلســه اعضــای منتخــب، ترکیــب 
جدیــد هیئــت مدیــره را مشــخص کردنــد.

ــلیان  ــعلی متوس ــزارش عباس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره، بیــژن ســحرناز 
نائــب رئیــس و  محمدحســن خــرازی بــه عنوان 

خزانــه دار، تعییــن شــدند.
 

PVC وضعیت بازار
ــن  ــده در ای ــرح ش ــای مط ــوع ه ــی از موض یک
جلســه، مســئله عرضــه هــای PVC در بــورس 
ــای  ــه ه ــادی در هفت ــش زی ــه کاه ــود ک کاال ب

ــان مــاه داشــت. ــه دوم آب ــژه هفت ــه وی ــر ب اخی
ــرای جلوگیــری از بازارســازی  هیئــت مدیــره ب

ــای  ــی، هماهنگــی ه ــت غیرمنطق کاذب و رقاب
ــان و  ــی وی ســی ایرانی ــی پ ــا دو تعاون الزم را ب

مجــد جــی، انجــام داد.
ــات  ــا و اقدام ــم ه ــاس تصمی ــر اس ــن ب همچنی
صــورت گرفتــه مقــرر شــد تــا رقابــت بــه بیــش 
از 7 درصــد نرســد. بــرای همیــن موضــوع 
ــط  ــای ذیرب ــا ارگان ه ــای الزم ب ــی ه هماهنگ

ــد. ــام ش انج
 

اعضای حاضر در نشست
بودنــد  ایــن نشســت عبــارت  حاضریــن در 
از آقایــان؛ عباســعلی متوســلیان، بیــژن 
ــن  ــی، محمدحس ــور قدیم ــحرناز، منص س
خــرازی، داود فارســی و خانــم فرزانــه 

خرمیــان.

گزارش های خبری
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گزارش های خبری

کلیه وزارتخانه ها مکلف هستند ضمن هماهنگی با تشکل ها و انجمن های تولیدی، برای عدم افزایش نرخ، از نیروهای تحت پوشش برای رصد بازار 
استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، کارگروه تنظیم بازار با موضوع عدم افزایش نرخ، موضوع زیر را 
تصویب کرد:

با عنایت به بند 18 تصمیمات پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در 27 آبان 1398، مبنی بر این که »کلیه وزارتخانه ها و معاونت های تخصصی 
وزارت صنعت و سازمان های صنعت 31 استان مکلف هستند ضمن انجام هماهنگی با تشکل ها و انجمن های تولیدی و خدماتی تحت پوشش برای عدم 
افزایش نرخ، از نیروهای تحت پوشش برای کمک به رصد و پایش بازار و انجام بازرسی ها استفاده کنند« تقاضا دارد در خصوص اجرای بند فوق الذکر 

اهتمام الزم معمول و گزارش اقدامات جهت انعکاس به کارگروه تنظیم بازار به این اداره کل اعالم شود.

محسن صفدری
معاون مدیر کل صنایع غیرفلزی

الزام وزارتخانه ها و 
تشکل ها برای رصد بازار 
با هدف عدم افزایش نرخ
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* 6 دوره نمونه برداری سراسری از بازار لوله واتصاالت فاضالبی
*  تعداد  کل نمونه های آزمون شده:  534 نمونه

*  جمع حدودی هزینه های نمونه برداری: سه میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون ریال) 3،163،000،000 ریال(
*  هزینه حدودی خرید نمونه وحمل:  539 میلیون ریال

*  هزینه کل انجام آزمون ها: یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال) 1،140،000،000 ریال(
*  هزینه کل انتشار نتایج: یک میلیاردو هشتصد میلیون ریال ) 1،800،000،000 ریال(

 تعداد رد شده در
آزمون درصد فیلر

 تعداد اتصاالت
مورد تایید

 تعداد لوله مورد
تایید

 تعداد کل نمونه جمع آوری شده)لوله
)و اتصاالت

دوره

24 ---- 5 50 نمونه لوله دی ماه 94

25 23 24 73 مرداد 95

26 اتصاالت 47 لوله

23 33 37 111 آبان 9٦

51 اتصاالت 60 لوله 

14 44 37 101 خرداد 97

50 اتصاالت 51 لوله

9 36 32 87 آذر97

44 اتصاالت 43 لو له

9 43 41 102 مرداد 9٨

52 لوله

ارزیابی انطباق محصوالت ساختمانی

از جملــه اهــداف اصلــی ایــن طــرح، تغییــر نــگاه بــازار و  مصــرف کننــدگان بــه ســمت اســتفاده از محصــوالت اســتاندارد 
و فرهنــگ ســازی خریــد و مصــرف محصــول بــا کیفیــت به جــای محصــوالت زیرپلــه ای در بیــن بنکــداران و مغــازه داران 
اســت کــه تــداوم طــرح و برنامــه هــای حمایتــی و پیــش بینــی شــده بــرای آن مــی توانــد در ایــن تغییــر نگــرش و تقویــت 

بــازار محصــوالت بــا کیفیــت موثــر باشــد.

گزارش های خبری
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گزارش های خبری
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شماره تلفن واحد تولیدینام تجاریاستان محل تولید

آذربایجان شرقی
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهان پالست

اصفهان

8-32359266-031آویسا لوله جی

7-35565205-031برج پلیمر

1-45488370-031پارس زنده رود پالست

46412859-031پارسانا پلیمر

42290609-031پلیکا پلیمر اصفهان

10-22695503-021پلیمر گلپایگان

35720000-031پی وی سی صبا

35556060-031تابان پولیکا

5-57248242-031تک ستاره گلپایگان

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلین لعل

2-57248150-031لوله گستر گلپایگان

20-46412710-031ناردین پلیمر 

35598655-031نگاه نگین

4-35492111-031نوین پالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز

تهران
3-56545401-021پارس پولیکا

56220208-021صنایع پلیمر سمند

56457889-021لوله گستر خادمی

8-37271606-051پلیمر توسخراسان رضوی

خوزستان
9-32907700-061پیشگام پالست اهواز

7-32278965-061شیلنگ و لوله خوزستان

9-32221747-024صبا لوله زنجانزنجان

فارس
8-38254557-071ایمن لوله

3-38309001-071پلیمر پارس

40-36307536-071سپیدان بسپار

88014915-021کاسپین پلیمرقم

6-66193854-021رونا پلیمرکردستان

کرمانشاه
8-38228647-083اورامان غرب

34733539-083الوین پالست

46373285-086پلیمر یاسمرکزی

32665669-081پلی سیناهمدان

یزد
35252679-035صنایع پالستیک یزد

35274568-035کارا لوله یزد

37272549-035یزد پولیکا

نتایج مربوط به دوره ششمین نمونه برداری  .  نیمه دوم سال ١٣9٨

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

دفتر انجمن تولیدکنندگان پی وی سی
تلفن:              021-88786609-10
w w w . p v c - a s s o . i r

لوله
 لیست لوله هاى U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  9٨/١٢/٢9  

)به ترتیب حروف الفبا(
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شماره تلفن واحد تولیدینام تجاریاستان محل تولید

آذربایجان شرقی
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهان پالست
32723225-044کند پالستآذربایجان غربی

اصفهان

8-32359266-031آویسا لوله جی
1-45488370-031پارس زنده رود پالست

46412859-031پارسانا پلیمر
10-22695503-021پلیمر گلپایگان
35720000-031پی وی سی صبا

35556060-031تابان پولیکا
5-57248242-031تک ستاره گلپایگان

33134-031داراکار
57248108-031گلسارپلیمرپاد

2-57248150-031لوله گستر گلپایگان
7-35565205-031مدل پالستیک
20-46412710-031ناردین پلیمر 

35598655-031نگاه نگین
4-35492111-031نوین پالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز

تهران

3-56545401-021پارس پولیکا
55638112-021پلی رام برتر

56220208-021صنایع پلیمر سمند
65226406-021گل پلیمر رشیدی
55572819-021لوله سازان رزاقی

9و56236382-021یزدان
8-37271606-051پلیمر توسخراسان رضوی

خوزستان
9-32907700-061پیشگام پالست اهواز

7-32278965-061شیلنگ و لوله خوزستان
9-32221747-024صبا لوله زنجانزنجان

سمنان
33653517-023سنا پلیمر

2-33652560-023سمنان پویش
40-36307536-071سپیدان بسپارفارس

88014915-021کاسپین پلیمرقم
6-66193854-021 نیک پلیمرکردستان

کرمانشاه
8-38228647-083اورامان غرب
34733539-083الوین پالست

46373285-086پلیمر یاسمرکزی

یزد
5-37272362-035یزد پلیمر
37272549-035یزد پولیکا

نتایج مربوط به دوره ششمین نمونه برداری  .  نیمه دوم سال ١٣9٨

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

دفتر انجمن تولیدکنندگان پی وی سی
تلفن:              021-88786609-10
w w w . p v c - a s s o . i r

اتصاالت
 لیست اتصاالت U-PVC مورد تایید

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پى وى سى
 اعتبار تا  9٨/١٢/٢9
)به ترتیب حروف الفبا(
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گزارش های خبری

شرکت های مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی در بخش ساختمان به همراه یک مطلب علمی با عنوان روش های 
اتصال لوله های UPVC در آخرین شماره پیام ساختمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، انجمن در راستای فرهنگ سازی و ترویج محصوالت 
پی وی سی در بخش ساختمان، اقدام به انتشار فهرست مورد تایید در بخش ارزیابی انطباق محصوالت ساختمانی در 

نشریه پیام ساختمان کرد.
این اقدام بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته انجمن با این رسانه انجام شد.

عالوه بر این فهرست، یک مطلب علمی که توسط انجمن تهیه شده بود و در ادامه آن را مشاهده می کنید، در این نشریه انتشار یافت. 

انتشار فهرست
تاییدشدگان محصوالت 

پی وی سی در نشریه پیام ساختمان
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  EPD نرم افزار همیشه پردازنده هاى فشرده و اختصاص داده شده به طراحى نیست. هدف از
ارائه اطالعات زیست محیطى کمى در مورد چرخه عمر یک محصول به منظور تسهیل در 
مقایسه زیست محیطى بین محصوالت است. در عصر گوشى هاى هوشمند، تعدادى برنامه 
براى کمک به اکسترودرها براى بهبود کارکرد وجود دارد. Pipelife برنامه اى را توسعه 
داده که به اکسترودرهاى PVC براى انجام ارزیابى چرخه عمر محصوالت کمک مى کند و 
 Pipelife یک اعالمیه زیست محیطى محصول را تولید مى کند. الویر بانرت مدیر داخلى در
گفت: به عنوان یک عضو فعال انجمن لوله و اتصاالت پالستیکى اروپا(Teppfa) ما یک 
مطالعه مستقل براى ارزیابى اثرات زیست محیطى یک سیستم لوله در طول آنالیز چرخه 
حیات(LCA )راه اندازى کردیم.یک آنالیز چرخه حیات مى تواند مزایایى مانند کاهش   
دى اکسید کربن با لوله هاى پالستیکى را تعیین کند . محاسبه گر EPD مى تواند این نتایج 
را در یک مسیر ساده و قابل درك مشهود کند. نرم افزار آنالیز چرخه حیات شامل استخراج 
مواد خام،تولید مواد و خود محصول، کاربرد،دفع و بازیافت است. مزیت دیگر این برنامه 
این است که کار کاغذى را کاهش مى دهد زمانى که پایدارى محصول را نشان مى دهد و 
با دیگر مواد مقایسه مى شود. این برنامه 18EPD را در کاربردهاى مختلف محصول پوشش 
مى دهد که محاسبه گر EPD-Pipelife نامیده مى شود و در دو نسخه Ios و اندروید در 
دسترس است. براى دانلود این نرم افزار از اپ استور مى توانید از لینک زیر استفاده کنید. 
https://itunes.apple.com/cv/app/pipelife-epd-calculator/id989794425?mt=8

 ،Pipelife  نرم افزار
اعالمیه زیست محیطى 
محصول(EPD) براى 

PVC را محاسبه مى کند

ترجمه و تنظیم

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

تازه ها
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افزایش مقاومت سایشى 
سیلندر و مارپیچ 

سیلندر و مارپیچ ها اولین قطعاتى هستند که در فرایند دهى پالستیک ها دچار 
سایش و خوردگى مى شوند. براى افزایش مقاومت سایشى آنها باید تمهیداتى 

صورت گیرد.

شرکت Nodson xaloy Europe آلیاژى ساخته که مقاومت سایشى و خوردگى را 
افزایش داده و در نتیجه سبب افزایش طول عمر آنها مى شود.

به سایر  بیشتر کروم آن نسبت  بیشتر آلیاژ X220 میزان  مهمترین عامل مقاومت 
آلیاژهاست، که بنابه اظهار آن شرکت بیش از میزان استاندارد اروپاست. (نمودار 2 
را مشاهده کنید).این آلیاژ داراى سختى بیشترى نیز هست که در حدود 64 تا 69 
 X200 بوده، در حالى که در حالت معمول و براى نوع Rockwell HRC در مقیاس

آن شرکت، 58 تا 65 است.

در آزمون غوطه ورى در اسید، آلیاژ X220 در اسید سولفوریک نسبت به سایر 
اسید  در  بهبود  میزان  این  و  است  داشته  بهبود   %55 از  بیش  اروپایى  آلیاژهاى 

هیدروکلریک، حدود 44% بوده است.

بنابه اظهار مدیر بازرگانى این شرکت، آلیاژهاى جدید ساخته شده سبب بهبود 
تولید و همچنین بهبود کیفیت محصول نیز شده اند، چرا که تا مدت طوالنى فاصله 
بین مارپیچ و سیلندر در حد استاندارد باقى مى ماند. براى سطح داخلى سیلندر از 

آلیاژ با سختى باال استفاده مى شود. 

درکاربردهاى عمومى، معموال از آلیاژ پایه آهنX200 و آلیاژ پایه آهن – کروم 
X220 استفاده مى شود که در تولید رنج وسیعى از پلى الفین ها، استایرن و سایر 

رزین ها در محدوده فیلر تا 15% کاربرد دارند.

براى وینیل، فلوئوروپلیمرهاى خاص و سایر رزین هایى که خورنده تر هستند، باید 
از آلیاژ X306 نیکل – کبالت استفاده شود. آلیاژ X800 پایه کاربیدتنگستن/ نیکل 
نیز مقاومت سایشى و خوردگى بسیار باال براى رزین هاى با فیلر باال و پلیمرهاى 

مهندسى در دماهاى باال را فراهم آورده است.

نمودار 1- میزان خوردگی به مدت 3 ساعت در اسیدسولفوریک با غلظت %70

X220 نمودار2- مقایسه میزان کروم در  آلیاژهای استاندارد اروپایی و
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بازار جهانى لوله هاى
PVC  تا سال 2025 به 

114.32 میلیارد دالر
مى رسد

ــی رود کــه  ــد منتشــر شــده توســط فیورمارکــت، انتظــار م ــق گــزارش جدی طب
بــازار جهانــی لولــه هــای  PVC از 62.43 میلیارد دالر در ســال 2017 بــه 114.32 
میلیــارد دالر در ســال 2025  برســد کــه معــادل بــا رشــد مرکــب ســاالنه %7.86 
در دوره پیــش بینــی شــده ی 2018 تــا 2025 اســت. لولــه هــای PVC از طریــق 
اکســتروژن بــه صــورت ترکیــب پلــی وینیــل کلرایــد بــا چندیــن افزودنــی تولیــد 
ــت  ــیمیایی، دوام و بازیاف ــت ش ــل مقاوم ــه دلی ــای  PVC ب ــه ه ــوند. لول ــی ش م
مجــدد ترجیــح داده مــی شــوند و بــه دلیــل مقاومــت در برابــر خوردگــی، مقــرون 
ــاال        ــر ب ــول عم ــان، ط ــب آس ــعله ، نص ــر ش ــت در براب ــودن ، مقاوم ــه ب ــه صرف ب
مــی توانــد جایگزینــی بــرای لولــه هــای فلــزی و بتنــی در ســاختمان هــا همچنیــن 
در بخــش صنعتــی باشــد. بنابرایــن شهرنشــینی ســریع و رشــد ایــن بخــش عواملــی 
اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود بــازار جهانــی لولــه هــای  PVC رونــق بگیــرد.

پیــش بینــی مــی شــود کــه لولــه هــای  PVC در بخــش آبرســانی بــا رشــد مرکب 
ســاالنه 9.92% در ســال هــای 2018-2025 رشــد یابد.

 لولــه هــای  PVC در کاربردهــای فاضالبــی، آبرســانی، آبیــاری، گازرســانی و 
غیــره اســتفاده مــی شــود. لولــه هــای  PVC بــه دلیــل دوام، نصــب آســان و قیمت 
پاییــن بــه طــور گســترده ای ترجیــح داده مــی شــوند. بــا ایــن حــال  عواملــی ماننــد 
ــع آب در  ــای توزی ــروژه ه ــذاری در پ ــرمایه گ ــش س ــریع و افزای ــینی س شهرنش
کشــورهای در حــال توســعه در سراســر جهــان بخــش آبرســانی را بــرای دســتیابی 
بــه بیشــترین میــزان نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه  9.92% در طــول دوره 2018 تــا 

2025 ســوق مــی دهــد.
بخــش ســاخت وســاز بــه عنــوان بزرگتریــن بخــش بــا ســهم 34.46% از درآمــد 
ــاخت  ــاورزی، س ــی ،کش ــر نهای ــت کارب ــد. صنع ــر ش ــال2017 ظاه ــازار در س ب
و ســاز، تلــکام و غیــره را شــامل مــی شــود. لولــه هــای  PVC بــه طــور          
گســترده ای بــرای لولــه کشــی و انتقــال فاضــالب در صنعــت ســاختمان ســازی 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. پیــش بینــی مــی شــود کــه بخــش کشــاورزی بــا 
ــش ســرمایه گــذاری در  ــی رود افزای ــد. انتظــار م ســرعتی یکنواخــت رشــد کن
زمینــه توســعه زیرســاخت هــای آبیــاری در کشــورهای در حــال توســعه جهــان، 

ــن افزایــش رشــد باشــد. ــی محــرک ای عامــل اصل
http://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/12/
1900232/0/en/Global-PVC-Pipes-Market-is-Expected-to-
Reach-USD-114-32-Billion-by-2025-Fior-Markets.html
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چگونه به طور موثر آلومینیوم و پالستیک ها را از روکش هاى دارویى 
دور انداختنى بازیابى کنیم؟ دانشمندان دانشگاه لودز روش نوآورانه اى 
تاکنون ضایعات  کردند.  اختراع  قرص  بندى  بسته  مواد  بازیافت  براى 
اجزاى روکش هاى دارویى که براى بسته بندى اکثر داروها به شکل 
قرص استفاده مى شوند، به میزان بسیار کمى بازیافت مى شد که عمدتا 
به دلیل دشوارى در جداسازى موادى بود که از آن ساخته مى شد. تیمى 
از دانشمندان دانشکده شیمى دانشگاه لودز به سرپرستى پروفسور مارك 
با  اند که میتوان  زلیوسکى روش نوآورانه اى براى بازیافت ارائه داده 
بازیابى  را  آلومینیوم  قرص،  هاى  روکش  از  زیادى  مقادیر  از  استفاده 
کرد و محیط زیست را از تجزیه  pvc محافظت نمود. سرپرست تیم 
آقاى پروفسور مارك تاکید مى کند که مزیت این روش این است که 
فرایند بازیافت شامل مقدار زیادى از مواد دورانداختنى روکش قرص، 
همچنین بسته بندى قرص غیر قابل استفاده است که به دلیل آلودگى 
باکتریولوژیکى از رده خارج شده اند،  خروجى فرایند دو محصول عالى 
شامل آلومینیوم و پلى وینیل کلراید است که هر دو مجددا قابل استفاده 

است.

کل فرایند تکنولوژیکی بدون ضایعات است

روکش ها براساس رنگ  pvc طبقه بندى شده و سپس به گرانول تبدیل 
قرار مى گیرند  بسته  نمونه  مى شوند. گرانول حاصل در یک محفظه 
براى  مایع  اى  ماده  و  است  لودز طراحى شده  محققان  تیم  توسط  که 
دلیل  به  روکش  اجزاى  گردد.  مى  افزوده  روکش  اجزاى  جداسازى 
تفاوت در چگالى در ظرف جدا مى شوند.مواد  pvc در قسمت باالیى 
و آلومینیوم در الیه پایین رسوب مى کند. بعد از جداسازى هر دو جز 
بدون ایجاد اختالط، خشک مى شوند. در دستگاه جداسازى روکش 
اختالط الیه  باعث  بندى، یک دستگاه میکس دیسکى که  بسته  هاى 
ها نمى شود، براى تسریع رسوب( تشکیل رسوب آلومینیوم) پیشنهاد 
شده است. محققان کاربردهاى اختراع را هم در مورد جداسازى اجزاى 
ضایعات روکش هاى دارویى و هم محفظه ى طراحى شده  ثبت کرده 
اند. پروژه ى روش جداسازى ضایعات روکش هاى بسته بندى دارویى 

توسط مرکز انتقال فناورى دانشگاه لودز اجرا مى شود.

 pvc  بازیابى آلومینیوم و
از روکش قرص 

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/
news%2C32419%2Cresearchers-will-help-recov-
er-aluminium-and-pvc-tablet-blisters.html



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 26119

تازه ها

Nynas قصد دارد با کمک روغن هاى نفتنیک ارزش پایدارى را براى 

مصرف کنندگان ایجاد کند.روغن هاى نفتنیک زمانى که به عنوان یک 
وینیل  پلى  ساخت  در  ثانویه  کننده  نرم  یا  کننده خارجى  روان  افزودنى 

کلراید ( pvc) استفاده مى شوند، ارزش افزوده ایجاد مى کنند.

NYTEX®   چه در محصوالت سخت و یا چه در محصوالت نرم، مزایاى 

فنى بسیارى دارد. 

مزایای روغن های نفتنیک

با حاللیت عالى و نقطه اشتعال پایین، سازگار با HSE هستند و در صورت 
استفاده در فرموالسیون  PVC، مهاجرت بسیار پایینى دارند. در کاربردهاى  
PVC انعطاف پذیر مانند کابل هاى نرم، روغن هاى نفتنیک اصطکاك را 

در هنگام اکستروژن کاهش مى دهند و خاصیت عایق را بهبود مى بخشند. 
روغنهاى Nynas هنگام استفاده در کفه کفش هاى پیاده روى سایش را 
کاهش مى دهد و خصوصیات مکانیکى را بهبود مى بخشد. روغن نفتنیک 
نیز انتخابى ارجح به عنوان روان کننده داخلى در کاربرد هاى  PVC سخت 
شامل درب و پنجره، لوله کشى و سیستم هاى مجرایى است.روغن هاى 
Nynas مى توانند جایگزین 10-15% از نرم کننده هاى اولیه شوند، به این 

معنى که تهیه کنندگان فرموالسیون مى توانند ضمن دستیابى به روانکارى 
بیشتر، هزینه را کاهش دهند. Nynas  با تولید روغنهاى نفتنیک ، قصد دارد 
تا براى مشتریان ارزش پایدارى ایجاد کند وPVC  در کاربردهاى مختلف 
نیز از این قاعده مستثنى نیست.  PVCترموپالستیکى است مى تواند مجددا 

ذوب شود و قابلیت بازیافت دارد.

روغن هاى نفتنیک مزایاى 
فنى براى کاربردهاى  

pvc ارائه مى دهد
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ATH و MDH به طور گسترده اى براى بازدارندگى شعله بدون هالوژن و ایجاد دود 

کمتر براى ترکیبات سیم و کابل براى کاربرد در عایق و روکش استفاده مى شوند. 
هنگام حرارت براى تجزیه ATH وMDH، ایجاد دود و شعله از طریق یک واکنش 
گرماگیر که آب آزاد میکند به تاخیر انداخته مى شود.اکسید فلزى، محصول جانبى 
از تجزیه ATH و MDH به ترتیب Al2o3 و Mgo است و همچنین منجر به تشکیل دوده 

روى پلیمر مى شود که پلیمر را در برابر گرما و اکسیژن عایق مى کند.

 ◦c در حدودATH .را مقایسه مى کند MDH و ATH نمودار زیر ویژگى هاى تجزیه
220تجزیه مى شود، در حالى که MDH در حدود c◦330تجزیه مى شود. بنابراین 

داشتن پایدارى حرارتى باالتر، اجازه پردازش بهتر  ترکیب را خواهد داد.

ATH براى استفاده از ترکیبات سیم و کابل مبتنى بر پلى اولفین و PVC که در آن دماى 

پردازش ترکیبات معموال زیر c◦220هستند، مناسب است. MDHبراى فرموالسیون 
ترکیباتى که نیاز به دماى فرایند باالتر از دماى تجزیه ATHاست، ترجیح داده مى شود.

مانند پلی پروپیلن و ترموپالستیک ها

استفاده ازMDH همچنین پردازش ترکیبات PVC یا پلى اولفین  را در دماهاى باالتر 
که براى ATH مجاز نیست قادر مى سازد، بنابراین بازده ترکیب و خروجى اکستروژن 

افزایش مى یابد.

در  کاربرد  براى   MDH ویا   ATH محصول  یک  انتخاب  براى  که  پارامترهایى 
بازدارندگى شعله در سیم و کابل در نظر گرفته مى شوند، شامل اندازه ذرات، توزیع 
اندازه ذرات،سطح و شکل ذرات و یا مورفولوژى هستند. این پارامترها به طور مستقیم 

عملکرد و خواص ترکیب را تحت تاثیر قرار مى دهند.

TGA توسط MDH و ATH مقایسه پایداری حرارتی

 معرفى آلومینیوم
 ترى هیدرات(ATH) و 
(MDH)هیدروکسید منیزیم
 به عنوان بازدارنده شعله

تازه ها
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گردآوری و ترجمه

طول عمر مفید پیش بینى شده براى سیستم هاى 
PVC آب

مهندس  سمیه صالحی
شرکت پارس پولیکا

مهندس مهیار نوری 
شرکت الوین پالست بیستون

مقاله علمی

سیستم هاى آب PVC شرکت هاى Dyka، Pipelife و Wavin، چندین دهه است که براى توزیع آب شیرین در هلند به 
کار مى روند. در گذشته، روشى براى تخمین طول عمر 50 ساله لوله ها توسط  تولیدکننده ها، ابداع شده بود. گرچه 
معموالً طول عمر سیستم هاى آب PVC، تحت شرایط سرویس دهى بیش از 50 سال خواهد بود،  اما هیچ مدرك 

معتبرى دال بر این ادعا نیست و روشى براى اندازه گیرى طول عمر باقى مانده سیستم هاى موجود، وجود ندارد. 

هلند در حال  در  میالدى  PVC نصب شده در دهه 1960  براى سیستم هاى  ساله،  پایان دوره سرویس دهى 50 
فرارسیدن است. بنابراین شرکت هاى آب با معضل جایگزینى یا بازسازى سیستم هاى آب PVC  با کارکرد بیش از 

50 سال مواجه هستند.

چکیـــده

شرح فعالیت

تحقیقى در مورد طول عمر باقى مانده، سیستم هاى آب PVC در هلند در موسسه علمى و صنعتى TNO و با همکارى 
تولیدکنندگان سیستم هاى توزیع آب PVC، مانند؛ Dyka، Pipelife و Wawin، PV تولیدکنندگان مواد LVM، شین 

استوس و سولوین و کیوا که به ترتیب شرکت¬هاى آبى هستند، آغاز شد.

هیچ روشى براى تخمین طول عمر باقى مانده لوله هاى آب PVC وجود ندارد. از روش هاى موجود براى ارزیابى50 
سال طول عمر لوله هاى تازه تولید شده PVC استفاده مى گردد. از یک سو، خواص اولیه و از سوى دیگر خواص 
طوالنى مدت تعیین مى شوند. موارد بعدى با انجام آزمایشات در دماهاى باال به دست مى آیند. این روش براى 
سیستم هاى آب PVC  موجود نامناسب است، زیرا قرار گرفتن در معرض دماهاى باال مى تواند سبب فرآیندهاى 
تخریبى در طول سال ها گردد. عالوه بر این، خواص اولیه، خواص مواد، افزودنى ها و فرایند مى توانند در فرآیند 

تخریب مداخله داشته باشند. 

ارزیابى شدند. داده هاى  تاثیر مى گذارند،  PVC موجود  بر طول عمر سیستم هاى آب  فرایندهاى تخریب، که 
فرایندهاى تخریب موجود و تخریب مورد انتظار یک دوره سرویس دهى در طول چندین دهه، جمع آورى گردید. 
سطوح بحرانى خواص کاربردى در شرایط نصب، شرایط خاك و شرایط سرویس دهى، تعریف شدند. روشهایى 
براى تعیین خواص کاربردى به همراه روش هاى شتاب دهنده براى اندازه گیرى فرآیند تخریب به کار گرفته شدند. 
با استفاده از نتایج تجربى و روش هاى استخراج اعمال شده، طول عمر باقى مانده براى لوله هاى پى وى سى مورد 

مطالعه، تعیین شد.



29 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 14 شماره 119

بحث و نتیجه گیری

طول عمر یک محصول پالستیکى براساس خواص ذاتى پلیمر موردنظر، 
پردازش پلیمر به یک محصول و شرایط کاربرد نهایى آن تعیین مى شود. 
ساختار  اما  نیست،  بسیار حساس  شیمیایى  تخریب  برابر  در    PVC گرچه 
شیمیایى پلیمر PVC  مى تواند به مرور زمان، تحت تاثیر قرار بگیرد. واکنش 
هاى شیمیایى در نهایت منجر به از بین رفتن زنجیره پلیمرى PVC و کاهش 
ویژگى هاى کاربردى این پلیمر خواهد شد. PVC  در طول فرایند از پودر 
تخریب  است.  پذیر  آسیب  بسیار  شیمیایى  تخریب  برابر  در  محصول  به 
شیمیایى در حضور پک پایدارکننده، خنثى مى شود. جزء (کسر) باقیمانده 
از پایدارکننده فعال در لوله هاى PVC مورد مطالعه، براى محافظت از لوله 
PVC  در برابر تخریب شیمیایى به مدت حداقل 100 سال در کاربردهاى 

مدنظر کافى بود.

واضح است که فرآیند تبدیل پودر PVC به محصول یک گام اساسى در 
بدست آوردن خواص بهینه است. با این حال، یک روش قابل اعتماد براى 
تعیین کیفیت فرآیند در دهه 1980-1970 گسترش پیدا کرد. این دانش از 
سطح  بهینه ژلینگtى براى کاربرد مورد نظر بدست آمد. سطح ژلینگى بین 
60 تا 85 درصد منجر به خواص مطلوب در چقرمگى شکست، استحکام، 
مقاومت در برابر ترك و استحکام ضربه خواهد شد. برخى مواد مورد مطالعه 
دهه هاى 1970ـ1980 سطوح پایینى از ژل شدگى را نشان دادند که این امر 
موجب کاهش قابل توجه مقاومت در برابر ترك خوردگى پس از هوازدگى 

فیزیکى تسریع شده، را در پى داشت. 

طول عمر باقیمانده مورد انتظار در اکثر لوله هاى آب PVC مورد مطالعه 
حداقل 100 سال است، به شرطى که  لوله ها به طور مناسب به کار برده شده 

و آسیب در دیواره هاى لوله PVC کمتر از 1 میلیمتر در عمق باشد. 

قابلیت اطمینان طول عمر سیستم هاى آب PVC به شدت به عدم اطمینان در 
مورد بارهایى که در آینده بر  لوله هاى PVC اعمال مى شود، مرتبط است. 
بارهاى خارجى و خاك هاى غیر یکنواخت مى تواند باعث ایجاد تنش-
هاى محلى بسیار در یک لوله PVC شده و شکست اولیه را به وجود آورد. 

ممکن است در زمان بروز یک فاجعه طول عمر به کمتر از 10 سال برسد. 

 قابلیت اجرا 

نتایج این تحقیق براى ارزیابى طوالنى مدت خواص کاربردى سیستم هاى 
آب  PVC و همچنین براى دیگر   سیستم هاى توزیع پالستیکى نیز قابل 
استفاده است. صاحبان و مدیران سیستم هاى توزیع آب در حال حاضر روش 
هایى براى تعیین مقاومت در برابر ترك  بخش هایى از سیستم هاى توزیع 

آب PVC  موجود، دارند.

١- مقدمه 

شیر آب هاى PVC (پلى وینیل کلراید) از دهه 1950 در هلند نصب شده 
و نشان داده اند که بسیار قابل اعتمادند. در طول سالیان فهم و درِك رفتار 
لوله هاى PVC افزایش یافته است. بررسى هاى کیفى و روش هاى سنتز تا 
نصب نهایى بهبود یافته و در نتیجه قابلیت اطمینان لوله هاى  PVC تضمین 
شده است. با این حال، رفتار طوالنى مدت و زمان واقعى کارکرد لوله هاى 

PVC هنوز معلوم نیست. 

تحقیق بر روى طول عمر باقى مانده لوله هاى موجود PVC در چارچوب 
انجام گردید.   TNO یک پروژه هماهنگ در موسسه صنعتى و تحقیقاتى
هدف از این تحقیق، توسعه روش هایى براى تعیین وضعیت کنونى و مدلى 
براى پیش بینى طول عمر باقى مانده لوله هاى PVC  موجود بود. همکاران 
پروژه شرکت هاى کیوا، Dyka، Pipelife، Wavin، LVM، Shin-Etsu و 

Solvin بودند. تحقیقات از دو مرحله تشکیل شده بود.

 PVC هاى  لوله  روى  (خاك)  خارجى  بارهاى  مجموع  اول  مرحله  در 
آب، با همکارى TNO حفاظت از محیط زیست و علوم زمین بررسى شد. 
عالوه بر این، فرایندهاى مختلف تخریب (شیمیایى، فیزیکى و مکانیکى) 
پیشروى  کنترل  براى  فرآیندى  شدند.  ارزیابى  تجربى  و  تئورى  لحاظ  از 
هوازدگى(aging) در هر فرآیند تخریب و پیش بینى مربوط به طول عمر 

ایجاد گردید. نتایج بدست آمده از مرحله اول شامل موارد زیر است:

1. مکانیسم هاى تخریب و دیگر عوامل مربوط به طول عمر؛

2. تخریب شیمیایى (حرارتى، تجزیهHCl ، اکسیداسیون، ...)؛

3. تخریب فیزیکى، به خصوص رشد ترك؛

4. عوامل خارجى، بویژه بار خاك در هنگام نصب؛

5. توسعه روش ها و نتایج تجربى.

پنج لوله  PVC حفرشده و دو لوله PVC  تازه تولید شده، مورد مطالعه قرار 
گرفتند. قطر لوله هاى PVC مورد مطالعه از 160 تا 400 میلى متر متفاوت 
بود. اندازه گیرى هاى شیمیایى فیزیکى براى تعیین کّمى غلظت استابالیزر 
موثر باقى مانده، توزیع استابالیزرها، ترکیب، توزیع وزن مولکولى و درجه 
ژل شدگى انجام شد. عالوه بر این، آزمون هاى آغاز و رشد آهسته ترك، 
خستگى، اندازه گیرى  تست ضربه در دماهاى پایین و تست برست بر روى 
بخش هایى از لوله هاى خارج شده و تازه تولیدشده انجام گردید. اندازه 
گیرى  اعتبارسنجى اضافى بر روى لوله هاى حفرشده PVC انجام شد اما فقط 

طول هاى محدودى در دسترس بودند. 

PVC طول عمر مفید پیش بینی شده برای سیستم های آب
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(K-value) مى شود. طیف وسیعى از میانگین وزن مولکولى با PVC پودر
هاى مختلف، به عنوان مواد اولیه براى تولید لوله هاى PVC مورد استفاده 

قرار مى گیرند. 

پارامترهاى بحرانى براى تخریب شیمیایى عبارتند از: دماهاى باال و نیروهاى 
برشى باال در طول اکستروژن پودر PVC داخل یک مذاب ویسکوز و تولید 
مى شوند.  فرآیند مصرف  این  در طول  استابالیزرها  از  بخشى  است.  لوله 
استابالیزرهاى سرب مى تواند در لوله هاى PVC مورد استفاده قرار گیرند، 

اما در سال 2006 کلسیم/روى جایگزین استابالیزرهاى سرب شده است. 

پس از خنک کارى و رسیدن به دماى محیط، لوله PVC تخریب شیمیایى 
قابل توجهى را در حضور اشعه خورشیدى  UV نشان نمى دهد، میزان تخریب 

شیمیایى در دیواره لوله هاى PVC دفن شده، بسیار پایین است.

تخریب شیمیایى در 5 نوع سیستم لوله ساخته شده از PVC با توجه به زمان 
فرآیند و کارکرد طوالنى آنها، بین سالهاى 1959 و 1997تعیین شد. دوره 
با       بود. وزن مولکولى  تا 42 سال  از 6  لوله هاى آب شیرین،  این  کارکرد 
k-value تعیین گردید. عالوه بر لوله هاى حفرشده، برخى از لوله هاى تازه 

تولید شده نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. 

K-value بدست آمده، نمایانگر شکست زنجیره ها در طول تاریخچه لوله 

هاى PVC نبود. با این وجود، مقدار کلر اندازه گیرى شد. طبق نتایج بدست 
آمده، به جز در یکى از لوله هاى حفرشده مورد آزمایش، تجزیه HCl قابل 

توجهى رخ نداده بود.

هنگامى که غلظت موثر استابالیزرها کم شود، میزان شکستن زنجیره هاى 
PVC، به طور قابل توجهى افزایش  مى  یابد. از این رو، میزان استابالیزر 

مصرف شده و باقى مانده در لوله هاى PVC مورد مطالعه، محاسبه شد. عالوه 
بر این، دوره القایى براى فرآیند دهیدروکلراسیون تعیین گردید. زمان القایى 
درجه  دماى 15  در  لوله-هاى حفرشده  براى  سال  هزاران  شده،  استخراج 

سانتى گراد محاسبه شد.

به طور خالصه، در 100 سال آینده، تخریب شیمیایى عامل محدودکننده 
طول عمر لوله  هاى PVC مدفون در خاك نیست. 

٣- هوازدگی فیزیکی 

عمدتاً، برهم کنش هاى فیزیکى، به عنوان مثال پیوندهاى واندروالسى در 
زنجیره هاىPVC، ویژگى هاى مکانیکى را تعیین مى کنند. تغییرى که در 
طول عمر یک محصول اتفاق مى افتد، هوازدگى (کهنگى) فیزیکى نامیده 

ca.0/2*0/mm2 :؛ سطح نشان داده شدهPVC توزیع افزودنی )نقاط سفید( در ماتریس

٢- تخریب شیمیایی 

تخریب شیمیایى در PVC به معنى شکستن پیوندهاى کواالنسى ناشى از 
 PVC درجه حرارت، اکسیژن و یا سایر عوامل است. تخریب شیمیایى زنجیره
اغلب  با د هیدروکلراسیون  و تجزیهHCl  آغاز مى شود. دهیدروکلراسیون   

مى تواند پس از اکسیداسیون و شکستن زنجیره اى آغاز شود.

 PVC زنجیر  ها  در  نظمى  بى  از  پلیمریزاسیون، بخش کوچکى  در طول 
به وجود خواهد آمد. این بى نظمى ها سبب مى شود که زنجیره ها براى 
تخریب شیمیایى حساس تر باشند. پلیمریزاسیون سوسپانسیونى منجر به تولید 

نتایج بدست آمده از مرحله دوم شامل موارد زیر است:

6. ارزیابى و پیشنهاد براى اعتبارسنجى؛

7. مدل سازى طول عمر باقى مانده؛

8. اعتبارسنجى تجربى روش ها؛

9. شرایط عملیاتى مورد انتظار و پیش بینى طول عمر باقیمانده.

در ادامه، در مورد فرایندهاى مختلف در نظر گرفته شده، توضیحاتى ارائه 
 PVC شده است. در هر فرایند، اثرات مراحل مختلف در طول عمر یک لوله
مورد بحث قرار مى گیرد. روش به کار برده شده  براى یکى از فرایندهاى 
تخریب، به نام رشد آهسته ترك، توضیح داده شده است. عالوه بر این، 
برخى از الزامات براى تعیین طول عمر موردانتظار سرى هاى مختلف لوله 

هاى PVC در یک سیستم توزیع آب ارائه شده است. 
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مى شود. عالوه بر زنجیرهاىPVC، افزودنى هایى  مانند استابالیزرها در طى 
فرآیند مخلوط مى شوند. در دماى باال کانفورماسیون براى یک محصول 
PVC زمانى که زیر دماى انتقال شیشه اى خنک  شود، منجمد است. در 

طول خنک کارى از زیر دماى انتقال شیشه اى تا دماى ذخیره و کارى، یک 
فرآیند آهسته رخ مى دهد، که در آن زنجیره هاى PVC براى رسیدن به یک 

حالت متراکم تر، مجددا جهت گیرى مى کنند. 

هاى  گرانول  است.  کرده  تغییر  سالها  طول  در   ،PVC پودر  فرآیندپذیرى 
PVC براى اولین بار در ابتداى دهه 1970 به وجود آمدند. سپس لوله هاى 

PVC از این گرانول ها در مرحله دوم اکستروژن تولید شدند. در دهه 1970 

میالدى فرآیند اضافى که در آن گرانول ها تولید مى شدند، به دلیل بهبود 
اکسترودرها و دانش پردازش پودر PVC باقى ماند.

فراینددهى یک گام مهم در بدست آوردن خواص مکانیکى بلند مدت بهینه 
است. فیوژن زنجیره هاى PVC به علت ساختار پودر PVC یک فرایند پیچیده 
است. سطح فیوژن توسط درجه ژلینگى مشخص مى شود. زمانى که درجه 
ژلینگى کم باشد، ساختار پودر PVC  هنوز یافت مى شود و چقرمگى بسیار 
پایین است. همچنین درجه باالى ژل شدن موجب کاهش چقرمگى مى شود. 
خواص بهینه براى لوله هاى PVC با درجه ژلینگى در دیواره هاى PVC در 

محدوده 60-85% تحقق مى یابد.

در برخى از لوله هاى  PVC مدفون در خاك  که در دهه 1970 تولید شده 
درجه  این،  بر  عالوه  است.  شده  یافت  ژلینگى  از %40  کمتر  مقادیر  اند، 
ژلینگى نسبتا کم حدود 50-60% براى برخى از لوله هاى PVC مدفون در 
خاك در دهه 80 وجود دارد. زمانى که سطح ژلینگى نسبتا پایین است، 
خیلى زود است به این نتیجه برسیم که  طول عمر لوله PVC پایین است، بلکه 
احتیاط بیشترى الزم است و تحقیقات بیشترى در مورد طول عمر باقى مانده 

در لوله ها پیشنهاد مى شود.

 کسر کوچکى از پودر PVC سنتزشده مى تواند به صورت ذره باقى بماند، 
در این صورت با ماتریس PVC خوب مخلوط نخواهد شد و باعث ایجاد 
نقاط ضعف در ماتریس PVC در طول اکستروژن خواهد شد. عالوه بر این، 
مواد افزودنى و ذرات دیگر که با پودر PVC در هنگام انتقال به اکسترودر 
 PVC مخلوط مى شوند، اغلب نشان مى دهند انسجام کمترى در ماتریس
دارند. کاهش برهم کنش هاى بین مواد افزودنى و ماتریس PVC منجر به 
ایجاد نواحى ضعیف و افزایش احتمال شکست و ترك خوردگى مى شود 

(تخریب مکانیکى را ببینید).

درجه فرسودگى فیزیکى، بستگى به سرعت سردشدن لوله PVC دارد که 
مستقیما پس از تولید انجام مى گیرد. فرسودگى فیزیکى یک روند رو به 
رشد آهسته است که مى تواند با قرار گرفتن در معرض دماى باال سرعت 
گیرد. تأثیر فرسودگى  فیزیکى به وسیله اندازه گیرى مقاومت در برابر آغاز 
 PVC ترك زایى و رشد ترك مورد مطالعه قرار گرفت.  سیستم هاى لوله
تولید شده در دهه 1970کاهش بیشترى در برابر مقاومت به رشد آهسته ترك 

بعد از هوازدگى تسریع شده، را نشان دادند.

4- تخریب مکانیکی

آغاز ترك و رشد ترك نمایانگر تخریب مکانیکى است و در نتیجه بارهاى 
مکانیکى اتفاق مى فتد. 

تنش هاى برشى باال، که مى تواند منجر به پارگى و جدایى زنجیره هاى 
تحت  اکسترودر  در  ذوب  و   PVC پودر  پردازش  طول  در  شود،  پلیمرى 
فرآیند غیر بهینه رخ مى دهد. این پدیده تخریب در لوله هاى PVC مورد 

مطالعه یافت نشد.

انتظار مى رود میزان بارهاى مکانیکى که توسط لوله هاى PVC تجربه مى 
شوند، بین زمان تولید و نصب کم باشد.

نصب یک مرحله بحرانى است که در آن آسیب هاى مکانیکى مى تواند 
شروع رشد ترک از ناهمگونی در دیواره لوله

PVC طول عمر مفید پیش بینی شده برای سیستم های آب
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در لوله PVC آغاز شود. فشرده سازى ضعیف خاك در ترانشه لوله، منجر به 
ایجاد شکل بیضى در لوله به همراه تنش هاى کششى بزرگ در قطر داخلى 
خواهد شد. ترك ها و درزها به محض اینکه تنش بحرانى براى رشد ترك 

فراهم شود، آغاز خواهند شد.

باالتر بر روى قطر داخلى اعمال مى شود. تنش کششى در محدوده 1/5 و 
4/8 مگاپاسکال بر لوله هاى حفرشده مورد مطالعه، اعمال گردید. تغییرات 
فشار آب را نمى توان در طى بهره بردارى از یک سیستم توزیع آب شیر، 

نادیده گرفت.

)4*6 mm( شکستگی سطحی پس از ضربه

در طول عملیات، در اثر فشار آب، تنش هوپ (محیطى) در لوله به وجود 
خواهد آمد. طراحى رایج نشان مى دهد که  تنش هوپ نباید بیش از 12/5 
مگاپاسکال زیر فشار آب مد نظر باشد. در شرایط سخت سطح تنش باالتر 
قابل قبول است، یعنى هیچ تغییرى در فشار آب ایجاد نشود و از سایر تنش 

هاى داخلى یا خارجى در لوله  PVC ممانعت شود.

یک گرادیان تنش داخلى بر روى دیواره لوله PVC در داخل وان خنک 
کننده قطر خارجى لوله PVC پس از اکستروژن وجود دارد. تنش کششى 

شکل 4-1. سایز همپوشانی یک بخش از یک لوله PVC بریده شده مربوط به گرادیان 
تنش داخلی

شکل 4-2. انحراف عمودی پس از تراکم خوب )باال( و ضعیف )پایین(

در نتیجه، تنش هاى مکانیکى پیش بینى نشده در لوله هاى PVC ممکن است 
هاى  فعالیت  گیرد.  ترافیکى صورت  بارهاى  و  توزیع خاك  عدم  دلیل  به 
حفارى در مجاورت سیستم لوله و نصب اتصاالت جدید و پس از آن تخلیه و 
فشرده سازى خاك نیز، ممکن است باعث ایجاد بارهاى مکانیکى اضافى در 

سیستم لوله هاى PVC شود (به تحقیقTEPPFA نگاه کنید).
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PVC طول عمر مفید پیش بینی شده برای سیستم های آب

تخریب مکانیکی در این پروژه بر روی نمونه هایی از لوله های حفرشده 
و تازه تولیدشده PVC  پس از تسریع هوازدگی به وسیله مقاومت کششی، 
رشد ترک، تست برست، رشد آهسته ترک و تست ضربه و اندازه گیری 
خستگی، انجام گردید. این اندازه گیری ها سطح تنش بحرانی برای شروع 
و گسترش آسیب را نشان می دهد. در صورتی که شرایط عملیاتی، بارهای 
خارجی و تنش های داخلی به درستی برآورد شوند و در مدل پیش بینی 
بینی طول عمر )باقی مانده( امکان پذیر و قابل اعتماد  شده باشند، پیش 

است. 

تنش در  از 100 سال در شرایطی است که  بیش  انتظار  طول عمر مورد 
دیواره لوله PVC هرگز بیش از 12/5 مگاپاسکال نباشد و آغاز ترک یا 

دیگر آسیب های مکانیکی در لوله PVC اتفاق نیفتد.

به استثنای برخی از لوله های PVC حفرشده ی مورد مطالعه از 1970 و 
1980، تمام سیستم های PVC مورد مطالعه در شرایط عادی حداقل 100 
سال کار می کنند. در موارد استثناء هنوز هم می توان طول عمر بیش از 
100 سال را انتظار داشت، اگر لوله در شرایط متعادل تر، به عنوان مثال فشار 
کم آب یا نوسانات ناچیز فشار آب قرار گرفته و در معرض کاوش های 

حفاری، نصب اتصاالت جدید و یا سایر پدیده های افزایش تنش، نباشد.

5- روش و پیش بینی
در این فصل روش و پیش بینی طوالنی مدت طول عمر باقیمانده با استفاده 
به عنوان فرآیند غالب تخریب، شرح داده  از فرآیند رشد آهسته ترک 

شده است. 

زده  ناچ  و  شده  بریده  موردمطالعه   PVC های  لوله  قوس  از  هایی  نمونه 
شدند. بخشی از این نمونه ها برای تسریع هوازدگی، در آب  60 در یک 
دوره زمانی 500 تا 2000 ساعت مورد آزمایش قرار گرفتند. منحنی های 
شکست برای رشد آهسته ترک با استفاده از نمونه های دارای شکاف تک 
لبه در سه نقطه خمیدگی قبل و بعد از هوازدگی تسریع شده در  60 تعیین 
شدند. نتایج به صورت شماتیک در اشکال 1-5 و 2-5 نشان داده شده اند. 
 ،PVC با کیفیت ضعیف است. چنین لوله های PVC شکل 1-5  لوله های

برای یک دوره 50 ساله در آینده شکست خواهند داشت. 

نرخ رشد آهسته ترک با استفاده از تابع تنش اعمالی در راس شکاف در 
لوله های PVC حفرشده/تولیدشده و بعد از تسریع در هوازدگی فیزیکی 
تعیین گردید. این دوره های تسریع هوازدگی  فیزیکی نشان دهنده یک 

دوره کاری برای حدود 50 تا 200 سال هستند. 

نتایج بدست آمده منجر به تشکیل منحنی های  درون یابی و برون یابی 
با نرخ رشد ثابت ترک، گردید. در اینجا نرخ رشد سریع ترک اینگونه 
تعریف می شود؛ نتایج بدست آمده از نرخ رشد ترک دیواره بعد از حدود 
1روز است. برای اینکه رشد سریع اتفاق بیفتد، فشار هوپ موردنیاز است، 
داخلی  تنش  نتیجه  در  و  فشار آب  ایجاد  از حد سبب  بیش  فشار هوپ 
خواهد شد در این صورت تقریبا دو عامل موجب ایجاد رشد سریع ترک 

می شوند. 

نرخ رشد آهسته ترک اینگونه تعریف می شود؛ نتایج بدست آمده از نرخ 
رشد ترک دیواره بعد از حدود 50 سال  است.

به محض محاسبه منحنی های رشد آهسته ترک مشخص می شود که 
محدوده تنش نتیجه شرایط کاربردی است )به طور مثال فشار آب(، در 
سیستم لوله های PVC نشتی به عنوان نتیجه ای از رشد ترک در دیواره 

قابل پیش-بینی است. 

از  موردمطالعه   PVC آب  های  لوله  از  برخی  دهنده  نشان   ،5-1 شکل 
سالهای 1970 و 1980 می باشند. 

شکل 1-5. خالصه شماتیک نتایج بدست آمده از اندازه گیری رشد آهسته ترک برای 
لوله های PVC با کیفیت ضعیف؛ هنگامی که خط شکسته نشان دهنده رشد آهسته 

ترک منطقه رنگی را قطع  کند، نشتی قابل انتظار است.

شکل 2-5. خالصه شماتیک نتایج بدست آمده از اندازه گیری رشد آهسته ترک برای 
لوله های pvc با کیفیت خوب 
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شکل 2-5، مربوط به لول های PVC با کیفیت خوب است و اغلب نشان 
دهنده لوله های آب PVC از خاک در آورده شده و مورد مطالعه قرار گرفته 
است. در اینجا شکاف مشخصی بین سطح تنش بحرانی برای آغاز ترک و 
رشد ترک و تنشی که سبب ایجاد بارهای خارجی و داخلی می شود، باقی 
می ماند. هیچ شکستی در طی 100 سال آینده رخ نخواهد داد مشروط بر 

اینکه بتوان جلوی فجایع را گرفت. 

٦. خالصه و نتیجه گیری 

پروژه PVC «پیش بینى عملکرد بلندمدت سیستم هاى توزیع آب لوله هاى 
 Kiwa، Dyka، Pipeline، Wavin، هاى  شرکت  مالى  مشارکت  با   «PVC

LVM، Shin-Etsu و Solvin انجام گردید. روش هایى براى تعیین وضعیت 

موجود و مدلى براى پیش بینى طول عمر باقى مانده لوله هاى PVC موجود 
پس از برخى مطالعات اساسى توسعه یافت. 

فیزیکى  ماهیت  داراى   PVC هاى  لوله  دیواره  در  هوازدگى  فرآیندهاى 
هوازدگى  روند  اما  است،  فیزیکى  آن  ماهیت  گرچه  هستند.  شیمیایى  یا 
مکانیکى مستقل در نظر گرفته مى شود. فرآیند تخریب مکانیکى به وسیله 

آغاز و رشد شکاف ها و ترك ها، فرآیند غالب است. 

نرخ تخریب شیمیایى در لوله هاى PVC مدفون در خاك را به شرطى که 
سیستم لوله PVC موجود حاوى مقدار قابل توجهى پایدارکننده  غیر مصرفى 
باشد، مى توان نادیده گرفت. بنابراین، نتیجه گرفته مى شود که، طول عمر 
باقى مانده لوله هاى توزیع آب PVC به وسیله تخریب شیمیایى محدود نمى 

شود. 

سرعت پیرى فیزیکى در دیواره لوله هاى PVC یک فرآیند خود تاخیرى 
است که به تدریج در دماى خاك در محدوده  15-5 سطح تکامل مى یابد.

ژلینگى خوب در حد  با درصد   PVC هاى  لوله  براى  فیزیکى  پیرى  تاثیر 
بسیار کند کاهش  به رشد آهسته ترك در زمان،  متوسط است. مقاومت 

مى یابد. 

تاثیر پیرى فیزیکى در لوله هاى PVC با درصد ژلینگى ضعیف مى تواند قابل 
توجه باشد. مقاومت به رشد آهسته ترك براى لوله PVC با درصد ژلینگى 
قابل  فیزیکى کاهش  پیرى  از  است، پس  ضعیف که در حال حاضر کم 

توجهى را نشان مى دهد. 

سوابق بارگذارى مى تواند منجر به ایجاد برخى میکروترکها در دیواره 
هاى مدفون در  لوله PVC گردد. حضور میکروترکها در برخى از لوله 
خاِك موردمطالعه نشان دهنده کاهش مقاومت به ضربه و بارهاى خستگى 

در این لوله ها مى باشد. 

به طور خالصه، نتیجه گرفته مى شود که سیستم هاى لوله کشى موجود 
به مدت 100 سال کار خواهند کرد در صورتى که  PVC حداقل  آب 
بارهاى داخلى و خارجى منجر به ایجاد تنش هاى هوپ که بیش از 12/5 
مگاپاسکال باشند، شوند و هیچ میکروترکى و صدمات مکانیکى در لوله 

هاى PVC  وجود نداشته باشد. 

لوله  وقتى  PVC خصوصاً  هاى  لوله  باقیمانده در سیستم آب  طول عمر 
خستگى،  بارهاى  وسیله  به  تواند  مى  باشد،  پایینى  کیفیت  داراى   PVC

کند.  پیدا  غیریکنواخت کاهش  گاههاى  و زیست  میکروترکها  حضور 
از سالهاى 1970 و 1980  PVC مدفون در خاك  هاى آب  لوله  برخى 

کیفیت هاى پایینى را نشان مى دهند. 

 

توصیه ها

 PVC آب  کشى  لوله  هاى  سیستم  باقیمانده  عمر  طول  بینى  پیش  براى 
موجود ، باید جنبه هاى مختلفى در نظر گرفته شود. روشهایى براى تعیین 
 PVC کمیّت میزان تخریب، در فرآیندهاى فعال تخریب دیواره لوله هاى
تحت عنوان پروژه «پیش بینى عملکرد بلندمدت سیستم هاى توزیع آب 
 ،PVC ماده  پیرى  میزان  این،  بر  یافتند. عالوه  PVC» گسترش  هاى  لوله 
اندازه گیرى شد. با این حال به این نتیجه رسیدند که فرسایش مکانیکى در 
حال تحول در نتیجه بارهاى داخلى و خارجى بر زمان شکست غالب است. 
در وضعیت رایج ماده PVC به وسیله درجه تخریب فیزیکى، شیمیایى و 
مکانیکى که شامل هوازدگى فیزیکى و شیمیایى ـ پارامترهاى کم اهمیت 
براى لوله هاى با ژلینگى خوب ـ مى باشند، اندازه گیرى مى شود. عدم 
مکانیکى  هاى  آسیب  و  خارجى  و  داخلى  بارهاى  مورد  در  قطعیت، 
موجود، یک رویکرد ساده را براى پیش بینى طول عمر باقیمانده لوله هاى 
آب PVC موجود پیچیده مى-کند. روشى فعال است که در آن توصیه مى 
شود از شکست پیش از موقع اجتناب شود. روش غیرفعاِل جایگزین منجر 

به برخى آسیب هاى اضافى و دردسرهاى بیشتر خواهد شد.

مقاله علمی یک
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PVC طول عمر مفید پیش بینی شده برای سیستم های آب

رویکرد فعال
رویکرد فعال بدین معنى است که کل سیستم هاى آب PVC ارزیابى مى 
شود. وضعیت سیستم هاى لوله  PVC و طول عمر باقى مانده موردانتظار 
تحت شرایط مربوطه، از جمله؛ خاك هاى غیر یکنواخت که باید در هر 
دوره نصب و تحویل لوله هاى PVC نقشه بردارى و اندازه گیرى شوند. 
شود،  توصیه مى  بنابراین،  است.  گیر  و وقت  پرزحمت  نسبتا  این روش 
آزمایشات با بخشى از سیستم توزیع که شامل لوله هاى PVC تولیدشده در 

سالهاى 1970 و 1980  مى باشد، آغاز شود.         

رویکرد منفعل
 طول عمر باقى مانده سیستم هاى لوله آب PVC، پس از تجربه یک نشت 
بزرگ در یک رویکرد منفعل، بررسى شد. سپس تحقیقاتى براى مشخص 
شدن اینکه؛ آیا نشت در اثر یک حادثه رخ داده، یا به دلیل این حقیقت 
که طول عمر لوله به پایان رسیده است، انجام گردید و مشخص شد که 
احتمال شکست براى دیگر لوله هایى که در همسایگى لوله  هاى آسیب 

دیده هستند، در آینده نزدیک بسیار زیاد است.

رویکردهاى فعال و منفعل به صورت شماتیک در شکلهاى 1-7 و 7-2 
نشان داده شده است.  

شکل 1-7. فلوچارت رویکرد فعالشکل 2-7. فلوچارت رویکرد منفعل
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مقاله های خواندنی کاربردی
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گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

تهیه هر نمونه آزمایشى مطابق روش هاى استاندارد مهم است. ترکیب همگن  pvc با سایر افزودنى ها یک پیش نیاز اساسى 
براى نتایج بهینه در فرایند تولید است. میکسر، پایدارکننده ها، روان کننده ها ، فیلر و سایر افزودنى ها را به صورت همگن 
با حجم مشخص(از لحاظ اقتصادى) در پودر  pvc توزیع مى کند.یک میکسر گرم کننده باید پودر  pvc و تمام اجزاى 
افزودنى را در مدت 5 تا 8 دقیقه به صورت یکنواخت مخلوط کند. در طول این فرایند دماى مخلوط به دلیل اصطکاك از 

90 تا °C 130 افزایش مى یابد.با استفاده از فرمول زیر مى توان بار مطلوب میکسر را محاسبه کرد.
OFL = 0/7  •  V •  BD

• OFL= سطح مطلوب پرشدگى
• V= حجم میکسر

• BD= دانسیته بالک مخلوط خشک

با ترسیم دما و مصرف انرژى میکسر در طول فرایند اختالط میتوان شرایط بهینه میکس را مشخص کرد.در مرحله اول 
میکس، پودر  PVC با افزودنى ها مخلوط مى شود.دما به دلیل اصطکاك ناشى از پره هاى میکسر تا C °50 افزایش مى یابد. 

فرض براین است که درطول مرحله دوم ذرات مایع شده و خاصیت جریان آزاد مواد بهبود مى یابد.

بنابراین دما تا C °70 با تغییر اندك در مصرف انرژى افزایش مى یابد. باالتر از این دما در مرحله ى بعدى، اجزاى استابالیزر 
و روان کننده ها شروع به ذوب شدن مى کند.

شکل 1- نمایش دما در طی فرایند اختالط

مخلوط  در میکسر گرم چسپنده مى شود و خاصیت جریان آزاد کاهش مى یابد، مصرف انرژى دوباره افزایش مى یابد و به 
حداکثر مى رسد و دما به حدودC ° 100 افزایش مى یابد. مرحله ى بعدى با پوشش مواد افزودنى روى ذرات  pvc مشخص 
مى شود. مواد ذوب شده یا مایع  در درون ذرات  pvc پخش مى شود. خواص جریان آزاد بهبود مى یابد، مصرف برق 
کاهش مى یابد و دماى میکس به حداکثر از 100 تا C° 125 افزایش مى یابد. این مخلوط خشک  به درون میکسر خنک 
کننده هدایت مى شود. در این مرحله دما تا C °40 در 5 تا 10 دقیقه خنک مى شود. سرعت چرخش 25 تا 30 متر برثانیه 
براى فرایند اختالط در میکسر گرم منجر به زمان اختالط مطلوب و پردازش مالیم مى شود.آب مورد استفاده براى میکسر 
خنک کننده نباید از 13 تا C °15 خنک تر باشد. دماى پایین مى تواند منجر به تراکم رطوبت در میکسر خنک کننده  و 
دماى باالتر از این مقدار باعث افزایش زمان خنک کنندگى شود.محصول نهایى یک فرایند اختالط صحیح بدون گردو 
غبار، خشک و پودرى با جریان پذیرى آسان است.بعد از حدود 24 ساعت استراحت ( براى اینکه مواد به حالت تعادل 
برسد) مخلوط خشک براى استفاده آماده است. در آخر میکسرها باید کامال تمیز شوند تا از باقى ماندن هر گونه رسوب 

اطمینان حاصل شود.این رسوب ها ممکن است باعث ایجاد مشکالتى در میکس هاى بعدى شود.

pvc  فرایند میکس در مخلوط های خشک

خواندنی و کاربردی
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بررسی لوله های  pvc حفاری شده در استرالیا بعد از ٣٠ سال

آزمون های انجام شده بر روی لوله های استخراج شده در استرالیا 
از 30 سال  بعد    pvc لوله های   نشان داد که هیچ گونه زوالی در 

مشاهده نشده است.
گرفتن  نظر  در  شد  استفاده   Stahmer توسط  که  آزمونی  روش 
فشار  همچنین آزمون های  pvc تحت  لوله های   میدانی  عملکرد 
واقعی براساس استاندارد های استرالیایی بود. لوله هایی که در سال 
1996 مورد بهره برداری قرار گرفتند بعد از 25 سال خارج شدند و 

تحت آزمون های زیر قرار گرفتند:

با طول  با قرار دادن بخشی از لوله  1-مقاومت در برابر لهیدگی که 
کوتاه بین دو صفحه موازی واعمال فشار جهت تغییر شکل تا %40 

قطر اسمی لوله انجام شد. 
سپس این قطعه لوله ها از نظر هر گونه آسیب و یا شکستگی مورد 

 1462.2 AS بازرسی قرار گرفتند: استاندارد استرالیا

2- مقاومت در برابر ضربه: استفاده از یک وزنه و سقوط آزاد بر روی 
نمونه از ارتفاع 2 متر انجام شد. در صورت وجود هر گونه شکستگی 
لوله  براساس سایز  اندازه وزنه  نتیجه آزمون، شکست ثبت  شد.  در 

متفاوت است و در استاندارد روش آزمون توضیح داده شده است: 
1462.3 AS استادارد روش آزمون: استاندارد استرالیا

3- پراکندگی رزین در لوله ها بر روی نمونه هایی با ضخامت 0.02 
میلیمتر با بزرگنمایی پایین مورد بررسی قرار گرفت.

4- خواص کششی PVC در 4 نمونه لوله تعیین شد.روش آزمون 
ASTM D638M

5- چقرمگی شکست لوله ها با استفاده از آزمون ring –c ناچدار 
مشخص شد. برای هر یک از لوله های مورد آزمون یک مجموعه 
ازحلقه های تهیه شده و تحت طیفی از تنش های اعمال شده تست 
شدند. تنش و زمان شکست هریک از لوله های ثبت شد و چقرمگی 

شکست در برابر زمان شکست ترسیم شد. 

روش آزمون: استاندارد استرالیایی٢57٠
مطابق گزارشات، لوله های PVC تحت فشار در زمین های مختلفی 
از قبیل خاک ماسه ای و خاک آهکی نصب شده و از جاده و خط 
آهن عبور کرده بودند و عملکرد آنها در همه شرایط درحد مطلوب 
گزارش شد.  شایان ذکر است که لوله های تحت فشار برای مواجهه 
با بار دینامیکی ناشی از عبور ترافیک جاده یا قطار، آماده شده بودند. 
در هیچ یک از موارد، رده فشاری این لوله ها برای تحمل بارهای 
دینامیک تحمیل شده از طرف جاده های پر ترافیک یا قطار ارتقا 
داده نشده بود. با این وجود هیچ گونه شکستی در نتیجه بار دینامیک 
گزارش نشده بود. عملکرد بلند مدت سیستم به وضوح به کیفیت اولیه 
لوله، حمل و نقل و نصب صحیح بستگی دارد. برای چهار لوله تست 
شده، استحکام کششی در نقطه تسلیم و ازدیاد طول در پارگی اساسا 
یکسان ماندند. عالوه بر این نتایج با لوله های تازه تولید شده همان 
گونه که انتظار میرفت ، مشابه بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
هیچ تخریبی در ویژگی های کششی و ازدیاد طول  pvc در طول 
عمر سرویس دهی این لوله ها وجود نداشته است.لوله های حفاری 
شده دچار ضعف در استحکام در نتیجه عملیات تحت فشار بعد از 
 PVC تقریبا 30 سال نشده بودند. مطالعات بسیاری روی لوله های
حفاری شده انجام شد تا اثبات کنند نه تنها هیچ کاهش کیفیتی در 
مواد اتفاق نمی افتد، بلکه تاثیر منفی بر طول عمر سرویس دهی هم 

ندارد.
 PVC مطالعات متعددی روی خواص شکست ناشی از خستگی لوله
انجام شده است. در سال Whittle ،2005 و Teo تحقیقات پیشین 
را خالصه کردند و آزمون تیر  چرخشی با نمونه PVC ناچ دار انجام 

خواندنی و کاربردی
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خواندنی و کاربردی

صرفه جویی ٣7١ میلیارد دالری در زیرساخت های آبی ایالت 
متحده

از  استفاده  به  اند که  را وضع کرده  قوانینی  قانونگذاران،  از  گروهی 
روش های مناقصه رقابتی برای پروژه های زیرساختی فدرال در سراسر 
کشور نیاز دارد. طبق قانون اتحادیه ملی مالیات دهندگان، این قانون 
می تواند به طور  تقریبی 370 میلیارد دالر تنها درپروژه های زیرساختی 

برای مالیات دهندگان صرفه جویی به همراه داشته باشد.
 )SMART( دسترسی به تکنولوژی بهبود پذیر در قانون زیر ساخت
مقررات بیش از حد سنگین را کاهش داده و رقابت عادالنه و باز بین 
تامین کنندگان مصالح ساختمانی برای پروژه های زیربنایی که بودجه 

فدرال دریافت می کنند، توصیه می کند.
این قانون همچنین از توانایی مهندسان در قضاوت حرفه ای انتخاب 
مصالح ساختمانی دفاع می کند و به شهرداری ها این امکان را می دهد 

که پروژه های بیشتری را با منابع مالی محدود خود انجام دهند.

موسسه وینیل از قانون زیربنایی SMART حمایت می کند.

یافتن بودجه برای به  نوسازی زیرساخت های فرسوده وظیفه ای دشوار 
منسوخ شده است چرا که  قدیمی  دلیل شیوه های خرید  به  و  است 
استفاده از برخی مصالح خاص را حکم می کند. محدود کردن انتخاب 
مواد به معنای پرداخت باال برای مالیات دهندگان و شهرداری ها  برای 
این بودجه می تواند صرف مدرن  لوله ها و سایر محصوالت است. 

سازی سیستم های آبی شود.

زیرساخت های آبی ایالت متحده به شدت نیاز به بهسازی دارند

 بخش اعظم زیرساخت های آبی ایالت متحده دهه ها یا بیشتر ساخته 
شده است. در نتیجه هر ساله 240 هزار شکست اصلی در ایالت متحده 
وجود  روز  در  آب  اصلی  خطوط  شکست   660 میانگین  طور  به  یا 
دارد و تقریبا 17% آب آشامیدنی در اثر نشت از بین می رود. درحال 
حاضر75% از شهرداری ها به استفاده از مواد و لوله هایی که باید در 

پروژه های آب استفاده شود، توصیه می کنند.

پایداری  PVC یک سطح  های  لوله  داد که  نشان  آنها  نتایج  دادند. 
دارند، بطوری که تنش کمتر از MPa 2/5، اثر قابل اغماضی روی 
طول عمر لوله دارد. این محدوده تنش کمتر از حد مورد انتظار در یک 

سیستم معمول آبرسانی شهری است.
بنیاد تحقیقات آب در سال 2005 تحقیقی با عنوان  پیشبینی عملکرد 
این  منتشر کرد.  و همکارانش   Burn از   "PVC لوله  طوالنی مدت 
گزارش در مورد بررسی جامع روش های تحلیلی تخمین طول عمر 
لوله های خوب طراحی و  آنها گزارش کردند که  بود.   PVC لوله 

نصب شده، 100 سال عمر می  کنند.

مطالعات آمریکای شمالی
در سال Mosar ،1994 و Kellogg یک مطالعه روی سامانه های 
آبرسانی منتشر کردند که در آن آزمون مقاومت در برابر ضربه و استون 
را روی 59 نمونه لوله PVC از 16 سامانه مختلف که در سال 1992 
نصب شده بودند، انجام دادند. نمونه ها از 10 شرکت تولیدی مختلف 
ولی  شدند  قبول  را  استون  وری  غوطه  آزمون  ها،  نمونه  همه  بودند. 
در آزمون مقاومت در برابر ضربه، شکستند. این مطالعه نشان داد که 
شکست زودهنگام لوله PVC معموال در سال اول بهره برداری اتفاق 

افتاند و ناشی از نصب نامناسب لوله ها می باشد.
Mosar و Folkman مطالعات قبلی شکست ناشی از خستگی لوله 
های PVC و دستورالعمل های جلوگیری از این شکست را بررسی 
کردند و آنها چندین آزمون فشار  را روی لوله 6 اینچ PVC انجام 

دادند و نتایج را با اطالعات گزارشات قبلی ترکیب کردند.
در سال EPCOR Seargeant ،2013 گزارشی در زمینه مهمترین 
علل شکست سامانه آبرسانی ادمونتون کانادا ارائه کرد. بدلیل خاک 
بسیار خورنده ادمونتون در سال 1966 ناگزیر شدند لوله های چدنی 
را به آزبست سیمانی تغییر دهند و در سال 1977 شروع به استفاده از 
PVC کنند. تغییر لوله ها به PVC سبب شد که نرخ شکست سامانه 
های آبرسانی شهر، به شدت کاهش یابد. همچنین EPCOR اعالم 
بزنند  توانند یخ  PVC در زمستان می  کرد که سامانه های آبرسانی 
ولی دچار ترکیدگی نشوند. این موضوع جهت مناطق جغرافیایی که با 
تغییرات شدید شرایط آب و هوایی در زمستان و طوفان های یخ و سیل 
روبرو هستند، بسیار مهم است. سه نمونه لوله PVC حفاری و آزمون 
کرد. یک لوله به مدت 17 سال و دو نمونه دیگر به مدت 25 سال در 
حال بهره برداری بودند. آزمون های کنترل کیفیت شامل ترکیدگی، 
مقاومت در برابر ضربه، تخت شدگی، غوطه دری در استون انجام شد و 

نتیجه آنها همانند نتیجه آزمون لوله ها بالقاصله پس از تولید بود
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لوله های  PVC قابل اعتماد در پایداری

از کانادا تا آفریقای جنوبی،  PVC به طور فزاینده ای تبدیل به ماده انتخابی زیرساخت های آبی شده است. در ایالت متحده نیز همین طور است. دلیل 
خوبی برای این واقعیت وجود دارد و با یک عامل ساده اما مهم شروع می شود: قابلیت اطمینان

قانونگذاری ساده و منطقی این امکان را فراهم می کند که رقابت به سرمایه گذاری های ایالت متحده در زیرساخت های آبی کمک کند. مطالعه ای 
توسط تحقیقات BCC انجام شد و نشان داد که شهرداری هایی که امکان رقابت باز را فراهم می کنند، بیش از 25% در هزینه های لوله صرفه جویی 

میشود. طی یک دوره 10 ساله :
● 20.6 میلیارد دالر در هزینه لوله آب آشامیدنی

● 22.3 میلیارد دالر در هزینه  لوله جمع آوری آب برف و باران صرفه جویی شده است.

این بدان معنی است که برای مثال کارولینای شمالی به تنهایی می تواند در هزینه لوله تا 50% یا 155902 دالر در هر مایل،  میشیگان 27-34%) تا 114154 
دالر در هر مایل( و اوهایو32-35%) تا  97680 دالر در هر مایل( در هزینه های لوله صرفه جویی کند.

افتتاح پروژه های زیرساختی با بودجه فدرال برای رقابت، فرصت های جدیدی را برای انتخاب لوله های  PVC به شهرداری ها می دهد. لوله های  
PVC برخالف لوله های چدن نشکن که براثر خوردگی و زنگ زدگی دچار شکست می شوند، از خوردگی مصون هستند. با رقابت باز، تولیدکنندگان 

لوله های PVC شرایط رقابتی برابر برای ارائه راه حل های پایدار و هوشمندانه برای زیرساخت های قرن 21 م آمریکا خواهند داشت. 

https://www.vinylinfo.org/news/smart-bill-could-save-371-bill ion-on-water-infrastructure/
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طبق مطالعه سال 2018 توسط دانشگاه ایالتی یوتا، میزان شکست خطوط 
اصلی آب برای لوله های  PVC در مقایسه با سایر مواد لوله کمترین 
بوده است. این موضوع وقتی اهمیت پیدا میکند که شما این را در نظر 
داشته باشید که در ایالت متحده آمریکا روزانه 1000 شکست خطوط 
اصلی آب وجود دارد. به همین دلیل شهرداری ها به دنبال انتخاب مواد 

مناسب لوله هستند و اغلب به  PVC روی می آورند. 
دو دلیل اصلی که ثابت می کند لوله های  PVC قابل اعتماد هستند.

انعطاف پذیری و مصونیت در برابر خوردگی
لوله های  PVC انعطاف پذیر هستند. نسبت به سایر مواد لوله االستیک 
کنند.  تحمل  را  فشار آب  و جریان سریع  فشار  توانند  می  و  بوده  تر 
های   لوله  که  است  معنی  بدین  همچنین  ها  لوله  این  پذیری  انعطاف 
تغییرات دمایی را تحمل کنند و  توانند  PVC مدفون در خاک می 
با سرما سازگار باشند ) در مقابل، برای مثال اثر سرما بر بتن و چدن(. 
عالوه بر آن  PVC در برابر خوردگی و زنگ زدگی مصون است و 
درک این موضوع که چرا لوله های PVC دارای طول عمر بیش از 

100 سال است، روشن می شود.
عالوه بر قابلیت اطمینان،  PVC قابل حمل است و کار با آن آسان 
مناطقی که تجهیزات سنگین ممکن  به ویژه در  این موضوع   است. 
است وجود نداشته باشد و کارگران مجبور به حفر ترانشه با بیل و ابزار 
دستی هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل مهندسان 
آب لوله های  PVC را برای پروژه آب پاک در روستاهای دورافتاده 
و  های آب  پروژه  برای  پی وی سی  لوله  انتخاب کردند.  هندوراس 

فاضالب در سراسر آفریقا بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرد. به 
عنوان مثال ، در آفریقای جنوبی، 99 درصد از لوله های اصلی آب ، 
PVC هستند. از آنجا که لوله های  PVC سبک است، حمل آن نیز 
بهره وری بیشتری دارد. به عالوه لوله هایی با قطر کوچکتر می توانند 
داخل لوله های با قطر بزرگتر قرار گیرند، به طوری که حجم بیشتری از 
لوله ها در قطاریا کامیون قابل جابه جایی است. در حالی که برای لوله 
های چدنی و بتنی این گونه نیست. این به معنای ردپای انرژی کمتر و 

محصولی پایدارتر است.

چرا لوله PVC انتخابی پایدار است
انتقال آب  اصلی خطوط آب،  از شبکه های  استفاده  برای  دلیل  تنها 
پاک به خانه هاست و هر چه نشتی و شکستگی کمتر باشد، آب تمیزتر 
های  روش  از   PVC های   لوله  که  است  این  واقعیت  بود.  خواهد 
مختلفی  برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده می کنند. عالوه 
بر وزن و ویژگی جابه جایی تلسکوپی،  صافی دیواره داخلی آن باعث 
سهولت حرکت آب در لوله ها می شود. این ویژگی می تواند به صرفه 
جویی قابل توجهی در انرژی تبدیل شود، که برای محیط زیست نیز 
مفید است. یک دلیل مهم دیگر این است: حدود 7 درصد از کل برق 
مصرفی یک شهر برای پمپاژ آب به هدر می رود. بنابراین برق کمتر 

برای پمپاژ آب، صرفه جویی بیشتری به دنبال دارد.

 یک انتخاب هوشمند نوآورانه
نمونه ای دیگر از کاربردهای لوله های  PVC محافظت کابل است.  
لوله  PVC غیر رساناست به طوری که آن را به ماده ای ایمن برای 
حفاظت کابل تبدیل کرده است. در اوایل قرن بیستم ، کشتی ها دائما 
با آتش سوزی برقی مواجه بودند. در طول جنگ جهانی دوم، ایالت 
متحده تمام کابل های قدیمی را در کشتی ها و زیر دریایی های خود 
بیرون کشید و آن را با کابل های با پوشش  PVC در لوله های محافظ  

PVC جایگزین کرد. نوآوری و نجات زندگی.
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مالحظات دمای پی وی سی

حداکثر دمای سرویس
لوله های تحت فشار پی وی سی سخت )PVC-U( و اصالح شده )PVC-M( برای استفاده در دمای سرویس 
تا C°50 مناسب هستند. برای لوله های پی وی سی آرایش یافته) PVC-O( حداکثر  دمای عملیاتی مداوم باید به 
C°45 محدود شود. توجه داشته باشید که دمای سرویس برای کلیه لوله های انتقال آب شرب، مطابق با الزامات 
استاندارد آب سرد  )AS/NZS 4020(  فقط تا C°40 اعتبار دارد و انجمن خدمات آب استرالیا  )WSAA(  توصیه 

می کند سیستم های آبرسانی به این مقدار محدود شوند. 
تأثیر دما بر رده های  فشار

C°20 تعیین می شوند. برای دماهای  PVC وابسته به دما است. فشارهای کاری اسمی  در  مشخصات مکانیکی 
 20°C  20، هر چند ویژگی هایی مانند استحکام کششی بزرگتر هستند، ولی از  همان رده بندی°C عملیاتی پایین تر از
استفاده می شود. هنگامی که دما کاهش می یابد، توصیه می شود که برای جلوگیری از صدمات ناشی از ضربه مراقبت 
بیشتری صورت گیرد زیرا مقاومت به ضربه با دما، کاهش می یابد. دماهای عملیاتی زیر صفر، کاربردهای  ویژه ای 
دارند. ) لوله های پی وی سی را در کاربرد های با درجه حرارت پایین ببینید ( و مرجع آن می تواند Vinidex  باشد. 
برای دماهای بیشتر از C°20، حداکثر فشار کاری لوله های پی وی سی باید کاهش یابد. در جدول زیر حداکثر 

فشارهای عملیاتی توصیه شده برای لوله های  PVC-U ، PVC-M و PVC-O ارائه شده است . 

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس اعظم مرسلی
مدیرکنترل کیفیت شرکت

صنایع پلیمر پارس امین
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شرایط  در  لوله  دیواره  دماى  میانگین  مالحظات،  تحت  مواد  دماى 
عملیاتى است. در اکثر موارد ممکن است فرض شود که دماى لوله برابر 
با دماى سیال داخل لوله است. زمانى که یک اختالف دما بین سیال در 
لوله و محیط خارجى وجود دارد، دماى عملیاتى ممکن است به عنوان 
میانگین دماى سطح داخلى و خارجى لوله در نظر گرفته شود. نرخ انتقال 
حرارت در سراسر دیواره ى یک لوله پى وى سى کم است و به شرط 
اینکه محیط بیرونى لوله، به خوبى تهویه شود، دماى سطح خارجى لوله 
نزدیک به دماى محیط خواهد بود. جایى که انتقال حرارت به داخل یا 
از اطراف مواد بسیار کند است، دماى سطح خارجى نزدیک به سطح 
داخلى خواهد بود. در موارد بحرانى ممکن است تعیین دماى سطح لوله، 
توسط آزمایش انجام شود. براى وضعیت خط لوله مدفون با آب جارى، 

فرمول زیر مناسب است :  
 Tm= (2Tw+ Ts)/3               

 Tm      = میانگین دمای مواد 
Tw                   = دمای آب
Ts                  =دمای خاک

الزم به ذکر است که شرایط فشار در جایی که جریان متوقف می شود 
با هم  این رخداد، دمای آب و دمای محیط  بررسی شود. در  باید  نیز 
یکسان در نظر گرفته می شود. همچنین دما می تواند میانگینی نسبت به 

زمان باشد.
میانگین دما ممکن است به عنوان میانگین وزنی دماها مطابق با درصد 
زمان سپری شده در هر دما ، تحت فشارهای عملیاتی، در نظر گرفته 

شود: 
tm= t1 L1 + t2L2 +... + tn Ln 

 tn برابر  است با نسبت زمان سپری شده در دمای Ln که

این تقریب به شرطی که تغییرات دمای میانگین از c° 10±  تجاوز نکند 
منطقی است که معموالً برای لوله های دفن شده در خاک با عمق کمتر 
از 300 میلی متر می باشد. برای اکثر سیستم های آبرسانی زیرزمینی، 
میانگین کلی دمای هوا، در آمار هواشناسی به منظور انتخاب رده مناسب 
و روزانه  الگوهای ساالنه  میانگین  نشان دهنده ی  آمار  این  زیرا  است 
دمای متناوب است. برای سیستم هایی که در معرض تغییرات بزرگتر 
قرار دارند، جهت رده بندی، دما باید حداکثر کمتر از c° 10 باشد اما 

باالترین دما نباید از c° 60   تجاوز کند.     
                                      

انبساط و انقباض 
همه مواد منبسط می شوند و با تغییرات دما تغییر می کنند. 

1. اختالف بین حداکثر و حداقل دما را محاسبه کنید.                                     

 28°C - 18°C = 10°C

2. از روى نمودار فوق با دماى بدست آمده (c° 10 ) انبساط خطى را پیدا 
                    10°C = 0.7 mm                                                                        .کنید

3. جواب را به طول کل خط ضرب کنید.                     

0.7 mm X 150 mm = 105 mm                             

این بدان معنى است که لوله در هنگام کار حدود 0/1 متر منقبض مى شود. 

* روشهاى تهیه انبساط یا انقباض حرارتى به ماهیت نصب و اینکه آیا در 
باال یا زیر زمین باشد بستگى دارد . 

ضریب انبساط حرارتی pvc، است . بطور تجربی، مقدار تغییر طول برای 
هر 10 متر از لوله پی وی سی به ازای هر c°10 افزایش دما، مقدار 7  میلی 

متر است.
مثال : 

یک خط 150 متری لوله پی وی سی در دمای  c°28 نصب می شود . 
انبساط  برای  باید  مقدار مجازی   بود. چه  c°18خواهد  دمای سرویس   

لحاظ شود؟                                      

m

https://www.vinidex.com.au/technical-resources/
pvc-pressure-pipe/pvc-temperature-consider-
ations/?keywords=pvc+pipe
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نصب لوله های PVC در زیر زمین 

انجمن وینیل افریقاى جنوبى(Sava) به عنوان بخشى از تعهد داوطلبانه در نظارت محصول خود، در مدت کوتاهى اطالعاتى در 
مورد وجود افزودنى هایى که در pvc استفاده مى شود، منتشر کرد. آخرین گزارش ساالنه sava شامل اطالعاتى در مورد 9 هدف 

است که شش مورد آن مربوط به افزودنى هاى استفاده شده در pvc است.

آماده سازی لوله ها

قبل از نصب هر لوله و اتصال، براى اطمینان از اینکه داخل آنها عارى از مواد خارجى بوده و سطح خارجى آن فاقد نشانه یا هر 
آسیب دیگرى است، باید مورد بررسى قرار گیرد. حد مجاز عیوب سطح خارجى بدون تاثیر در میزان آب بندى، شامل موارد 

زیر مى باشد:

● براى لوله هاى تحت فشار، 10% ضخامت دیواره حداکثر تا 1 میلى متر.

● براى لوله هاى بدون فشار، 10% ضخامت دیواره. براى لوله هاى با ساختار ساندویچى( هسته فومى) حداکثر تا ضخامت پوسته 
جامد.

براى اطمینان از اینکه نرى و مادگى لوله ها در معرض آسیب نیستند، باید انتهاى لوله ها را بررسى کرد. حد مجاز عیوب اتصاالت 
اورینگى الستیکى بدون تاثیر در میزان آب بندى، شامل موارد زیر است:

● براى اتصاالت اورینگى الستیکى در لوله هاى تحت فشار، 0/5 میلى متر

● در مورد لوله هاى بدون فشار، هنگام مشاهده بدون بزرگنمایى، صفر در نظر گرفته مى شود. 

قطر و کالس لوله هاى موردنیاز باید مشخص و با اتصاالت مربوط به خودشان مطابقت داشته و در محل موردنظر آماده نصب 
شوند.

آماده سازی ترانشه  

اگر زمینى که لوله هاى PVC در آن دفن مى شوند، داراى ساختار یکنواختى نباشد، لوله ها به شدت در معرض آسیب و یا تغییر 
شکل (دفرمه شدن) قرار خواهند گرفت. کف ترانشه باید براى حذف هرگونه بى-نظمى و برآمدگى نامطلوب مورد بررسى قرار 

گیرد.

عرض ترانشه 

ترانشه باید باریک باشد اما فضاى الزم و کافى را براى لوله گذارى و اتصال آنها به هم، قرار دادن تکیه گاه-هاى جانبى و بازرسى 
آنها، داشته باشد. بدون توجه به شرایط خاك، نباید کمتر از 200 میلى متر قطر خارجى لوله، عریض تر باشد. 

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس سمیه صالحی
شرکت پارس پولیکا
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پهنای ترانشه

براى ترانشه هاى عمیق جایى که بارگذارى قابل توجه خاك ممکن است اتفاق بیفتد، عرض ترانشه نباید از مقادیر داده شده در جدول زیر ، بیشتر باشد. 

شرایط ناپایدار

در جایى که یک ترانشه، در حین یا پس از حفارى، دچار ریزش شود ، ناپایدار تلقى مى شود. به عنوان مثال؛ اگر ترانشه در یک خیابان یا یک مسیر باریک 
قرار داشته باشد و از این رو عریض کردن ترانشه غیرممکن باشد، باید دیوارهاى ترانشه را با استفاده از تخته هاى چوبى یا سایر محافظ هاى مناسب محکم 
کنید. از طرف دیگر، ترانشه باید تا رسیدن به ثبات عریض گردد. بدین منظور، ممکن است یک ترانشه کوچکتر در کف ترانشه حفر شود، تا لوله در آن 

جاى گیرد. در هر دو صورت، از حداکثر مقدار مجاز براى عرض ترانشه در نباید تجاوز کرد مگر اینکه براى افزایش بار تمهیداتى اندیشیده شده باشد. 

عمق ترانشه

حداقل عمق پیشنهادى براى ترانشه با محاسبه بارهاى تحمیلى بر روى لوله مانند وزن مواد پسماند، بارهاى ترافیکى پیش بینى شده و سایر بارهاى اضافى، 
تعیین مى شود. براى جلوگیرى از آسیب دیدن لوله در هنگام تحمیل بارهاى پیش بینى  شده، عمق ترانشه باید به اندازه کافى باشد.

حداقل پوشش

ترانشه ها باید تا عمق مشخص شده براى بستر خاکبردارى شوند، قطر لوله و حداقل پوشش توصیه شده، به عالوه مصالح پرکننده روى لوله ها، فاکتورهاى 
موثر در تعیین عمق ترانشه هستند. در جدول زیر توصیه-هایى براى حداقل پوشش ارائه شده است.

الزامات ارائه شده فوق براى پوشش، محافظت کافی را براي انواع کلى لوله ها فراهم می کند. در جایى که استفاده از پوشش هاى کمتر ضرورى است، 
گزینه هاى مختلفى وجود دارد.

1. از مصالح پرکننده گرانولى با کیفیت باال، به عنوان مثال؛ ماسه خردشده یا مواد پایه براى جاده ها استفاده کنید.
2. براى فشار نرمال موردنیاز از لوله هاى با کیفیت باالتر استفاده کرده  یا مالحظات دیگرى را در نظر بگیرید.

3. ساختارهاى اضافى مانند پل را به منظور بارگیرى بر روى ترانشه آماده کنید. ممکن است، صفحات فوالدى موقتى در مورد بارهاى ساختمانى مورد 
استفاده قرار گیرد.

)mm(ماکزیمم )mm(حداقل DN سایز

800 320 100

825 340 125

825 360 150

900 525 200

925 560 225

950 580 250

1000 745 300

1200 825 375

)H)mm ،پوشش شرایط بارگذاری

300 مشمول بارگذاری وسایل نقلیه نیست

450
600
750

مشمول بارگذاری وسایل نقلیه
الف )بدون آزادراه(

ب )آزادراه آب بندی شده(
ج )آزادراه آب بندی نشده(
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مواد زیرین 
مواد زیرین پیشنهادی در AS / NZS 2566.2 به شرح زیر می باشد:

1. شن و ماسه مناسب، عاری از سنگ و سایر اجسام سخت یا تیز که 
بتوانند در غربال با مش 13/2 میلی-متر حفظ شوند.

2. سنگ خردشده یا ماسه های درجه بندی شده و تأیید شده تا حداکثر 
سایز 14 میلی متر

مواد  و  سنگ  وجود  عدم  در صورت  است  ممکن  حفاری  مواد   .3
سخت و شکسته شده، زیر الیه مناسب لوله را فراهم کند، به طوری 
که هیچ گونه توده خاکی با ابعادی باالتر از 75 میلی متر وجود نداشته 

باشد تا از تراکم مناسب بستر جلوگیری کند.
.)CLSM( 4. مواد با مقاومت پایین کنترل شده

مناسب بودن یک ماده به سازگاری آن بستگی دارد. مواد گرانولی 
)شن یا ماسه( با دانه بندی کوچک یا ریز و فاقد درجه بندی مشخص، 
داده می شود.  ترجیح  دارند،  نیاز  تراکم  برای  نیروی کمتری  به  که 
تراکم در شن و ماسه های دارای دانه بندی خوب، و رس ها دشوار 
است و فقط باید در مکانی مورد استفاده قرار گیرند که بتوان اثبات 
کرد که تراکم مناسب حاصل می شود. تغییرات در بستر سخت هرگز 
نباید بیش از 20% از عمق الیه زیرین باشد. حداقل عمق سطح زیرین 
زیر  در  شیار  یک  باشد،  الزم  است  ممکن  باشد.  متر  میلی   75 باید 
مادگی هر لوله برای اطمینان از اینکه کل خط لوله پشتیبانی می شود، 

ایجاد گردد. 

حفاظت جانبی و پوشش روی لوله 
موادی که برای حفاظت جانبی از لوله انتخاب شده باید به اندازه کافی 
و در الیه هایی که بیش از 150 میلی متر نباشد، پر شوند. باید مراقب 
باشید که لوله آسیب نبیند یا کج نشود و تراکم به طور مساوی در هر 
 AS / یا TEPPFA طرف لوله مطابق با سطح طراحی ارائه شده در
NZS 2566 انجام شود. مواد نگهدارنده جانبی باید با دقت در اطراف 
لوله ها قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که لوله ها به طور مساوی 
محافظت می شوند. مگر در مواردی که مشخص شده باشد، تکیه گاه 
لوله و مواد مورد استفاده برای پوشش روی سطح لوله باید با مواد بستر 

لوله یکسان باشد. 
مواد روکش لوله باید در الیه هایی تا ارتفاع حداقل 150 میلی متر از 
باالی تاج لوله قرار گرفته و پر شود. باید مراقب باشید تا با زدن خط 
یا درجه روی لوله، در بخش های بحرانی یا پرکردن بیش از حد بستر 

سبب آسیب بر روی لوله نشوید. 
نوارهای آشکارساز یا نوارهای نشانگر باید به محض فشرده شدن یک 

الیه خاک 150 میلی متری، در باالی الیه قرار داده شوند.

پر کردن ترانشه
از مواد حفاری شده همان  باشد،  جز در مواردی که مشخص شده 
قسمت باید در پرکردن ترانشه استفاده کرد. شن و ماسه را با استفاده 
از روش های لرزشی و رس ها را می توان با فشرده سازی، متراکم 
کرد. بهترین حالت در صورت خیس بودن خاک حاصل می شود. 
به  از سیالب آب و اضافه کردن خاک اضافی  استفاده  در صورت 
مصالح پرکننده اصلی، این کار باید تنها در صورتی انجام شود که 
مصالح پرکننده به اندازه کافی برای    پیاده روی بر روی آن محکم 
باشند. در هنگام جاری شدن سیل در ترانشه، باید مراقب باشید که 

لوله شناور نشود.

لوله های PVC در زیر جاده ها
یا  هر دو جهت طولی  ها در  زیر جاده  توانند  PVC می  های  لوله 
عرضی نصب شوند. نوع مواد سنگی/گرانولی  تعیین شده برای الیه 
های زیرین جاده، دارای مدول خاک بسیار باالیی است و حفاظت 
جانبی عالی را برای لوله های انعطاف پذیر داشته و همچنین موجب 
به حداقل رساندن تأثیر بارهای مرده و زنده می شود. این یک ساختار 
محیطی ایده آل برای لوله های PVC است. برای اطمینان در زمان 

نصب به موارد زیر باید توجه شود:
1. بارهای ساختمانی مجاز است.

2. لوله ها در عمق کافی دفن شوند تا در هنگام بازسازی و ترمیم جاده 
دچار آسیب نشوند. 

3. حداقل عمق پوشش و روش های تراکم به کار گرفته شود.
 

شناوری خط لوله
شناور  ترانشه  در  تری(  ـ  )رطوبت  بارانی  شرایط  در  تواند  می  لوله 
شود. به دلیل سبکی لوله PVC نسبت به سایر لوله ها، باید از مواد 
چوبی و مواد پرکننده کافی برای جلوگیری از شناورشدن و حرکات 
ناخواسته آن استفاده شود. معموالً عمق پوشش 1/5 برابر قطر بر روی 

لوله مناسب است.

انبساط و انقباض
اگر نصب در هوای بسیار گرم و یا بسیار سرد انجام شود، لوله منبسط 
یا منقبض می شود، بنابراین توصیه می شود وقتی نصب لوله نهایی 
شد، دمای لوله نزدیک به دمای مصالح پرکننده ترانشه تثبیت شده 

باشد. 
هنگامی که لوله در هوای گرم کار گذاشته می شود، باید توجه داشت 

که انقباض در دمای کاری معمولی خط لوله رخ خواهد داشت. 
برای سیستم های اتصالی چسبی، تا زمانی که پیوند قوی ایجاد نشده، 
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خطوط باید آزاد باشند )به روش های اتصال چسبی مراجعه کنید( و 
باید اطمینان حاصل شود که در روش های نصب، انقباض باعث ایجاد 

فشار بر روی اتصاالت تازه ساخته شده، نمی شود. 
های  بخش  در  انقباض  اگر  الستیکی،  اورینگی  های  لوله  مورد  در 
لوله  آمدن  بیرون  است  ممکن  بیفتد،  اتفاق  لوله  مختلف طولی خط 
پیشنهادی  احتمال، روش  این  از  برای جلوگیری  اتصال رخ دهد.  از 
پرکردن پشت هر طول، در هنگام کارگذاری در خاک است )ممکن 

است الزم باشد فواصل مورد آزمایش و بازرسی قرار بگیرند(.
به گونه  اورینگی الستیکی  اتصاالت  است که طراحی  به ذکر  الزم 
اولیه  اتصاالت  فراهم می آورد.  را  انقباض  بروز  امکان  ای است که 
ساخته شده در ابتدا به عنوان نمونه شاهد ساخته می شوند و انقباض در 
هر اتصالی تقریباً به طور مساوی اندازه گرفته می شود، بدین صورت 
آسیبی سبب از بین رفتن درزگیرها نمی شود. فاصله بین عالمت شاهد 

و مادگی حداکثر 10 میلی متر پس از انقباض کاماًل قابل قبول است.
انقباض ممکن است به صورت فشار بر روی خط لوله مشاهده شود )به 
اصطالح انقباض پواسون به دلیل فشار محیط(. باز هم، این مساله در 

طراحی اتصال پیش بینی می شود و کاماًل قابل قبول است. 
انقباض  انبساط و  به  بیشتر و داده های مربوط  برای کسب اطالعات 

حرارتی، به الزامات دمای PVC مراجعه کنید.

زمین الکتریکی 
PVC غیر رسانا هستند و نمی توان برای نصب تاسیسات  لوله های 
برقی یا از بین بردن بارهای استاتیک از آنها استفاده کرد. متخصصین 

محلی، آب و برق باید برای الزاماتشان با یکدیگر مشورت کنند. 

نصب لوله ها بر روی قوس
لوله های PVC ممکن است هنگام کارگذاری خم شوند، تا از یک 
های تحت  لوله  برای  کنند. حداقل شعاع خمش  عبور  منحنی  مسیر 
برابر  لوله های بدون فشار 150  برای  برابر قطر خارجی و  فشار 300 
قطر خارجی است. هنگام نصب لوله ها در مسیر قوسی، ابتدا لوله ها را 
باید به طور مستقیم به هم وصل کرد و سپس روی قوس کار گذاشت. 
در عمل خم شدن لوله ها پس از ساختن هر اتصال، با بارگیری جانبی 

لوله با هر وسیله مناسب و ثابت نگه داشتن در محل، توسط متراکم 
کردن خاک یا ثابت نگه داشتن در باالی زمین ایجاد می شود. تکنیک 
مورد استفاده بستگی به سایز و کالس لوله مدنظر دارد، زیرا نیروهای 
الزم برای القای خمش در یک گستره بسیار بزرگ، متفاوت هستند. 
برای خطوط مدفون در خاک مناسب، از فرآیند تراکم می توان برای 
القای خمش استفاده کرد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده 
است. وسایل خمشی، اهرم ها و غیره باید همیشه خالی باشد تا از آسیب 

دیدن لوله ها جلوگیری شود. بارهای ثابت دائم قابل قبول نیستند.

خمش نباید بر روی اتصاالت اورینگی الستیکی اعمال شود، زیرا این 
عمل فشارهای نامطلوبی را در نری و مادگی ایجاد می کند که ممکن 
است در عملکرد طوالنی مدت مشکل آفرین باشد. برای جلوگیری از 
این امر، تکیه گاه های واکنشی باید به جای قرارگرفتن در مجاورت 
مادگی ها، روی آنها قرار گیرند. در مورد لوله-های مدفون نیز اتصال 
باید باز باشد تا در طول مدت آزمایش بازرسی شود. به دلیل همین 
محدودیت، طول موجود برای خمش کمتر از طول کامل لوله است. 
همچنین حفظ شعاع ثابت انحنای با استفاده از نیروهای بار  نقطه ای 
عملی نیست. محاسبات نشان داده شده در جدول زیر از تئوری پرتو 
گرفته شده و برای محاسبه زاویه انحراف 5 میلی متر طول خمش فرض 

می شود.
لوله های با اتصال چسبی ممکن است بصورت پیوسته خم شوند، یعنی 
قسمت های خمش ممکن است در سراسر اتصال منتقل شود، اما خم 
شدن فقط بعد از پخت کامل، 24 ساعت فشار برای اتصاالت تحت 
فشار و 48 ساعت برای اتصاالت بدون فشار ممکن است اعمال شود. 

برای خط لوله چسبی، عدد انحراف زاویه ای باید 20  افزایش یابد.
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بلوک های ترانشه
خطوط لوله PVC زیرزمینی که به اتصاالت اورینگی الستیکی وصل شده 
اند، به بلوک های محوری بتنی احتیاج دارند تا از فشار روی خط لوله 
هنگام جلوگیری از حرکت آن، ممانعت کند. در برخی شرایط، ممکن 
است تکیه گاه های فشار در سیستم های اتصال چسبی نیز توصیه شود. 
های  بلوک  بود.  خواهد  موجود  اتصاالت،  بیشتر  در  نامساعد  فشارهای 
فشاری بار را از اتصاالت به اطراف محلی که قرار گرفته، منتقل می-کنند 

و به سطح بزرگتر دیواره جامد ترانشه انتقال می دهند.

ساخت بلوک های ضربه گیر
بتن باید در اطراف اتصال به شگل ُگِوه طوری که عریض ترین قسمت 
در برابر دیواره جامد ترانشه باشد، قرار گیرد. برخی مواقع ممکن است 
رسیدن به یک سطح تحمل کافی با حداقل بتن ممکن باشد. باید اجازه 

دهید مخلوط بتونی به مدت هفت روز قبل از فشرده شدن، پخته شود.
لوله ها و اتصاالت PVC باید با پوشش محافظی از PVC، پلی اتیلن یا 

نمد در زمان مجاورت با بتن پوشانده شوند تا بتوانند بدون آسیب دیدگی 
حرکت کنند. 

خط لوله در دامنه های شیب دار
ممکن است هنگام نصب لوله ها در دامنه های شیب دار، یعنی دامنه های با 

شیب بیش از 20%، دو مشکل ایجاد شود:
1. ممکن است لوله ها به سمت سرازیری حرکت کنند تا موقعیت عالمت 
شاهد از بین برود. بنابراین الزم است که در هنگام ساخت، هر لوله با تکیه 

گاهی مناسب پوشیده شود تا از لیزخوردن لوله جلوگیری شود.
2. مواد تعبیه شده در اطراف لوله ممکن است با حرکت آب در ترانشه 
پاک شوند. متوقف کننده های رسی یا کیسه های ماسه ای باید در فواصل 
مناسب، در باال و زیر لوله قرار گیرند تا سایش مواد پرکننده متوقف شود.

در جایی که از سرپوش ها استفاده می شود، فشاری در طول هر لوله ، که 
در مجاورت مادگی قرار دارند، برای همه شیب ها در نظر گرفته می شود.

نیروها در 4 نقطه اعمال می شود نیرویی که در طول مرکز اعمال می شود عدد اسمی

 ماکزیمم پایان
انحراف

ماکزیمم جابجایی  ماکزیمم انحراف
زاویه

 ماکزیمم پایان
انحراف

ماکزیمم جابجایی  ماکزیمم انحراف
زاویه

DN

میلی متر میلی متر درجه میلی متر درجه

حداقل شعاع منحنی/نسبت قطر ٣٠٠

سری یک قطرها

1800 650 34 1200 470 23 15

1400 520 27 950 380 18 20

1100 410 21 740 300 14 25

900 330 17 580 240 11 32

790 290 15 520 210 9/9 40

630 230 12 410 170 7/9 50

500 180 9/5 330 130 6/3 65

420 160 8/1 280 110 5/4 80

330 120 6/3 220 88 4/2 100

270 98 5/1 180 71 3/4 125

240 86 4/5 160 63 3 150

190 69 3/6 130 50 2/4 175

170 61 3/2 110 44 2/1 200

سری دوم قطرها

310 110 5/9 200 82 3/9 100

210 78 4 140 56 2/7 150

160 59 3/1 110 43 2/1 200

حداکثر زاویه های انحراف، جابجایی مرکزی و انحراف انتهایی برای لوله های PVC  6 متر تحت فشار
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ریسى نوالت النتانیوم (مخفف شده به Lari3) از پایدارکننده هاى حرارتى کمیاب زمین از واکنش ریسى نوالت، 
النتانوم نیترات و سدیم هیدروکساید سنتز شد. روش IR و طیف هاى فلورسانس ساختار محصول را تأیید کردند. 
پایدارى حرارتى PVC در حضور Lari3 به روش کنگو (Congo) و آنالیز TG مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 
/Lari3 استفاده کرد. زمانیکه نسبت PVC به عنوان یک پایدارکننده حرارتى براى Lari3 نشان دادند که مى توان از
Pentaerythritol برابر با 3:1  بود، کمپلکس اثر هم افزایى بهترى نشان داد. ترکیب Lari3 با PVC منجر به افزایش 

 PVC قابل توجه حداکثر (ماکزیمم) و نقطه شروع دماى تخریب و همچنین افزایش کشیدگى و مقاومت ضربه
گردید. این امکان وجود داردکه Lari3 جایگزین اتم هاى ناپایدار کلر شود تا از تشکیل مضاعف باندهاى مزدوج 
در زنجیرهاى PVC جلوگیرى کند و به عنوان به دام اندازنده HCl دى هیدروکلراسیون خود کاتالیستى را مهار کند.

چکیـــده گردآوری و ترجمه

مهسا حکانی 
کارشناس واحد تحقیق و 

توسعه شرکت پالستیک کار

سنتز ریسى نوالت النتانیوم و تاثیر آن برروى 
 PVC پایدارى حرارتى و خواص مکانیکى

مقاله علمی دو

مقدمه:
پلى وینیل کلراید (PVC) به خاطر دردسترس بودن و قیمت پایین و همچنین دارا بودن پایدارى شیمیایى خوب و مقاومت 
در برابر سایش یکى از پنج پالستیک بسیار محبوب است. اما، زمانیکه در معرض گرما، برش و تابش قرار داده شود، تخریب 
مى شود. تخریب حرارتى PVC در نتیجه فرآیندى به نام  دى هیدروکلراسیون zipper" اتفاق مى افتد و توالى پلى ان طى این 
فرآیند در زنجیرهاى PVC مى تواند رخ دهد که موجب تغییر رنگ فاحش پلیمر و افت شدید خواص فیزیکى و شیمیایى مى 
گردد. معموال به منظور جلوگیرى از تخریب حرارتى پلیمر از پایدارکننده هاى سنتى (مانند نمک هاى سرب، صابون هاى 
فلزى و قلع آلى) استفاده مى شود. استفاده از برخى پایدارکننده ها با اینکه بازده باالیى در پایدارى سازى PVC دارند، به دلیل 

سمیت شان محدود شده است، درحالیکه کاربرد برخى دیگر بخاطر راندمان پایین شان مانند Ca/Zn محدود است. 
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١. بخش تجربی
١-١-مواد

النتانیوم نیترات(La(NO3)3.6H2O) و سدیم هیدروکساید توسط شرکت 
معرف شیمیایى Damao، Tiangin چین و اسید ریسى نوالت از شرکت 
از   (SG-5)PVC.شدند تهیه  چین  شانگهاى  خالص  کریستال  صنعتى 
شرکت Xinhiang Tianye چین اهدا شد. اتانول و پنتا اریتر تول به ترتیب 

به عنوان حالل و پایدارکننده کمکى استفاده شدند. 

٢-١- سنتز النتانیوم ریسی نوالت

النتانیوم ریسى نوالت با موفقیت به روش زیر سنتز شد: النتانیوم نیترات 
)4.47g, 0.015mol(و ریسى نوالت اسید)2.165g, 0.005 mol(

در 80mL اتانول حل شدند و به یک فالسک دو دهانه mL 250 انتقال 
یافت و با همزن مکانیکى در دماى C°70 همزده شد. سدیم هیدروکساید 
)0.600g, 0.015mol( حل شده در mL 100 اتانول به آرامى و قطره 

قطره به فالسک اضافه شد. کل فرآیند به مدت 1 ساعت ادامه داشت. پس 
از اینکه حالل تبخیر شد و در متیل کلراید حل شد. محصول حاصله چندین 
بار با آب شسته و تبخیر شد. در نهایت Lari3 بدست آمد و در اون در دماى 

C°80 به مدت 12 ساعت خشک شد.

قیمت بسیار باالى قلع نسبت به سایر پایدارکننده ها، استفاده آن را محدود 
مى کند. از آنجایى که تقاضاى بازار براى مواد سازگار با محیط زیست 
اى  پایدارکننده  توسعه  برروى  اکتشافات  است،  کرده  پیدا  اهمیت  بسیار 
جدید براى PVC که غیر سمى و بازده باالیى داشته باشد و بتوان با قیمت 

پایین آن را تولید کرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

و  کارآیى  سمیت،  عدم  خاطر  به  نادر  معدنى  هاى  پایدارکننده  ترکیب 
ترکیبات  مناسب هستند.   PVC از محصوالت  بسیارى  براى  عملکردشان 
(malates) و  ها  مالئات   ،(Laureates) ها  مانند الئورات  معدنى کمیاب 
استئارات ها از جمله پایدارکننده-هاى حرارتى جدید PVC هستند که به 
تازگى مورد استفاده قرار گرفته اند. Ding و همکاران، کمپلکسى از النتانیوم 
با N-فنیل مالئامیک اسید را سنتز کردند. پایدارى حرارتى PVC در حضور 
این ترکیب به روش Congo و TGA مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان 
 PVC داد که از این ترکیب مى توان به  عنوان پایدارکننده حرارتى براى

استفاده کرد. یک اثر هم-افزایى بین این ترکیب و کلسیم استئارات هست، 
که با توجه به این حقیقت در اثر تلفیق این کمپلکس با کلسیم استئارات 
زمان پایدارى PVC و دماى کاهش جرم به طور مشخصى افزایش یافت. 
Ca/ با پایدارکننده هاى Lart3 و همکاران گزارش دادند که ترکیب Fang

 Ca/Zn در مقایسه با پایدارکنندهاى PVC بهبود چشمگیرى در کارایى Zn

 2:3 Ca/Zn و Lart3 نشان داد. هنگامى که نسبت بین پایدارکننده کمکى
است، دماى شروع تخریب، مدول ذخیره دینامیکى و مدول اتالف PVC به 

طور قابل توجهى افزایش یافت.

تاکنون، مطالعه اى برروى ریسى نوالت به عنوان پایدارکننده حرارتى براى 
PVC گزارش نشده است. در این مطالعه، Lari3 به روش تجزیه مضاعف 

پایدارى،  کشیدگى  اثرات  به عنوان حالل سنتز شد.  اتانول  با  بهبودیافته 
و استحکام ضربه Lari3 به-عنوان پایدارکننده حرارتى مورد بررسى قرار 

گرفت.

مقاله علمی دو

.Lari3 شکل 1. ساختار

بازده Lari3 بدست آمده 94,6% است. و ساختار آن در شکل 1 نشان داده 
مى  شود.

٣-١- اندازه گیری ها

طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) النتانیم ریسى نوالت  با دستگاه 
طیف   شد.  ثبت   KBr دیسک  از  استفاده  با   FT-IR نیکلت  سنج  طیف 
Ex / Em = 292/586 nm با عرض  ،Hitachi F-2500  فلورسانس برروى

شکاف 5 نانومتر انجام شد. غلظت نمونه ها mol/L 3-10×2 بود.

طبق GB/T 2917.1-2002، نسبت هاى مختلف PVC و پایدارکننده کامًال 
درمیکسر مخلوط شدند و مخلوط حاصل با کاغذ تست قرمز کنگو واقع در 

2,5 سانتى مترى باالتر از نمونه در یک لوله قرار داده شد.
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 PVC سنتز ریسی نوالت النتانیوم و تاثیر آن برروی پایداری حرارتی و خواص مکانیکی

٢-٢- تست کونگو قرمز

هاى  پایدارکننده  حضور  در   PVC استاتیک  پایدارى  از  حاصل  نتایج 
آلى  قلع   ،(LS) است. نمک سرب  داده شده  نشان  مختلف در شکل 4 
218 (O218) و PVC خالص نیز به عنوان پایدارکننده هاى مرجع براى 
مقایسه آورده شده است. به طور کلى، tss طوالنى تر نشان دهنده پایدارى 
اینکه tss پى وى سى خالص  با وجود  بهتر براى PVC است.   حرارتى 
بسیار کم است، دیده مى شود که Lari3 بازده پایدارى باالترى نسبت به 
قلع آلى 218 و کمى پایین تر از PVC حاوى پایدارکننده سرب نشان مى 
 PVC به خاطر اینکه نقش پایدارکننده عالى را براى Lari3 ،دهد. بنابراین
بازى مى کند مى تواند جایگزین قلع آلى 218 استفاده شود، اما همچنان 
نتایج نشان مى دهد که نمک سرب به عنوان پایدارکننده حرارتى بسیار 

قدرتمندتر از Lari3 و قلع آلى 218 است.

به منظور ارزیابى پایدارى حرارتى استاتیک PVC، لوله در حمام روغن در 
دماى 200 درجه سانتیگراد حرارت داده شد، زمانیکه کاغذ تست کنگو 
قرمز شروع به آبى شدن کرد به عنوان زمان پایدارى استاتیک (tss) تعریف 

مى شود.

 ZETZSCH حرارتى  سنجى  وزن  آنالیزگر  دستگاه  با  حرارتى  تخریب 
)SDT Q600, TA, USA( از 50 تا 600 درجه سانتى گراد با   STA449F3

نرخ حرارت دهى C /min°10تحت جریان گاز نیتروژن مورد بررسى قرار 
گرفت.

وزن مولکولى و توزیع وزن مولکولى این پلیمرها برروى کروماتوگرافى 
)GPC( مجهز به ستون هاى ژل PL و ردیاب  Waters E2695  ژل نفوذ آب
با   40°C دماى  در   THF در  Waters E2695 دیفرانسیل  شکست  ضریب 
سرعت جریان mL/min 0,3 اندازه گیرى شد.  توده هاى مولکولى بر اساس 

استانداردهاى پلى استایرن کالیبره شدند.

خواص مکانیکى PVC حاوى پایدار کننده هاى حرارتى با آزمون کشش و 
ضربه اندازه گیرى شدند. تست هاى کششى مطابق با GB1040.2-2006 با 
استفاده از دستگاه تست جهانى 3366 (Instron) با سرعت 10 میلى متر در 
XJJD- با دستگاه تست ضربه Notched دقیقه و آزمون هاى مقاومت ضربه

5 طبق GB 1043.1-2008 با سرعت m/s 2,5 انجام شدند. به طور متوسط 

حداقل چهار اندازه گیرى براى به دست آوردن یک مقدار میانگین در کلیه 
تست هاى خواص مکانیکى انجام شد. محتواى فیلر در تمامى تست ها 2 

درصد وزنى است.

٢- نتایج و بحث
 Lari3 ٢-١- شناسایی

شکل 2 طیف هاى FTIR ریسى نولیک اسید و Lari3 را نشان مى دهد. در 
طیف FT-IR نشان داده شد که اسید ریسى-نولیک داراى یک باند ارتعاشى 
به راحتى  cm-1 1720 است که  کششى گروه کربوکسیل - COOH در 
در شکل 2(1) مشاهده مى شود. با این حال، زمانیکه ریسى نولیک اسید 
با یون هاى النتانیوم کیلیت شد، نمى توان باند کربوکسیل را مشاهده کرد 
و پیک هاى پهن باند دوگانه کربوکسیالت در شکل 2(2) در عدد موجى 
cm-1 1540 , 1437ظاهر مى-شوند. این شواهد نشان مى دهد که اتم هاى 

معدنى با اتم هاى H ریسى نولیک اسید و باند تولید شده RE-O جایگزین 
شده است. به منظور بررسى ساختار تفصیلى Lari3 طیف فلورسانس براى 
ریسینولیک اسید و Lari3 انجام شد. از شکل 3 مى توان مشاهده کرد که 
Lari3 پیک انتشار بسیار قوى ترى در cm-1 586 نسبت به ریسیونولیک اسید 

دارد. این نتایج سنتز Lari3 را ثابت مى کنند. 

.)2( Lari3 و )ریسینولیک اسید )1 FT-IR شکل 2. طیف

.)2( Lari3و )شکل 3. طیف فلورانس ریسینولیک اسید )1
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معمول ترین پایدارکننده کمکى بر پایه پلى ال ها، پنتااریترول(PE) است، 
بنابراین ترکیب PE با Lari3 باعث افزایش پایدارى حرارتى PVC مى شود. 
شکل 5 اثر پایدارکننده کمکى Lari3 و PE را نشان مى دهد. نتایج نشان 
مى دهد که زمانیکه نسبت PE/ Lari3 ، 3:1، 2:1 و 1:1  است، یک اثر هم 
 PE وجود دارد. این ممکن است به خاطر افزودن PE و Lari3 افزایى بین
باشد، که مى تواند کلرید فلز را کیلیت کند و  به منظور مهارکردن تخریب 
PVC، HCl را جذب کند. در نسبت PE/Lari3، 3:1 هم افزایى بیشترین 

تاثیر را دارا بود. افزایش نسبت جرم پایدار کننده ها به PVC منجر به افزایش 
 tss PVC به PE زمان پایدارى مى شود. با این حال ، هنگام اضافه کردن
فقط کمى تغییر کرد حتى زمانیکه نسبت جرمى PE افزایش یافت. و این به 
دلیل این واقعیت است که PE مى تواند کلرید فلز را کیلیت کند و کلرید 

فلز مانند یک کاتالیست براى تخریب PVC عمل کند.

شکل4. زمان پایداری پی وی سی در حضور نمک سرب )2phr(، قلع آلی218 
)phr 2(Lari3 و )2phr(

pvc شکل 5. تغییرات زمان پایداری مختلف با مقادیر استابالیزر افزوده شده به

  ،)phr 2.5(PVC/Lari3 ،خالص PVC برای تخریب TG شکل 6. نمودارهای
نمک سرب/phr 2.5( PVC(، و  قلع آلی/PVC  )phr 2.5( در نیتروژن.

TGA ٢-٣- آنالیز

وزن سنجى PVC پایدارشده با Lari3، نمک سرب و قلع آلى 218 در شکل 
6 نشان داده مى شود و داده ها در جدول   1 لیست شده اند. بدیهى است 

که تخریب حرارتى PVC را مى توان به دو مرحله تقسیم کرد.  مرحله اول 
در حدود 290 درجه سانتى گراد مربوط به دى هیدروکلراسیون با تشکیل 
اتصاالت متوالى پلى ان است. مرحله دوم از 400 تا 500 درجه سانتى گراد 
به پلیمر با شکست و پیرولیز به هیدروکربن هاى کوچک خطى وساختار 

حلقوى نسبت داده مى شود.

همان طور که در شکل 6، 7 و جدول 1 دیده مى شود، Lari3 پایدارى 
حرارتى باالى PVC را نشان داد. بعد از افزودن Lari3، نمک سرب و قلع 
 (Tmax) و بیشینه دماى تخریب (Toneset) آلى 218، دماى شروع تخریب
افزایش یافت. در شرایطى که از Lari3 به عنوان پایدارکننده استفاده شد، 
زمان تخریب حرارتى زودتر از قلع آلى 218 یا نمک سرب شروع شد. 
خالصه،  طور  به  کرد.  تایید  را  کونگو  قرمز  تست  هاى  داده  نتایج  این 
پایدارکننده Lari3 مى تواند سرعت تخریب PVC را پایین بیاورد و خواص 
عالى به عنوان یک پایدارکننده حرارتى براى PVC از خود نشان مى دهد. 
بنابراین مطالعه، نمک سرب کارآمدترین پایدارکننده است، و به دنبال آن 

Lari3 و قلع آلى 218 گزینه مناسبى هستند.

  ،)phr 2.5(PVC/Lari3 ،خالص PVC برای تخریب DTG شکل 7. نمودارهای
نمک سرب/phr 2.5(  PVC(، و  قلع آلی/PVC )phr 2.5( در نیتروژن.
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GPC ٢-4- تشریح جرم مولکولی توسط
اندازه گیرى هاى GPC براى PVC، براى 15 دقیقه قبل و بعد از تخریب 
حرارتى در حضور و عدم حضور پایدارکننده Lari3 انجام شدند. نتایج، 
مقادیر Mw، Mn و میزان پخش Polydisperity (PD))) در جدول 2 جمع 

آورى شدند.

نمونه  مولکولى  هاى  توده  مقادیر  در  کاهش   GPC گیرى  اندازه  نتایج 
عدم حضور  یا  در حضور  تخریب حرارتى  دقیقه  از15  پس   PVC هاى 
پایدارکننده Lari3 را نشان مى دهد. نتایج اندازه گیرى GPC نشان مى دهد 
 PVC نمونه Mw آهسته تر از مقدار Lari3 پایدار شده با PVC نمونه Mw که

خالص کاهش مى یابد.

این ممکن است به دلیل اثر پایدارکنندگى ترکیب مورد بررسى شده باشد 
 PVC مى-شود. تست حاللیت PVC که باعث کاهش میزان برش زنجیره
تخریب حرارتى شده، عدم تشکیل ژل را نشان مى دهد که نشان دهنده 
براى  این شاهدى  اتصال شبکه اى در هنگام تخریب است.  عدم وجود 
راندمان باالى پایدارکننده مورد بررسى است که مى تواند شکست زنجیره 
را کاهش دهد و از اتصال شبکه اى جلوگیرى کند. و به عالوه، مى تواند 

خواص مکانیکى و فیزیکى پلیمر را حفظ کند.

٢-٦- مکانیسم پایداری
به طور کلى پذیرفته مى شود که پایدارکننده هاى نادر خاکى ممکن است 
 PVC به طرق زیر رفتار کنند: (1) واکنش با اتم کلر حساس در زنجیرهاى
(به عنوان مثال آلیلیک یا اتم هاى کلر سوم) ، که از  دى هیدروکلراسیون 
فرآیند  از  ناشى  هیدروکلراید  با  واکنش   (2) کند.  مى  جلوگیرى  بیشتر 
 HCl را تسریع مى کند. مهار PVC تخریب، که سرعت تخریب حرارتى
درمقابل تغییر رنگ کوتاه مدت محافظت نمى کند ، بلکه تخریب فاجعه 

بار PVC را به تأخیر مى اندازد.

براى تعیین اینکه آیا النتانیوم ریسى نوالت با HCL واکنش نشان مى دهد 
یا خیر، آزمایش مهار کردن HCl انجام شد. النتانیوم ریسى نوالت به مدت 
30 دقیقه در معرض یک جریان گاز HCl با دماى 180 درجه سانتى گراد 
قرار گرفت. طیف FT-IR از النتانیوم ریسى نوالت پس از اصالح در شکل 
8 نشان داده شده است. پس از اصالح، پیک کربوکسیالت در موج هاى 
cm-1 1540 و 1437 ناپدید و یک باند جدید در  cm-1 1720 ظاهر شد. 

ظهور یک باند جدید را مى توان به باند ارتعاش کششى گروه کربوکسیل  
COOH نسبت داد که نشان دهنده تولید –COOH نشان داده شده در معادله 

(1) است.

                                                                                                                           (1)                                               RCOOLa+HCl→RCOOH+LaCl3

این نتیجه نشان مى دهد که Lari3 مى تواند HCl را جذب و فعالیت آن 
مى  پلیمرها  قرمز  مادون  هاى  طیف  کند.  خنثى  کاتالیزور  عنوان  به  را 
وانند اطالعات ارزشمندى درباره تاکتیک، کریستالیزاسیون، نظم خاص 

جدول 1. نتایج TGA برای تخریب PVC خالص، PVC/Lari3، نمک سرب 
PVC /و  قلع آلی ، PVC/

جدول 2. اندازه گیری GPC نمونه PVC تخریب شده.

جدول 3.خواص مکانیکی انواع پایدارکننده های حرارتی

٢-5- خواص مکانیکی

نتایج تست هاى استحکام ضربه و کشش در جدول 3 خالصه شده  است. 
استحکام کششى نمونه Lari3 کمى پایین تر از نمونه قلع آلى 218 و کمى 
 Lari3 باالتر از نمونه نمک سرب است. کشیدگى و استحکام نمونه هاى

در مقایسه با مراجع به-طور قابل توجهى افزایش یافته است. اگرچه، هر دو 
نمونه نمک سرب و قلع آلى 218 تاثیر قابل مالحظه اى بر روى استحکام 
کششى نشان نداند، اعتقاد بر این است که Lari3 تاثیر مشخصى برروى بهبود 
کشیدگى و استحکام ضربه PVC دارد. در مقایسه با نمک سرب و قلع 
آلى Lari3 ، 218 تاثیر قابل توجهى در بهبود کشیدگى (از 70% تا 87%) و 

مقاومت ضربه اى PVC (از 2,3 تا kJ/m2 4,4) دارد.

 PVC سنتز ریسی نوالت النتانیوم و تاثیر آن برروی پایداری حرارتی و خواص مکانیکی
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شکل 8. طیف IR Lari3: )1( قبل از اصالح )2( اصالح شده تحت گاز HCl در دمای  
C °180به مدت 30 دقیقه.

.)2( PVC/و ریسینوالت النتانیوم )پی وی سی )1 FT-IR شکل 9. طیف

و انشعابات زنجیرهاى پلیمرى را ارائه دهند. قسمتى از طیف مادون قرمز             
PVC/ Lari3 در شکل 9 آورده شده است. منشأ طیف ها در جدول 4 نشان 

داده شده است.

 ،Lari3 مخلوط شده با PVC خالص و PVC با مقایسه طیف هاى مادون قرمز
مى توان دریافت که باند هاى جذب مشخصا از 500 به cm-1 750  تغییر 
مى کنند ، اما تغییر باندها از 750 به cm-1 1500 آشکار نیست. همانطور 
 C-Cl که در شکل 8 نشان داده شده است، باند جذب ارتعاشى کششى
به ترتیب از 614 و 685 به  610 و cm-1 692 منتقل شد. دلیل این پدیده 
این است که اتم هاى کمیاب خاکى با اتم کلر هماهنگ مى شوند و پیوند 
C-Cl را در زنجیره هاى PVC تثبیت مى-کنند (مانند اتم هاى کلر آلیلیک 

یا سوم) زیرا در مدارهاى پیوندى شامل 6p ،6s و 5d در یون هاى نادر 
بسیار  نادر  اعداد کوردیناسیون خاکى  یونى و  خاکى وجود دارد. شعاع 
بزرگ است به طورى که یک اتم خاکى کمیاب مى واند با چندین اتم 
کلر کوردینه شود و پیوندهاى کوردیناسیون یونى توسط برهمکنش هاى 
الکترواستاتیک را تشکیل دهد که در معادله (2) نشان داده شده است. طبق 
اصول اسیدها و بازهاى نرم و سخت (HSAB) مواد خاکى نایاب متعلق به 
اسیدهاى سخت تمایل به تشکیل باند با بازهاى سخت را دارند. این اتم هاى 
خاکى نادر (RE+) در استئارات خاکى کمیاب توانایى کوردیناسیون قوى 
با اتم هاى ناپایدار کلر (Cl-) بر روى زنجیر PVC دارند، که درنتیجه منجر 

به پایدارسازى اتم کلر مى شود.
جدول4 -منبع پیک های اصلی در طیف IR پی وی سی.

٣- نتیجه گیری

پایدارکننده حرارتى جدید PVC، Lari3، به راحتى با تجزیه باند دوگانه در 
محلول اتانول سنتز شد. این ماده مى تواند به -عنوان یک نوع پایدارکننده 
حرارتى و پایدارکننده کمکى با PE سبب بهبود در پایدارى PVC شود. 
بهترین نسبت PE / Lari3 برابر 1: 3 بود. در مقایسه با نمک سرب و قلع آلى، 
Lari3 اثر قابل توجهى در بهبود کشیدگى (از 70% به 87%) و مقاومت در 

برابر ضربه (از 2,3 تا KJ/m2 4,4) PVC داشت. تجزیه و تحلیل FT-IR و 
آزمایش مهار HCl نشان داد که مکانیسم پایداري PVC به این صورت است 
که Lari3 می تواند HCl را جذب و واکنش آن با اتم هاى ناپایدار کلر به 

هدف مهار کردن اثر کاتالیزورى آن را خنثى کند.  
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مقاله مدیریتی

عنوان  به  است.  نیاز  مورد  درآمد  تحصیل  برای  که  است  خدماتی  یا  اشیا  بهای  شامل  هزینه 
استهالک  روزنامه،  در  آگهی  درج  تلفن،  برق،  آب،  مختلف،  اعضای  حقوق  مثال: 
هستند. کار  و  کسب  یا  موسسه  یک  هزینه های  از  بخشی  همگی  ساختمان  و  تجهیزات 

گاهی اوقات پیش بینی های شما در مورد کسب و کارتان درست از آب درنمی آید یا اینکه به زمان 
طوالنی تری برای تحقق رویاهای کاری خود نیاز دارید. برای همین مجبور هستید به روش هایی برای 
به فعالیت ادامه دهید.  بتوانید همچنان  تا  بیاورید  کاهش هزینه های سازمان یا کسب و کارتان روی 
کارفرمایان معموال به اولین گزینه ای که فکر می کنند اخراج کارکنان یا خاموشی چند خط تولید است. اما 
ما به شما روش هایی برای کاهش هزینه ها معرفی می کنیم که نیازی به اخراج افراد و خاموشی تولید ندارد.

١- کار را با درک تصویر کالن و ارتباط 
میان حوزه ها، شروع کنید

اگر شما دچار بحران مالى شده اید، اول ماهیت 
آیا مشکل گردش  بسنجید.  را  بحران  و عمق 
این  ترازنامه؟  در  مشکل  یا  و  دارید  نقدینگى 
مساله کوتاه مدت است یا بلندمدت؟ با 10درصد 

کمبود بودجه مواجه هستید یا 40 درصد؟
که  بدهید  تشکیل  بحران  مدیریت  تیم  یک 
کارکنان،  مدیره،  هیئت  از  است  متشکل 
کارگزار بانکى، حسابدار مالیاتى و اگر مقدور 
به  افرادى که شما  میان  از  نماینده  است یک 
آن ها خدمات ارائه مى کنید. اعضاى تیم به شما 
مواجهه  در  مناسب  راهبرد  تا  مى کنند  کمک 
با بحران را انتخاب کنید، گردش نقدینگى را 
بررسى کرده و طرحى براى بهترین، معتدل ترین 

و بدترین حالت ممکن تعریف کنید.
اقدامات شما باید هم بازه کوتاه مدت را در نظر 

بگیرند و هم بلندمدت باشند: رایج ترین واکنش 
یا  اقدامات تاکتیکى  اولیه میان مدیران، اتخاذ 
کوتاه مدت است. این کار اشتباه است. شما در 
ابتدا باید به دنبال اقدامات بلندمدت یا راهبردى 
باشید. از روش «مکث کردن، فاصله گرفتن از 
مساله و نگاه به آن از باال، و بررسى مسیر پیش رو 
واکنش هاى  با  تا  کنید  استفاده  بلندمدت»  در 
ناگهانى که فقط انرژى شما را تلف مى کنند، 
مواجه نشوید. «بودجه اقتضایى» خود را بررسى 
کنید و اگر چنین بودجه اى ندارید، تخصیص 
چنین بودجه اى را در دستور کار خود قرار دهید.

نیروی کار  از طریق مدیریت صحیح   -٢
هزینه ها را کاهش دهید

باشید:  خدمات  معاوضه  و  مشارکت  به دنبال 
براى کم کردن هزینه ها، با دیگر سازمان هاى 
غیرانتفاعى مبادله خدمات کنید. به عنوان مثال 
خدمات حمل و نقل مجانى را در ازاى اجازه 

استفاده از کالس هاى درس آن سازمان براى 
این که  براى  کنید.  فراهم  خودتان  مراجعین 
بفهمید چه چیزهایى قابل اشتراك و یا مبادله 
لیست  با کارکنان خود هم فکرى کنید.  است 
به دست آمده را در تارنماى سازمان تان قرار دهید.
 ساختار شغلى سازمان را بازبینى و تغییر دهید: 
کارکنان را تشویق به کار از راه دور (در خانه) 
و استفاده از تجهیزات خودشان بکنید. نقش ها 

و مسئولیت ها را بازبینى و مجدد طراحى کنید.
دهید:  کاهش  را  مدیره  هیئت  هزینه هاى 
بررسى کاهش  براى  مدیره  هیئت  با  جلسه اى 
هزینه ها برگزار کنید. از هیئت مدیره بخواهید 
تا درخواست  بازپرداخت براى آن چه را هزینه 
کرده اند، نکنند. مسافرت را حذف یا کم کنید 
و به جاى سفر از برگزارى جلسات به صورت 

کنفرانس تلفنى بهره ببرید.
از  استفاده  هزینه  کنید:  استفاده  کارآموز  از   
وقت  پاره  کارمندان  و  دانشجویان  کارآموز، 

 چـهار روش
 کاهش هزینه ها

 در سـازمـان و
کـسب و کـار

شجاع الدین جهاندیده

نویسنده
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پیام مدیریتی

استفاده  است.  کمتر  کارمندان  دیگر  نسبت  به 
باعث  هزینه ها  کاهش  بر  عالوه  کارآموز  از 
مشتاق  و  انگیزه  با  جوان،  نیروهاى  از  استفاده 
از  استفاده  با  مى توانید  شما  است.  کار  براى 
کارآموزان افرادى را شناسایى کنید که هم به 
کار شما عالقه دارند و هم در کار خود مهارت 

و تخصص کافى دارند.
نگران  کارکنان  باشید:  ارتباط  در  کارکنان  با 
خواهند بود. تالش کنید روحیه تیم باال بماند. 
یکدیگر  با  استرس زا،  و  پرتنش  زمان هاى  در 
درباره مساله اى که پیش آمده، همبستگى داشته 
است  شما  ذهن  در  که  تصویرى  (یعنى  باشید 
با تصویرى که در ذهن دیگران است، یکسان 
این  به  رسیدن  براى  موفق  روش  یک  باشد). 
روشن  و  واضح  ارتباط  برقرارى  همبستگى، 

است.

و  آنالین  را  کارکردها  امکان،  حد  تا   -٣
اتوماتیک کنید

که  تکنولوژى هایى  انواع  و  فن آورى ها  در 
سرمایه  مى باشد،  مرتبط  شما  کار  و  کسب  با 
تکنولوژیک  نوآورى هاى  از  کنید.  گذارى 
و  فرآیند  فعالیت،  هر  ببرید.  را  بهره  کمال 
عملیاتى را که مى توان کامال خودکار نموده و 
یا حتى نیمه اتوماتیک کرد، دستى انجام ندهید.

را  پرسنل  خروج  و  ورود  ثبت  مثل  مواردى 
اتوماتیک کنید. به جاى آنکه دنبال کد شناسایى 
یک قطعه یا کاال بگردید، آن را در نرم افزار 
انبار ثبت نمایید، روى اقالم و کاالهاى انبار و 

همچنین روى محصوالت تولیدى خود بارکد 
بزنید و با دستگاه بخوانید. با این کار سیستم ثبت 
ورودى ها و خروجى هاى انبار را مکانیزه کرده 
و به میزان زیادى در وقت نیروى انسانى شاغل 

در انبار صرفه جویى کرده اید. 
آنالین:  فروش  طریق  از  هزینه ها  کاهش 
از آسانترین، کم  یکى  اینترنتى  فروش  امروزه 
تجارت  روش هاى  سودآورترین  و  هزینه ترین 
است. کافیست یک سایت خوب و کاربردى 
نمایش  به  را  محصوالتتان  و  کنید  اندازى  راه 
چگونه  که  دهید  خواهید  آنگاه  بگذارید. 
مخاطبان از سراسر جهان به سوى شما سرازیر 

مى شوند.

در  هزینه  کاهش  استراتژی های  از   -4
سازمان استفاده کنید

برآورد   :(ABM) فعالیت  مبناى  بر  مدیریت 
هزینه بر مبناى مقدمه اى براى مدیریت بر مبناى 
فعالیت است. در این روش فرض بر این است 
که در محیط بسیار رقابتى عدم کارآیى یکى، 
عدم  بیشترین  مى شود.  دیگرى  براى  فرصتى 
کارایى از فعالیت هاى فاقد ارزش افزوده ناشى 
مى شود. لذا شناسایى و اندازه گیرى فعالیت هاى 
داراى عدم کارایى مناسب امرى ضرورى است. 
پس تنها باید به فعالیت هایى پرداخت که ارزش 

افزوده به بار آورد.
بهترین ها: بررسى شرکت هاى  از  بردارى  الگو 
به کاهش  انجام ارزیابى آنها مى تواند  موفق و 
رفتارى  بردارى  الگو  کند.  کمک  هزینه ها 

متواضعانه به منظور پذیرش برترى سازمان هاى 
دیگر در یک موضوع خاص و رفتارى عاقالنه 
به منظور رقابت و برترى جستن به آنها در همان 

موضوع است.
استفاده از رویکرد شش سیگما: تکنیک شش 
سیگما براى شناسایى هزینه هاى زاید و اجراى 
اهدافى  که  مى باشد  بهبود  عملیاتى  پروژه هاى 
استراتژیک  کاهش  بازار،  سهم  افزایش  چون 
سود  رشد  مشترى،  رضایت  افزایش  هزینه ها، 

نهایى و بهبود مسائل مالى را دنبال مى نماید.
سایر استراتژی های کاهش هزینه:

● استفاده بهینه از تمامى ظرفیت هاى موجود
آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره ورى

● اصالح ساختار سازمانى (مهندسى مجدد در 
سازمان)

دقت  و  (سرعت  اطالعاتى  سیستم  به  توجه   ●

بخشیدن به سازمان)
● فعال کردن نظام پیشنهادات

● ترویج کار گروهى
(QCC)  تشکیل حلقه اى کیفیت ●

● ایجاد نظام ارزیابى اثر بخش
● ایجاد سیستم انگزیشى مناسب در سازمان

در  کارآفرینى  و  نوآورى  خالقیت،  توسعه   ●

سازمان
● تقویت دیدگاه هاى مدیریت مالى در بین همه 

مدیران سازمان
مى توانند  خود  شرایط  با  متناسب  سازمان ها 
از  یک  هر  از  خود  هزینه هاى  کاهش  براى 

استراتژى هاى فوق استفاده نمایند.

https://www.bourseiness.com/34473/cutting-the-cost-of-business
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Analysis On The Trend Of National 
Average Price Of PVC In 2018

In 2018, PVC market prices first after rising, then 
fell again, increased volatility, a wide shock trend, 
the center of gravity overall upward, above the 6000 
level operation. 

From the beginning of the year to the first ten days 
of March, PVC price fluctuation range narrowed, the 
trend resumed stable. Due to the lack of fundamental 
support, PVC on the action can not be enough, failed 
to break up. International crude oil prices continue 
to soar, boosting the trend of domestic chemicals. 
Part of the downstream enterprises before the Spring 
Festival centralized stock, resulting in tight supply 
of PVC market. The US Federal Reserve Rate Hike, 
sino-us trade war and other macro market news led 
to a rise in panic, PVC continued to look for support 
downward, the overall weak performance.

In April, the production enterprise installation spring 
overhaul plan was announced, with overhaul start 
PVC phase bottom-building end, the center of gravity 

rebound, back to the previous shock range operation. 
In april-may, the maintenance of the plant was con-
centrated, the lost production of PVC increased, and 
the consumption of social inventory increased obvi-
ously. Environmental Supervision looked back at the 
incident, leading to the supply of raw calcium carbide 
tension, the market to provide speculation opportuni-
ties. Enthusiasm to inventory good results, the main 
production area of enterprise shipments smooth, PVC 
upward test 7000 points clearance pressure.

In mid-june, downstream enterprises suffering from 
high cost pressure, high temperature and the arrival 
of the rainy season, making the downstream mar-
ket demand weakened, PVC fell back to 6850 near 
the shock wash plate. The basic surface pressure is 
not big, the PVC price high level hovers. As domestic 
macro-policy to ease, the Renminbi continued to de-
preciate, hot commodity market performance, plate 
rotation rose.

NEWS
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At the end of August, PVC successfully broke through the 7000 integer level. PVC off-season is not obvious char-
acteristics, into September, long continued to pull up, PVC climbed to 7525, a new high in the year. The lower 
reaches conflict with high-priced source of goods, the spot market trading weakened. Positive factors in the 
market gradually realized, PVC DISK rational callback.

Since October, the market bearish sentiment spread, the psychology of the industry weak, PVC center of grav-
ity step down, fell below 7000 points integer level, back to step 6850 near the line support decline slow. Gold 
nine silver ten demand less than expected, PVC short finishing continued to go down, followed by breaking 
6530,6300 near the support level. Bear emotions constantly released, PVC weaknesses do not change, the center 
of gravity attached to the five-day moving average decline, testing the early low point. Market point of view, 
PVC low stalemate finishing, slightly sticky. As the negative gradually realized, coupled with low inventory 
support, PVC continued to shock base.

Future Forecast: 2019 planned new capacity is still more, but the actual start-up time or a delay. In addition to 
routine maintenance, PVC starts will remain high and production is expected to increase. Macro-environment 
overall empty expectations, demand may have an impact. Therefore, PVC supply and demand relationship or 
weak, but the overall contradiction is not prominent. PVC continued to bottom, 2019 is expected to rebound sta-
bilisation. The first half year PVC interval concussion, the second half of the year gradually climbed, above the 
space in 6850-7000, demand peak season after the center of gravity or high fall. We expect PVC to run between 
6,000 and 7,000 in 2019, with prices still fluctuating sharply.
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Valtris launches new biobased and 
fast-fusing phthalate plasticizers.

Valtris Specialty Chemicals, Swedesboro, N.J., has 
added two novel non-phthalate plasticizers for flexi-
ble PVC to its portfolio.

 ▪  Plas-Chek Platinum G-2000 is Valtris’ newest addi-
tion to its line of biobased products. G-2000 is an ep-
oxy soyate ester with 85% certified biocontent, said 
to be an excellent general-purpose plasticizer with 
performance comparable to other non-phthalate 
general purpose plasticizers. It boasts good process-
ing performance, excellent low temperature proper-
ties, and outstanding heat stability. Formulators can 
also combine Plas-Chek Platinum G-2000 with one of 
Valtris’ Santicizer non-phthalate plasticizers, to cre-
ate optimized solutions for their specific processing 
needs.

 ▪  Santicizer Platinum P-1700 is the newest addition 
to Valtris’ line of non-phthalate fast fusing plasticiz-
ers. Based on cyclohexanoate technology,  P-1700 
reportedly combines high solvating ability with low 
volatility and excellent migration resistance. P-1700 
can lower both formulation and production costs 
while improving final product properties, according 
to the company. Formulators can also take the oppor-
tunity to combine P-1700 with other general purpose 
non-phthalate plasticizers, to create optimized solu-
tions for their specific processing needs. When using 
P-1700 in combination with general purpose plasti-
cizers, manufacturers will see improved efficiency 
and processing speed without sacrificing emissions 
or migration.

Novel 
Non-Phthalate 
Plasticizers for 
Flexible PVC
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PVC Market to 
Reach 56.2 
Million by 2026, 
Predicts 
Ceresana

Polyvinyl chloride (PVC) is, besides polypropylene and polyethylene, one of the 
most widely produced plastics. The market research company Ceresana expects 
total demand for PVC to increase to about 56.2 million tons until 2026. A distinc-

tion is made between rigid PVC (rigid PVC-U = unplasticized), which is used, for ex-
ample, for packaging, pipes, and window profiles, and flexible PVC (flexible PVC-P = 
plasticized), which contains up to 40% plasticizer. PVC-U accounts for approximately 
two thirds of total demand.

The most Important PVC Product Sector : Pipes and 
Conduits

The most important PVC products in 2018 were pipes and conduits with a market share of 

over 37.2%. Profiles (share: 19.9%) and films and sheets (share: 18.3%) follow at a distance. 

Other products accounting for noteworthy shares of PVC demand are cables, flooring, and 

containers. Other industrial applications include coatings, medical products such as infu-

sion bags as well as shoes.

The material PVC offers significant advantages for the production of sewage pipes. Com-

pared to pipes made of concrete or metal, the weight of the units to be laid is drastically 

reduced. It is a decisive advantage for sewage pipes if they are resistant to corrosion.

PVC is very resistant to many of these chemicals. The shape of PVC pipes becomes more 
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and more variable as well. Non-circular pipes, for ex-

ample, are suitable for relining old municipal drain-

age pipelines which often have non-circular shapes. 

In 2018, more than 7 million tons of PVC were used 

worldwide for the production of sewage pipes.

The market for potable water pipes is slightly small-

er. The requirements in the segment potable water 

differ from those of the segment sewage. A positive 

characteristic of PVC pipes, on the other hand, is their 

resistance against UV radiation, chlorine, and ozone. 

In highly developed industrial countries in particu-

lar, legal requirements regarding potable water pipe-

lines are often very high.
Source: Ceresana

The Highest Market Share: 
Construction Industry

With a share of 62%, the construction industry will 

be the most important customer for PVC produc-

ers also in 2026. Examples for the use in the con-

struction industry are: films, cables, tubes, profiles 

and coverings, sheets and pipes, dowels, screws, 

mounting elements, and coatings. The packaging 

industry will rank second with almost 16%, using 

PVC for flexible and rigid packaging. The most im-

portant application areas in this sector are pack-

aging films, bags and sacks as well as shrink and 

stretch films. The rigid packaging segment includes 

containers such as butter and margarine tubs, yo-

gurt cups, bottles, boxes as well as caps.
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Nouryon has more than doubled capacity 
for emulsion-based organic peroxides at its 
site in Los Reyes, Mexico to meet increased 

customer demand in the North American polyvi-
nyl chloride (PVC) market.

Emulsion-based Peroxides for 
PVC

The company introduced emulsion-based peroxides to 

North America in 2018. Used for making PVC – a plas-

tic used in a wide variety of products including pipes, 

doors, windows and home siding – these alternatives to 

solvent-based peroxides are inherently safer while also 

improving product quality.

“We are pleased that customers are attracted to the ben-

efits of emulsions for PVC production,” said Johan Land-

fors, Managing Director Polymer Chemistry at Noury-

on. “We have expanded production capacity quickly to 

meet demand and are ready to build more capacity to 

grow with our customers in the future.

Nouryon Enhances 
Organic Peroxides 
Capacity to Meet 
Increasing PVC 
Demand

Increasing Reactor Output with 
Nouryon’s CiD Technology

Emulsion-based peroxides also play a key role in Noury-

on’s patented continuous initiator dosing (CiD) technol-

ogy, which allows PVC producers to increase reactor 

output by up to 40 percent with minimum capital expen-

diture.

The Los Reyes expansion is the latest in a series of in-

vestments by Nouryon to better serve and grow with its 

customers in the polymer market. Another expansion 

project in Mexico is due to be completed this year and 

additional capacity is also scheduled to come online in 

Brazil, China, and India.
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Increasing Demand for PVC for 
Automotive

The growth of the global PVC additives market is main-

ly driven by the increasing demand for PVC in varied 

applications and the replacement of conventional iron, 

concrete, and steel goods with lightweight plastics such 

as PVC in most of the industrial sectors, such as automo-

tive, consumer goods, and building & construction.

Based on type, the global PVC additives market has been 

segmented into stabilizers, impact modifiers, processing 

aids, lubricants,plasticizers , and others. The stabilizers 

segment is expected to grow at the highest CAGR from 

2016 to 2021. This growth is mainly attributed to the in-

creasing demand for stabilizers in varied applications 

such as pipes & fittings, rigid & semi-rigid films, window 

profiles, wires & cables, and consumer goods, among 

others. Stabilizers are increasingly preferred over other 

additive types, owing to their superior properties, such 

as resistance to UV, weathering, and heat aging.

Based on fabrication process, the extrusion segment of 

the global PVC additives market is expected to grow at 

the highest CAGR during the forecast period. Extrusion 

is primarily utilized to process high volumes of plastics. 

The pellets, granules, flakes, or powders are fed into the 

extrusion machine and melted under high tempera-

PVC Additives 
Market to 
Reach 4.08 
Billion USD by 
2021

The report "PVC Additives Market by Type (Stabilizers, Impact Modifiers, Processing Aids, Lubricants, Plasti-
cizers), Fabrication Process (Extrusion, Injection Molding), Application (Pipes & Fittings, Profiles & Tubing, 
Rigid Sheet & Panel) - Global Forecast to 2021", The global PVC additives market was valued at USD 3.05 

Billion in 2016 and is projected to reach USD 4.08 Billion by 2021, at a CAGR of 6.0% from 2016 to 2021.

tures (depending upon the type of plastic to be extruded).

Based on application, the pipes & fittings segment is an-

ticipated to grow at the highest CAGR between 2016 and 

2021. This growth is mainly attributed to the rising de-

mand for pipes & fittings in piping and plumbing, laying 

of gas pipelines, and sheathing of telecommunication 

and electrical cables. The demand for PVC additives in 

the pipes & fittings segment is estimated to witness sig-

nificant growth, due to the replacement of conventional 

concrete, iron, and steel-based pipes & fittings with PVC 

pipes in the building & construction industry.

The PVC additives market in the Asia-Pacific region is ex-

pected to grow at the highest CAGR between 2016 and 

2021. This growth is mainly attributed to the rise in in-

frastructure activities in Asia-Pacific countries, such as 

India, Taiwan, Indonesia, and China.

The global PVC additives market is led by various mar-

ket players, such as Kaneka Corporation (Japan), Arkema 

S.A. (France), BASF SE (Germany), Songwon Industrial 

Co., Ltd. (South Korea), Akzo Nobel N.V. (Netherlands), 

Adeka Corporation (Japan), and Clariant AG (Switzer-

land), among others.
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BPF Announces Reduction in 
PVC Waste by 2025 with 
Recovinyl Initiative
The collection and recycling of waste PVC throughout Europe, in-

cluding the UK, reaches a new high of 639,648 tons in 2017, ac-
cording to latest industry figures.

Recovinyl® - Largest Contributor

Recovinyl®, the PVC industry’s recycling scheme, was the largest contributor to this total and registered a total of 

633,127 tons of recycled PVC waste in 2017. While this represented a 13% increase from 2016 with increased vol-

umes recorded in France and Italy, recyclers reported a shortage of post-consumer window profiles for recycling 

in the UK.
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Recovinyl is an initiative by the European PVC val-

ue-chain aimed at facilitating PVC waste collection and 

recycling. Created in 2003 as part of Vinyl 2010, the pre-

decessor of VinylPlus®, its aim is to advance the sustain-

able development of the PVC industry by boosting the 

collection and recycling of waste.

Today, as part of the VinylPlus voluntary commitment to 

sustainable development of the European PVC industry, 

Recovinyl has a broader mission. Its activities extend to 

optimizing the resource efficiency of the PVC industry 

by mediating between recyclers and converters to estab-

lish a trustworthy relationship and material flow

800K Tons of Waste PVC Recycling by 2020

Recovinyl’s target is to stimulate and certify the recy-

cling of 800,000 tons of PVC waste by 2020 as one of the 

challenges set in the VinylPlus Voluntary Commitment. 

VinylPlus has also recently committed to recycle and 

certify the use of at least 900,000 tons of PVC per year 

into new products by 2025, securing PVC’s place at the 

heart of the Circular Economy.

Furthermore, VinylPlus has also committed to recycling 

a minimum of one million tons per year by 2030.

PVC in Building Applications

PVC is a strong, versatile and readily-recyclable materi-

al widely used in many modern building products; the 

most familiar in this sector being window frames, fas-

cias and soffits. Since their introduction to this country 

around 40 years ago, PVC-U windows and doors have 

been installed in millions of homes throughout the UK.

Developments in design, materials and construction 

have greatly improved the aesthetics, thermal-efficien-

cy and security of these popular products over recent 

decades. As homeowners have substituted their older 

and often single-glazed windows with modern versions, 

this growing ‘replacing the replacements’ market has 

resulted in corresponding growth in PVC recycling in- Source: BPF

frastructure.

Previously there was little or no recycling infrastructure 

in place to accept waste PVC-U frames, which were sent 

to landfill. Since 2003 when Recovinyl was created, and 

2005 when it was established in the UK, more PVC waste 

is being recycled.

PVC Can be Recycled Multiple Times

PVC can be recycled multiple times without any loss of 

performance and reused in many diverse new and long-

life products from construction products such as win-

dows to flooring and electrical components.

Richard McKinlay, Head of Circular Economy at Axion, 

Recovinyl’s Regional Representative for the UK, said:

“Recovinyl continues to deliver impressive sustainable 

achievements in recycling a valuable material that was 

once consigned to landfill. On-going investment in recy-

cling infrastructure, strong commitment from the con-

struction sector and growing demand from manufactur-

ers for good recycled material are all key factors.”

For fabricators and installers, recycling PVC makes 

‘complete sense’ says Richard: “With a recycling net-

work across the UK, it’s a convenient way to save you 

money on landfill disposal, it protects the environment 

and it’s the right thing to do.

“Whether you are a fabricator or an installer, you could 

save money by recycling your waste PVC and Recovinyl 

can help you to do this. Look on the Recovinyl website to 

find your local recycler.”

VEKA Recycling was one of the first Recovinyl recyclers 

in the UK, opening their Kent facility in 2007, followed by 

further investment in a Wellingborough plant in 2018. 

Working with strategic collection partners throughout 

the UK, it offers a reliable recycling service for recycling 

PVC frames and post-production off-cuts.
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Nynas’ 
Naphthenic Oils 
Offer Technical 
Advantages for 
PVC Application

Nynas aims to create sustainable val-
ue for customers with the help of 
naphthenic oils. Naphthenic oils 

add value when used as an external lubri-
cant additive or secondary plasticizer in the 
manufacturing of polyvinyl chloride (PVC). 
The NYTEX® range offers many technical 
advantages, whether it’s a flexible or rigid 
PVC application.
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Advantages of Naphthenic Oils

With excellent solvency and a high flash point, the NY-

TEX® range of naphthenic oils is REACH registered, 

HSE compliant, and provides a very low migration 

when used in PVC formulations.

In flexible PVC applications such as soft cables, naph-

thenic oils reduce friction during extrusion and im-

prove insulation properties. When used in the soles 

of running shoes, Nynas oils reduce abrasion and im-

prove mechanical properties.

Naphthenic oil is also the preferred choice of internal 

lubricant in rigid PVC applications, including widows, 

piping and tubing.

“Nynas oils can replace 10-15% of the primary plasti-

cizer, meaning that formulators can lower costs while 

achieving increased lubricity. This adds value by offer-

ing improved processing efficiency, with lower energy 

consumption,’’ says Ghislain de Quatrebarbes, Market 

Manager Chemical Industry.

Nynas Aims to Create Sustainable 
Value for PVC Application

With the naphthenic oils it produces, Nynas aims to 

create sustainable value for customers and the world 

around us, and the PVC application is no exception.

“PVC is a thermoplastic. It can be re-melted and is recy-

clable. We want to help our customers reach their sus-

tainability goals while still providing high-performance 

products,’’ adds Ghislain.

A prime example can be found in the rubber and tire 

application sectors, where Nynas plasticizers are al-

ready the preferred choice for compound formulators 

of synthetic and natural rubbers. With the recent in-

troduction of NYTEX® BIO 6200, the company’s first 

bio-based tire and rubber oil, Nynas has developed an 

innovative solution designed to support tire customers 

with an ambition to become more sustainable, without 

sacrificing the highest technical standards.

Source: Nynas
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Source: BYK

BYK: Presents 
Wetting and 
Dispersing Additive 
for PVC and more

From 16-20 October at Fakuma 2018, attention 
turns once more to the industrial processing of 
plastics and its challenges.

Wetting and Dispersing Additive 
for PVC

A new wetting and dispersing additive is presented to 

the market. DISPERPLAST-1180 has been specially de-

veloped for highly-filled systems where conventional 

process additives and standard wetting and dispers-

ing additives are limited. The filler content is often in-

creased in formulations to increase cost-effectiveness. 

However, this can also lead to undesirable effects such 

as poorer mechanical properties, a lower melt strength 

during processing, a slower gelling and an increased 

production time.

Lower Formulation Costs

Using DISPERPLAST-1180, however, not only makes it 

possible to lower the formulation costs by increasing the 

filler content, but also to increase the quality of the end 

product.

DISPERPLAST-1180 - Special Features and Benefits

• Improved plastification

• Faster fusion time and gelling speed

• Better distribution of the melt

• Increased melt strength

• Higher filler content possible for given process conditions

• Reduction of the melt viscosity results in lower thermal 

stress of the melt

• Considerably increased melt index (MVR = melt volume 

rate)

DISPERPLAST-1180 is therefore particularly suitable for 

use in high-quality laminated systems such as PVC de-

sign floor coverings (LVT). BYK is on hand with its com-

plete portfolio of high-performance additives in Hall B2, 

Booth 2208, where, among other things, it is presenting 

innovative solutions for composites from the SCONA prod-

uct series. They optimize the use of carbon fibers and are 

therefore suitable, among other things, for lightweight ma-

terials that the automotive industry uses for high-quality 

vehicle bodies.

Improve Dispersion of Liquid 

Additives

BYK also offers numerous formulations for technical plas-

tics based on thermoplastics. These include easy-to-use 

multi-component solutions that improve the dispersion 

and processing of liquid additives. These formulations are 

based on unique process technologies, including special 

co-extrusion and compaction processes, thus allowing for 

higher overall additive concentrations.
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Tolsa has launched an extension of its ADINS® range of flame-retardant additives for PP, PVC, rubber 
polymer systems, and silicones. Tolsa will highlight the new materials at the K 2019 exhibition (Hall 8/
D46) which runs Oct. 16-23 in Düsseldorf, Germany.

Reduced Smoke Production and 
Improved Heat Release

The new ADINS® Clay synergists deliver reduced 

smoke production and improved heat release in PP, 

PVC, and rubber polymer systems, in addition to the 

existing FR additives used in other polymers. “Our 

unique FR technology continues to evolve and we see 

continuing growth for clay synergists in a wide range 

of systems that require the highest standards of flame 

retardancy,” said Antonio Esteban, Technical Manager 

for Tolsa’s Special Additives Business Unit. “Our mate-

rials are highly versatile and can be fine-tuned to meet 

the high-performance needs of formulators and end 

users.”

Enhancing Mechanical Proper-
ties in Halogen-Free Systems

ADINS flame retardant technology offers a versatile 

product range of additives for polymers that act as 

synergists with halogen and halogen-free flame re-

tardant systems. Sepiolite clay supports char creation, 

enhancing its mechanical properties in halogen-free 

systems and thanks to their structure, have very ef-

fective anti-dripping effect. Tolsa’s flexible technology 

facilitates modification of the sepiolite clay to meet the 

OEM’s strict requirements in terms of heat and smoke 

performance. The natural silicate clay can be modified 

with smoke suppressors, low-melt temperature glass, 

or gas-phase FR to attain good dispersion and interac-

tion with the polymer and boost FR performance.

Tolsa at K 2019: 
To Declare Ex-
pansion of 
ADINS® Flame 
Retardant 
Synergist Line
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Tolsa’s expanded product line includes a new grade 

which uses titanium dioxide to improve the perfor-

mance of intumescent systems for PP and coatings. 

This new ADINS Clay grade demonstrates further sta-

bilization of the char in intumescent systems (dosages 

of around 1-2%), improving the flame retardant effi-

ciency. In intumescent systems, ADINS Clay decreases 

and delays the peak of the heat release rate and acts 

as a smoke suppressor. The use of ADINS Clay leads to 

improved cost efficiency of the formulations with in-

tumescent flame retardants. Key end-use applications 

include transportation, pipe, coatings, and wire and 

cable.

Alternative to Antimony Triox-
ide

Tolsa has also introduced ADINS Clay Sil1, which is 

utilized in silicones and PVC formulations, delivering 

reduced heat release and smoke suppression. It serves 

as an effective alternative to antimony trioxide (ATO), 

thus easing environmental concerns.

Source: Tolsa

Another new grade, ADINS Clay G1, contains boron 

glass and serves as a ceramifying additive. It improves 

the mechanical performance of the char formation. 

ADINS Clay G1 is based on an activated natural sili-

cate, with boron compounds, that in combination 

with flame retardants, allows for obtaining a ceram-

ifying layer under fire conditions. This additive forms 

a strong reinforcing network within the flame retar-

dant by creating an extremely consistent char that re-

duces the peak and the total heat release. ADINS Clay 

G1 is especially effective in reducing total smoke pro-

duction (dosages of around 3-5%) in rubber formula-

tions. Key application areas include cable and rubber 

compounds for transportation.

ADINS additives enable compliance with the most 

stringent international health and safety regulations 

such as the European Construction Products Regula-

tion (CPR) and the Railway EN45545 regulations.

The company is also focused on translating its unique 

FR technology to other polymer matrices including 

nylon, polycarbonate, and thermosets.
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Source: TeraPlast 

TeraPlast Forms 

Rigid PVC Recycling 

Company in Romania 

2 Billion PVCs Still Lurks in 
the Environment

“In Europe, the recycled rigid PVC 

market in 2018 reached 480,000 

tons, although only a maximum of 

20% of the total rigid PVC waste is 

recycled. This means that over 2 

million tons, or 2 billion kilograms, 

remained in the environment. The 

rigid PVC products have a medium 

lifespan between 30 and 50 years, 

depending on their purpose. Thus, 

we can easily estimate where we’ll 

be standing in the following 10 

years if we don’t take actual mea-

sures regarding recycling. 

Therefore, TeraPlast Recycling is a 

solution to one of Europe’s biggest 

concerns and an initiative through 

which Romania makes important 

progress in this field. The company 

is the largest rigid PVC recycler in 

Romania and in top 10 in Europe 

by the processing capacity of 12.000 

tons annually.” said Dorel Goia, 

Chairman of TeraPlast’s Board of 

Directors.

Promoting the Importance 
of Rigid PVC Recycling 

Managing the impact that TeraPlast’s 

activity has on the environment is 

part of the company’s corporate gover-

nance policy, with the company taking 

important steps to reduce its carbon 

footprint, through energy efficiency 

and increasing the quantity of materi-

als it recycles.

“We are promoting the importance of 

rigid PVC recycling, both post-industri-

al, as well as post-consumer, and we 

would like our initiative to inspire the 

Romanian business environment. The 

transfer of this business line is worth 

EUR 4.6 million.” Dorel Goia, Chairman 

of TeraPlast’s Board of Directors, add-

ed.

The waste is processed using advanced 

recycling technology and facilities, 

with state-of-the-art machinery ac-

quired from producers from Germany 

and Italy. Between August 2018 and 

March 2019, the recycling unit, now 

TeraPlast Recycling, processed an aver-

age of 650 tons of rigid PVC per month. 

The recyclable material came from 

both own production and from acqui-

sitions. Last year, 54% of the raw ma-

terial we processed came from Europe, 

TeraPlast Group has announced TeraPlast Recy-
cling, a company specialized in recycling, follow-
ing the detachment of TeraPlast SA’s recycling 

business line. This step resulted from the need to see 
recycling as an independent business, which the Group 
plans to develop further.

from countries such as the Netherlands, 

Denmark or Italy, whilst only 46% came 

from Romania.

Urging Waste Collecting Compa-
nies not to Bury Rigid PVC 

“We are sure that the Ministry of the En-

vironment will reach its meaning and will 

make it mandatory for the waste collect-

ing companies in Romania not to bury 

the rigid PVC waste, but sell it instead. For 

TeraPlast, it is preferable to buy rigid PVC 

waste from Romania and not pay 2.000 eu-

ros for a 20 tons transport from Holland.” 

said Mr. Dorel Goia. 

Regarding the origin, 52% of the total rigid 

PVC waste recycled in 2018 was post-con-

sumer, while 48% was post-industrial. The 

result is a high-quality product, thanks to 

the superior technology used by the com-

pany and is available for selling.

Through this initiative, the TeraPlast aligns 

itself to its mission of offering efficient 

solution for people and the environment 

as well as to the European best practices 

for the responsible management of re-

sources, by developing solutions which 

involve using recycled material, in certain 

amounts.
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