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یادداشت
سامان عابری

رسمقاهل
بیالن کاری تولیدکنندگان؛ معیار راستی آزمایی شعار اقتصادی دولتمردان

بــرای تحلیــل اقتصــاد در ســال 1397 بــا دو روایــت روبــرو هســتیم؛ نخســت روایــت مســئوالن دولتــی و دوم روایــت 
کارشناســان مســتقل اقتصــادی. یکــی از معتبرتریــن مراکــز حاکیمــت مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــی کــرده اســت. ای ــم  11.5درصــد پیــش بین ــرای ســال 1397 رق ــورم را ب ــرخ ت اســت کــه ن
کارشناســان مســتقل تــورم همیــن ســال را 15 درصــد بــرآورد کــرده انــد کــه فاصلــه 3/5 درصــد نشــان از تحلیــل هــای 

متفــاوت بیــن ایــن دو طیــف اســت.
ــی هــا کارشناســان مســتقل رشــد بخــش کشــاورزی را 3.5 درصــد، رشــد بخــش  ــن پیــش بین ــه ای ــن در ادام همچنی
صنعــت و معــدن را  4.2 درصــد، بخــش ســاختمان را 3 درصــد و بخــش خدمــات را  4 درصــدی پیــش بینــی کــرده 

انــد. البتــه میــزان رشــد ایــن حــوزه هــا در آمارهــای دولتــی بیشــتر اســت.
ذکــر آمارهــای فــوق شــاهدی بــر ایــن موضــوع اســت کــه تنــوع تحلیــل هــای اقتصــادی و میــزان تفــاوت پیــش بینــی 
هــا تــا چــه انــدازه موضــوع برنامــه ریــزی را بــرای فعــاالن حــوزه تولیــد دشــوار و آنهــا را بــا آینــده ای مبهــم روبــرور 

مــی ســازد. 
بــا نگاهــی بــه آن چــه در عرصــه تولیــد در ســال 1396 روی داد، بخــش تولیــد در حــوزه هــای مختلــف بــا مشــکات 
بســیاری روبــرو بــود کــه برخــی از ایــن دشــواری هــا، ســال هــای مدیــدی اســت کــه همچنــان بر پیکــره صنعت کشــور 
باقــی مانــده اســت. مثــال هــای ایــن موضــوع فــراوان و البتــه تکــراری هســتند مثــا در صنعــت تولیــد لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی کــه بخــش مهمــی از محصــوالت نهایــی صنایــع پاســتیک کشــور را تشــکیل مــی دهنــد؛ مشــکاتی 
ماننــد بحــران مقطعــی تامیــن مــواد اولیــه، افزایــش 25 تــا 28 درصــدی قیمــت   PVCهــا، مشــکل تامیــن نقدینگــی، 
نــرخ بهــره هــای بانکــی، عــدم پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران از ســوی دولــت، فرصــت ســوزی در بازارهــای خارجــی 

و...
ایــن مشــکات آثــار منفــی در ایــن بخــش از صنعــت بــر جــای گذاشــت کــه بــه طــور ســاده مــی تــوان بــه تعدیــل 
بخشــی از نیروهــا توســط کارفرمایــان و در مــواردی تعطیلــی واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد. ایــن در حالــی اســت که 

تولیدکننــدگان فعــال نیــز بــه صراحــت نگرانــی خــود را از آینــده بــا تــداوم وضــع موجــود، ابــراز مــی کننــد.
مشــکات اقتصــادی و عــدم بهبــود فضــای کســب و کار در ایــران، تــا انــدازه زیــادی فعالیــت را نیــز بــرای تشــکل های 
صنفــی کارفرمایــی پیچیــده ســاخته اســت و فراینــد بــه گونــه ای اســت کــه تشــکل هــا، فعالیــت هایــی را در دســتور 
کار خــود قــرار مــی دهنــد کــه ایــن مــوارد بــرای کشــورهای توســعه یافتــه از موضوعیتــی چندانــی برخــوردار نیســتند. 
بــه طــور مثــال انجمــن هــای صنفــی در ایــران بایــد بخــش مهمــی از تــوان خــود را صــرف رفــع موانعــی همچــون بیمــه 
و تامیــن اجتماعــی، مالیــات بــر ارزش افــزوده، تامیــن مــواد اولیــه و غیــره ســازند. تشــکل هــای صنفــی در کشــورهای 
توســعه یافتــه نیــز مــواردی همچــون رقابتــی شــدن هــر چــه بیشــتر محصــوالت اعضــا در بــازار، تحقیــق و توســعه، برنامه 
ریــزی اســتراتژیک بــرای ورود بــه بازارهــای هــدف صادراتــی و مــواردی از ایــن دســت را در اولویــت کارهــای خــود 

قــرار مــی دهنــد.  
هــدف ایــن نوشــتار ایجــاد یــاس در بخــش تولیــدی کشــور نیســت بلکــه یــادآوری ضــرورت تعامــل بیشــتر بخــش 
دولتــی بــا صنعتگــران بــه ویــژه تشــکل هــای صنفــی اســت؛ بدنــه دولــت بایــد چشــم انــداز روشــنی را در عمــل بــرای 
تولیدکننــدگان ارائــه دهــد. صنعــت و تولیــد عرصــه شــعار صــرف نیســت حــوزه واقعــی بینــی و عمــل گرایــی اســت. 
هــر تولیدکننــده بایــد آثــار سیاســت هــای اعمالــی دولــت را در بیــان کاری پایــان ســال خــود مشــاهده کنــد و ایــن 

معیــاری بــرای راســتی آزمایــی شــعار دولتمــردان در حــوزه اقتصــاد و صنعــت اســت.
نکتــه پایانــی ایــن کــه اعضــای تشــکل هــای صنفــی نیــز بایــد ارتبــاط و تعامــل خــود را بــا انجمــن هــا بیــش از گذشــته 
تقویــت کننــد؛ تنهــا راه بــرون رفــت از شــرایط و غلبــه بــر برخــی از مشــکات، ایجــاد هــم افزایــی و کار مشــترک 

مبتنــی بــر منافــع گروهــی اســت. ســال 1397 را بــا امیــد بیشــتر آغــاز خواهیــم کــرد... 
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پـیـش نویـس قسـمـت اولیـه اسـتانـدارد

 1435-2 BS PD CEN/TS 1-1435 و BS EN
بــا عنــوان پاســتیک هــا- ســامانه هــاي لولــه گــذاري 
بــا لولــه هــاي داراي دیــواره ســاختمند بــراي تخلیــه 
فاضــاب و پســاب) در دمــاي پاییــن و بــاال( داخــل 
ســاختمان- پلــی وینیــل کلرایــد صلــب  توســط 
جنــاب آقــای دکتــر معصومــی تهیــه شــد و بــه 
 PVC ــاالت ــه  و اتص ــدگان لول ــد کنن ــن تولی انجم
جهــت ویرایــش فنــی و تدویــن ارجــاع گردیــد. 
ــه  ــا ی لول ــی ه ــش ویژگ ــتاندارد در دو بخ ــن  اس ای
هــا و ســامانه و راهنمــای ارزیابــی انطبــاق ارائــه شــد. 
ــا  ــتاندارد ب ــن اس ــن ای ــای الزم در تدوی ــکاری ه هم
ــر  ــخ 96/11/18 در دفت ــه ای در تاری ــزاری جلس برگ
انجمــن و بــا حضــور اعضــای کمیتــه علمــی و 

ــد. ــام ش ــه ISIRI TC انج ــده کمیت نماین

ایــن اســتاندارد الزامــات لولــه هــاي بــا دیــواره 
ســاختمند از جنــس پلــی وینیــل کلرایــد صلــب 
اســتفاده بــراي کاربردهــاي زیــر را تعییــن مــی کنــد:

تدوین استاندارد 
پالستیک ها

رویدادها

سامانه هاي لوله گذاري 
با لوله هاي داراي دیواره 

ساختمند براي تخلیه 
فاضالب و پساب در 

)دماي پایین و باال(داخل 
ساختمان- پلی وینیل 

کلراید صلب  در دو بخش 
ویژگی هاي لوله ها و 

سامانه و راهنمای ارزیابی 
انطباق

* قســمت تهویــه ســامانه کــه وابســته بــه کاربردهــاي 
تخلیــه اســت.

* سامانه آب باران درمحدوده بناي ساختمان.

بررســی و ویرایــش ایــن اســتاندارد بــا حضــور افــراد 
زیــر برگــزار گردیــد:

خانــم هــا : خانــم مهنــدس صاحــی ) پــارس پولیــکا(، 
خانــم مهنــدس دوســت حســینی) شــرکت یــزد پولیــکا(، 
خانــم مهنــدس نــوری ) الویــن پاســت(، خانــم مهندس 
مرادیــان) شــرکت نیــک پلیمــر کردســتان(، خانــم مهنــدس 
مهنــدس  خانــم  پاســتیک(،  دانــا  آزمــون  غفــوری) 

حقدوســت) کارشــناس فنــی انجمــن(

ــس  ــی) رئی ــر معصوم ــای دکت ــان: آق آقای
اداره  نماینــده  و  اســتاندارد  تدویــن  کمیتــه 
مهنــدس  البرز(،آقــای  اســتان  اســتاندارد 
مهنــدس  آقــای  پلیمرتــوس(،  شــمس) 
مهنــدس  آقــای  و  وحدتــی)داراکار( 

) ســتیک پال ینو و ( سمی قا
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گزارش

با سام

ــم  ــاند؛ علیرغ ــتحضار می رس ــه اس ــا ب احترام
ــه شــعار  ــازده مــاه از ســالی کــه ب گذشــت ی
اقتصــاد مقاومتی-تولیــد و اشــتغال مزیــن 
گردیــده بــود؛ هنــوز بســیاری از گرفتاری هــا 
و مشــکات گریبانگیــر تولیدکننــدگان و 
اســت و در حالیکــه  ایــران  صنعت گــران 
ــت هایی  ــال سیاس ــا اعم ــد ب ــی می ش پیش بین
بهبــود فضــای کســب و کار،  در جهــت 
زمینــه ارتقــای جایــگاه صنایــع ایــران فراهــم 
ــائل  ــداوم مس ــاهد ت ــان ش ــا همچن ــردد؛ ام گ
ــی  ــتیم و حت ــور هس ــت کش ــش روی صنع پی
خطــر وخیم تــر شــدن ایــن شــرایط و تعمیــم 
معضــات  بــه  اقتصــادی  نابســامانی های 
اجتماعــی نیــز بیشــتر از همیشــه وجــود دارد.

بــه  دریافتــی  پیام هــای  حاضــر  حــال  در 
تشــکل هــای ذیربــط و همچنین بررســی های 
ــره  ــات مدی ــای هی ــاوران و اعض ــی مش میدان
ایــن تشــکل هــا نشــان می دهــد کــه همزمــان 
بــا تــداوم طوالنــی شــدن رکــود ســنگین در 
بــازار، بســیاری از چالش هــای فضای کســب 
ــر می شــود و  ــه روز تنومندت ــز روز ب و کار نی
ــا مــرز بازنگــری  ــی را ت تولیدکننــدگان ایران
در ادامــه تولیــد در ایــن شــرایط پیــش بــرده 
اســت. اکنــون صنعت گــران ایرانــی و بویــژه 
تامیــن  زنجیــره  در  فعــال  تولیدکننــدگان 

ــند: ــود می پرس ــی از خ ــع تکمیل صنای

• اگــر قــرار بــود دولــت بجــای ایفــای نقــش 
اقتصــاد  در  تســهیل گری  بــه  بنــگاه داری، 
ــه  ــده هزین ــمت عم ــرا قس ــس چ ــردازد؛ پ بپ
ــه  ــای اقتصــادی ب ســربار غیرمســتقیم بنگاه ه
همیــن هزینه هــای دولتــی ماننــد مالیــات، 
عــوارض  کار،  اداره  بهداشــت،  بیمــه، 

حال صنعت کشور خوب نیست و اگر تصمیم جدید و برنامه ریزی منسجم در جهت 
برطرف نمودن مشکات و  چالش هایی که...

جناب آقای مهندس صالح نیا

معاونت محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

ــه  ــی از جریم ــدگان ناش ــای تولیدکنن بدهی ه
همیــن  از  صــادره  جرایــم  یــا  و  دیرکــرد 

ــت؟ ــات اس موسس

و  پتروشــیمی  صنایــع  بــود  قــرار  اگــر   •
واگــذاری  بــا  تکمیلــی  صنایــع  باالدســتی 
ــای  ــاد فض ــه ایج ــی، زمین ــش خصوص ــه بخ ب
ــاد  ــیمی ایج ــوالت پتروش ــی را در محص رقابت
ــل  ــه در عم ــت ک ــه اس ــس چگون ــد؛ پ نماین
شــرکت هــای پتروشــیمی رقیــب و مانعــی بــر 
ســر راه فعالیــت بــا ثبــات صنایــع پاییــن دســتی 
ــه  ــف عرض ــت ک ــدم رعای ــا ع ــد و ب ــده ان ش
ــه  تعییــن شــده توســط شــورای رقابــت و یــا ب
بهانــه صــادرات محصــوالت خــود، ســطح 
ــورس کاال را  ــازار ب ــه در ب ــواد اولی ــه م عرض
محــدود کــرده انــد ؟؟؟ و یــا ایــن موضــوع چه 
توجیهــی دارد کــه شــرکت هــای پتروشــیمی 
خــوراک مــورد نیــاز خــود را بــا ارز مبادلــه ای 
تهیــه کننــد ولــی مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایع 
پاییــن دســتی را بــرای آنهــا بــه قیمــت ارز آزاد 
روز محاســبه نماینــد و مــواد اولیــه را بــا قیمــت 
ــای  ــت ه ــر از قیم ــران ت ــب گ ــه مرات ــای ب ه
جهانــی بــه خریــدار ایرانــی ارائــه نماینــد؟؟!!!

• اگــر قــرار بــود کــه سیاســت های اقتصــادی 
و  صادرکننــدگان  از  حمایــت  راســتای  در 
ایجــاد بســترهایی جهــت ارتقــای اقتصــاد 
اســت  چگونــه  باشــد؛  محــور  صــادرات 
ــت  ــی از وق ــل توجه ــد قاب ــروز درص ــه ام ک
وصــول  بــه  بایــد  ایرانــی  صادرکننــدگان 
مالیاتــی جهــت  ادارات  از  آنــان  مطالبــات 
اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده صــرف 
ــرای  ــی ب ــت، توان ــن وضعی ــا در ای ــود؟ آی ش
مطالعــه و توســعه بازارهــای صادراتــی جدیــد 

می مانــد؟ آنــان  بــرای 

• و دهها سوال دیگر.

شــهرداری و... اختصــاص دارد کــه مدیــران 
بنگاه هــا نــه تنهــا هیــچ کنترلــی بــر آنهــا 
ندارنــد، بلکــه مواجــه بــا هریــک از ایــن 
نهادهــا بــرای آنهــا بــا اســترس و شــوک 

ــت؟ ــراه اس ــد هم تولی

ــن اجتماعــی  ــود ســازمان تامی ــرار ب • اگــر ق
ــرای آینــده  ــان ب ــل اطمین در نقــش مامــن قاب
کارفرمــا و کارگــر باشــد؛ پــس چگونــه 
ــع کوچــک و متوســط )کــه  اســت در صنای
حاشــیه ســود خالــص آنهــا بســیار بســیار 
محــدود می باشــد( کارفرمــا بایــد مجبــور 
ــه ای را  ــق بیم ــد ح ــی درص ــان س ــد هم باش
بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت کنــد 
ــور  ــنگین کش ــع س ــات صنای ــه کارخانج ک
ــت  ــی پرداخ ــردش مال ــر گ ــن براب ــا چندی ب

؟ می کننــد

• اگــر قــرار بود بــا پیاده ســازی قانــون مالیات 
بــر ارزش افــزوده، بــه جمــع کشــورهای 
دارای فرهنــگ و نظــام مالیاتــی پیشــرفته 
ــه اســت کــه در پیــچ  بپیوندیــم؛ پــس چگون
و خــم اجــرای ایــن قانــون فروشــگاه های 
خرده فروشــی، عمده فروشــان و بنکــداران 
ــای  ــان اتاق ه ــات می ــدی از توافق ــا بهره من ب
اصنــاف و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
بــر  مالیــات  پرداخــت  و  اخــذ  از  عمــا 
ــط  ــد و فق ــتنکاف می کنن ــزوده اس ارزش اف
تولیدکننــده شناســنامه دار اســت کــه در ایــن 
ــار می شــود و بایــد همــه  حلقــه ناقــص گرفت
بــار هزینه هــای مربــوط بــه اجــرای ایــن 

ــردازد؟ ــون را بپ قان

• اگــر قــرار بــود بانک هــا و موسســات مالــی 
نقــش بــازوی حمایتــی تامیــن نقدینگــی 
ــس  ــد؛ پ ــا نماین ــادی را ایف ــای اقتص بنگاه ه
چگونــه اســت کــه اکنــون بخــش باالیــی از 

نامه 16 انجمن به معاون وزیر درباره 

مشکالت صنایع تکمیلی
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ــزی  ــد و برنامه ری ــم جدی ــر تصمی ــت و اگ ــوب نیس ــور خ ــت کش ــال صنع ــه ح ــه کام آنک خاص
ــا آن  ــران ب ــدگان ای ــه تولیدکنن ــی ک ــکات و  چالش های ــودن مش ــرف نم ــت برط ــجم در جه منس
مواجــه هســتند، اخــذ نگــردد؛ بــه زودی زود شــاهد آن خواهیــم بــود کــه یــک یــک کارخانجــات و 
کارگاه هــای تولیــدی بــزرگ، متوســط وکوچــک بــه تعدیــل نیروی انســانی دســت بزننــد و در نهایت 
نیــز تصمیــم بــه تعطیلــی واحــد تولیــد خــود بگیرنــد و بــر آمــار واحدهــای تعطیل شــده کنونــی افــزوده 
خواهــد شــد کــه در آن صــورت دیگــر راهکارهــای اقتصــادی بــرای حــل معضــات بوجــود آمــده از 

ایــن تصمیمــات، جوابگــو نخواهــد بــود.

بــه نظــر می رســد بعنــوان راهــکار اساســی، دولــت بایــد بــا بازتعریــف نقــش خــود بعنــوان تســهیل گر 
محیــط کســب و کار؛ زمینــه رفــع موانــع تولیــد و کارآفرینــی را بــه ســرعت فراهــم آورد و بــا تفویــض 
اختیــار بــه بخــش خصوصــی و تشــکل های صنعتــی بعنــوان بــازوی مشــورتی و میانجــی میــان بدنــه 
حاکمیــت و صنعــت، بســترهای مناســب جهــت فعالیــت بخــش خصوصــی واقعــی را در کشــور ایجــاد 
ــتغال  ــی و اش ــعه کارآفرین ــادی و توس ــکوفایی اقتص ــد و ش ــاهد رش ــه ش ــت ک ــع اس ــد. آن موق نمای

فراگیــر و پایــدار در ایــران عزیزمــان خواهیــم بــود.

ــئول  ــات مس ــه مقام ــا ب ــائل و نگرانی ه ــن مس ــال ای ــن انتق ــم ضم ــتدعا داری ــی اس ــان از جنابعال در پای
ــی بیندیشــید و  ــدات الزم را در جهــت شــنیدن صــدای تشــکل های اقتصــادی و صنعت ــی؛ تمهی دولت
زمینــه را بــرای اعمــال پیشــنهادات دلســوزان فعــاالن تولیــد بــرای ریل گــذاری صحیــح صنعــت کشــور 
مبــذول فرماییــد و تــا دیــر نشــده چــاره ای بــرای مشــکات انباشــته صنعت گــران ایــران اســامی کنیــد.

همچنیــن تشــکل های امضاکننــده ایــن نامــه، آمادگــی دارنــد تــا در یــک جلســه حضــوری و فــوری 
ــور  ــا حض ــر ب ــای فوق الذک ــل چالش ه ــل عاج ــرای ح ــود را ب ــریع خ ــی و س ــای عملیات راهکاره

ــد. ــه نماین ــی و عمومــی ذینفــوذ ارائ ــدگان ســازمان ها و نهادهــای دولت ــی و نماین حضرتعال

گزارش
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دنیــای اقتصــاد: تردیــدی نیســت کــه الزمــه ورود 
ــات  ــزاب و مطبوع ــود اح ــی وج ــه مدن ــه جامع ب
آزاد،NGO و نهادهــای مردمــی از ایــن دســت 
اســت ایــن نهادهــا تاثیــر انــکار ناپذیری در رشــد 
ــه ای  ــر جامع ــادی ه ــی و اقتص ــی، فرهنگ سیاس
ــود  ــا، وج ــن نهاده ــار ای ــد. در کن ــی کنن ــا م ایف
تشــکل هــای صنفــی چــه در حــوزه کارفرمایــی 
ــر  ــی ب ــر ایجاب ــری تاثی ــوزه کارگ ــه در ح و چ
توســعه و بالندگــی اجــزاء و ارکان مختلــف 

ــد.  اقتصــاد هــر کشــور دارن

ــا  ــه و ی کشــورهای مختلــف اعــم از توســعه یافت
ــای  ــر متغیره ــا ب ــدام بن ــر ک ــعه ه ــال توس در ح
ــون  ــا کن ــود ت ــی خ ــی و فرهنگ ــاص اجتماع خ
تجــارب مختلفــی را در ایــن مســیر آزمــوده 
انــد. ایــن یادداشــت بیشــتر بــر تشــکل هــای 
ــی  ــا یعن ــی آنه ــی و نقــش اصل صنفــی کارفرمای
دفــاع از حقــوق صنــف بــا رویکــرد ملــی تاکیــد 
دارد. امــا دفــاع از صنــف در برابــر چــه کســی و 
کــدام نهــاد؟! بــدون تردیــد پاســخ بیشــتر فعــاالن 
اقتصــادی و تولیــدی در ایــران، دفــاع از حقــوق 
صنــف در برابــر بخــش دولتــی اســت. ایــن دفــاع 
نیــز بــه شــیوه هــای مرســوم همچــون برگــزاری 
ــی  ــه، رســانه، الب نشســت هــای مشــترک، مکاتب

ــرد.  ــی گی ــورت م ــری و... ص گ

اگــر از اتــاق بازرگانــی تهــران بــه عنوان نخســتین 
تشــکل صنفــی در ایــران کــه ســال 1263 بــا نــام 
ــد  ــاج محم ــط ح ــار و توس ــس وکای تج مجل
حســین امیــن الضــرب بنیــان نهــاد شــد، یــاد کنیم 
ــی  ــای صنف ــود. نهاده ــی ش ــپری م ــال س 133 س
ــه  ــار ب ــس وکای تج ــس از مجل ــم پ ــر ه دیگ
مــرور پــای بــه عرصــه گذاشــتند و ایــن رونــد در 
ــه خــود گرفتــه  دو دهــه اخیــر شــتاب بیشــتری ب
اســت. بــا ایــن همــه شــوربختانه بایــد اذعــان کرد 
ــوق  ــاع از حق ــرای دف ــا ب ــش انجمــن ه کــه چال
صنــف خــود در دولــت هــای مختلــف همــواره 

رو بــه فزونــی بــوده اســت.

ــری  ــد فک ــا برآین ــکل ه ــه تش ــم ک ــد بپذیری بای

اعضــای هــر صنــف بــوده و ایــن برآینــد نتیجــه 
تجارب بســیار طوالنــی تولیدکننــدگان در حوزه 
فعالیــت خــود اســت. نکتــه تمایــزی کــه در بدنــه 
ــی  ــش دولت ــا بخ ــی ب ــش خصوص ــی بخ مدیریت
وجــود دارد، موضــوع ثبــات در حــوزه مدیریتــی 
اســت. مــی دانیــم کــه چرخــش مدیــران و بــه تبع 
آن تغییــر سیاســت هــا در بدنــه دولــت بســیار پــر 
شــتاب بــوده کــه ایــن موضــوع خــود چشــم انداز 
آینــده بــرای توســعه و ســرمایه گذاری را توســط 
بخــش خصوصــی دشــوار مــی ســازد. البتــه ایــن 
ــرای ورود  موضــوع یکــی از آیتــم هــای مهــم ب
ســرمایه گــذار خارجــی نیــز بــه شــمار مــی رود. 
همیــن موضــوع یعنــی تغییــر سیاســت هــا و تعــدد 
بخــش نامــه هــا، ضــرورت وجــود تشــکل هــای 
صنفــی قدرتمنــد را بــرای حفــظ منافــع اعضــا هر 

چــه بیشــتر پــر رنــگ مــی ســازد.

امــا مســئله مهــم، ایــن کــه تاکنــون در خصــوص 
آســیب شناســی عملکــرد تشــکل هــای صنفــی، 
ــه  ــا مباحــث درون گروهــی صــورت گرفت صرف
ســمینارهایی  برگــزاری  شــاهد  کمتــر  مــا  و 
علمــی در ایــن حــوزه بــوده ایــم. بــه طــور مثــال 
مــواردی کــه کارکــرد تشــکل هــا را از درون بــا 
ــر وار  ــوان تیت ــی ت ــرور مــی ســازد م ــد روب تهدی
ــی  ــای منف ــت ه ــد؛ رقاب ــی مانن ــوع های ــه موض ب
درون تشــکلی اعضــا، تضــاد منافــع، رقابــت 
ــاره  ــر و... اش ــا یکدیگ ــن ب ــای همگ ــکل ه تش
کــرد. گاهــی نیــز در ایــن میــان رســانه هــای زرد 
در تفرقــه افکنــی میــدان دار مــی شــوند تــا نقشــی 

از عمیــق تــر کــردن شــکاف را در کارنامــه خــود 
ثبــت کننــد.

ــای  ــکل ه ــی در تش ــای طوالن ــال ه ــده س نگارن
ــاق  ــن ات ــیمی و همچنی ــی پتروش ــع تکمیل صنای
ــران  ــادن ای ــع و مع ــی، کشــاورزی، صنای بازرگان
فعالیــت داشــته و بیشــتر از آن در بخــش تولیــدی 
کشــور فعــال بــوده اســت. بــه تجربــه دریافتــه ام 
ــوده و  ــواری را پیم ــه راه دش ــا چ ــکل ه ــه تش ک
ــد و  ــش روی دارن ــز پی ــی را نی ــختی های ــه س چ
ــی شــود کــه بخــش  ــی مضاعــف م ــن هنگام ای
ــته  ــته و بایس ــه شایس ــه ک ــوز آن گون ــی هن دولت
ــدی  ــی را ج ــای صنف ــن ه ــگاه انجم ــت جای اس
نگرفتــه اســت. البتــه در کنــار آن نیــز بــروز 
ــرای  ــود ب ــی ش ــی م ــز عامل ــایعه نی ــار ش و انتش

ــا. ــکل ه ــوان تش ــتن از ت کاس

ــاد ببریــم کــه در عرصــه بیــن المللــی  ــد از ی نبای
هنــوز بــازی بــا کارت برجــام ادامــه دارد و همین 
مســئله چشــم انــداز مبهمــی را پیــش روی صنایــع 
داخلــی در حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه بحــث 
صــادرات قــرار مــی دهــد. مزیــد بــر آن در 
داخــل نیــز مشــکات بســیاری در بخــش هایــی 
ــر ارزش  ــات ب ــی، مالی ــن اجتماع ــون تامی همچ
افــزوده، تامیــن مــواد اولیــه بــرای صنایــع تکمیلی 
ــی و... پیــش روی تشــکل هــای  ــا قیمــت رقابت ب
ــی  ــن وضعیت ــت. در چنی ــی اس ــی کارفرمای صنف
ــن  ــاره ای از ای ــهیلگر پ ــد تس ــی توان ــه م آن چ
مشــکات باشــد، وجــود و حضــور تشــکل هــای 

ــد و همگــرا اســت. صنفــی قدرتمن

بــا توجــه بــه مــوارد ذکر شــده هوشــیاری تشــکل 
ــات  ــوع تعام ــای آن در ن ــژه اعض ــه وی ــا و ب ه
خــود بــا نهادهــا و بــه ویــژه در رســانه ای کــردن 
پــاره ای از امــور کــه اطــاع دقیقــی از جزئیــات 
آن وجــود نــدارد، امــری ضــروری اســت. ایــران 
مــا بــه شــدت نیازمنــد ســرمایه گــذاری، توســعه 
ــور  ــه ام ــه هم ــت و الزم ــی اس ــتغالزایی زای و اش
ایجــاد انگیــزه و افزایــش امیــد بــه ویــژه در بدنــه 

تولیــد کشــور اســت. 

توان تشکل های صنفی در گرو همگرایی و 
پرهیز از شایعه پراکنی

عباسعلی متوسلیان

رویدادها
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به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از دنیای 

اقتصاد؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در 
همایش تامین مالی صادرات از اختصاص هزار 

و 300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی 
در بودجه سال 97 کل کشور خبر داد و گفت: 
بخشی از این رقم، کمک هزینه سود تسهیات 

صادراتی خواهد بود، این درحالی است 
که اگر بخواهیم به هر صادرکننده  2درصد 

جایزه صادراتی بدهیم، به 4 هزار میلیارد 
تومان منابع نیاز داریم، اما به هرحال کشور هم 

محدودیت هایی دارد.

متولیان بخش تجارت کشور سازوکار مشوق های 
صادراتی در سال 97 را تشریح کردند.

مشوق های 
صادراتی سال۹۷

مجتبــی خســروتاج بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان 
ــع  ــه مناب ــی ب ــی را در دسترس ــرایط رقابت ــد ش بای
ــده  ــی ش ــامانه ای طراح ــت: س ــد، گف ــه کنن تجرب
ــی  ــات مال ــاوره خدم ــدگان، مش ــه صادرکنن ــا ب ت
بــرای شــرکت های  داده و بســته های مالــی را 
کوچــک و متوســط طراحــی و اطاع رســانی 
کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر کاری کــه 
ــت  ــدوق ضمان ــادرات، صن ــعه ص ــک توس در بان
ــی  ــارت طراح ــعه تج ــازمان توس ــادرات و س ص
شــده، همگــن شــود، به طــور قطــع می تــوان 
انتظــار داشــت کــه تامیــن مالــی موثــر و مشــاوره 
ــدگان  ــرکت ها و صادرکنن ــه ش ــه ب ــن رابط در ای
اولیــن موضــوع  افــزود:  صــورت گیــرد. وی 
در تامیــن مالــی صــادرات، توجــه بــه ســهم و 
ــن  ــه ای ــت، ب ــه اس ــن رابط ــا در ای ــش بانک ه نق
ــا در  ــد ســهم بانک ه ــا کــه همــه انتظــار دارن معن
ــود؛  ــخص ش ــش مش ــن بخ ــه ای ــانی ب کمک رس
ضمــن اینکــه بایــد بانک هــا مشــخص کننــد کــه 
چه میــزان اعتبــارات اســنادی و ضمانت نامــه بــرای 
فــروش کاال از بانک هــای داخلــی و خارجــی را 
ــن  ــاص داد. بنابرای ــادرات اختص ــه ص ــوان ب می ت
بایــد شــرایطی را فراهــم کــرد کــه از محــل اعتبــار 
اســنادی از خریــدار، بخشــی از ســرمایه موردنیــاز 
را بــرای صادرکننــدگان فراهــم کــرد. خســروتاج 
بــا بیــان اینکــه در 10 مــاه ســال جاری، بــاالی 42 
میلیــارد دالر واردات صــورت گرفتــه اســت کــه 
50 درصــد ایــن واردات، در قالــب مــراودات 
بانکــی بــوده اســت، گفــت: 50 درصــد مابقــی از 
ــی  ــن در حال ــوده اســت. ای ارز متقاضــی و آزاد ب

اســت کــه اگــر بــرای واردات می تــوان از ال 
ــد  ــرد، بای ــتفاده ک ــی اس ــهیات بانک ــی و تس س
ــخص  ــرایط را مش ــن ش ــز ای ــادرات نی ــرای ص ب
ــر صنعــت، معــدن و  ــن معــاون وزی کــرد. همچنی
ــورد  ــد درم ــدگان بای ــت: صادرکنن ــارت گف تج
ــداران  ــا خری ــروش کاال ب ــی در ف ــدرت چانه زن ق
دقــت الزم را انجــام دهنــد، ایــن درحالــی اســت 
کــه بســیاری از صادرکننــدگان بــدون هزینــه 
کــرد، از هنــر اعتبــار خریــدار اســتفاده می کننــد و 
بنابرایــن می تواننــد بــدون اینکــه یــک ریــال پــول 
بگذارنــد، صــادرات را موردنظــر قــرار می دهنــد.

صادرکننــدگان  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  وی 
بایــد به ســراغ ســرمایه گذاران برونــد و پــروژه 
کننــد؛  معرفــی  را  صــادرات  بــرای  خــوب 
ــر  ــز مدنظ ــرمایه را نی ــت س ــد بازگش ــن بای بنابرای
ــامانه  ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــرار داد؛ ای ق
ــم  ــد داری ــارت قص ــعه تج ــازمان توس ــد س جدی
پروژه هــای  و  صادراتــی  شــرکت های  کــه 
صادراتــی خــود را در آنجــا معرفــی کــرده و در 
مقابــل، ســرمایه گذار نیــز پروژه هــا را انتخــاب 
پــس  کنــد؛  ســرمایه گذاری  آن  در  و  کــرده 
بایــد ارتبــاط صاحبــان پروژه هــای صادراتــی 
ــل  ــرد. مدیرعام ــرار ک ــرمایه گذاران برق ــا س را ب
صنــدوق ضمانــت صــادرات نیــز از اخــذ مصوبــه 
اولیــه تاســیس شــعبه ایــن صنــدوق در خــارج از 
ــران  ــاری ای ــه اعتب ــر داد و گفــت: رتب کشــور خب
حتمــا بهبــود خواهــد یافــت. ســیدکمال ســیدعلی 
در ایــن همایــش اظهــار کــرد: حذف پیمــان ارزی 
ــازی  ــمت یکسان س ــه س ــت ب ــال 81، حرک در س
ــه  ــد از مجموع ــررات زائ ــذف مق ــرخ ارز و ح ن
صــادرات کشــور عامــل رشــد تــراز تجــاری بــوده 
ــراز تجــاری کشــور طــی 2  ــزود: ت اســت. وی اف
ــز در ســه  ســال گذشــته مثبــت شــده و امســال نی
ــرخ ارز  ــش ن ــه افزای ــه ب ــا توج ــال ب ــر س ــاه آخ م
صــادرات بیشــتر خواهــد شــد امــا ممکــن اســت 
ــش  ــتر کاه ــل واردات بیش ــه دلی ــاری ب ــراز تج ت
یابــد. ســیدعلی با اشــاره بــه ارتقــای رتبــه اعتباری 
ــت  ــران در دول ــه ای ــت: رتب ــه 5 گف ــران از 6 ب ای

ــه هفــت  ــود و بعــد از تحریم هــا ب اصاحــات 4 ب
ــدیم  ــارج ش ــز خ ــدی نی ــی از رده بن ــید و حت رس
امــا پــس از برجــام ایــن رتبــه بهبــود یافتــه و حتمــا 
ــه  ــید. وی ادام ــم رس ــای 3 و 4 خواهی ــه رتبه ه ب
ــاری  ــک اعتب ــاخص های ریس ــی ش داد: در بررس
در چنــد مــورد از جملــه وضعیــت خــوب ذخایــر 
ــوز  ــه هن ــارد دالری ک ــا 4 میلی ــی 3 ت ارزی، بده
سررســید نشــده و رشــد اقتصــادی 12 درصــدی 
کــه البتــه بــه دلیــل افزایــش فــروش نفــت بــوده، 
ــورهای  ــا کش ــه ب ــا در مقایس ــور م ــت کش وضعی
ــه داد:  ــود. وی ادام ــر ب ــز بهت ــه 2 و 3 نی دارای رتب
ــس و  ــوزه فاینان ــی در ح ــع خارج ــش مناب در بخ
ریفاینانــس قــرارداد خــط اعتبــار خریــداری کــه 
مــا بــه کشــورهای دیگــر اعطــا کــرده ایــم بــرای 

ــت. ــادرات کاال اس ص

وی ادامــه داد: بــه بانــک ملــت ایــروان 10 میلیــون 
ــاص  ــورو اختص ــون ی ــراق 10 میلی ــه ع ــورو و ب ی
ــرار اســت  ــس ق ــک تجــارت پاری ــه بان ــه و ب یافت
شــود.  داده  صــادرات  بــرای  اعتبــاری  خــط 
همچنیــن بــا اگزیــم بانــک نیجریــه، بانــک کوبــا، 
بانــک اســپانیا و چنــد بانــک دیگــر در حــال 
ــادی نیــز در ایــن  مذاکــره هســتیم. علــی صالح آب
ــعه  ــک توس ــات بان ــه خدم ــاره ب ــا اش ــش ب همای
صــادرات، اظهــار کــرد: منابــع مالــی بــرای بخــش 
صــادرات عمدتــا از منابــع داخلــی و خارجــی 
تشــکیل شــده کــه منابــع داخلــی از جملــه منابــع 
ریالــی و ارزی بانــک از محــل ســپرده گذاری در 
بانــک و منابــع صنــدوق توســعه ملــی اســت. وی 
افــزود: در بســته صــادرات غیرنفتی ســال 96 منابع 
صنــدوق توســعه ملــی بــا نــرخ ســود 11 درصــد و 
ــا 18 درصــد و  ــرخ ســود 16 ت ــا ن ــک  ب ــع بان مناب
در مجمــوع به طــور میانگیــن بــا نــرخ 14 درصــد 
در اختیــار صادرکننــدگان قــرار گرفــت. ایــن 
مقــام مســوول بانکــی ادامــه داد: 50 درصــد ایــن 
منابــع از طــرف صنــدوق توســعه ملــی و همچنیــن 
معــادل آن را بانــک تجهیــز منابــع می کننــد و در 

ــرد. ــرار می گی ــدگان ق ــار صادرکنن اختی

رویدادها
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دومیــن نمایشــگاه بیــن المللی کشــاورزی، ماشــین آالت و سیســتم هــای نوین آبیــاری،از 
5 تــا 8 اســفند ۹6 در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد.

اگــر چــه صنعــت کشــاورزی از جملــه صنایــع بــزرگ و بــا اهمیت در کشــور به شــمار 
مــی رود، امــا نمایشــگاه بیــن المللــی کشــاورزی، ماشــین آالت و سیســتم هــای نویــن 

آبیــاری، تنهــا در دو ســالن برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، نمایشــگاه بیــن 
ــفند 96  ــاری از 5 اس ــن آبی ــای نوی ــتم ه ــین آالت و سیس ــاورزی، ماش ــی کش الملل
ــان  ــا 8 اســفند میزب ــه کار و ت در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران آغــاز ب

ــود. ــدگان ب بازدیدکنن
بــر اســاس ایــن گــزارش اگــر چــه صنعــت کشــاورزی از جملــه صنایــع بــزرگ و بــا 
اهمیــت در کشــور بــه شــمار مــی رود، امــا ایــن نمایشــگاه تنها در دو ســالن برگزار شــد 
کــه نشــان از عــدم مشــارکت بســیاری از فعــاالن و تولیدکننــدگان در این حوزه اســت.
ــه و اتصــاالت پــی وی ســی، محصــوالت  ــن تعــدادی از اعضــای انجمــن لول همچنی
خــود را بــه منصــه نمایــش گذاشــته بودنــد کــه مــی تــوان بــه شــرکت هــای؛ داراکار، 

لولــه گســتر خادمــی و  آب و خــاک شــهراب گســتر اشــاره کــرد.
ایــن گــزارش بــه بررســی دیــدگاه هــای شــرکت کننــدگان در ایــن نمایشــگاه                  

ــردازد. ــی پ م

بازاری بزرگ 
برای صنعت 
لوله و اتصاالت 
با وجود 
15میلیون متر 
مکعب زمین 
حاصلخیز 
کشاورزی

گزارش
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محصــول تمــام شــده را محاســبه مــی کنــد و گروهــی 
دیگــر کــه هنــوز بــه روش ســنتی عمــل مــی کننــد. بــه 
ــه  ــده ب ــده بخــش کشــاوری کوچــک در آین ــاور بن ب
کشــاوزی هــای بــزرگ تبدیــل مــی شــود. تولیدکننده 
هــا در حــوزه کشــاوری در حــال تجمیع شــدن هســتند 
ــاورزی  ــش کش ــاورزی، بخ ــدن کش ــزه ش ــا مکانی و ب
هــای کوچــک مزیــت خــود را از دســت مــی دهنــد. 

وی در همیــن ارتبــاط گفــت: چــون بحــث بهــای 
تمــام شــده در کشــاوری مطــرح مــی شــود، ایــن 
صنعــت در حــال علمــی شــدن اســت و شــاید برخــی 
از محصــوالت بــه دلیــل آب بــر بــودن حــذف شــود و 
محصــوالت دیگــری جایگزیــن آن شــود. تکنولــوژی 
بــه هزینــه هــا و کنتــرل مصــرف آب کمــک مــی کند 

و ایــن بــه روزتــر مــی شــود.

ــی  ــاالت پ ــه و اتص ــن لول ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
وی ســی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر بیشــتر لولــه 
هــای پلــی اتیلــن در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی 
ــای  ــا R&D واحده ــرورت دارد ت ــت: ض ــود، گف ش
تولیــدی بــه بــازار لولــه هــای پــی وی ســی در بخــش 
کشــاورزی کمــک کننــد. برخــی مــی گوینــد در 
اتصــاالت و انشــعابات مــی تــوان از پــی وی ســی 
اســتفاده کننــد و حتــی در برخــی مــوارد نیــز اقــدام بــه 

ــد.  ــن محصــول مــی کنن واردات ای

بیــژن ســحرناز: کشــاورزی هــای کوچــک 
تبدیــل        بــزرگ  بــه کشــاورزی هــای 

ــوند ــی ش م

بیــژن ســحرناز مدیرعامــل شــرکت داراکار بــا اشــاره 
بــه کمبــود آب در کشــور بــر اهمیــت تکنولــوژی در 
ــد کــرد و گفــت: صنعــت  صنعــت کشــاورزی تاکی
کشــاورزی بــه دلیــل کمبــود آب بایــد مکانیزه شــود، 
اگــر بخواهیــم نســل پیشــین نوارهــای آبیــاری را مثال 
ــا  ــرل آب در آنهــا دشــوار باشــد. م ــم شــاید کنت بزنی
شــاهد حضــور قــوی برخــی از شــرکت هــا در 
نمایشــگاه هســتیم کــه شــاید در آینــده بتواننــد حــوزه 

قــوی را بــرای خــود ایجــاد کننــد. 

وی دربــاره بــازار محصــوالت لولــه و اتصــاالت      
ــا  پــی وی ســی در بخــش کشــاورزی و ایــن کــه آی
ایــن بخــش نیــز دچــار رکــود شــده اســت، توضیــح 
ــد ایــن موضــوع را در بســتر زمــان مــورد  ــا بای داد: م
ــب  ــر مکع ــون مت ــا 18 میلی ــم. م ــرار دهی ــی ق بررس
ــدود  ــزی در ح ــه چی ــم ک ــت داری ــرای کش ــن ب زمی
35 درصــد آن کامــا خشــک اســت. 15 میلیــون 
متــر مکعــب نیــز زمیــن حاصلخیــز بــرای کشــت در 
کشــور وجــود دارد کــه ایــن بــازار کوچکــی نیســت.

ســحرناز افــزود: مــی تــوان بخــش کشــاورزی را بــه 
دو دســته تقســیم کــرد؛ نخســت دســته ای کــه بهــای 

ــد  ــی مانن ــت بزرگ ــرا صنع ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــحرناز در پاس س
کشــاورزی تنهــا در دو ســالن نمایشــگاهی برگــزار شــده اســت، گفــت: 
ــاال اســت و  ــه و اتصــاالت بســیار ب ــد لول ســرمایه گــذاری در حــوزه تولی
شــاید ســرمایه گــذاران مــا بــه صــورت دقیــق و تحقیقــی، اطاعــات الزم  
دربــاره آینــده کشــاورزی ندارنــد. در ضمــن خــود جهــاد کشــاورزی نیــز 
بایــد بــا ورود بــه موضــوع، امتیازاتــی را قائــل شــود و راهبــردی بــرای ســال 
هــای دور تبییــن کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه بــه تولیدکننــده اطمینانــی نســبت 

بــه چشــم انــداز 5 ســال آینــده بدهــد.

وی ادامــه داد:  خریــد یــک دســتگاه بــرای تولیــد یــک نــوع نــوار آبیــاری، 
ــاز دارد. برگشــت ســرمایه  ــان ســرمایه نی ــارد توم ــا 6 میلی دســت کــم 5 ت
ــد ســرمایه گــذار را  ــی توان ــه، م ــن در وزارتخان ــات قوانی ــان از ثب و اطمین

نســبت بــه انجــام چنیــن کاری ترغیــب کــرد.

رئیــس کمیســیون صــادرات انجمــن ملــی صنایــع پاســتیک ایــران دربــاره 
صــادرات لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی توضیــح داد: ارزش تولیــدی و 
وزنــی بــه طــور کلــی در بخــش پــی وی ســی افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

ســحرناز بــا بیــان ایــن کــه بــه دلیــل حجیــم بــودن لولــه و اتصــاالت پــی 
وی ســی، موضــوع حمــل و نقــل آن نیــز اهمیــت دارد، گفــت: در برخــی 
ــا مشــکل  ــه نیســت؛ ام ــه صرف ــرون ب ــن محصــول مق ــوارد صــادرات ای م
ــازار  ــه ب ــه صــورت مناســبی ب ــا ب ــن کــه م دیگــری کــه مطــرح اســت ای
آگاهــی الزم را دربــاره پتانســل هــای داخلــی ارائــه نــداده ایــم. همچنیــن 
موضــوع برخــی از واســطه هــا کــه در برخــی مــوارد صرفــا بــه ســود خــود 
ــن مســئله آســیب زده  ــه ای ــازار، ب ــد مــدت ب ــه ســود بلن مــی اندیشــند و ن

اســت.  رئیــس کمیســیون صــادرات انجمــن ملــی دربــاره راهکارهــای این 
ــرای موضــوع صــادرات محصــوالت پلیمــری، توضیــح داد:   کمیســیون ب
ــل و  ــره و در کل چه ــت مدی ــوم هیئ ــه دوره س ــتین جلس ــیون نخس کمیس
ــه و  ــی ارائ ــه های ــده برنام ششــمین جلســه کمیســیون را برگــزار کــرد. بن
بــا آن در هیئــت مدیــره انجمــن ملــی صنایــع پاســتیک ایــران موافقــت و 
بــرای اعضــای کمیســیون نیــز تبییــن شــد. بــرای صــادرات نخســتین کاری 
ــه  ــه آن ب ــا و ارائ ــیل ه ــوری از پتانس ــه بروش ــم داد تهی ــام خواهی ــه انج ک
بازارهــای هــدف اســت تــا بازارهــای هــدف نســبت بــه انجمــن شــناخت 
الزم را پیــدا کــرده و بــا تــوان تولیــد، فــروش و دانــش فنــی ما آشــنا شــوند. 

 وی ادامــه داد: دوم ایــن کــه بــه ســمت استانداردســازی حرکــت خواهیــم 
کــرد بــه ایــن معنــی کــه ارزیابــی الزم را از تــوان صادرکننــدگان در قالــب 
ــم و آن  ــی، انجــام مــی دهی ــط و شــاخص هــای ارزیاب یــک ســری ضواب
را بــه بروشــور اضافــه خواهیــم کــرد. بــا ایــن کار عــاوه بــر برندســازی، 
ســطح اعتمــاد نــزد مشــتریان در بازارهــای هــدف نیــز افزایــش مــی یابــد.  

ــا  ــم ت ــد داری ــن قص ــح داد: همچنی ــوم توضی ــکار س ــاره راه ــحرناز درب س
ــرکت  ــم.  ش ــام دهی ــرات الزم را انج ــفر و مذاک ــه س ــات بلندپای ــا مقام ب
و حضــور بــه صــورت پاویــون در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی از دیگــر 
برنامــه هــای کمیســیون صــادرات اســت کــه ارتباطــات الزم را بــا ان جــی 

اوهــای همــکار برقــرار خواهیــم کــرد.

ــاش هــای ســعید ترکمــان رئیــس پیشــیم کمیســیون صــادرات  وی از ت
ــی کــرد. ــران، قدردان ــع پاســتیک ای انجمــن ملــی صنای

گزارش
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حسینی: بازار لوله و اتصاالت در سال 13۹۷ خوب خواهد شد

ــح  ــن شــرکت توضی ــاره محصــوالت ای ــی درب ــه گســتر خادم ــروش شــرکت لول ــر ف حســینی مدی
داد: مــا تولیدکننــده لولــه هــای پلــی اتیلــن هســتیم کــه در مصــارف کشــاورزی کاربــرد دارد ماننــد 
نوارهــای tape آبیــاری کــه جدیــدا و بــرای یــک فصــل زراعــی اســتفاده مــی شــود و قیمت مناســب 

دارد. همچنیــن در مصــرف آب نیــز صرفــه جویــی خواهــد شــد.

وی گفــت: لولــه هــای پــی وی ســی ســایز بــزرگ شــرکت نیــز در بخــش کشــاورزی بــرای آبیــاری 
ســطحی و بیشــتر در جنــوب کشــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

حســینی رقابــت بــازار لولــه و اتصــاالت در بخــش کشــاورزی را شــدید عنــوان کــرد و گفــت: بــه 
دلیــل تــورم و نوســان زیــاد قیمــت مــواد، رقابــت شــدیدی وجــود دارد. 

ایــن کارشــناس فــروش در خصــوص صــادرات لولــه هــا بــا مصــارف کشــاورزی، گفــت: در حــال 
ــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، ترکمتســان، ارمنســتان، ســنگال و آذربایجــان صــادرات  حاضــر ب

داریــم و در خصــوص کشــورهای دیگــر فعالیــت هــای خــود را آغــاز کــرده ایــم.

حسینی چشم انداز سال 1397 برای بازار محصوالت لوله و اتصاالت را خوب ارزیابی کرد.

محسن خرازی: لوله های کاروگیت یوپی وی سی ضعف سایر لوله ها را پوشش 
می دهد

محســن خــرازی مدیــر کارخانــه  آب و خاک شــهراب گســتر دربــاره اســتقبال از نمایشــگاه گفت: 
طــی دو روز گذشــته بــه خاطــر بارندگــی، نمایشــگاه بازدیدکننــده زیــادی نداشــت امــا امــروز از 
اســتان هــای مختلــف بازدیدکننــده هایــی مراجعــه کــرده انــد کــه همــه متخصــص هســتند و بــرای 

شناســایی محصــول مــا اتفــاق خوبــی اســت.

ــن  ــی اتیل ــت پل ــه کاروگی ــی لول ــه خوب ــی وی ســی ب ــت یوپ ــه کاروگی ــن کــه لول ــان ای ــا بی وی ب
شــناخته شــده نیســت، بیــان کــرد: شــرکت مــا اولیــن تولیدکننــده لولــه کاروگیــت یوپــی وی ســی 
اســت کــه ایــن محصــول را از ســایز 160  تــا 500 بــرای مصــارف کشــاورزی و فاضابــی بــه منظور 

انتقــال آب هــای ثقلــی و کــم فشــار در زمینــه شــهری، کشــاورزی و صنعتــی تولیــد مــی کنــد.

خــرازی دربــاره چشــم انــداز بــازار ایــن محصــول در ســال آینــده اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه پــروژه 
هــای تــازه ای کــه گرفتــه ایــم، آینــده روشــن و بــازار خوبــی را بــرای آن پیــش بینــی مــی کنــم چرا 

کــه ایــن لولــه هــای کاروگیــت ضعــف ســایر لولــه هــا را بــه خوبــی پوشــش داده اســت.

گزارش
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن همگن پاستیک استان 
تهران 6 اسفند 1396 در دفتر این انجمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، 
دستور کار این مجمع عبارت بود از: 

• استماع گزارش هیئت مدیره

• قرائت گزارش بازرس

• بررسی و تصویب صورت های مالی 1395 انجمن

• انتخاب بازرس

• اعام روزنامه کثیراالنتشار

مجمع انجمن همگن پاستیک استان تهران 
برگزار شد

گزارش
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گزارش

ــای  ــور اعض ــدم حض ــود از ع ــخنان خ ــی از س ــاری در بخش ــن بختی همچنی
انجمــن همگــن در ایــن مجمــع انتقــاد کــرد. بــه گفتــه وی پتانســیل مجمــع 
بیــش از گــزارش عملکــرد هیئــت مدیــره اســت امــا بــر اســاس مجــوز انجمن 
کــه از ســوی وزارت صنعــت صــادر شــده، بــر اســاس همــان ضوابــط فعالیت 

صــورت گرفتــه اســت.

     در ادامــه انتخابــات بــرای تعییــن بــازرس انجــام شــد کــه جــواد هوبــه فکــر 
ــه  ــا رای خــود را ب ــازرس پیشــین انجمــن از حاضــران درخواســت کــرد ت ب
علیرضــا خلیلــی بدهنــد. پــس از رای گیــری نتایــج بــه شــرح زیــر اعام شــد:

علیرضا خلیلی 17 رای )بازرس اصلی(

جواد هوبه فکر 11 رای )بازرس علی البدل(

یک رای نیز به دلیل مخدوش بودن، باطل اعام شد.

بــر ایــن اســاس گــزارش محمــد بختیــاری رئیس 
هیئــت مدیــره انجمــن گزارشــی از عملکــرد 
هیئــت مدیــره را ارائــه داد که مهمترین ســرفصل 

هــای آن بــه شــرح زیــر اســت:

• تشکیل کمیسیون بازرگانی و صادرات

• اقدام به بازسازی دفتر انجمن

• ارتقــا ســطح کیفــی نشــریه انجمــن و بــه ســود 
رســانی نشــریه

• ثبت تعاونی برای اعضا

• حضور در نمایشگاه ها

• حضور در برنامه تلویزیونی شبکه دو 

• برقــراری مجــدد ارتبــاط بــا تشــکل هــا و اقــدام 

بــرای عضویــت در اتــاق بازرگانــی 
ایــران

• معرفــی نماینــده در کمیســیون حــل 
اختــاف

• حضــور در شــورای رقابــت )بــه باور 
بنــده اتفاقــات در آن جــا از قبــل بســته 

شــده بــود(

• رفتــن مهلــت از بانــک هــا بــرای 
ــا اعض

• پیگیری انعقاد تفاهمنامه با وزارت صنعت با امضای آقای مس فروش

• تغییر و اصاح سیستم مالی انجمن

• تغییر محل برگزاری دید و بازدید نوروزی و رفع ایرادات قبلی
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گزارش

    ســود ســالیانه پتروشــیمی هــا چنــد برابــر واحدهای 
تولیدی اســت

ــتیک  ــی پاس ــن مل ــره انجم ــات مدی ــس هی ــن، ریی ــاف امی صح
ــه  ــد ب ــا بای ــم ی ــین آالت بخری ــم ماش ــر بخواهی ــت: اگ ــران گف ای
صــورت حوالــه پــول بدهیــم یــا بــا اعتبــار اســنادی کار کنیــم، هیچ 
بانکــی بــا مــا همــکاری نمی کنــد چــون معلــوم نیســت قیمــت ارز 

در هنــگام رســیدن ماشــین آالت چقــدر اســت!

وی ضمــن بیــان مطلــب فــوق گفــت: کســانی کــه فکــر می کننــد 
بایــد اشــتغال ایجــاد کننــد بایــد بــه ایــن فکــر کننــد صنعتــی کــه 
ــد و  ــام ده ــکار را انج ــد این ــه بای ــد چگون ــاد می کن ــتغال ایج اش

ــد. اشــتغال خــود را حفــظ کنن

صحــاف امیــن خاطــر نشــان کــرد:  مشــکلی کــه حــاال وجــود دارد 
ــت در ســه دهــه  ــن اســت کــه هــر ســرمایه گذاری ای کــه دول ای
ــرکت ها را  ــن ش ــا ای ــام داده، عم ــا انج ــیمی ه ــر روی پتروش اخی
کــه بــا ســرمایه دولــت ایجــاد و حمایــت شــده انــد حــاال تبدیــل بــه 

رقبــای مــا شــده انــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ایــن کنفرانــس بــا حضــور مدیــران در بخــش دولتــی و 
خصوصــی در پژوهشــگاه صنعــت نفــت آغــاز بــه کار کــرد. پــدرام ســلطانی نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، رضــا نــوروز 
زاده مدیــر عامــل شــرکت ملــی پتروشــیمی، بیــوک آقــا صحــاف امیــن رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ملــی صنایــع پاســتیک 
ایــران، محمــد رضــا محتشــمی پــور رئیــس دفتــر توســعه صنایــع پاییــن دســتی شــرکت ملــی پتروشــیمی ایــران و... از جملــه 

حاضــران در ایــن نشســت هســتند.

ــر و  ــگاه پلیم ــری در پژوهش ــای پلیم ــتربچ ه ــد و مس ــی کامپان ــن الملل ــگاه بی ــس و نمایش ــزاری دو دوره کنفران ــس از برگ پ
ــود. ــس ب ــن کنفران ــومین دوره ای ــان س ــت میزب ــت نف ــگاه صنع ــروز پژوهش ــیمی، ام پتروش

ایــن دوره از کنفرانــس بــا اســتقبال خوبــی در دو بخــش کنفرانــس و نمایشــگاه همــراه بــود. همچنیــن حضــور مدیــران ارشــد 
پتروشــیمی و اتــاق بازرگانــی بــه اضافــه انجمــن هــای صنفــی از جملــه مــوارد مشــهود ایــن دوره بــود.

ــه طــور خــاص، محــور ســخنان تعــدادی از  ــد ب ــه طــور عــام و همچنیــن مســتربچ و کامپان  طــرح مشــکات صنعــت پلیمــر ب
ــه نمایشــگاه را تشــکیل مــی داد. ســخنرانان افتتاحی

ادامه گزارش به نقل از انجمن ملی صنایع پاستیک ایران به شرح زیر است:

ســومین کنفرانــس و نمایشــگاه بیــن المللــی مســتربچ و کامپاندهــای پلیمــری روزهــای 16 و 
1۷ بهمــن 13۹6 در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

گزارش کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و 
کامپاندهای پلیمری
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گزارش

ــاال در  ــتغالزایی ب ــزان اش     می
ــتریچ ــت مس صنع

ــه  ــام برنام ــس از اع ــد، پ ــاس مؤی عب
ــن  ــار داشــت: مهمتری در ســخنانی اظه
غیرفعــال  مســتربچ  چالــش صنعــت 
بــودن بخــش عظیــم نصب شــده اســت 
ایــن صنعــت بــا 20 درصد ظرفیــت کار 

می کنــد.

وی افــزود: اگــر یــک میلیــون تــن مواد 
ــار پتروشــیمی هــا باشــد 1000  در اختی
ــک  ــر ی ــا اگ ــوند ام ــی ش ــال م ــر فع نف
ــار مســتربچ  ــواد در اختی ــن م ــون ت میلی
باشــد چنــد هــزار نفــر فعــال می شــوند.

ــد،  ــتربچ و کامپان ــس مس ــر کنفران دبی
ــا بحــث صــادرات گفــت:  در رابطــه ب
عــدم ثبــات در قیمــت و شــرایط مــواد، 

صــادرات را تحــت تاثیــر قــرار داده 
اســت مــن بــه عنــوان مهنــدس فعــال در 
ــادرات را  ــار ص ــی آم ــش وقت ــن بخ ای

ــم تأســف مــی خــورم.  مــی بین

وی خاطــر نشــان کــرد: چیــن بــا زغــال 
ــد و در  ــد می کن ــن تولی ســنگ پروپیلی

آینــده خریــدار مــواد مــا نیســت.

ــود  ــخنان خ ــه س ــد در ادام ــاس مؤی عب
افــزود:  صنایــع تکمیلــی واردات محور 
اســت مســتربچ و کامپانــد وارد کشــور 
ــا  می شــود و تولیــد کننــده داخلــی را ب

ــد. مشــکل مواجــه می کن

وی اضافــه کــرد: بخــش زیــادی از 
قطعــات خــودرو و لــوازم خانگــی کــه 
ــورت  ــه ص ــود ب ــد ش ــد تولی ــا کامپان ب
کامــل وارد می شــود و ایــن خیلــی 

اســت. دردآور 

 رییــس هیــات مدیــره انجمن ملی پاســتیک 
ایــران در خصــوص بحــث صــادرات گفــت:  
بــرای صــادرات محصــول، تولیدکننــده بایــد 
از چنــد مســئله مطمئــن شــود اول اینکــه مواد 
اولیــه در دســترس اســت یــا خیــر، دوم اینکــه 
ــود و  ــی ش ــن م ــاز وی تأمی ــورد نی ــدار م مق
ــر  ــد و موث ــان مفی مســئله آخــر اینکــه در زم

ایــن مــواد بــه دســت او مــی رســد یــا خیــر.

وی افــزود:  آقایــان بایــد توزیــع مــواد را 
بــورس طــوری مدیریــت کننــد کــه  در 
)تولیدکننــده( بــرای صــادرات حرفــی بــرای 
لولــه هــای  تولیــد  باشــد.  گفتــن داشــته 
طــرح هــای ملــی بــزرگ مــا مثــل مبــارزه بــا 
خشکســالی رودخانــه هــای مــرزی، آبیــاری 
تحــت فشــار و فاصــاب و ... با شرکتهاســت، 
قیمــت  می شــود  بســته  قــرارداد  وقتــی 
ــی  ــت وقت ــدد اس ــک ع ــواد ی ــده م ــام ش تم

میخواهیــم کاال را تحویــل بدهیــم یــک عدد 
دیگــر اســت کــه ایــن بــی ثباتــی، مشــکاتی 

ــی آورد. ــود م ــه وج ب

در  کــرد:  خاطرنشــان  امیــن  صحــاف 
ــالیانه را  ــود س ــی س ــای خارج ــیمی ه پتروش
بــا توجــه بــه درآمــد ســالیانه مقایســه کردیم، 
تــا 13 درصــد  مشــخص شــد ســالیانه 7 
ــالیانه  ــود س ــه س ــی ک ــد، در حال ــود دارن س
پتروشــیمی هــای داخلــی مــا، جــم 30درصد، 
شــازند 17.7 درصــد و مــارون 50 درصــد 
اســت. ایــن در حالیســت کــه ارز آزاد هــم از 

3755 بــه 4700 رســیده اســت.

 )رییــس هیــات مدیره انجمن ملی پاســتیک 
ــورس کاال(  ــا )در ب ــر ج ــه داد: ه ــران ادام ای
ــب  ــم مناس ــا ه ــوده، تقاض ــب ب ــه مناس عرض
بــوده و متقابــا هــر جا عرضه مشــکل داشــت 

رقابــت بیشــتر شــده اســت؟(

بررســی  کــه  را  نســاجی  پروپیلــن  پلــی 
می کنیــم مــی بینیــم رقابــت ســنگین روی آن 

ــود. ــی ش ــام م انج

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: کــف عرضــه 
ای کــه )شــورای رقابــت( تعییــن کردنــد 
ــی  ــی توجه ــن ب ــده و ای ــت  نش ــا رعای اص
ــرود و  ــاال ب ــا ب ــت ه ــود قیم ــی ش ــث م باع
صنعــت نســاجی مــا گرفتــار ترکیــه شــده در 
حالی کــه ترکیــه 30 درصــد ارزانتــر از آنهــا 
ــت را  ــائل( صنع ــن )مس ــرد و ای ــواد می خ م

گرفتــار می کنــد.

.
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گزارش

    مهمترین مســئله در مســتربچ موضوع 
است بازار 

ــعه  ــر توس ــس دفت ــور، ریی ــمی پ ــا محتش رض
ــومین  ــیمی در س ــتی پتروش ــن دس ــع پایی صنای
ــخنانی  ــی س ــد ط ــتربچ و کامپان ــس مس کنفران
گفــت: پارســال گفتــم صنایــع پتروشــیمی وارد 
صنعــت کامپانــد می شــوند فکــری بکنیــد، امــا 
زمانــی ایــن اتفــاق افتــاد کــه دیگــر انجام شــده 

بــود.

وی افــزود: پتروشــیمی هــا دارنــد وارد کامپانــد 
می شــوند و البتــه ایــن فرصــت هــم هســت 
ــازار  ــه وارد ب ــد ک ــما دارن ــه ش ــاز ب ــون نی چ
شــوند، بــه شــرطی کــه شــما هــم بــه آن 
ــت  ــوید. صنع ــر، وارد ش ــا فک ــد و ب ــر کنی فک
پتروشــیمی ذاتــا نمی توانــد خــودش دانــش 
فنــی را بــه دســت بیــاورد و بــه شــما نیــاز دارد 
در ایــن خصــوص، ایــن هــم فرصــت دیگــری 

ــت  ــی جــدی ای باب ــن معافیــت هــا نگران گرفت
ــی  ــازار داخل ــا از ب ــیمی ه ــن پتروش ــرون رفت بی
ــارد  ــم 95 میلی ــیمی( ج ــا )پتروش ــم و مث داری
ــرف را  ــن ح ــا ای ــرد ام ــد ک ــت خواه ــرر ثب ض
ــترین  ــازند بیش ــیمی ش ــد. پتروش ــازند نمی زن ش
تولیــد داخــل را دارد. شــما ایــن را هیــچ وقــت 

ــد چــرا؟ ندیدی

رییــس دفتــر توســعه صنایــع پاییــن دســتی 
پتروشــیمی  در ادامــه خطــاب بــه صحبــت 
هــای پــدرام ســلطانی و برنامــه پیشــنهادی اتــاق 
ــه  ــا ک ــه ه ــن برنام ــت: ای ــران گف ــی ای بازرگان
ــع  ــناخت از صنای ــدم ش ــر ع ــه خاط ــتید ب نوش

ــت. ــزرگ اس ب

ــو از دیگــر  ــاوری و توســعه نان رئیــس ســتاد فن
ــود. ــن مراســم ب ســخنرانان ای

ــت. اس

رییــس دفتــر توســعه صنایــع پاییــن دســتی 
داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  پتروشــیمی 
ــد  ــه کامپان ــرده ب ــه آن روز ورود ک ــی ک بخش
همکاســی هــای شــما در امیرکبیــر و شــریف 
ــی وجــود دارد. ــی هــم زبان ــن یعن هســتند و ای

موضــوع همــکاری بــا پتروشــمی را جــدی 
ــه  ــرای ورود ب ــت ب ــور اس ــون مجب ــد ج بگیری

ــد.  ــکاری کن ــما هم ــا ش ــازار ب ب

بــه  اشــاره  ضمــن  پــور،  محتشــمی  رضــا 
صحبــت هــای ســلطانی و در پاســخ به پیشــنهاد 
ســلطانی  پــدرام(  )آقــای  بــه  گفــت:  وی 
ــی  ــت پکیج ــارت نیس ــر جس ــم اگ ــی بزن حرف
کــه گذاشــتید، پوســت مــوز اســت زیــر پــای 
سیاســتگذاران و ایــن بــه ضــرر صنعــت اســت.

وی افــزود: مــا در ســال آینــده بــه دلیــل پایــان 
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     ســرمایه گــذاری در صنایــع مکمــل 
دیگــر توجیــه اقتصــادی نــدارد

ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی ــلطانی، نای ــدرام س پ
ایــران در مراســم افتتاحیــه ســومین کنفرانــس 
و نمایشــگاه مســتربچ و کامپاندهــای پلیمــری 
مســیر  توســعه،  اول  برنامــه  از  پیــش  گفــت: 
ــادرات  ــه اول ص ــد از برنام ــه بع ــود ک واردات ب
پررنــگ شــد و اوج ایــن سیاســت در برنامــه 
ســوم بــود کــه ســرمایه گــذاری ســنگینی در آن 

صــورت گرفــت.

 

وی افــزود: بعــد از ایــن ســرمایه گــذاری رکــود 
ــن  ــم ای ــل ه ــت دلی ــیمی را گرف ــنگینی پتروش س

بــود کــه بعــدش نمــی دانســتیم چــه کنیــم.

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران خاطــر 
نشــان کــرد: سیاســت جایگزینــی صــادرات ایــن 
بــود کــه رفتنــد ببیننــد روی چــه بخشــی ســرمایه 
گــذاری کننــد کــه بیشــترین اشــتغال و صــادرات 
را  قبلــی  تبعــات سیاســت  و  ایجــاد کننــد  را 

ــم. ــکار را نکردی ــا این ــا م ــد ام ــت کنن مدیری

ــعه  ــش توس ــا وارد بخ ــزود: م ــلطانی اف ــدرام س پ
صنعتــی نشــدیم. مزیت هــای کشــور را در صنایــع 
ــذاری در  ــرمایه گ ــم. س ــتهلک کردی ــادر مس م
ــدارد. ــه اقتصــادی ن ــع مکمــل دیگــر توجی صنای

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در رابطــه بــا 
مشــکات قیمتــی در بــورس کاال گفــت: نگاهــی 
بــه چنــد محصــول پلیمــری نشــان می دهــد قیمــت 
جهانــی پــی وی ســی اس 60 نشــان می دهــد 
کــه تولیــد کننــده داخلــی بــازار بــورس کاال 
کارآمــدی نــدارد و بــورس بــه جــای اینکــه 
قیمــت را در بــازار شــفاف کنــد فاصلــه را بســیار 
ــی در  ــل توجه ــکاف قاب ــت و ش ــرده اس ــاد ک زی
ایــن دو ســال کــه بــازار را مطالعــه کردیــم وجــود 

دارد.

پــدرام ســلطانی در ادامــه گفــت: ســاختار هزینــه 
ایــن صنعــت هــم بگویــم : 60 درصــد مــواد اولیــه 
ــش  ــوه کاه ــواد و نح ــد روی م ــس بای ــت. پ اس
بایــد تمرکــز شــود. قیمــت هــای وارداتــی بیشــتر 
از صــادرات اســت هنــوز هــم ســهم واردات 

ــت. ــادرات اس ــتر از ص بیش

ــت  ــادرات 720 دالر اس ــن ص ــر ت ــزود: ه وی اف
ک هــر تــن واردات 1920 اســت. یعنــی دنیــا 
ــا  ــه م ــر ب ــه براب ــرد س ــا را می گی ــه( م ــواد )اولی م
ــد  ــه تولی ــت ک ــن اس ــخ ای ــز تل ــد. طن می فروش
کننــده در ترکیــه و چیــن و هنــد مــواد را از تولیــد 

ــرد. ــی گی ــر م ــی ارزانت ــده داخل کنن

ســلطانی ضمــن اشــاره بــه موضــوع معافیــت هــای 
مالیاتــی مــواد اولیه در پتروشــیمی گفت: پیشــنهاد 
اتــاق تشــکل ها ایــن اســت کــه معافیــت مالیــات 
مــواد اولیــه پتروشــیمی قطــع شــود اســترداد هــم 

جــزء یــا کل متوقــف شــود تــا توجیــه اقتصــادی 
فــروش داخلــی ایجــاد شــود.

ــه  ــران در ادام ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای
ســخنان خــود پیشــنهاد داد: اگــر یــک میلیــون تن 
از محصــوالت پلیمــری بــاال دســتی را در داخــل 
ــی  ــد صادرات ــارد درآم ــم؛ 4/1 میلی ــراوری کنی ف
ــتقیم  ــغل مس ــر ش ــزار نف ــل 35 ه ــته و حداق داش

ایجــاد مــی شــود.

وی خاطــر نشــان کــرد: بایــد مشــوق ها بــرای 
توســعه ظرفیت هــای پتروشــیمی بیشــتر شــود. بــه 
ــر بــورس کاال، بایــد  جــای تکیــه بیــش از حــد ب
رگوالتــوری بــا تعریــف صحیــح بــه وجــود بیایــد 
و ایــراد دیگــری کــه وجــود دارد مشــوق های 
ــد  ــادر بای ــع م ــرای صنای ــه ب ــت ک ــی اس صادرات
زیســتی  محیــط  مشــوق های  و  شــود  حــذف 
ــکان تنفــس وحــود  ایجــاد شــود. در عســلویه ام

ــدارد. ن

ــه  ــران در رابط ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای
بــا مالیــات صنایــع مــادر پتروشــیمی و میــزان 
خــوراک آنهــا گفــت: صنایــع مــادر پتروشــیمی 
بــه طــور متوســط 10 درصــد مالیــات و 63 درصد 
ــن اســت کــه:   ــا ای ــد و پیشــنهاد م خــوراک دارن
مالیــات بــه 20 درصــد و مــواد 53 درصــد شــود. 
ــا ایــن شــیوه هــر ســه ضلــع ایــن صنعــت ســود  ب
ــم  ــیمی و ه ــم پتروش ــی ه ــم تکمیل ــد. ه می کن

ــت.  دول

ــن کار را  ــن همی ــه داد: چی ــلطانی ادام ــدارم س پ
انجــام داده بــه رغــم اینکــه مــواد اولیــه پتروشــمی 
نــدارد امــا اینــکار را کــرده اســت. بایــد از شــرایط 
قفــل شــده فعلــی خــارج شــویم بایــد از تجــارب 
دنیــا اســتفاده کنیم.ایــن بســته تقدیــم دولــت 
می شــود البتــه جلســاتی بــوده و امیــدوارم بتوانیــم 

ــا توجــه دولــت، ایــن کار را بکنیــم. ب

ــه  ــم ب ــع داری ــاد مناف ــت تض ــزود: در دول وی اف
همیــن خاطــر وقتــی کــه بســته روی میــز دولــت 
اســت هــر کســی از نــگاه خــودش مــی گویــد امــا 
دولــت بایــد منافــع ملــی را در نظــر بگیــرد. دولــت 
ــود  ــت س ــت وزارت نف ــن اس ــد ممک ــه کن توج
نکنــد امــا وزارت صنایــع ســود می کنــد و در 

ــه نفــع منافــع ملــی اســت. ــگاه کان ایــن ب ن

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

حــدود 38 درصــد رشــد داشــته اســت.

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

ــتاندارد ارســال شــده اســت. مســتقل اس

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

تکــرار مــی شــود.

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

انجمــن نیــز می توانیــد مشــاهده کنیــد.

انجــام ایــن آزمایش هــا بر اســاس دســتورالعمل 

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

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

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

ــود. ــی ش ــالم م ــه اع مربوط

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

اســتاندارد و ... اعــالم خواهــد شــد.

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

آزمونکیفیمحصوالتلولهواتصاالتپیویسیدربخشفاضالبساختمان

نتايجارزيابی
انطباقمحصوالت
ساختمانیلولهو
اتصاالتپیویسی
بهزودیاعالممیشود

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

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

زودی در دســترس همــگان قــرار می گیــرد.

کنترل کیفیت
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PVC، واحــد جدیــد  پنچــره ای  پروفیــل  تولیدکننــده   ،Veka شــرکت 
ــن  ــد نمــود. ای ــت محصــوالت PVC را در انگلســتان احــداث خواهن بازیاف

ــود. ــدازی ش ــال 2019 راه ان ــدای س ــت ابت ــرار اس ــد ق واح

ــوع  ــا در ن ــت اروپ ــد بازیاف ــن واح ــرفته تری ــت پیش ــرار اس ــد ق ــن واح ای
خــودش باشــد. شــرکت Veka ، یــک واحــد در Swanscombe دارد 
ــه واحــد بازیافــت  کــه ضایعــات PVC را جمــع آوری و فشــرده کــرده و ب
ــکان  ــد، ام ــت جدی ــد بازیاف ــد. واح ــی ده ــال م ــان انتق Behringen در آلم

ــرد. ــد ک ــم خواه ــتان را فراه ــل انگلس ــوالت PVC در داخ ــت محص بازیاف

شرکت بازیافت محصوالت 
PVC در انگلستان

تمرکز دولت هندوستان بر صنایع 
ساختمان و آبیاری و رشد مصرف 

PVC لوله های

 ،Prakash ــام ــه اظهــارات یکــی از تولیدکننــدگان PVC در هندوســتان بن بناب
بدلیــل تمرکــز دولــت بــر صنایــع ســاختمان و همچنین بخــش آبیــاری، صنعت 
لولــه PVC نیــز رشــد داشــته اســت. ایــن شــرکت یــک واحــد تولیــدی لولــه 
ــا ظرفیــت  واتصــاالت PVC در منطقــه Uttavakhand در شــمال هندوســتان ب
تولیــدی 55000  تــن در ســال دارد و براســاس طــرح توســعه، قــرار اســت تــا 

مــاه مــارچ امســال، ایــن ظرفیــت بــه 65000 تــن در ســال برســد.

گردآوری و ترجمه

مهندس هایده سلیمانی
شرکت یـــزد پـلیـــکا

تازهها
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شــرکت تجــاری Chip Mong کــه یکــی از فعالیــت هــای آن در صنعــت 
ســاختمان اســت، تولیــد لولــه هــای پاســتیکی در کامبــوج را آغــاز کــرد. ایــن 
ــرده  ــم ک ــا فراه ــور ایتالی ــه را از کش ــده لول ــترودرهای تولیدکنن ــرکت اکس ش
اســت. ایــن خطــوط، شــامل یــک خــط تولیــد HDPE تــا قطــر 63 میلیمتــر و دو 
ــر جهــت آبرســانی و  ــا قطــر 125 میلیمت ــه هــای PVC صــاف ت ــد لول خــط تولی
فاضــاب و یــک خــط تولیــد لولــه هــای کروگیــت PVC تــا قطــر 32 میلیمتــر، 

ــه هــای انتقــال کابــل اســت. ــرای لول ب

کوتینــگ                                    تکنولــوژی  لهســتان،   Plastpol امســال  نمایشــگاه  در 
ــش  ــه نمای ــک و دو مارپیچــه ب ــرای اکســترودرهای ت Nordson Xaloy MPX ب

گذاشــته شــد کــه مقاومــت بــاالی آنهــا را در برابــر خوردگــی نشــان میــداد ایــن 
ــا فیلتــر متوســط و  ــرای کامپوندهــای ماننــد PVC )15تــا35 درصــد( ب سیســتم ب
بــرای کامپونــد هــای هالوژنــه و کامپوندهــای دارای مــواد ضــد اشــتعال توصیــه 
ــد  ــطح از کاربی ــر س ــت بهت ــاد مقاوم ــرای ایچ ــا ب ــچ ه ــن مارپی ــود.در ای ــی ش م
ــط  ــی توس ــش ده ــن پوش ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــش اس ــوان پوش ــتن بعن تنگس

ــود. ــام میش ــاال انج ــرعت ب ــا س ــیژن ب ــان اکس جری

تولید مارپیچ با 
مقاومت در برابر 

خوردگی باال

بســیاری  هــای  اپلیکیشــن  هوشــمند،  هــای  گوشــی  امــروز  دنیــای  در 
بــرای کمــک بــه کاربــران اکســترودرها ســاخته شــده انــد تــا اپلیکیشــن                                   
ــر  ــول عم ــد ط ــترودرها بتوانن ــرای اکس ــا کارب ــد ت ــی کن ــک م Pipelife، کم

ــرات زیســت محیطــی  ــی کننــد و همچنیــن اث محصــوالت اکســترودر را ارزیاب
هــر محصــول را بررســی کننــد.

یکــی از مدیــران تولیــد ایــن شــرکت آقــای Oliver Baonert بیــان داشــت کــه 
 )Teppfa( بعنــوان عضــوی خــاص از انجمــن لولــه واتصــاالت پاســتیکی اروپــا
، مطالعــات و تحقیقاتــی را در زمینــه ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطــی سیســتم 

هــای لولــه کشــی در دوران طــول عمــر آنهــا )LCA( انجــام دادیــم.

ارزیابــی LCA، مزیتهــای لولــه هــای پاســتیکی از جملــه کاهــش CO2 را بیــان 
ــردی  ــج را بطــور ســاده و در شــرایط کارب ــن نتای ــد. حســابگر EPD ای مــی کن
بیــان میــدارد. یکــی از مزیتهــای ایــن اپلیکیشــن، کاهــش مصــرف کاغــذ اســت 
ــداری محصــول و  ــری پای ــدازه گی ــه کاغــذ، تمامــی مراحــل ان ــاز ب ــدون نی و ب
ــل  ــن قاب ــن اپلیکیش ــد. ای ــام میده ــواد را انج ــایر م ــا س ــول ب ــر محص ــه ه مقایس

ــد مــی باشــد. ــرد در هــر دو سیســتم ios و اندوری کارب

اپلیکیشن Pipelife برای 
PVC لوله های

PVC تولید لوله های
 در کامبوج
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تازهها

ــد مســتربچ هــای ســفید خــود  شــرکت انگلیســی Silvergate Plastics، تولی
ــن  ــد ای ــای جدی ــد ه ــری گری ــترش داده و یکس ــام Simply white را گس بان
مســتربچ را تولیــد نمــوده اســت تــا بتوانــد بــا افزایــش قیمــت Tio2 مقابلــه کند.

ــن مســتربچ  ــن شــرکت، ای ــران ای ــار Tony Bestall، یکــی از مدی ــه اظه ــا ب بن
هــا مــی تواننــد جایگزیــن تیتــان بــکار رونــد. در ایــن گریدهــا بــدون کاهــش 
کیفیــت و بــا تغییــر رنــگ، مقــدار تیتــان مــورد اســتفاده تــا 25درصــد کاهــش 
ــوده و  ــل اســتفاده ب ــز قاب ــی نی ــع غذای ــرای صنای ــن مســتربچ ب ــه اســت. ای یافت

گریدهایــی از آن شــامل FDA هســتند.

ــه  ــود را بهین ــول خ ــال گران ــرل انتق ــتم کنت ــی Moretto سیس ــرکت ایتالیای ش
ســازی کــرده اســت و ایــن سیســتم بــا نــام Kruise  kontrol، بــه گونه ای اســت 
ــا گرفتگــی  ــه و ی ــدون ایجــاد زاوی ــا ســرعت مناســب و ب ــو ل هــا ب کــه گران
ــا دیــواره، انتقــال یافتــه و ســبب افزایــش راندمــان مــی  وهمچنیــن برخــورد ب
شــود. طراحــی ایــن سیســتم بگونــه ای اســت کــه بــرای پلیمرهــای مختلــف، 
ســرعت گرانــول هــا را بهینــه ســازی مــی کند.مدیریــت ایــن سیســتم بــه گونــه 
ای اســت کــه کاربــر، فقــط جنــس مــواد را تعییــن        مــی کنــد. دســتگاه داده 
هــای مربــوط بــه تعییــن ســرعت بهینــه گرانــول هــا بــا توجــه بــه نــوع مــواد را 
تهیــه مــی کنــد. ایــن سیســتم کامــا اتوماتیــک اســت و تمامــی پارامترهــا از 

قبیــل ســطح وکیــوم و جریــان هــوا را طراحــی مــی کنــد.

سیستم جدید انتقال 
گرانول های پلیمری

مقابله با
افزایش قیمت تیتان
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گـردآوری و تر جمه:

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

ــز  ــک از مرک ــت کوچ ــه بازیاف ــک کارخان ــش ی ــال پی ــد س چن
تحقیقــات مــواد)CIMAV( در مونتــری در شــمال شــرق مکزیــک، 
یــک تکنولــوژی بــرای شناســایی PVC  از PET درخواســت 
کــرد. زیــرا ایــن مــواد موجــب اتــاف وقــت در فراینــد بازیافــت 
پلیمرهــا مــی شــد. پــس از تحقیــق،CIMAV یک نشــانگر شــیمیایی 
کــه پــی وی ســی را شناســایی مــی کنــد توســعه داد. ایــن نشــانگر 
را مــی تــوان بــه صــورت اســپری اعمــال کــرد و در کمتــر از یــک 
دقیقــه مــی تــوان فلــس هــای مــواد گفتــه شــده را شناســایی کــرد.

ــیا درCIMAV یکــی از همــکاران  ــرجیو پــرز آلفونســو گارس س
در ایــن تحقیــق، توضیــح مــی دهــد کــه کارخانــه بــه آنهــا گفتــه 
ــن از PET را تحــت  ــا یــک بطــری PVC قیمــت یــک ت کــه تنه
تاثیــر قــرار مــی دهــد. بنابرایــن آنهــا نیــاز بــه یــک سیســتم تمایــز 
ــه داشــتند. آنچــه کــه  ــن زمین ــر در ای ــر و باالت ــت بهت ــرای کیفی ب
ــه  ــود کــه ب ــک فرموالســیون شــیمیایی ب ــه شــرکت داده شــد ی ب
ســادگی مــی توانســت محصولــی کــه بایــد جــدا مــی شــد ) کــه 
در ایــن مــورد پــی وی ســی بــود( را تمیــز دهــد. زیــرا PVCدارای 

ــا  PET اســت. خــواص فیزیکــی مشــابه ب

گــروه تحقیــق در  CIMAV توانســت ایــن راهــکار را کــه بــه 
لحــاظ فنــی و عملــی جهــت ارائــه یــک فرموالســیون بــه شــرکت 
بازیافــت انجــام شــود، بررســی کنــد و محصولــی را توســعه دهــد 
کــه شــرکت بازیافــت مــی توانــد بــا یــک تســت ســاده  و صرفــه 
جویــی در زمــان و کاهــش هزینــه از آن اســتفاده کنــد. ایــن 
فرموالســیون ممکــن اســت قبــل از جداســازی بطــری هــا اســتفاده 
شــود، امــا ایــن شــرکت زمانــی کــه پلیمرهــا خــرد مــی شــوند آن 
را اعمــال مــی کنــد. بنابرایــن یــک نشــانگر مایــع تولیــد مــی کننــد 
ــی شــود و  ــا اســتفاده م ــس ه ــر روی فل ــوان اســپری ب ــه عن کــه ب
ــا PET شناســایی  ــب ب ــه پلیمــر PVC را در ترکی در مــدت 30ثانی
مــی کنــد و رنــگ روشــنی از فلــس هــا کــه نشــان دهنــده  تنهــا 
ــه  ــیمیایی ب ــانگر ش ــد. نش ــی آی ــت م ــه دس ــت ب ــر PET  اس پلیم
طــور خــاص بــه شــرکت هایــی اختصــاص داده شــده کــه PET را 

بازیافــت مــی کننــد.

نشانگر شیمیایی بازیافت 
پالستیک را تسهیل می کند

تازهها
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ایــن طــرح تولیــد توســط ARI JONSSON ایســلندی ایجــاد 
شــد.این بطــری هــا مخصــوص آب و نوشــیدنی کامــا زیســت تخریب 
 Agari،پذیــر هســتند. و بــا توجــه بــه اینکــه از آگار ســاخته مــی شــوند
نامیــده مــی شــوند. آگار یــک مــاده ژل ماننــد مشــتق شــده از جلبــک 
ــت و  ــتق شده اس ــاکارید آگارز مش ــی س ــاده از پل ــن م ــت. ای ــز اس قرم
ــا  ــای خاصــی از جلبک ه ــواره ســلولی در گونه ه باعــث اســتحکام دی
می شــود. ایــن مــاده 100% طبیعــی و زیســت تخریــب پذیــر اســت. ایــن 
بطــری تــا زمــان خالــی شــدن شــکل خــود را حفــظ مــی کنــد و پــس 
از آن شــروع بــه تجزیــه شــدن مــی کنــد و شــما مــی توانیــد یــا آن را 
در طبیعــت رهــا کنیــد و یــا  اینکــه آن را بخوریــد. ایــن بطــری زیســت 

تخریــب پذیــر مــی توانــد محیــط زیســت را نجــات دهــد.

استفاده از جلبک قرمز در ساخت 
بطری های زیست تخریب پذیر

پالستیک ساخته شده از چوب: 
سازگار با محیط زیست

ــر روی  ــراوان ب ــر ف ــن پلیم ــن دومی ــوان از لیگنی ــی ت ــا را م PAHB ه
زمیــن اســتخراج کــرد کــه یــک محصــول جانبــی کــم ارزش از چــوب 
خــام و صنایــع ســلولزی اتانــول زیســتی اســت. همانــزور کــه مــی دانیــد 
منابــع ســوخت فســیلی بــه تدریــج از بیــن مــی رود و مصــرف کننــده ها 
بــه ســمت محصــوالت ســازگار بــا محیط زیســت ســوق پیدا مــی کنند. 
شــرکت هــای مختلفــی شــروع بــه تجــاری ســازی پلیمرهــای پایــدار یــا 
ــد. موفــق تریــن پاســتیک مصنوعــی بیولوژیکــی پلــی  ســبز کــرده ان
الکتیــک اســید)PLA( اســت کــه در کاربردهــای مختلف بســته بندی 
اســتفاده مــی شــود. بــا ایــن حــال نقــاط ضعــف PLA شــامل محــدوده 
دمــای عملکــردی محــدود، اســتفاده از منابــع غذایــی بــرای مــواد اولیــه 
ــواد  ــل م ــرای تبدی ــر ب ــد تخمی ــه فراین ــتگی ب ــته( و وابس )ذرت و نشاس
ــن  ــی آلکی ــدا پل ــش در دانشــگاه فلوری ــر و همکاران ــتفان میل خــام. اس
از  انــد کــه  را گــزارش کــرده   )PAHB( بنــزوات  هیدروکســی 
لیگنیــن مشــتق شــده اســت. درحالــی کــه از مســیرهای تخمیــر کامــل 
جلوگیــری مــی شــود، مولکــول هــای اروماتیــک بــه طــور گســترده از 
لیگنیــن در دســترس هســتند) وانیلیــن، هیدروکســی بنزالدئیــد، ســیرینج 
ــی آن  ــواص حرارت ــت. خ ــده اس ــده ش ــد( و در PAHB گنجان آلدئی
ــاالت )PET( از  ــن ترفت ــی اتیل ــات از پل هماهنگــی دارد و گاهــی اوق
لحــاظ محبوبیــت برتــری دارد. کــه 18% از بــازار جهانــی پاســتیک را 
در قالــب فیلــم، الیــاف و ترموپاســتیک هــا ماننــد )بطــری هــای آب(

ــیمیایی  ــباهت ش ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
مــواد PAHB بــه لیگنیــن آنهــا را بســیار قابــل تجزیــه تــر مــی ســازد 
ــا  ــم ه ــرای میکروارگانیس ــر ب ــیارجذاب ت ــب بس ــوالت تخری و محص
نســبت بــه ســاختارهای بــر پایــه نفــت هســتند  و تجزیــه نهایــی آنهــا را 
بــه آب و دی اکســید کربــن تضمیــن مــی کنــد.PAHB هــا مــی توانند 
بــه راحتــی بــا آب تجزیــه شــوند بــه عبــارت دیگــر تخریــب مــی توانــد 
در آب دریــا ، دریاچــه هــا و یــا محــل هــای دفــن زبالــه بــدون نیــاز بــه 
بــه میکــرو ارگانیســم هــا و یــا فعالیــت کمپوســت رخ دهــد. مطالعــات 
آینــده بــر روی ایــن مســیرهای تخریــب تمرکــز خواهــد داشــت. کــه 
میــث توانــد بحــران زبالــه هــا و انباشــت پاســتیک را در اقیانوســها بــه 

طــور قابــل ماحظــه ای بهبــود بخشــد.

https://phys.org/news/2014-04-chemical-mark-
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ــط  ــرای محی ــدار ب ــی پای ــن راه حل ــال یافت ــه دنب ــی ب ــمندان آمریکای دانش
زیســت بــرای بســته بنــدی موادغذایــی بودنــد. بــه ایــن دلیــل کــه پاســتیک 
هــا بــرای نگهــداری میــوه و ســبزیجات تازه مناســب نیســتند.این بســته بندی 
هــا از پروتئیــن شــیر ســاخته مــی شــود کــه از نفــوذ اکســیژن جلوگیــری مــی 
کنــد و منجــر بــه مانــدگاری طوالنــی تــر مــواد غذایــی مــی شــود.محققان 
همچنیــن بــه دنبــال راهــی هســتند کــه چگونــه مــی تواننــد بســته بنــدی هــا 

را طعــم دار کننــد و ویتامیــن بیفزاینــد کــه قابــل خــوردن باشــد.

ــت  ــرده اس ــد ک ــژه ای را تولی ــودر وی ــی پ ــک ژاپن ــرکت کوچ ــک ش ی
ــود  ــعه را بهب ــال توس ــای در ح ــور ه ــت آب کش ــد کیفی ــی توان ــه م ک
بخشــد. ایــن پــودر لختــه کننــده کــه poly glu نامیــده مــی شــود. عنصــر 
ــو اســید گلوتامیــک اســید و یــک عامــل  کلیــدی ایــن پــودر پلیمــر آمین
لختــه کننــده از دانــه هــای ســویای تخمیــر شــده اســت کــه باعــث انعقــاد 
ناخالصــی هــا در آب مــی شــود . ایــن پــودر مــی توانــد بــا آلودگــی هــا و 
لجــن هــای داخــل آب ترکیــب شــود و تمــام آلودگــی هــا لختــه شــده و 
تــه نشــین گــردد. یــک گــرم از ایــن پــودر مــی توانــد 5 لیتــر آب آلــوده را 
تصفیــه کنــد. ایــن محصــول همچنیــن مــی توانــد بــرای درجــات مختلــف 
اســیدی و دمایــی  اســتفاده شــود. آب تصفیــه شــده بــا ایــن پــودر بــه طــور 
ــیدن  ــل نوش ــه قاب ــرای اینک ــری را ب ــل دیگ ــده و مراح ــه نش ــل تصفی کام
باشــد، بایــد طــی کنــد. امــا مــی توانــد یــک مرحلــه بــرای نزدیــک شــدن 

بــه آب ســالم باشــد.

تصفیه آب با پودر لخته 
کننده بدست آمده از 
دانه های سویا

تولید فیلم بسته بندی 
مواد غذایی از شیر
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کیفیت باقیمانده 
لوله های پی وی سی آبی و گازی استفاده شده در خاک

1. مقدمه
اســتفاده از خطــوط لولــه uPVC در شــبکه هــای توزیــع گاز و آب آلمــان 

بــه طــور عمــده در دهــه 1950 آغــاز شــد.

بعضــی از سیســتم هــای خــط لولــه در حــال حاضــر عمــر مــورد انتظــار 
ــط  ــده توس ــداری ش ــار نگه ــا آم ــد، ام ــده ان ــال گذران ــود را از 50 س خ
ایــن تاسیســات هیــچ گونــه نقصــی مربــوط بــه پیــری شــدگی نشــان نمــی 
دهــد. بنابرایــن، اپراتورهــای شــبکه بــا مســئله چگونگــی تعییــن قابلیــت 
ــا در  ــن شــبکه ه ــا ای ــه ب ــه و چگونگــی مقابل ــن خطــوط لول ــان ای اطمین

آینــده مواجــه مــی شــوند.

ســرعت حادثــه بــرای لولــه هــای آب PVC در آلمــان بســیار کــم اســت و 
فقــط 0/025 در هــر کیلومتــر در ســال اســت ]1[. همچنیــن بــرای خطــوط 
لولــه گاز ســرعت حادثــه کمتــر از 0/05 در هــر کیلومتــر در ســال و در 

ســالهای اخیــر بــه حــدود 0/03 رســیده اســت ]2[.

هــدف از تحقیــق حاضــر ارزیابــی کیفیــت باقــی مانــده خــط لولــه 
هــای گاز و آب قدیمــی، از جملــه کیفیــت اتصــال اســت. رویکــرد بــه 
کارگیــری مــواد و  آزمایشــات عملکــردی بــرای ارزیابــی کیفیــت باقــی 
ــی را  ــا اطاعــات کاف ــون ه ــن اینکــه کــدام آزم ــن تعیی ــده و همچنی مان

ــه مــی دهنــد، مــی باشــد. ارائ

وضعیــت فعلــی پــی وی ســی هــای قدیمــی 50-35 ســاله و لولــه هــای مــورد اســتفاده در انشــعابات آبــی و گازی 
ــا اســتفاده از تکنیــک  ــا طــول 1.2 متــری ب ارزیابــی شــد. از 27  مــکان حفــاری در مجمــوع حــدود 400 قطعــه ب
هــای بســیاری مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. میــزان k-value )وزن مولکولــی متوســط( پــی وی ســی، درجــه ژل 
شــدن )تســت دی کلرومتــان و آنالیــز گرماســنجی روبشــی تفاضلــی) DSC (،  غلظــت نســبی کربنــات کلســیم 
بــا اســتفاده از طیــف ســنجی تبدیــل فوریــه مــادون قرمــز )FTIR( مــورد انــدازه گیــری قــرار گرفتنــد. تنــش هــای 
باقــی مانــده لولــه در جهــت حلقــه هــا بــا اســتفاده از روش جانســون انــدازه گیــری شــد. از تســت برگشــت پذیــری 
طولــی بــرای تغییــر شــکل یــخ زده در جهــت محــوری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. همــه لولــه ها هنــوز بــا الزامات 
 cyclic در 20 و 60 درجــه ســانتیگراد مطابقــت داشــتند. همچنین آزمایش هــای )HP( آزمایشــات هیدرواســتاتیک
step load )تســت خســتگی( انجــام شــد. بــرای مطالعــه رفتــار ضربــه تســت هــای ضربــه کششــی و انتشــار ســریع 

تــرک )RCP( انجــام گرفــت. رفتــار  RCP )S4(نســبتا خــوب بــود. کیفیــت باقــی مانــده از اتصــاالت بــا چســب 
ــرار گرفــت کــه نتایــج  ــی( مــورد بررســی ق ــع چســب حال ــرش خطــی و همگنــی توزی ــی )تســت ب هــای حال
خوبــی داشــت. تجزیــه و تحلیــل همبســتگی نیــز بــر روی نتایــج آزمــون انجــام شــد. ســال نصــب و فشــار عملیاتــی 
هیــچ تاثیــری بــر مقاومــت فشــاری لولــه نداشــت. اثــرات پیــری شــدگی لولــه هــای uPVC بــه طــور کامــل مــورد 
بررســی قــرار گرفــت، امــا نتیجــه مشــخصی پیــدا نشــد. لولــه هــای حفــاری هنــوز هــم مطابــق بــا الزامــات مربــوط 
بــه اســتانداردهای مــدرن ماننــد EN 1452،  کــه در مــورد نصــب و دوام خدمــات مــی باشــند، مــورد بررســی قــرار 

مــی گیرنــد.

نتایــج بــه دســت آمــده نشــان مــی دهــد هیــچ محدودیتــی بــرای بهــره بــرداری بیشــتر از خطــوط لولــه uPVC مورد 
بررســی در طــی چنــد دهــه آینــده وجود نــدارد. 

چکیـــده

مترجم

مقالههایعلمی

مهندس فریبا فتوحی
شرکت لوله گستر خادمی
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مواد، روش های تجربی 
مواد لوله:

ــا  ــری ب ــی مت ــی وی ســی 32 میل ــو پ ــای گاز ی ــه ه ــاری از لول 9 حف
.0-1 بــار مــورد اســتفاده بــرای اتصــاالت  ، 9 حفاری  8  ،SDR13.6
110 میلیمتــری بــا SDR21 از خطــوط اصلــی گاز  ) 1-0.09بار( و 9 
-3. 5(  SDR21 حفــاری از خطــوط اصلــی آب  110میلیمتــری بــا

10 بــار( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ایــن لولــه هــا از شــبکه هــای 
ــن  ــع حفــاری شــدند. هــر یــک از ای ــه شــرکت هــای توزی ــق ب متعل
ــدود  ــوع ح ــود. در مجم ــه ب ــر لول ــا 30 مت ــامل 10 ت ــه ش 27 مجموع
ــی،  ــا چســب هــای حال ــه و حــدود 70 اتصــاالت ب ــر از لول 500 مت

حفــر شــدند.

روش شناسایی مواد:
مقــدار  K-value )وزن مولکولــی متوســط( پنــج نمونــه PVC بــر 
ــرارت  ــع ح ــک مای ــه در ی ــد. نمون ــن ش ــاس ISO 1628-2 تعیی اس
داده شــد تــا تمــام پاســتیک هــای PVC حــل شــده و مــواد معدنــی 
کامــا جــدا شــوند. مقــدار k-value از ویســکوزیته محلــول فیلتــر 
شــده در یــک غلظــت pvc  تنظیــم شــده،  محاســبه گردیــد. انــدازه 
گیــری DSC در دمــای 20 درجــه ســانتیگراد بــر دقیقــه بــرای 

تشــخیص دمــای اکســتروژن ]3[ لولــه هــا انجــام شــد.

بــرای ارزیابــی درجــه ژل شــدگی، از آزمــون دمــای دی کلرومتــان  
)DCMT( ]4[ اســتفاده شــد. ایــن آزمایــش بــا اســتفاده از ترکیبــی از 
ــا 10 و 15 درجــه ســانتی  هــر دو دمــای  10 و 5 درجــه ســانتیگراد ی

گــراد بــه عنــوان دمــای آزمایــش اصــاح شــد )جــدول1( .

ــا  ــه هــا ب ــرش هــای نازکــی  از لول ــر روی ب طیــف ســنجی FTIR ب
ــور مــادون قرمــز شــده انجــام شــد. اســتفاده از  انتقــال ن

مقالهعلمی

حمله در میزان ژل شدن
5°C 1: خیلی ضعیف
10°C 2: تحت ژل
15°C 3: نسبتا باال

15°C4: خیلی باال بدون حمله در

جدول 1: درجه ژل شدگی با استفاده از DCMT اصالح شده تعیین گردید.

تنش های باقی مانده و پیری شدگی 
روش جانســون ]5[ بــرای ارزیابــی تنــش هــای باقــی مانــده در جهــت 
عرضــی اســتفاده شــد.تغییر شــکل باقــی مانــده بــا قــرار دادن قســمتی از 
لولــه در جهــت محــوری در آون بــه مــدت 1 ســاعت در 150 درجــه 

ســانتی گــراد تعییــن شــد .]6[

پیــر شــدن ســریعتر بــا قــرار دادن نمونــه هــا در آون  بــه مــدت 1 یــا 2 
هفتــه در 50 یــا 60 درجــه ســانتی گــراد اعمــال شــد ]7، 8[.

روش های آزمون برای رفتار درازمدت
آزمــون هیدرواســتاتیک )HP(  بــا توجــه بــه اســتاندارد ISO 1167 در دمــای 
20 درجــه ســانتیگراد )اســترس هــوپ: 42 مگاپاســکال( و در دمــای 60 درجــه 
ســانتیگراد )اســترس هــوپ: 10 مگاپاســکال( و در مقایســه بــا الزامــات مطابــق 
بــا اســتاندارد DIN 8061 اعمــال شــد. در تســت Cyclic Step-load ، یک 
روش خســتگی، یــک بخــش لولــه در جهــت شــعاعی بیــن دو ورق فــوالدی 
مــوازی در دمــای اتــاق قــرار گرفــت. تعــداد ســیکل بــار تــا زمانــی کــه اولیــن 
تــرک ظاهــر شــود در 3 هرتــز تعییــن شــد. نیــروی اعمال شــده در مراحــل 280 

نیوتــن،  پــس از هــر 2000 ســیکل افزایــش یافــت]9[.
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کیفیتباقیماندهلولههایپیویسیآبیوگازیاستفادهشدهدرخاک

آزمایشات ضربه
دو نوع آزمون ضربه اعمال شد:

ــون S4  ]10[  در  ــتفاده از آزم ــا اس ــرک ب ــریع ت ــار س ــت انتش 1- تس
لولــه هــای آب 110 میلیمتــر کــه بــا آب پــر مــی شــوند، در دمــای ثابــت 

3 درجــه ســانتیگراد.

 PVC در ایــن تســت از گیــج هــا اســتفاده نگردیــد، زیــرا بــرای لولــه هــای 
پــر از آب ضــروری نیســتند ]11[. نتیجــه فشــار بحرانــی اســت کــه فشــار 
آب داخلــی لولــه اســت و باالتــر از آن رشــد تــرک آغــاز مــی گــردد و از 

طــول بحرانــی 4.7 برابــر قطــر فراتــر مــی رود.

ــدون  ــای ب ــه ه ــر روی نمون ــه ]12[ ب ــی ضرب ــت کشش ــون تس 2-  آزم
شــکاف لولــه هــای گاز )32و110 میلــی متــری(  انجــام شــد. نتیجــه ایــن 
آزمایــش  Tbd اســت کــه در انتقــال تــرد - چقرمــه اتفــاق مــی افتــد )در 
ــت  ــی کیفی ــه معن ــا ب ــن دم ــودن ای ــا 30- درجــه سیلســیوس ( کــم ب 50ت

باالتــر اســت. پراکندگــی معمــول درTbd ± 5 درجه ســانتیگراد اســت. این 
روش نســبتا حســاس اســت و همچنیــن مــی توانــد یــک الیــه ضخیــم 50 
میکــرون اکســید شــده پــی وی ســی را بــر روی ســطح لولــه ایجــاد کنــد 

کــه بــر روی رفتــار کل دیــواره لولــه ]13[ تاثیــر مــی گــذارد.

اتصاالت با چسب حاللی
ــا اســتفاده از تســت  ــی بصــورت مکانیکــی ب ــا چســب حال 22 اتصــال ب
بــرش خطــی ]14، 15[ مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد، کــه در آن فشــار 
مــورد نیــاز بــرای جــدا کــردن لولــه و کوپلــر انــدازه گیــری شــد. همگــن 
ــا اســتفاده از اســتاندارد   بــودن توزیــع چســب حالــی بــرای 27 اتصــال ب

ــد. ــرار گرفتن ــورد بررســی ق DVS 2221-1،  م

نـتایـج:

*این نیاز با توجه به DIN 8061 در زمان نصب متفاوت بود.
جــدول 2 نتایــج را خالصــه مــی کنــد. ایــن لولــه هــا هنــوز هــم از مهمتریــن الزامــات اســتانداردهای مــدرن برخــوردار هســتند و ایــن نتیجه 

بســیار مثبتی اســت.

جدول2- اندازه گیری خواص لوله و خواص موردنیاز برای لوله های جدید )در صورت موجود بودن(
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مشخصه مواد
ــگاه داده یکســان  ــه انتخــاب شــده از پای ــج نمون ــدار k-value از پن مق
ــی  ــی در وزن مولکول ــچ تفاوت ــن رو، هی ــا 2± 68/9. از ای ــر ب ــود: براب ب
متوســط مشــاهده نشــد. ایــن مقادیــر K-value نســبتا بــاال اســت، زیــرا 
PVC بــا K = 67 گاهــی اوقــات بــرای لولــه هــا اســتفاده مــی شــود. بــا 
ــه اســتاندارد ISO 16422: 2014   مــی تــوان از k=64 و باالتــر  توجــه ب
اســتفاده کــرد. ذرات کلســیت )کربنــات کلســیم( در برخــی از لولــه هــا 
یافــت شــد، همانطــور کــه در پیــک cm−1 875 در طیــف مــادون قرمــز 
ــیت  ــود کلس ــا، وج ــه ه ــت. در کل لول ــده اس ــان داده ش )FTIR(  نش
بــرای اولیــن بــار در لولــه هــای نصــب شــده در ســال 1972 مشــاهده شــد. 

ــا 1980  ــالهای 1972 ت ــن س ــای نصــب شــده بی ــه ه حــدود نیمــی از لول
ــول  ــیت معم ــردن کلس ــه ک ــروزه، اضاف ــتند. ام ــی هس ــن ذرات دارای چنی

اســت.

ــر اســاس درجــه حــرارت اکســتروژن  ــرات در درجــه ژل شــدن ، ب تغیی
)DSC( و( DCMT جــدول 1( انــدازه گیــری شــد. شــکل 1 یــک 
رونــد آشــکار )R = 0.78( مربــوط بــه دمــای اکســتروژن و DCMT را 
نشــان  مــی دهــد، امــا مقــداری پراکندگــی نیــز وجــود دارد.  چنیــن رابطه 
ــرد،  ــرار گی ــورد بررســی ق ــری م ــه 32 میلیمت ــرای9 لول ــد ب ای نمــی توان
زیــرا درجــه ژل شــدن لولــه هــا بــه انــدازه کافــی متغیــر نیســتند )هشــت 

ــه کاس 3 اســت(. ــه کاس 4 و یــک لول لول

تنش های باقی مانده
ضخامــت دیــواره لولــه 110 میلــی متــر بــه آرامــی تغییــر مــی کنــد )5.95 
ــی  ــات اســت. شــکل 2 نشــان م ــا الزام ــق ب ــا مطاب ــر( ام ــی مت - 5.45 میل
ــا افزایــش ضخامــت دیــواره، همانطــور کــه  دهــد کــه تنــش جانســون ب
ــن محــدوده  ــی در ای ــی شــده اســت، حت ــش بین توســط جانســون ]5[ پی

باریــک، افزایــش مــی یابــد.

در LRT  ]6[  برخــی از لولــه هــا دارای منجمدشــدگی باالیــی در جهــت 
محــوری هســتند، امــا نــه بــه انــدازه ای کــه خــواص مکانیکــی بــه خطــر 

فتد. بیا

روش های آزمون برای رفتار درازمدت
تمــام قطعــات حفــاری شــده لولــه هــای گاز و آب 32 و 110 میلیمتــری 
بــا الزامــات آزمــون HP در اســتاندارد )DIN 8061 ( کــه در مــورد لولــه 

هــای uPVC جدیــد اســتفاده مــی شــود، مطابقــت دارنــد.

آزمــون تســت خســتگی، تفــاوت هایــی را در تعــداد ســیکل هــا تــا زمانی 
کــه اولیــن تــرک ظاهــر شــود در حداکثــر نیــرو نشــان مــی دهــد. مقادیــر 
انــدازه گیــری شــده بــر روی لولــه هــای قدیمــی در محــدوده مشــابه بــا 
یــک لولــه uPVC جدیــد )کــه عنــوان مرجــع اســتفاده شــد( بــود. هیــچ 

رونــدی مربــوط بــه وابســتگی بــه ســال نصــب یافــت نشــد.

شــکل 2. تنــش محصــور باقــی مانــده )تنــش جانســون( نســبت بــه 
ضخامــت دیــواره )لولــه هــای گاز و آب 110 میلــی متــری(

شــکل 1: دمــای اکســتروژن  )DSC( نســبت بــه کاس ژل شــدن 
)جــدول 1( درDCMT  )لولــه هــای گاز و آب 110 میلــی متــری(
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آزمایشات ضربه
مقادیــر ) فشــار بحرانــی(Pc  در تســت S4 در دمــایC°3 روی لولــه هــای ّآب حفــاری شــده پــر از آب 110 میلیمتــری بــا SDR21 بــاال بــود )حــدودا 

بیــن 5.75 و 8.25 (. ایــن یــک نتیجــه قابــل قبــول مــی باشــد.

جــدول 3 اثــرات پیــری شــدگی مصنوعــی بــر روی Pc را نشــان مــی دهــد. بــرای ایجــاد پیــری شــدگی قابــل توجــه]7، 8[، بخــش هایــی از لولــه بــه مدت 
1 هفتــه در دمــای C°60 قــرار گرفتنــد . ســپس، Pc بــا لولــه هــای بــدون پیرشــدگی مقایســه شــد. جــدول 3 نشــان مــی دهــد کــه پیــری شــدگی خیلــی 

کاهــش نیافــت، امــا Pc کمــی افزایــش  نشــان داد، اگــر چــه ایــن میــزان خیلــی قابــل توجــه نیســت.

جدول 3- فشار بحرانی لوله های آب حفاری شده از یک مکان قبل و بعد از پیر شدن

60°C بعد از پیرشدگی برای 1هفته در دریافت شده

6/5 6 Pc )bar(

شــکل 3 یــک نتیجــه معمــول از آزمــون ضربــه کششــی را نشــان 
ــت را از  ــار شکس ــر، رفت ــاي باالت ــات در دماه ــد. آزمایش ــی ده م
شــکننده بــه انعطــاف پذیــر تغییــر مــي دهــد. ایــن تغییــر در دمــای 
انتقــال شــکننده- انعطــاف پذیــر Tbd رخ مــی دهد)یــا در محــدوده 
ــای  ــدوده دم ــانتیگراد در مح ــه س ــوال 5 ± درج ــه معم ــی ک دمای
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــرژی مکانیکــی م ــن حــال، ان Tbd اســت(. در عی

ــع افزایــش  ــر مترمرب ــوژول ب ــا 750 کیل شکســت از حــدود 300 ت
مــی یابــد. ایــن مرحلــه در انــرژی ضربــه تقریبــا بــرای تمــام 

ــا Tbd اینطــور نیســت. ــه یکســان اســت ، ام مجموعــه هــای لول

از نقطــه نظــر عملــی ایــن بــدان معناســت کــه رفتــار تــرد در دمــای 
پاییــن خــاک بــا کاهــش انــرژی مکانیکــی ضربــه آزمــون میلــه هــا 
تــا حــدود 40٪ از مقــدار شکســتگی انعطــاف پذیــر هــم خوانــی 

دارد، امــا قطعــا بــه صفــر نمــی رســد.
مقــدار Tbd انــدازه گیــری شــده نبایــد بــه عنــوان دمــای مطلــق در 
نظــر گرفتــه شــود.  Tbd در تســت میلــه انــدازه گیــری شــده اســت 
و بایــد بــه صــورت مقایســه ای اســتفاده شــود و نــه بــه عنــوان یــک 
ــه هایــی کــه در  ــرای توصیــف وضعیــت تمــام لول مقــدار دقیــق ب
ــر  ــه در مت ــرعت ضرب ــن، س ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــده ان ــر ش ــن حف زمی
درهــر ثانیــه و همچنیــن میــزان نیــروی ضربــه نیز بســیار مهم اســت.

شکل 3 - انرژی شکست در تست ضربه کششی به عنوان 
تابعی از دما . هر نوار تست در دمای دیگری آزمایش شد.

چسب های حاللی اتصاالت
 آزمایشــهای بــرش خطــی ]9[ در اتصــاالت حفــاری  شــده عمدتــا نشــان 
دهنــده کیفیــت قابــل مقایســه بــا اتصــاالت جدیــد ســاخته شــده با اســتفاده 

از تکنولــوژی پیشــرفته اســت.

بحث
تست های توصیفی

مقــدار بــاالی  K )69( لولــه هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه برخــی از خواص 
ــق  ــن موضــوع در تحقی ــود. ای ــه هــای PVC-K67 خواهــد ب ــر از لول بهت

حاضــر خیلــی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.

کیفیتباقیماندهلولههایپیویسیآبیوگازیاستفادهشدهدرخاک
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استرسهای باقی مانده 
جانســون ]5[مطلبــی در مــورد تنــش هــای باقــی مانــده در جهــت 
عرضــی )کــه شــامل تنــش کششــی در نزدیکــی ســطح داخلــی 
و تنــش فشــاری در نزدیکــی ســطح بیرونــی( و  همچنیــن تنــش 

هــای خنــک کننــده را منتشــر کــرد.

جانســون دریافــت ]5[ کــه تنــش هــای خنــک کننــده – در بیــن 
ــد.  ــه افزایــش مــی یاب ــواره لول ــا ضخامــت دی عوامــل دیگــر – ب
ایــن موضــوع بــه وضــوح در شــکل 2 منعکــس شــده اســت. تنش 
ــاف  ــال ترد-انعط ــر انتق ــی ب ــر منف ــه تأثی ــر ب ــده منج ــک کنن خن
پذیــر Tbd لولــه هــای گازی 110 میلیمتــری مــی شــود )شــکل 4(. 
ــه مــورد  ــاال اســت زیــرا فقــط 9 لول پراکندگــی در ایــن شــکل ب
آزمایــش قــرار گرفتنــد. از ســوی دیگــر، بررســی شــد کــه تنــش 
  Tbd )R =0/09 ( هیــچ تأثیــری روی )در جهــت محوری)طولــی
ــترس  ــوع اس ــن دو ن ــه ای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــدارد.  ای ن

اثــرات متفاوتــی دارنــد. 

ــد  ــی گوی ــه م ــت ک ــون اس ــای جانس ــه ه ــا یافت ــازگار ب ــن س ای
]5[: "آزمــون هــای اســتاندارد برگشــت حرارتــی)= تســت هــای 
برگشــت پذیــری طولــی ]6[( تنــش هــای شــرح شــده در اینجــا را 

نشــان نمــی دهد"

شکل 4: دمای انتقال ترد-انعطاف پذیر لوله های گازی 
110 میلیمتر با افزایش تنش جانسون افزایش می یابد.

روش های آزمون برای رفتار درازمدت
تمــام قطعــات 32 میلــی متــر و 110 میلیمتــر در 20 و 60 درجــه ســانتیگراد 
بــرای لولــه هــای uPVC الزامــات تســت تــک نقطــه Hp را بــرآورده 
مــی کننــد. بنابرایــن مقاومــت در برابــر فشــار داخلــی هنــوز عالــی اســت. 
 Alferink ایــن یــک یافتــه بســیار مهــم اســت و ایــن نتایــج قبــا توســط
ــان  ــه زم ــد ک ــی ده ــان م ــکل 5 نش ــت. ش ــده اس ــد ش ــکاران تایی و هم
ــوای  ــش محت ــا افزای ــایtfial(  20 °C(ب ــون HP در دم ــت در آزم شکس
کلســیت افزایــش مــی یابــد. بــا توجــه بــه جــدول 4 انتظــار مــی رود ذرات 

ــده  ــک پرکنن ــوان ی ــه عن ــتند  ب ــر از PVC هس ــخت ت ــه س ــیت ک کلس
ســخت، ســختی مــواد پلیمــری را افزایــش دهنــد. برخــی از انواع کلســیت 
همچنیــن توانایــی افزایــش مقاومــت ضربــه را نیــز دارنــد [20،21].  معادله 
دوم در جــدول 4،  تأثیــر ضخامــت دیــوار e در زمــان شکســت را 
توصیــف مــی کنــد، کــه نشــان دهنــده ضریــب همبســتگی پاییــن و از این 
رو یــک خطــای اســتاندارد بزرگتــر مــی باشــد. بدیهــی اســت کــه دیــوار 

ضخیــم تــر اثــر مثبتــی روی tfial در تســت HP در دمــایC° 20 دارد.

در اینجــا بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی شــود کــه در یــک دیــواره ضخیــم 
تــر، تــرک در حــال رشــد بایــد زمــان بیشــتری را قبــل از وقــوع شکســت 

داشــته باشــد.

ــدول 4  ــن ج ــط پایی ــر در خ ــر دو متغی ــه ه ــی ک ــال، هنگام ــن ح ــا ای ب
ترکیــب مــی شــوند، ضریــب همبســتگی بــه 0/77 افزایــش مــی یابــد و 

ــود. ــی ش ــی م ــورد قبل ــر از دو م ــتاندارد کمت ــای اس خط

شکل 5. مقدار باالتر ذرات کلسیت به افزایش tfial و زمان شکست 
در تست کوتاه مدت HP در دمای C° 20  منجر می شود.
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جدول 4: چگونگی ارتباط tfial در دمای C° 20  با محتوای کلسیم)Ca(  یا ضخامت دیواره  )e( یا هر دو. برای همه متغیرها، P به طور مطلوب کم 
است و همیشه با الزامات P >0/05 مطابقت دارد.

ســایر مــواد معدنــی ماننــد رنگدانــه دی اکســید تیتانیــوم و پایدارکننــده هــای معدنــی نیــز ممکــن اســت در لولــه هــای PVC  وجــود داشــته باشــند. 
غلظــت ایــن مــواد معدنــی مشــخص نشــده اســت.

مشــخص گردیــد کــه اضافــه کــردن متغیرهــای بیشــتر بــه معادلــه همبســتگی در پاییــن جــدول 4 باعــث افزایــش مقــدار P <<0/05( P(  مــی شــود. از 
ایــن رو متغیرهایــی ماننــد فشــار عملیاتــی، تعــداد ســالها در عملیــات، درجــه ژل شــدن و درجــه حــرارت اکســتروژن از تحلیــل آمــاری حــذف شــدند، 
زیــرا آنهــا هیــچ تاثیــر سیســتماتیک نداشــتند. حتــی بــرای بررســی اینکــه آیــا محصــول ســال هــای عملیاتــی و حداکثــر فشــار عملیاتــی )بــه عنــوان یــک 
متغیــر جدیــد کــه نشــان دهنــده شــدت بارگیــری طوالنــی مــدت اســت( تأثیــری داشــته باشــد، آزمــون هــا دوبــاره چــک شــدند، امــا یــک بــار دیگــر، 

P <<0/05 بــود.

شکل6:تأثیر SDR بر فشار بحرانی لوله های آب upvc پر شده با 
آب  در دمای C° 3 ]11[. نقطه سبز اضافه شده میانگین  Pc در تحقیق 

  )=D / E ( SDR حاضر می باشد، در متوسط

آزمایشات ضربه
ــن 5.75  ــا )SDR21( بی ــی ب ــه های ــون  RCP( S4( لول ــر Pc در آزم مقادی
و 8.25 بــار بــود. ایــن مقــدار بســیار بیشــتر از لولــه هــای SDR34)همچنیــن 

110 میلیمتــر( اســت. 

تنهــا تاثیــر واضــح روی Pc  ،  (  SDRشــکل 6( اســت. بــه نظــر مــی رســد 
ســایر متغیرهــا بــدون تغییــر مــی باشــند.

ــا  ــاال ب ــده از آب )احتم ــر ش ــر upvc پ ــی مت ــای315 میل ــه ه ــر لول ــش ت پی
ــه  ــای 3 درج ــون S4 در دم ــتفاده از آزم ــا اس ــز ب ــدار  k-value=67 (نی مق
ســانتی گــراد مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد]11[ . بر اســاس این تســت هــا، از 
آنجایــی کــه SDR از 41 بــه 34 رســیده و ســپس بــه 26 )افزایــش ضخامــت 
ــار )شــکل 6(  ــه 4.4 ب ــار ب ــر، از 1.95 ب ــواره(، مقــدار Pc بیشــتر از دو براب دی
 SDR21 لولــه هــای آب 110 میلیمتــری  Pc محاســبه شــد.  از میــان میانگیــن
ــاال در  ــر و احتم ــاوت در قط ــود تف ــا وج ــکل 6( ب ــر )در ش ــروژه حاض از پ

ــا کاهــش SDR  افزایــش مــی یابــد. مقــدار K-value ، Pc ب

نقــاط داده آبــی بــر اســاس توصیــه هــای Leevers و همــکاران ]22[ 
ــد. اگــر  ــه Irwin-Corten  اعمــال گردی محاســبه شــده اســت، کــه معادل
ــا  ــاره یــک افزایــش  Pc ب ــر محاســبه شــده متفــاوت هســتند، دوب چــه مقادی

ــد. ــاهده گردی ــش SDR  مش کاه
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ــه هــای گاز کمــی  ــه کششــی در لول ــر Tbd در آزمایشــات ضرب مقادی
تحــت تأثیــر ســال نصــب قــرار مــی گیرنــد )شــکل 7(.

ــا محاســبه  ــن را ب ــی آمــاری جایگزی ــوان یــک ارزیاب ــن مــی ت همچنی
میانگیــن Tbd بــرای لولــه هــای نصــب شــده از ســال 1960 تــا 1970 و 
متوســط Tbd بــرای لولــه هــای نصــب شــده در ســال 1972 یــا بعــد از 

آن انجــام داد )جــدول 5(.
 بــا اســتفاده از آزمــونt  ]17[  و در نظــر گرفتــن انحرافــات اســتاندارد 
، مشــاهده شــد کــه تفــاوت بیــن دو دوره نصــب از نظــر آمــاری معنــی 

دار اســت. دو توضیــح بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد:
1-کاهش کیفیت لوله به دلیل آهسته شدن پیرشدگی در خاک.

2-کیفیــت اولیــه لولــه هــای نصــب شــده در ســال 1970 و قبــل از آن 
پاییــن تــر از لولــه هــای نصب شــده در ســال 1972 بــود. از ســال 1972، 
ــزوده  ــورد بررســی کلســیت اف ــه هــای م ــه حــدود 50 درصــد از لول ب
شــد و ایــن امــر نــه تنهــا ســختی را بهبــود مــی بخشــد بلکــه، بســته بــه 
انــدازه ذرات، مقاومــت در برابــر ضربــه نیــز بهبــود مــی یابــد]21[ . لولــه 
ــه تولیــد  ــا اســتفاده از اکســترودرهای بهبــود یافت ــز ب هــای جدیدتــر نی
شــده انــد، بــه عنــوان مثــال بــا نســبت طــول / قطــر باالتــر، کــه مخلــوط 
بهتــر از ذوب را فراهــم مــی کنــد و از ایــن رو لولــه هــای بــا کیفیــت 
همگــن را تولیــد مــی کنــد. همچنیــن درجــه ژل شــدن بــه تدریــج قابل 

کنتــرل تــر گردیــد.
شکل 7. لوله های گاز 32 و 110 میلیمتر که بعد از سال 1970 نصب 

شده اند، تمایل به نشان دادن دمای انتقال ترد-انعطاف پذیر کمتری دارند.

ــرای Pc در آزمــون RCP، تأثیــر منفــی پیــر شــدن بیشــتر نیــز دیــده شــد )جــدول 3(. ترکیبــی از ایــن یافتــه هــا نشــان مــی دهــد  ــر ایــن، ب عــاوه ب
کــه تفــاوت در شــکل 7 و جــدول 5 بــه دلیــل پیــری شــدگی نیســت، بلکــه بــه کیفیــت اولیــه لولــه مربــوط مــی شــود. ایــن نتایــج قبلــی بدســت آمــده 
توســط Alferink و همــکاران ]19[ را تأییــد مــی کنــد و همچنیــن  مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه کیفیــت اولیــه مهــم تریــن عامــل تعییــن کننــده اســت.  
همچنیــن ممکــن اســت انتظــار رود کــه لولــه هــای قدیمــی تــر از دوره 1965-1970  بــه ســرعت لولــه هــای نصــب شــده در ســال 1972 یــا بعــد از آن 

پیــر نشــوند.

.)P= 0/002( نشان می دهد که این اختاف از نظر آماری معنی دار است t-student بین دو دوره نصب. آزمون Tbd جدول 5. تفاوت در

Tbd )°C(مدت زمان نصب متوسط

17/9 )8/5( 1965-1970

4/4 )6/9( 1972-1980
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.)P= 0/002( نشان می دهد که این اختاف از نظر آماری معنی دار است t-student بین دو دوره نصب. آزمون Tbd جدول 5. تفاوت در

نتیجه گیری:
 )HP 1452 در مــورد ابعــاد، زمان شکســت در آزمــون هیدرواســتاتیک EN حفــاری  شــده هنــوز هــم مطابــق الزامــات اســتاندارد uPVC 1-لولــه هــای
در 20 و 60  درجــه ســانتی گــراد( در آزمــون تــک نقطــه و مقــدار K-value مــی باشــد.  تعــداد کمــی از لولــه هــا اســتثناَ بــا کمــی تنــش منجمــد در 

جهــت محــوری و یــا کمــی خــارج از دور مــی باشــد، امــا خــواص مکانیکــی شــان در معــرض خطــر نیســت.

ــرای   ــر انتشــار ســریع تــرک )RCP( بســیار مقــاوم هســتند. فشــار بحرانــی ب ــا SDR21 مــورد بررســی در براب ــه هــای آب 110 میلــی متــری ب 2-لول
RCP  5.75-8.25  بــار اســت. دلیــل مقاومــت بــاال در ایــن آزمــون ایــن اســت کــه همــه لولــه هــای مــورد بررســی دارای یــک دیــوار ضخیــم هســتند.

3-هنگامــی کــه درجــه حــرارت خــاک کاهــش مــی یابــد مقاومــت لولــه هــای پــی وی ســی مــورد بررســی در برابــر شکســت ضربــه هنــوز هــم بــرای 
جلوگیــری از هــر گونــه شکســت خــود بــه خــودی مناســب بودنــد.

4-لولــه هــای نصــب شــده از ســال 1960 تــا 1970 - بــه طــور متوســط - مقاومــت کمتــری در آزمــون ضربــه کششــی نشــان مــی دهنــد. هیــچ نشــانه ای 
کــه مشــخص کنــد ایــن امــر بــه دلیــل پیــری شــدگی باشــد یافــت نشــد. بنابرایــن ایــن بایــد بــه دلیــل کیفیــت اولیــه ضعیــف تــر آن باشــد. ایــن مطلــب بــا 

یافتــه هــای نویســندگان دیگــر ســازگار اســت.

5- کیفیــت چســب حالــی اتصــاالت در لولــه هــای گاز و آب هنــوز خــوب اســت. بــه نظــر مــی رســد انحــراف هــای کوچــک ناشــی توزیــع نامناســب 
چســب حالــی بــر روی ســطوح مشــترک باشــد.

6- بر اساس آزمایشات محدودی، متوجه شدیم که برای یک لوله حفاری دوباره می توان از چسب حالی استفاده کرد.

7- تنــش هــای منجمــد جانســون )تنــش خنــک کننــده در جهــت عرضــی( تأثیــر منفــی بــر نتایــج آزمــون کششــی  داشــت، اما تنــش در جهــت محوری 
ایــن گونــه نبود.

8-با توجه به روند مشاهده شده، تنش جانسون منجر به کاهش اندک در زمان شکست آزمون HP در 20 درجه سانتی گراد نیز گردید.

9-در لوله هایی با دیواره نازک نیز زمان شکست در تست HP در دمای 20 درجه سانتی گراد کمی کاهش داشت .

10-تست برش خطی را می توان بطور کمی برای ارزیابی مقاومت مکانیکی چسب حالی اتصاالت در لوله های uPVC استفاده کرد.

11- آزمون ضربه کششی نسبت به تفاوت های نامحسوس در مقاومت به ضربه لوله های uPVC نسبتا حساس است.

نتایــج اضافــی در مــورد تاثیــر پیر شــدن بــر روی Tbd از ســه لوله گاز 
قدیمــی PVC حفرشــده جداگانــه از هلنــد موجــود اســت. شــکل8 
ــر روی نوارهــای آزمــون پــس  ــه کششــی ب نتایــج آزمایشــات ضرب
ــا 256  ــایC°50 ت ــدگی را در دم ــری ش ــف پی ــای مختل از دوره ه
ســاعت نشــان مــی دهــد. شــکل 8 ثابــت مــی کنــد کــه اثــری از 
پیــری شــدگی در هیــچ یــک از ایــن ســه لولــه گاز پــی وی ســی 
وجــود نــدارد. در هــر ســه مــورد، R بســیار نزدیــک بــه صفــر اســت.

شکل Tbd  .8 از سه نوع لوله های گاز حفر شده هلندی ،با سال 
C°50های مختلف نصب، برحسب زمان پیری شدگی در
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هســتند، ایــن انــدازه گیــری انجــام مــی شــود.  بســته بــه نوع مــواد و 
روش هــای انــدازه گیــری، دقــت انــدازه گیــری مــی توانــد بــه 25 
میکــرون برســد. همچنیــن، بــا ترکیــب یــک حســگر THz بــا یک 
سنســور لیــزری مــی تــوان بــه صــورت همزمــان قطــر را نیــز انــداره 
گیــری کــرد. کوانتــوم 360 در چهــار انــدازه، بــرای قطــر لولــه تــا 
250، 400، 630 و 1000 میلــی متــر در دســترس اســت. ایــن سیســتم 
بــا کنتــرل ضخامــت لولــه مــی توانــد موجــب کاهــش هزینــه ی ٪5  

در مــواد اولیــه شــود. 

تکنولوژی هایی برای بازرسی لوله

ــه در  ــه لول ــی ک ــرد، زمان ــوان ک ــی عن ــد در گزارش ــی ری لوی
شــرایط مناســب و بــا رعایــت الزامــات اســتاندارد ســاخته شــود، 
تکنولــوژی هــای بســیاری بــرای بررســی صحــت عملکــرد لولــه 

نصــب شــده وجــود دارد. 

ــاال  ــتحکام ب ــتیکی دارای اس ــای پاس ــه ه ــی، لول ــور کل ــه ط ب
ــا  ــر آنه ــه اگ ــد ک ــن ش ــه مطمئ ــن نکت ــد از ای ــا بای ــتند، ام هس
ــا  ــر و ی ــرعت تعمی ــه س ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــا م ــتند، آی شکس
ــه همیــن دلیــل، سیســتم هــای بســیاری بــرای  تعویــض کــرد. ب
ــود  ــده، وج ــب ش ــای نص ــه ه ــرد لول ــت عملک ــی صح بررس
دارنــد. گرچــه قبــل از همــه ایــن مراحــل، تولیدکننــدگان ســعی 
دارنــد از تولیــد لولــه هــا بــا ابعــاد و مشــخصات صحیــح مطمئــن 

ــوند.   ش

شــرکت آلمانــی Inoex، ســالهای بســیاری را صــرف اســتفاده 
THz- از سیســتم هــای انــدازه گیــری ضخامــت دیــواره

Terahetz در کاربردهــای پاســتیکی کــرده اســت. پرتــو 
ــعه  ــو و اش ــن میکرووی ــس بی ــدوده فرکان Terahertz در مح
مــادون قرمــز اســت. تــا چنــد ســال پیــش، ایــن محــدوده 
فرکانــس بــه دلیــل کمبــود واحدهــای فرســتنده یــا گیرنــده تنهــا 
ــه صــورت جزئــی قابــل اســتفاده بــود. Inoex مدعــی اســت  ب
کــه در بخــش R&D خــود بــر ایــن مشــکل فائــق آمــده اســت. 

آرنــو نئومیســتر، مدیــر بازاریابــی شــرکت Inoex  مــی گویــد؛ 
ــت.  ــر نیس ــامتی مض ــرای س ــعه X ب ــاف اش ــعه THz برخ اش
 THz همچنیــن، شــرکت کوانتــوم 360، سیســتم سنســوری
360 درجــه ای را طراحــی کــرده اســت، کــه 360 درجــه 
دورتــادور لولــه مدنظــر را کنتــرل مــی کنــد. همچنیــن، انــدازه 
هــای مختلــف ضخامــت دیــواره از 100 میکــرون تــا 60 میلــی 
متــر بــه راحتــی توســط ایــن سیســتم انــدازه گیــری مــی شــود، 
حتــی در لولــه هــای چنــد الیــه کــه مــاده اولیــه هــر الیــه بــا الیــه 
بعــدی تفــاوت دارد و طبیعتــا دارای ضریــب شکســت متفاوتــی 

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس سمیه صالحی
شرکت پارس پولیکا

خواندنیوکاربردی

وسیله کوچک قابل حمل برای اندازه گیری سریع ابعاد لوله
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ــدازه  ــرای ان ــک را ب ــتی کوچ ــتم دس ــک سیس ــن ی Inoex، همچنی
گیــری ســریع ابعــاد لولــه طراحــی کــرده اســت. یــک دســتگاه قابــل 
حمــل کــه دارای سیســتمی بــر پایــه THz بــوده و می توانــد ضخامت 
و قطــر لولــه هــای پاســتیکی را در ثانیــه انــدازه گیــری کنــد. منبــع 
THz یــک فرســتنده طراحــی شــده توســط Inoex و یــک چیــپ 
ــه هــای  ــرای لول ــری طراحــی شــده ب THz مــی باشــد. دســتگاه بات
پاســتیکی اکسترودشــده بــا قطــر متوســط و بــزرگ اســت. ایــن لولــه 
هــا بــا ضخامــتmm 5 یــا بیشــتر بــا دقــت 50 میکــرون قابــل انــدازه 
ــض  ــل تعوی ــزی قاب ــازوی مرک ــامل 2 ب ــتگاه ش ــتند. دس ــری هس گی
ــط  ــای متوس ــرای قطره ــری ب ــزرگ و دیگ ــای ب ــرای قطره ــی ب یک
اســت. تولیدکننــده لولــه دســتگاه را تنظیــم کــرده و بــازوی مرکــزی 
ــه  ــد. حلق ــی ده ــار م ــدی را فش ــرار داده و کلی ــه ق ــل لول آن را داخ
ــد  ــی باش ــه م ــت لول ــانگر وضعی ــک نش ــد ی ــراف کلی LED در اط
کــه اطاعــات بازخــوردی را در مــورد کیفیــت انــدازه گیــری ارائــه 
ــر روی صفحــه نمایــش لمســی خازنــی  مــی کنــد. ایــن اطاعــات ب
دســتگاه کــه دارای وضــوح 320×240 پیکســل اســت، نمایــش داده 
ــواره  ــت دی ــای ضخام ــری، داده ه ــدازه گی ــس از ان ــود. پ ــی ش م
ــه کــه  ــری قطــر لول ــدازه گی نمایــش داده خواهــد شــد. در مــورد ان
از طریــق اندازه¬گیــری ســطح  مقطــع انجــام مــی گیــرد، دســتگاه 
هــر دو مقــدار ضخامــت دیــواره و انــدازه ضخامــت دیــواره داخلــی و 
خارجــی را نشــان مــی دهــد. بــه عنوان یــک ویژگــی خاص، اســتفاده 
از دو سنســور بــا ســرعت یکســان، بــه کاربــر ایــن امــکان را مــی دهــد 
ــه مــی باشــد، را  ــری کــه همــان موقعیــت لول ــدازه گی ــه ان کــه زاوی
ــترس  ــه در دس ــری همیش ــدازه گی ــان ان ــا و زم ــد.  داده ه ــت کن ثب
هســتند. بــا توجــه بــه دســتورالعمل ارائــه شــده، تنهــا اطاعــات مربوط 
مــواد بایــد بــه دســتگاه ارائــه گــردد. ترتیــب جمــع آوری اطاعــات 
توســط یــک بخــش مجــزا در دســتگاه صــورت مــی گیــرد. چنانچــه 
ــر محیــط  توســط IP 54 گواهــی شــده اســت، ایــن دســتگاه در براب

زیســت هــای صنعتــی، آب و گردوغبــار ایمــن اســت. 

ارزیابی دستی

/https://www.inoex.de/home

Pixargus سیســتمی را ایجــاد کــرده کــه بازرســی کامــل ســطح   
360 و انــدازه گیــری دقیــق شــکل پروفیــل و   لوله-هــای پوشــش 
دار بــزرگ را انجــام مــی دهــد. نــام ایــن سیســتم، کنتــرل پروفایــل 
ــه یــک دوربیــن و تکنیــک  DualVision XXL7 کــه متکــی ب
کالیبراســیون جدیــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اســت. در ایــن 
ــره  ــًا الکتریکــی کالیب ــه صــورت کام ــت سیســتم بازرســی ب حال
شــده و بــه صــورت کامــًا مکانیکــی راه انــدازی مــی گــردد، در 
ایــن حالــت فرآینــد خیلــی ارزانتــر اســت. پوشــاندن ســطح مقطــع 
هــای بــزرگ نیــاز بــه ورودی هــای مــواد قابــل اعتمــاد دارد. هــر 
آســیب یــا نقــص ممکــن اســت ســبب تولیــد هزینــه هــای اضافــی 
ــه صــورت پیوســته  ــد ب ــد بای ــت تولی ــن منظــور، کیفی گــردد. بدی
در طــول فرآینــد بازرســی شــود. امــا سیســتم هــای مرســوم بــرای 
ــل  ــطوح قاب ــا س ــزرگ تنه ــای ب ــه ه ــا و لول ــل ه ــی پروفی بازرس
 DualVision XXL PC7 ،مشــاهده اصلــی را چــک مــی کننــد
اولیــن سیســتمی اســت کــه مــی توانــد تمــام ســطوح قابــل مشــاهده 
بخــش هــای بــزرگ را بــا هزینــه ای مناســب بررســی کنــد. 
یورگــن فیلیپــس، مدیــر عامــل فنــی Pixargus مــی گویــد: »مــا 
مــی توانیــم هــر گونــه نقــص در بخــش هــای بــزرگ چنــد زاویــه 
ای از ســاختارهای بســیار پیچیــده و لبــه هــا را بــا دقتــی بــی نظیــر 

شناســایی کنیــم«.

بازرسی محیطی  

/https://www.pixargus.com/startpage

خواندنیوکاربردی

Terahertz بر پایه پرتو Inoex کوانتوم 360 شرکت

Pixargus از DualVision XXL 7 ProfilControl
 متکی بر یک سیستم دوربین توسعه یافته و روش کالیبراسیون
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دانشــمندان در دانشــگاه منچســتر انگلســتان بــه دنبــال تولیــد 
ــورها را در  ــن سنس ــد ای ــا بتوانن ــتند ت ــی هس ــه کامپوزیت ــط لول خ
آنهــا جاســازی کننــد. در ایــن پــروژه، کــه توســط BP حمایــت           
مــی شــود، اســتفاده از سنســورهای فعــال پنجــره ای پیزوالکتریــک 
ـ   )DOSS( مســتقیم  نــور  توزیــع  سنســورهای   ،)PWAS(
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــز )IRT( ـ ب ــادون قرم ــی م ــن ترموگراف همچنی
ــان  ــی مجــاز شــده اســت. محقق ــان واقع ــا در زم ــه ه ــاختار لول س
مــی گوینــد، در انتهــای ایــن پــروژه مــا یــک مجموعــه خــط تولیــد 
لولــه کامپوزیتــی آزمایشــگاهی بــا قابلیــت خــود ســنجی داریــم. از 
PWAS بــرای انــدازه گیــری انتشــار آکوســتیک در طــول تســت 
ــاف و  ــه الی ــه ب ــت صدم ــن جه ــود و از ای ــی ش ــتفاده م ــه اس ضرب
 IRT ــه ــی ک ــود. در حال ــی ش ــری وارد   نم ــای پلیم ــس ه ماتری
ــده  ــا محدودکنن ــق ترکه ــد، عم ــی کن ــایی م ــا راشناس ــیب ه آس
ــد تــرک هــای کــم  ــه و تحلیــل اســت: محققــان مــی گوین تجزی
عمــق زیرســطحی مــی تواننــد هــر آســیبی را در زیــر خــود 
 Applied پنهــان کننــد. نســخه اصلــی ایــن تحقیــق در مجلــه

Composite Materials منتشــر گردیــده اســت. 

هدف سنسور

خواندنیوکاربردی

https://sikora.net/en/?lang=en&s=x+ray

ــای  ــد لوله¬ه ــص در تولی ــی متخص ــترودر آلمان ــک اکس APT، ی
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــترود ب ــن اکس ــت، در ای ــر اس فلوئورپلیم
انــدازه گیــری اشــعه X از شــرکت Sikora ابعــاد محصــول بــه طور 
ــری  ــعه X س ــرکت از اش ــن ش ــود. ای ــی ش ــری م ــدازه گی ــق ان دقی
Pro 6000 بــرای انــدازه گیــری ضخامــت دیــواره، نیــروی گریــز از 
مرکــز، قطــر خارجــی و داخلــی، دوپهنــی لولــه هــای ســه الیــه تهیــه 
ــد. مقــدار اندازه¬گیــری  شــده از مــواد مختلــف، اســتفاده مــی کن
شــده، در طــول خــط تولیــد بــر روی یــک صفحــه نمایــش بــزرگ 
بــه دو صــورت عــددی و گرافیکــی نمایــش داده مــی شــود. اپراتــور 
خــط تولیــد، می-توانــد بافاصلــه تلرانــس )اختــاف( مقادیــر 
ــان  ــد. در هم ــده را ببین ــف ش ــر تعری ــا مقادی ــده ب ــش داده ش نمای
ــری  ــدازه گی ــوژی ان ــیعی از تکنول ــف وس ــان، Zumbach طی زم
ــا اشــعه X را بــرای محصــوالت تــک الیــه و چندالیــه ارائــه داده  ب
ــرای  ــد، Rayex S اشــعه ایکــس اســتاتیک ب اســت. او  مــی گوی
ــک  ــای هیدرولی ــوم و شــیلنگ ه ــای ف ــه ه ــد لول ــی مانن محصوالت
ــد قطــر،  ــوژی ابعــاد مختلفــی مانن ــن تکنول طراحــی شــده اســت. ای
دوپهنــی و ضخامــت دیــواره را، حتــی در محصــوالت 4 الیــه، 
انــدازه گیــری و کنتــرل مــی کنــد. ایــن تکنولــوژی بــرای لولــه هــا 
ــرد  ــا قطــر خارجــی باالتــر از mm 80 هــم کارب و شــیلنگ هــای ب
 mm دارد. ویژگــی هــای کلیــدی شــامل: تکرارپذیــری در  0/02
ــا Hz10، دو منبــع  انــدازه گیــری فرکانــس در حالــت اســتاندارد ت
اشــعه X در زاویــه 90 درجــه و یــک منبــع کــه نیــاز بــه خنــک کننده 

ــدارد.  آب ن

X بروز رسانی اشعه
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معمــوالً قبــل از اینکــه لولــه هــا در داخــل زمیــن دفــن شــوند، بــرای 
ــی  ــان کارای ــول عمرش ــخص ط ــدت مش ــه در م ــان از اینک اطمین
ــراً  ــال، اخی ــن ح ــا ای ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــد، م دارن
پــروژه ای بــر روی نمونــه لولــه هــای قدیمــی صــورت گرفتــه تــا 
ــط  ــه توس ــروژه ای ک ــت آورد. پ ــا را بدس ــد آنه ــر مفی ــول عم ط
ــی  ــدی   Kiwa Technology  اداره م ــی هلن ــه تحقیقات موسس
شــود آزمایشــی بــر روی یــک خــط لولــه 500 متــری و دارای 49 
ــه هــای گاز و آب را تحــت شــرایط مختلــف  محــل اتصــال، لول
مــورد آزمایــش قــرار داده اســت. مدیــر حســابداری شــرکت کیوا، 
در کنفرانــس زیرســاخت هــای لولــه هــای پاســتیکی کــه اخیــراً 
در شــهر لنــدن برگــزار شــد، گفــت؛ منافــع شــرکت هــا در ایــن 
ــان طــول عمــر  ــد مــدت زم ــه مــی توانن ــد چگون اســت کــه بدانن
مفیــد لولــه هــای دفنــی خــود را افزایــش دهنــد. کیــوا 9 حفــاری 
 3/5-10 bar کــه در فشــار mm110 را بــر روی لولــه آب ســایز
ــن  ــن همی ــام داد، همچنی ــود، انج ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
 0/09-1 bar تعــداد حفــاری را بــر روی لولــه ای مشــابه در فشــار
 bar در فشــار mm32 و بیشــتر از 9 حفــاری را بــر روی لولــه گاز
1-0/8 انجــام داد. در هــر حفــاری، m 30-10 لولــه اســتخراج                    
ــای  ــت ه ــیعی از تس ــف وس ــا در طی ــه ه ــپس نمون ــود. س ــی ش م
فیزیکــی شــامل فشــار هیدرواســتاتیکی مــورد ســنجش قــرار مــی 
ــد کــه کیفیــت لوله-هــای PVC باقــی  ــد. نتایــج نشــان دادن گیرن
ــق اســتانداردهای مدنظــر  ــده پــس از50-30 ســال مصــرف طب مان

تست های بلندمدت

خواندنیوکاربردی

هنــوز هــم در ســطح باالیــی قــرار دارد. او گفــت؛ تفــاوت 
هایــی بیــن لولــه هــای جدیــد و قدیــم وجــود دارد کــه ایــن 
ــه  تفــاوت هــا شــامل تغییــر در دمــای انتقــال شــکنندگی ب
چقرمگــی مــی باشــد. دلیــل ایــن امــر بســیار ســاده اســت؛ 
در طــول زمــان تولیدکننــدگان PVC محصــوالت بهتــری 

تولیــد کــرده انــد و ایــن امــر ادامــه خواهــد یافــت. 

/https://www.kiwa.com/en
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ــد pvc 60.6 مــگا ژول اســت کــه از  ــرژی در هنــگام تولی مصــرف ان
ایــن مقــدار 56.9 مــگا ژول انــرژی غیــر تجدیــد پذیــر و 3.7 مــگاژول 
تجدیــد پذیــر اســت. همانطــور کــه در گــراف زیــر دیــده مــی شــود، 
تولیــد پــی وی ســی انــرژی کمتــری نســبت بــه ســایر پلیمرهــا مصرف 
مــی کنــد و حــدود 6٪ از انــرژی از منابــع تجدیــد پذیــر اســت. 

درحالــی کــه بــرای ســایر پلیمرهــا تقریبــا صفــر اســت.

بــرای  Draka Polymer Films مــا در تــاش  همچنیــن در 
ــم  ــه فیل ــی وی ســی ب ــل  پ ــرات زیســت محیطــی در تبدی کاهــش اث
هــای پلیمــری هســتیم. عــاوه بــر تولیــد مــواد بــادوام و طوالنــی مدت 
و خــوب، مــا هــر کار ممکنــی را بــرای صرفــه جویــی در انــرژی انجام 
مــی دهیــم. توافــق چنــد ســاله بــا دولــت بــرای کاهــش مصــرف انرژی 
هــر ســال بســته شــده اســت و دارکا پلیمــر موظــف اســت کــه انتشــار 

CO2 را کاهــش دهــد.

Pvc ) پلــی وینیــل کلرایــد( از 43٪ نفــت خــام و 57٪نمــک  تولیــد 
مــی شــود.) برخــاف  بیشــتر ترموپاســتیک هــا کــه بــه طــور کامــل 
ــه ایــن ترتیــب وابســتگی پــی  ــع فســیلی مشــتق مــی شــوند(. ب از مناب
وی ســی بــه مواداولیــه فســیلی  نســبت بــه ســایر پاســتیک هــا کمتــر 

اســت و منابــع نفتــی مــا را حفــظ مــی کنــد.

مصرف انرژی

منابع

اغلــب گفتــه مــی شــود کــه پــی وی ســی دارای خــواص زیســت 
ــا ایــن حــال ایــن یــک شــایعه قدیمــی  محیطــی ضعیفــی اســت. ب
ــد،  ــگاه کنی ــی ن ــه روش علم ــر ب ــت. اگ ــت نیس ــه درس ــت ک اس
ــواص  ــن خ ــی دارای بهتری ــی وی س ــه پ ــد ک ــد ش ــه خواهی متوج
زیســت محیطــی در میــان تمــام پلیمرهاســت. ایــن گفتــه  مخصوصا 

زمانــی ادعــا مــی شــود کــه مــوارد زیــر بررســی شــود:

1-وابستگی به مواد اولیه فسیلی 

2-مصرف انرژی

)GWP( 3-گازهای گلخانه ای، پتانسیل گرمایش جهانی

4-بازیافت پذیری

ــام  ــد. تم ــد ش ــح داده خواه ــزارش توضی ــن گ ــوارد در ای ــام م تم
ــت. ــی اس ــدگان اروپای ــد کنن ــه از تولی ــا برگرفت ــام و دیتاه ارق

جنبه های زیست محیطی پی وی سی

https://www.plasticstoday.com/automotive-and-mobility/
frx-polymers-focusing-on-expanding-application-polymer-
ic-halogen-free-flame-retardants-k/208063189125307

خواندنیوکاربردی

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندسشادی حقدوست
دفر انجمن
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بــا توجــه بــه پتانســیل گــرم شــدن جهانــی )GWP(، پــی وی ســی بــه عنــوان یکــی از بهتریــن پلیمرهــا شــناخته 
شــده اســت. بنابرایــن اثــرات زیســت محیطــی آن  در اینجــا نیــز کمتــر از ســایر پاســتیک هاســت. پتانســیل 
گــرم شــدن جهانــی پــی وی ســی نســبت بــه پاســتیک هــای دیگــر در نمــودار بــاال نشــان داده شــده اســت.

پــی وی ســی بــه طــور کامــل بازیافــت پذیــر اســت و مــی توانــد بعــد از بــه پایــان رســیدن عمــر بــه محصــوالت جدیــد 
تبدیــل شــود. بــه ایــن معنــی کــه ضایعــات پــی وی ســی در برنامــه هــای کوتــاه مــدت مــی توانــد بــه مــوادی بــا عمــر 

بیــش از 30 تــا 100 ســال تبدیــل شــود.

بــا توجــه بــه تصویــر بــاال 500000 تــن از پــی وی ســی بازیافتــی هــر ســاله تولیــد مــی شــود کــه باعــث ایجــاد 1000 شــغل 
جدیــد شــده اســت. هــر کیلــو پــی وی ســی بازیافتــی باعــث کاهــش در تولیــد 2 کیلــو دی اکســید کربــن مــی شــود.     

پــی وی ســی بیــش از 7 بــار قابــل بازیافــت اســت.

تولید گازهای گلخانه ای

بازیافت پذیری

خواندنیوکاربردی
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خواندنیوکاربردی

در  20آپریــل 2015 کمیســیون اروپــا مجــوز اســتفاده از فرموالســیون 
ــم  ــن تصمی ــرد. ای ــب ک ــا DEHP را تصوی ــده ب ــرم ش ــی ن PVC بازیافت

ــت Stena و  ــی شــود Vinyloop.، بازیاف ــرای ســه شــرکت اعمــال م ب
ــردازش  ــکان پ ــده و ام ــی ش ــت تلق ــور مثب ــه ط ــه ب Plastic Planet ک
محصــوالت پــی وی ســی نــرم ماننــد کفپــوش هــا و کفــه کفــش توســط 
ــرم کننــده DEHP را ممکــن کــرده اســت. اکثــر کشــورهای عضــو از  ن
ــم  ــه 2019 ایــن تصمی ــا 21 فوری ــد کــه ت طــرح پیشــنهادی حمایــت کردن
اجــرا مــی شــود. تصمیــم نهایــی رســمی هنــوز در دســترس نیســت و بایــد 
قبــل از ورود بــه مجلــس در نشــریه رســمی کمیســیون اروپــا منتشــر شــود.

کمیسیون اروپا استفاده از PVC  بازیافتی شامل DEHP را تایید کرد

ــکال  ــچ کونی ــچ solEX و دو مارپی ــک مارپی ــترودرهای ت   اکس
conEX و STAR اکســترودر از شــرکت سینســیناتی بــا کنترلــر 

ــن  ــترودرها آخری ــن اکس ــد. ای ــده ان ــز ش BCtouch UX مجه
فناویــن  ایــن شــرکت بــوده و بــرای صنایــع لولــه و پروفیــل  و ورق 
 solEX و بســته بنــدی بــه خدمــت گرفتــه مــی شــوند.  اکســترودر
ــر و  ــن ت ــرژی پایی ــه هــای ان ــا 20٪ خروجــی بیشــتر و 15٪ هزین ت
دمــای مــذاب کمتــر را ارائــه مــی دهــد. ایــن اکســتروژن بــرای لوله 

هــای پلــی اولفیــن مناســب اســت.

اکســترودرهای conEX دارای یــک طراحــی انعطــاف پذیــر 
ــرای اکســتروژن  اســت کــه طیــف گســترده ای از خروجــی هــا ب
ــق  ــد. طب ــی ده ــش م ــل و ورق را پوش ــای PVC، پروفی ــه ه لول
گفتــه سینســیناتی ایــن اکســترودر تــا 20٪ منجــر بــه صرفــه جویــی 
در انــرژی مــی شــود .  ایــن طراحــی پلــت فــرم  تنظیمــات بســیاری 
بــرای کاربردهــای کــو اکســتروژن و اولیــه ارائــه مــی دهــد. 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــواد غذای ــدی م ــرای بســته بن اکســترودر STAR ب
ــک  ــک ت ــی از ی ــتگاه ترکیب ــن دس ــت. ای ــده اس ــی ش ــاال طراح ب
مارپیــچ بــرای پاســتیکی کــردن و یــک بخــش غلتکــی ســتاره ای 
بــرای کاززدایــی اســت کــه طبــق گفتــه سینســیناتی این دســتگاه را 
بــرای پــردازش مســتقیم PET ایــده آل کــرده اســت. کــه منجــر 
بــه کاهــش مصــرف انــرژی بــه علــت کاهــش زمان خشــک شــدن 

مــی شــود.

اکسترودرها توان خروجی باالتر و صرفه جویی در انرژی را 
ارائه می دهند

http://www.plasticsnews.com/article/20180126/
NEWS/180129915/extruders-offer-higher-through-
put-energy-savings

در نتیجه ده ســال تحقیق و توســعه،  فرموالســیونی از pvc تولید شــده اســت 
کــه مــی توانــد در دماهــای باالتــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و کاربردهــای 
 DEKADUR Plus .ــد ــعه ده ــاخت را توس ــوژی س ــر از تکنول ــوه فرات بالق
دارای نســبت هزینــه بــه عملکــرد بــی نظیــر در مقایســه بــا بهتریــن فلــزات 
ــود  ــا بهب ــورو پلیمرهــا و پلــی اولفیــن هاســت. ترکیبــی اســت کــه ب ، فلوئ
راندمــان انــرژی و افزایــش طــول عمــر،  بــه ارائــه سیســتم کامــل از 
ــوان  ــه عن ــا اجــزای مــورد اســتفاده درupvc ب ــاده و ی محصــوالت نیمــه آم
یــک پوشــش در لولــه هــای دو الیــه و یــا مجراهــا و بســته بنــدی هــا کمک 
مــی کنــد. یکــی از کاربردهــای ایــن سیســتم در دمــای 95 درجــه ســانتی 
گــراد اســت کــه مــی توانــد بــرای پوشــش اکســترودرها نیــز بــه کار رود. 
ــا  DEKADUR Plus دارای مقاومــت  ــه شــده ب ــه هــای فرمول همچنیــن لول

بــاال در برابــر مــواد شــیمیایی خورنــده در دمــای باالســت.

UPVC اصالح شده،کاربرد جهانی پی وی سی را گسترش می دهد

43 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 102



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 44102

داالس- انجمــن لولــه پــی وی ســی اعــام کــرد کــه یــک اپلیکیشــن 
موبایــل فراهــم آورده کــه جدیــد تریــن محصــوالت PVC  را 
براســاس اســتاندارد هــای ASTM و AWWA در اختیــار قــرار می 
دهــد. ایــن برنامــه یــک مرجــع مفیــد بــرای مشــاوره، طراحــی و ابــزار 
مهندســان اســت کــه مناســب تریــن لولــه هــای PVC بــرای پــروژه 
هــای لولــه را تضمیــن مــی کنــد. ایــن برنامــه لولــه هــای 4 تــا 60 اینــچ 
بــرای شــبکه هــای آب)انتقــال و توزیــع(، فاضــاب هــای ثقلی)جمــع 
کننــده و رهگیرهــا(، سیسســتم لولــه کشــی فاضابــی، خطــوط آب 
بازیافــت شــده، پســاب طوفــان و کاربردهــای بــدون ترانشــه را شــامل 
ــر مفیــد  ــه هــای زی ــد در زمین مــی شــود. اپلیکیشــن جدیــد مــی توان

باشــد:

* استانداردها:

ــتانداردهای  ــال و اس ــای اتص ــتم ه ــود، سیس ــدازه موج ــدوده ان -مح
ــی آورد ــم م ــرد را فراه ــر کارب ــرای ه ــل اجــرا ب قاب

-بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه اخریــن اطاعــات مربــوط بــه 
اســتانداردهای خــود را بــه روز نگــه داریــد

*لوله های تحت فشار:

- ارائه رده های قطر خارجی برای لوله های تحت فشار

ــرای SDR هــای مختلــف را شــامل  ــرخ فشــار ب - رده فشــاری و ن
مــی شــود

*لوله ها با کاربرد بدون فشار:

-شامل اطاعات مقطعی برای لوله های فاضابی

-ارائه مقادیر سفتی حلقه ای برای لوله های فاضابی

دســتورالعمل هــای دانلود اپلیکیشــن برای سیســتم عامل اپــل و اندروید
https://www.uni-bell.org/files/Standardsapp_
PVCPA/Standards App Flyer.pdf در دســترس اســت. 

دســتورالعمل دانلود نســخه دســکتاپ از طریق iTunes  برای کاربران 
https://itunes.apple.com/us/app/pvc- ســایت  در  اپــل 
طریــق  از  و    8=mt&1=ls?pipe-standards/id1038325713
https://play.google.com/ گــوگل بــرای کاربــران اندوریــد
 hl=en&store/apps/details?id=com.kbf.app11843418

در دســترس اســت.

PVC اپلیکیشن جدید موبایل برای استانداردهای لوله

https://csengineermag.com/aec-tech-news-new-mobile-
app-for-pvc-pipe-standards

 Ettlinger آلمان  در  مذاب  تصفیه  متخصصین   k2016 در 
گیری  قالب  های  دستگاه  از  سری  یک   Kunststoffmaschinen
تزریق را معرفی کردند که برای  شات هایی در حجم های باال تا 160 
لیتر )160000مترمکعب( مناسب است. ویژگی مهم این دستگاه جداسازی 
ساختاری پردازش مذاب و واحد تزریق است. این کار باعث بهره وری 

انرژی باالتری نسبت به دستگاه های معمول می شود.

ــک  ــا ی ــی SRM 2500 از Ettlinger ب ــری تزریق ــب گی ــتگاه قال دس
ــای  ــول ه ــرای منه ــه ب ــد ک ــی ده ــل م ــر را تحوی ــم 120 لیت ــات حج ش

ــود. ــی ش ــتفاده م ــزرگ اس ــی ب فاضاب

جداسازی پردازش مذاب و واحد تزریق 

ســری SRM از ماشــین هــای قالــب گیــری تزریقــی دو مرحلــه ای 
بــزرگ، نیــروی گیــره از محــدوده 2000 تــا 30000 کیلــو نیوتــن و حجــم 
شــات از 5 تــا 160 لیتــر )5000 تــا 160000 متــر مکعــب( را پوشــش مــی 
ــا وزن بیشــتر از 1000  ــرای ســاخت قالــب هایــی ب دهــد.  ایــن دســتگاه ب
گــرم  و دیــواره 2 میلیمتــر  و یــا بیشــتر طراحــی شــده اســت. کاربردهــای 
معمــول شــامل تولیــد پالــت هــای پاســتیکی، اتصــاالت، سیســتم هــای 
فاضابــی و منهــول از مــواد بازیافتــی و یــا بکــر مــی باشــد. در تمــام نســخه 
هــای ایــن ســری یــک واحــد اکســتروژن نســبتا کوچــک، مــواد را نــرم 
مــی کنــد درحالــی کــه یــک واحــد پیســتون جداگانــه مــذاب را در قالــب 
تزریــق مــی کنــد. ایــن باعــث مــی شــود کــه حجــم هــای بــزرگ شــات با 
کیفیــت ذوب بــاال پــردازش شــود امــا از نیــروی گیــره کمتــری در واحــد 
ــدازه کوچــک واحدهــا بدیــن  قفــل کننــده قالــب اســتفاده مــی کنــد. ان
معنــی اســت کــه آنهــا مــی تواننــد بــا درایوهــای کوچکتــر کــه بیشــتر از 
60% انــرژی کمتــری نســبت بــه مــوارد مشــابه مصــرف مــی کنــد مجهــز 
شــوند. عــاوه بــر ایــن ترکیبــی از یــک واحــد فشــرده ســازی پاســتیکی 
کننــده و یــک واحــد قفــل کننــده قالــب کوتــاه بدیــن معنــی اســت کــه 
ردپــای ماشــین آالت و در نتیجــه میــزان فضــای مــورد نیــاز تولیــد بــه طور 

قابــل توجهــی کوچکتــر اســت.

پردازش مذاب های با آلودگی باال ممکن است

ــه محصــول از  ــاال ب ــا آلودگــی ب ــل مــذاب هــای ب ــن امــکان تبدی همچنی
طریــق قالبهــای بــزرگ و ســنگین و بــا کیفیــت بــاال و ادغــام فیلتــر مــذاب 
پاییــن دســتی واحــد پاســتیک کننــده و باالدســتی واحــد تزریــق دســتگاه 

ــود دارد. SRM وج

دستگاه قالب گیری تزریق 160 لیتر را در یک شات تحویل می دهد

http://www.plastics.gl/injection-moulding/injection-
/molding-machine-delivers-160-liter-in-one-shot
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1-مقدمه: 
لولــه هــای فــوالدی مرســوم کــه در صنعــت نفــت  اســتفاده مــی شــود بــه 
دلیــل هزینــه هــای نگهــداری بــاال، خوردگــی و دوره عمــر کوتــاه رو بــه 
ــی در  ــل از  خوردگ ــی حاص ــاالنه ی کل ــای س ــه ه ــتند . هزین زوال هس
صنعــت  نفــت و گاز 1.372 بیلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت و 589 
میلیــون دالر ،  مربــوط بــه هزینــه هــای لولــه کشــی و تجهیــزات اســت، 
هزینــه لولــه هــای چــاه مبالــغ هنگفتــی حــدود 463 میلیــون دالر و 320 

میلیــون دالر بــرای کنتــرل زنــگ زدگــی مصــرف شــده اســت .

 انتظــار مــی رود کــه کاربــرد لولــه هــای کامپوزیــت ،  منجــر بــه کاهــش 
ــای  ــه ه ــی و هزین ــت خوردگ ــه عل ــادی ) ب ــای اقتص ــیعی از ضرره وس
بــاالی نگهــداری( شــود و فرصــت هــای جدیــد ســرمایه گــذاری 
ــا  ــک دو ی ــت( تری ــواد کامپوزی ــت ) م ــک کامپوزی ــد . ی ــود ده را بهب
چنــد مــاده مشــخص بــه منظــور ایجــاد مــواد جدیــد  مقــاوم تــر و ســبک 
ــواد  ــه م ــرد آســانتر نســبت ب ــر( و کارب ــل مقایســه ای کمت ــر ) وزن قاب ت

ــز اســت. ــد پاســتیک و فل ــن دیگــر مانن جایگزی

تحقیــق در مــورد مــواد لولــه کشــی بــه انــدازه ی شــبکه هــای لوله کشــی 
ــر اجــرا  ــا حــدود1200000 کیلومت ــا  و روســیه کــه ت ــکا و اروپ در آمری
ــت  ــس و تقوی ــامل ماتری ــا ش ــت عمدت ــت . کامپوزی ــود،مهم اس ــی ش م
ــوان  ــه عن ــه عــاوه ممکــن اســت جــز ســومی ب ــده هــا مــی شــود ب کنن
فیلــر را در بــر گیــرد .فیلــر در طــول فراینــد ســاخت بــا ماتریــس ادغــام 
مــی شــود و ممکــن اســت لزومــا ویژگــی هــای مکانیکــی را نســبت بــه 
برخــی ماحظــات مــورد نظــر بهبــود ندهــد. مثــال هایــی در مــورد فیلــر 
ریزدانــه هــای شیشــه ای میــان تهــی ای هســتند کــه بــرای کاهــش  وزن 
بــه کار مــی رونــد، یــا ذرات میــکا و رس کــه بــرای کاهــش هزینــه بــه 

کار مــی رونــد. 

ــام  ــا انج ــت ه ــف کامپوزی ــعه و توصی ــرای توس ــی ب ــای گوناگون کاره
ــر پالمــی تقویــت  شــده اســت. Nuher و همــکاران در ســال 2014 فیب
ــا  ــتایرن )ABS( ب ــادی ان اس ــل بوت ــو نیتری ــت آکریل ــا کامپوزی ــده ب ش

چکیـــده مترجم

 pvc خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت
تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله 

مقالهعلمی

کامپوزیــت  pvcتقویــت شــده بــا ذرات مــوز، بــا مــواد کــم هزینــه  همراه بــا وزن ســبک و ویژگی هــای  مکانیکی بســیار 
خوبــی توســعه پیــدا کــرد . نمونــه مــواد کامپوزیــت بــا ذرات مــوز ) ریشــه(  بــه عنــوان تقویــت کننــده با اســتفاده از فشــرده 
ســازی قالبــی تولیــد شــد. کامپوزیــت بــا ویژگــی مکانیکــی  بهینــه شــده )حداقــل اســتحکام Mpa 42( تخمیــن زده شــده 

کــه دارای تنــش بلنــد مــدت Mpa 25 ، متناظــر بــا 40٪ از دســت دادن اســتحکام در طــول یــک دوره 32 ســاله  اســت. 
ایــن کامپوزیــت دارای فرموالســیون 8٪ ذرات ریشــه مــوز،72٪ ماتریــس pvc  و 20٪ خــاک رس Kankara )فیلــر( 
ــا جــذب آب 0.79٪، مــدول یانــگ GPa 1/3و دانســیته g/cm3 1/24 اســت. تجزیــه و تحلیــل هــای حرارتــی نشــان  ب
داد کــه اجــزای تقویــت کننــده/ فیلــر در کامپوزیــت پایــداری حرارتــی کامپوزیــت را تــا 38/6٪ بیشــتر از pvc خالــص 
افزایــش مــی دهــد. کامپوزیــت پایــداری خزشــی بهتــری در دماهــای باالتــر نســبت بــهpvc  دارد. پیــش بینــی عملکــرد 
طوالنــی مــدت TTS) زمــان – انطبــاق دمــا( در c°50 نشــان داد کــه ایــن کامپوزیــت فرضیــه WLF بــا کاهــش ســفتی 
حلقــوی بــه GPa 0.65تاییــد مــی کنــد و در یــک دوره تخمیــن زده شــده بیــش از 100 ســال اســتفاده، عملکــرد بلنــد 
مــدت بهتــری نســبت بــه مــواد لولــه pvc  نشــان میدهــد. در مقایســه بــا مــواد لولــه کشــی مرســوم نشــان داده شــد کــه ایــن 
کامپوزیــت صرفــه جویــی در قیمــت در هــر متــر طــول تــا 84٪ و 42٪ زمانــی کــه بــا لولــه هــای فــوالد کربنــی و مــواد 

pvc مقایســه مــی شــود، خواهــد داشــت.

سید آیت مدنی
مســئول کنتــرل کیفیــت 
لولــه گســتر  شــرکت 

ــگان گلپای
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اســتفاده از دســتگاه قالبگیــری تزریقــی توســعه دادنــد و مشــاهده کردنــد 
ــر افزایــش  ــوای فیب ــا افزایــش درصــد محت ــی و جــذب آب ب کــه چگال
ــه  ــی کــه اســتحکام کششــی و اســتحکام خمشــی )ب ــد، در حال ــی یاب م

ــد.  ــر( کاهــش مــی یاب ــوای فیب اســتثنای 5٪ از محت

ــا  ــده ب ــت ش ــوز تقوی ــر م ــال 2005 فیب ــکاران در س Sapaum و هم
کامپوزیــت اپوکســی را توســعه دادنــد و ویژگــی هــای مکانیکــی آن را 
تعییــن کردنــد. آزمــون هــای کششــی و خمشــی انجــام شــد و حداکثــر 
تنــش و مــدول یانــگ بــه ترتیــب MPa 25.18 وGPa 2.69 مشــخص 
ــد  ــاهده گردی ــار N36.3  مش ــر ب ــی در حداکث ــون خمش ــد. آزم گردی
تقویــت  لولــه کامپوزیــت  Oseghale  در ســال 2011 کاربــرد   .
شــده)RCT(را بــا شیشــه تقویــت شــده بــا اپوکســی)GRE( بــرای گاز 
مایــع بــه عنــوان یــک جایگزیــن لولــه هــای عمدتا فــوالدی و پاســتیکی 

ــد. ــی کردن ارزیاب

 ماهیــت کامپوزیــت هــای ماتریــس پلیمــر ویسکواالســتیک اســت 
ــی  ــش بین ــدی درپی ــک مفی ــا)TTS(  تکنی ــان دم ــاق زم ــن انطب و بنابرای

Challa and .عملکــرد طوالنــی مــدت آن اســت

Progelhof در ســال 1995 تاثیــر دمــا را بــر روی ویژگــی های خزشــی 
پلــی کربنــات بررســی کردنــد و رابطــه ای را بــر طبــق تئــوری آرنیوس به 
 Pooler ..منظــور توســعه منحنــی هــای پیشــرفته خزشــی توســعه دادنــد
 HDPE ــا در ســال TTS  ،2001 را بــرای فیبر-چــوب تقویــت شــده ب
بــه کار گرفــت و نتیجــه گرفــت کــه ایــن مــاده از لحــاظ حرارتــی ســاده  
و فقــط یــک جــا بــه جایــی افقــی بــرای بــه درســتی قــرار گرفتــن داده 
ــرای  ــای مکانیکــی دینامیکــی)DMA( ب ــی اســت. آنالیزه خزشــی کاف
ــره  ــدول ذخی ــای م ــی ه ــا منحن ــا تنه ــی ب ــه جای ــای جاب ــن فاکتوره تعیی
بــا چشــم پوشــی از دیگــر پارامترهــای  ویسکواالســتیک مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت.

ــاره ی لولــه هــای کامپوزیــت بــر روی الیــه فیبــری  بیشــتر مقــاالت درب
ــد. Bakaiyan در  ــی تمرکــز دارن ــای کامپوزیت ــه ه ــت شــده لول تقوی
ــده را  ــی ش ــته پیچ ــه رش ــد الی ــی چن ــای کامپوزیت ــه ه ــال 2009 لول س
ــه  ــی آن را تجزی ــی- حرارت ــر مکانیک ــی و اث ــار داخل ــعه داد و فش توس
وتحلیــل کــرد. Xia در ســال 2001 لولــه هــای کامپوزیتــی ســاندویچی 
بــا فیبــر تقویــت شــده رشــته پیــچ را توســعه داد و آن را بــر اســاس فشــار 

ــرار داد.  ــز ق ــی مــورد آنالی ــار مکانیکــی حرارت ــی و ب درون

ــاال ،  ــژه ب ــواص وی ــن خ ــی پایی ــا چگال ــی ب ــواد مهندس ــرای م ــا ب تقاض
خوردگــی حداقــل و هزینــه ی پاییــن بــرای کاربردهــای جــوی و صنایــع 
ماشــینی رو بــه افزایــش مــی باشــد . در ایــن مطالعــات  ذرات ریشــه مــوز 
نیجریــه ای بــه عنــوان تقویــت کننــده در ماتریــس پلــی وینیــل کلرایــد 
ترموپاســتیک اســتفاده مــی شــود و بعنــوان مــاده ای بــا خاصیــت  قلیایی 
کــه عملکــرد فیبرهــای ماتریــس در برهــم کنــش بــا کامپوزیــت تولیــد 

شــده را بهبــود مــی دهــد . کامپوزیــت شــامل ســه جــزء ســاختاری اســت 
ــوان  ــه عن ــوان ماتریــس ، ذرات ریشــه مــوز ب ــه عن کــه شــامل PVC  ب
تقویــت کننــده و خــاک رس کانــکارا کائولیــن بــه عنــوان  فیلــر شــناخته 

شــده انــد . 

خــاک رس کانــکارا کائولیــن در کانــکارا ، ایالــت کاتســینا در نیجریــه 
ــه ی  ــای نیجری ــتر بازاره ــود و در بیش ــی ش ــت م ــور یاف ــه وف ــمالی ب ش
ــواع رس مقــاوم  ــه طــور طبیعــی ان ــل دســترس مــی باشــد . ب شــمالی قاب
ــه طــور  ــر زنــگ زدگــی هســتند . اجــزای مصنوعــی و طبیعــی ب در براب

ــوند .  ــی ش ــتفاده م ــت اس ــواد کامپوزی ــعه ی م ــترده ای در توس گس

پلــی وینیــل کلرایــد )PVC( گســترده تریــن پاســتیک مــورد اســتفاده 
اســت کــه یکــی از بیشــترین تولیــدات ارزشــمند صنایــع شــیمیایی و بعــد 
ــد شــده در ســطح  ــن محصــول ترموپاســتیک تولی ــن دومی ــی اتیل از پل
وســیع جهانــی اســت . PVC بــه طــور طبیعــی در برابر حمات شــیمیایی 
مقــاوم اســت و وزن آن از بیشــتر فلــزات کمتــر اســت .و  در مقایســه بــا 
پلیمرهــای دیگــر ماننــد HDPE . LDPE ABS و فلــزات دیگــر          

) پــودر آلومینیــوم، منیزیــم وآهــن( کــم هزینــه تــر اســت . 

ــی  ــع گوناگون ــه بخصــوص از مناب ــور در نیجری ــه وف ــی ب فیبرهــای طبیع
ماننــد ریشــه هــای گیاهــان یافــت مــی شــوند. تقویت کننــده هــای طبیعی 
مزایــای بیشــتری نســبت بــه تقویــت کننــده هــای مصنوعــی دارنــد کــه 
منجــر بــه تــراز طبیعــی پیوندهــای کربــن - کربــن و همچنیــن اســتحکام 
قابــل توجــه ، ســفتی ، چگالــی پاییــن ، هزینــه ی کــم و زیســت تخریــب 

پذیــری آن میشــود.

تــاش محققــان در جســتجوی کامپوزیتــی بــه عنــوان مــواد لولــه 
ــع(  و  ــبکه ی توزی ــت) ش ــت نف ــوه ای در صنع ــرد بالق ــه کارب ــت ک اس
کاربردهایــی در لولــه هــای آب خانگــی دارد. اجــزای مــواد لولــه بــرای 
بــه حداقــل رســاندن اثــرات زنــگ زدگــی و وزنــی در مقایســه بــا لولــه 
هــای فــوالدی مرســوم کــه در صنعــت نفــت مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــی شــود .  ــرد، انتخــاب م گی

2- بخش تجربی 
2-1-مواد

ــگ  ــر زن ــت در براب ــی ، وزن و مقاوم ــت دسترس ــاس قابلی ــر اس ــواد ب  م
زدگــی انتخــاب مــی شــوند . مــواد بــه کار گرفتــه شــده ، رس کانــکارا 
کائولین)200گــرم( ، پــودر پلــی وینیــل کلرایــد )g 500 .PVC( ،ریشــه 
 ، PVC ــه ــچ لول ــک این ــدیم، ی ــید س ــرم( ، هیدروکس ــوز)200 گ ی م

قالــب فــوالدی و آب مقطــر مــی باشــد . 

مقالهعلمی
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خصوصیاتحرارتیمکانیکیکامپوزیتpvcتقویتشدهباذراتموزبهعنوانموادلوله

2-2- آماده سازی 
ریشــه ی مــوز در برابــر نــور خورشــید تمیــز و خشــک مــی شــوند . ســپس فیبرهــا بــه صــورت دســتی بــا مالیــدن بــه یــک ســطح ناهمــوار برداشــته مــی 
شــوند و بــا هیدروکســید ســدیم M 1/5بــه منظــور افزایــش چســبندگی میانــی فیبــره- ماتریــس تمیــز مــی شــوند و بعــد در مقابــل نور خورشــید خشــک 
مــی شــوند. ســپس فیبرهــا بــا ســایز غربالگــری lm 130 غربــال مــی شــوند .خــاک کانــکارا  بــا همیــن ســایز غربالگــری غربــال مــی شــود . چگالــی ذرات 
مــوز و خــاک رس کانــکارا کائولیــن تعییــن شــد و از دانســیته واقعــی اســتانداردg/cm3 1.35 اســتفاده شــد. دانســیته ذرات مــوز و خــاک رس کانــکارا 
بــه ترتیــب 0/6 و g/cm3 1/8  تععیــن شــد. نســبت ترکیــب ذرات مــوز و PVC متفــاوت اســت . ذرات  از 32٪ ، 24٪ ، 16٪ ، 8٪ و 0٪ متغیــر اســت و 
نســبت PVC هــم بــر همیــن اســاس از  48٪ ، 56٪ ، 64٪ ، 72، و 80٪ تغییــر مــی کنــد  .خــاک رس کانــکارا بــه صــورت ثابــت 20٪ اســت. ترکیــب 

اجــزا از لحــاظ وزنــی در جــدول 1 داده شــده اســت.

قالــب بــا ایــن مــواد پــر مــی شــود کــه بعــد از تراکــم داغ ، کامپوزیــت بــه 
نصــف حجــم اولیــه خــود بــه منظــور تضمیــن فشــردگی عالــی) عــاری از 
منافــذ بیــن اجــزای تشــکیل دهنــده( کاهــش مــی یابــد .   همانطــور کــه در 
ــه  ــه کارگرفت ــب ب ــرای قال ــوادی کــه ب شــکل 1 نشــان داده شــده اســت .م
 mm 40*120 مــی شــود فــوالد کربنــی اســت .انــدازه شــیارها بــرای قالــب

مــی باشــد .

شکل 1-قالب کامپوزیت  
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2-3- فرآیند قالب گیری فشاری
ایــن فرآینــد بــا دســتگاه متراکــم ســازی Carver-3851 انجــام مــی شــود. 
ــدت 20  ــه م ــی Mpa 20.7  ب ــار تراکم ــای c 220 و فش ــه در دم ــر نمون ه
min فشــرده شــد . علــت اســتفاده از ایــن دمــا ایــن بــود کــه در آزمایشــات 
اولیــه در دمــای باالتــر از ایــن دمــا باعــث ســوختگی محصــول تولیــدی مــی 
شــد و دماهــای پاییــن تــر از آن نیــز فشــردگی کمتــری از محصــول را مــی 

داد . 

ــه  ــن نمون ــر اولی ــده ب ــار وارد ش ــر فش ــی) )Mpa 20.7حداکث ــار تراکم فش
ــا  ــه( و ب ــم اولی ــف حج ــا نص ــب ت ــم قال ــش حج ــی بود)کاه ــای آزمایش ه
نمونــه هــای باقــی مانــده همخوانــی داشــت. نمونــه هــای بــه دســت آمــده 
ــین  ــا ماش ــی ه ــای ویژگ ــازی در آزمونه ــاده س ــرای آم ــدند و ب ــک ش خن

ــدند. کاری ش

3-ویژگی ها
3-1-آزمون های مکانیکی و فیزیکی

3-1-1 دانسیته و جذب آب
دانســیته کامپوزیــت بــا انــدازه گیــری جــرم و حجــم آن تعییــن شــد. ابعــاد 
ــا کمــک  ــد شــدند.  جــرم ب ــرای آزمــون تولی ــه هــا mm 20*20*5 ب نمون
یــک تــرازوی دیجیتــال بــا دقــت چهــار رقــم اعشــار مشــخص شــد . حجــم 
هــر نمونــه بــا اســتفاده از اصــل ارشــمیدس بــه دســت آمــد. آزمــون جــذب 
ــاد  ــا ابع ــه ی خشــک شــده در آون ب ــق ASTM D570 ، نمون ــر طب آب ب
ــان  ــا زم ــاعت ت ــدت24 س ــه م ــط ب ــای محی mm 60*25*5 در آب در دم
یکنواخــت شــدن، غوطــه ور شــد . نمونــه هــا برداشــته شــد و بــا پارچــه ی 
ــا بکارگیــری تــرازوی دیجیتالــی وزن  بــدون پــرز خشــک شــد و ســپس ب
شــد . وزن  نمونــه ی خشــک قبــل از غوطــه وری)Winitial( و وزن نمونــه 
بعــد از غوطــه وری)Wfinal( یادداشــت شــد.  و جــذب آب بــر طبــق ایــن 

فرمــول تعییــن شــد . 

کــه   وزن اولیــه قبــل از غوطــه وری و   = وزن 
پایانــی بعــد از غوطــه وری .

3-1-1-استحکام کششی و مدول االستیک
مــدول االســتیک بــا اســتفاده از کشــش ســنج الکترونیکــیER-3 بــر طبــق 
 mm 60*8*5  ــا ــه ه ــاد نمون ــن شــد. ابع اســتاندارد ASTM D3039  تعیی
بــه شــکل دمبلــی خــارج از مقیــاس طــول بــرای آزمــون تولیــد شــد. بخــش 
ــی شــود و کشــش در  ــای دســتگاه نگــه داشــته م ــی  توســط فــک ه دمبل
ــا تعییــن شــیب منحنــی نیــرو-  ــه  ایجــاد شــد.مدول االســتیک ب طــول نمون
کشــش در طــول ناحیــه االســتیک محاســبه مــی شــود و ســپس در معادلــه ی 

زیــر جایگــذاری مــی شــود .

کــه E مــدول یانــگ ، F = نیــرو ، e = کشــش ، I = طــول اصلــی و            

A = ناحیــه مقطــع عرضــی.

UTS از طــرح دیاگــرام نیــرو- کشــش توســط کشــش ســنج الکتریکــی 
بــه دســت آمــد.

3-1-1-آزمون های حرارتی
TGA/DTA-1-2-3 

آنالیــز  هدایــت  منظــور  بــه   Perkin Elmer حرارتــی  آنالیــزور 
ترموگراویمتــری بــر روی نمونــه کامپوزیــت اســتفاده شــد . در آغــاز  ایــن 
آزمــون، گاز خالــص )نیتــروژن( بــه صــورت مــداوم از کــوره ای با ســرعت 

ــد .  ــی کن ــور م ــوره عب ــازی ک ــاده س ــرای آم ــان 20ml/min ب جری

نمونــه هــا بــا ذرات تقویــت کننــده 8٪ ) حداکثــر اســتحکام کششــی( بــرای 
آزمــون مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد.  مقــدار نمونــه حــدود 1 گــرم در 
یــک ظــرف بــاز بــا mm 6/4  قطــر و mm 2/3 عمــق قــرار داده شــد. دمــا 
از محیــط تــا 830 درجــه ســانتی گــراد  بــا ســرعت گرمــای     

کنتــرل شــد و در 20 درجــه ســانتی گــراد خشــک گردیــد. 
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4-بحث ونتایج 

4-1- فیزیکی و مکانیکی

4-1-1. دانسیته
ــت  ــی ذرات) تقوی ــا افزایــش کســر وزن ــر گرافیکــی دانســیته ب تصوی
ــت .  ــت اس ــیته کامپوزی ــش در دانس ــده کاه ــان دهن ــا( نش ــده ه کنن

ــکل 2( )ش

ــش  ــا افزای ــت را ب ــذب آب کامپوزی ــات ج ــن ترکیب ــکل2 همچنی ش
کســر وزنــی ذرات نشــان مــی دهــد . درصــد جــذب آب کامپوزیــت 
ــش      ــز افزای ــی ذرات نی ــر  وزن ــه کس ــور ک ــد همانط ــی یاب ــش م افزای

مــی یابــد.

4-1-2. استحکام کششی و مدول االستیک
ــی  ــر وزن ــش کس ــا افزای ــت را ب ــیته کامپوزی ــدول االستیس ــکل3 م ش
ذرات تقویــت کننــده نشــان میدهــد. رونــد مــدول االستیســیته) ســفتی( 
کامپوزیــت از Gpa 1 بــه Gpa 2/4 افزایــش مــی یابــد. ایــن شــکل 
همچنیــن اســتحکام کششــی نهایــی)UTS( کامپوزیــت را بــا افزایــش 
ــی  ــتحکام کشش ــن حال،اس ــا ای ــد. ب ــان میده ــی ذرات نش ــر وزن کس
افزایــش مــی یابــد، ســپس بــه شــدت کاهــش مــی یابــد. ایــن مــی تواند 
بــه علــت ضعیــف شــدن برهمکنشــهای داخلــی بیــن اجــزای تشــکیل 
دهنــده کامپوزیــت باشــد همانطــور کــه کســر PVC بــا افزایش کســر 

وزنــی تقویــت کننــده هــا کاهــش مــی یابــد. 

شکل2- اثر دانسیته و جذب آب بر درصد وزنی تقویت کننده

شکل 3- اثر مدول االستیک و UTS بر درصد وزنی تقویت کننده

خصوصیاتحرارتیمکانیکیکامپوزیتpvcتقویتشدهباذراتموزبهعنوانموادلوله



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 5۰102

5-آنالیز حرارتی

  TGA/DTA 1-5

نتایــج آزمــون حرارتــی)TGA/DTA (بــرای کامپوزیــت موزی در 
شــکل 4 نشــان داده شــده اســت. منحنــی آبــی DTA را نشــان مــی 
دهــد در حالــی کــه منحنــی تیــره تــر نشــاندهنده TGA کامپوزیــت 
اســت . TGA تغییــرات وزن نمونــه هــا را نســبت بــه دمــای کنتــرل 
شــده متغیــر انــدازه گیــری مــی کنــد. نمودارهــا اســکن حرارتــی را 
بیــن 29 و 83 درجــه ســانتی گــراد نشــان مــی دهــد . شــروع دمــای 
تجزیــه کامپوزیــتTGA تقریبــا C°370  اســت و بــه طــور مــداوم 
تــا C°530 بــا کاهــش جــرم تــا 47٪ ادامــه دارد. مرحلــه دوم تجزیــه 
از 670c-530 بــا کاهــش جــرم 23٪ اســت.کاهش جــرم کلــی از 
تجزیــه حرارتــی تقریبــا 70٪ اســت.کاهش جــرم نتیجــه ی تجزیــه 
ــاک رس  ــیدهای خ ــی از اکس ــر برخ ــی و تبخی ــی وی س ــل پ کام
کائولــن و مــاده معدنــی طبیعــی اســت. تجزیــه PVC یــک فرآینــد 
دو مرحلــه ای اســت کــه شــامل دی هیدروکلراســیون بــا آزاد 
ســازی HCL  و تشــکیل  توالــی پلــی ان هــای مــزدوج مــی باشــد . 

دومیــن مرحلــه ، تجزیــه ی زنجیــره ی پلــی ان و تشــکیل خاکســتر 
باقــی مانــده مــی باشــد . نمــودار DTA درصــد تجزیــه ی جرمــی را 
بــرای دو مرحلــه مربوطــه در 55-370 درجــه ســانتی گــراد و 670-

550 درجــه ســانتی گــراد نشــان مــی دهــد . 

ــه PVC و اکسیداســیون  ــه مرحلــه اول و دوم تجزی  ایــن نمــودار ب
ناخالصــی هــای مــوز وخــاک کائولــن نســبت داده شــد. در شــکل 
ــی آن در  ــه جرم ــص و تجزی ــیTGA/DTA از pvc خال 5 منحن
ــد.  ــی ده ــان م ــب نش ــه ترتی ــه 390c-267 و 510c-390 را ب مرحل
ایــن منحنــی کاهــش جــرم کلــی 95٪ را نشــان مــی دهد و خاکســتر 
باقــی مانــده 5٪  بــر جــای مــی مانــد. مقایســه شــکل هــا نشــان مــی 
دهــد کــه ایــن کامپوزیــت دارای پایــداری حرارتــی افزایــش یافتــه 
ــه  ــی  TGA/DTA ب ــت. منحن ــرای pvc اس ــش از  C° 103  ب بی
طــور همزمــان نشــان داد کــه ایــن کامپوزیــت از لحــاظ حرارتــی تــا 

دمــای بــاالی  C°370 پایــدار اســت.

شکل 5- منحنی  TGA/DTA برای pvc خالص

شکل 4- منحنی TGA/DTA کامپوزیت ذرات موز
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DMA 2-5

ــت  ــفتی کامپوزی ــداری س ــی مکانیکی)DMA(پای ــای  دینامیک ــل ه تحلی
ــت  ــه ای و ماهی ــال شیش ــای انتق ــد ،دم ــی ده ــان م ــا نش ــش دم ــا افزای را ب
 DMA ویســکو االســتیک بــا بــار دینامیکــی برانگیختــه مــی شــود. منحنــی
ــار  ــی کــه تحــت ب ــی شــود . آزمون ــت در شــکل 6 نشــان داده م کامپوزی
اعمــال شــده 150KN/m2 انجــام شــد کمــی باالتــر از فشــار جو قرارداشــت 

 .

منحنــی نشــان مــی دهــد کــه کامپوزیــت تحــت بارهــای دینامیکــی ) فشــار 
 70°C و باالتــر از HZ 10 صفــر( بــا افزایــش دمــا در فرکانــس هــای 1 و 5 و
قبــل از شــروع دمــای انتقــال شیشــه ای 74.4c   پایــدار اســت. شــروع دمــای 
انتقــال شیشــه ای C PVC°80 مــی باشــد و نقطــه ی  عطــف آن ) نقطــه 
حــد وســط( معمــوالً بــه عنــوان دمــای انتقالــی شیشــه ای C°85 مــی باشــد . 
  0/9 GPa 1/2 تــا GPa منحنــی همچنیــن حــدود 22٪کاهــش ســفتی از
در دمــای 70c را نشــان مــی دهــد. ایــن نشــان دهنــده مناســب بودن اســتفاده 

)TTS(5-3 انطباق زمان دما
ــرد  ــار عملک ــی رفت ــش بین ــرای پی ــا)TTS ( ب ــان- دم ــاق زم ــل انطب اص
ــه کار  ــتگاه DMA ب ــتفاده ازدس ــا اس ــا ب ــت ه ــدت کامپوزی ــی م طوالن
 TTS به عنــوان معادلــه) WLF(گرفتــه مــی شــود. مــدل ویلیــام لنــدن فــری
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت) در فرکانــس هــای1،5،10HZ (. جایــی کــه 
منحنــی اصلــی ایجــاد مــی شــود، عملکــرد در فرکانــس هــای اســتخراج 
شــده را نشــان مــی دهــد. شــکل 8 منحنــی اصلــی بــرای کامپوزیــت مــوز 

را در 50c  نشــان مــی دهــد.

از ایــن مــواد در دمــای باالتــر از 70c اســت. مقــدار  tan d)تانژانــت دلتــا( 
نســبت مــدول ویســکوز بــه االســتیک اســت و بنابرایــن یــک مقــدار بــرای 
ــت  ــاده را مــی دهــد. ویســکو االستیســیته کامپوزی ویســکو- االســتیکی م
ــر 1 در  ــا حداکث ــدار 0.1 از  C°70  ت ــا مق ــا  ب ــت دلت ــوزدر تانژان ذرات م

دمــای  C° 97  مشــهود اســت.

شــکل 7 منحنــی لولــه هــای PVC  یــک اینچــی را نشــان مــی دهــد کــه 
زیــر بــار دینامیکــی) بــدون فشــار( بــا افزایــش دمــا در فرکانــس هــای 1 و 5 
و Hz 10 و باالتــر از 60 درجــه ســانتی گــراد قبــل از شــروع دمــای انتقالــی 
ــاده  ــن م ــودن ای ــب ب ــن  مناس ــی همچنی ــن منحن ــت . ای ــدار اس 65.8c  پای

ــر ازc 60 نشــان مــی دهد.ماهیــت ویســکو االســتیک  ــرای دمــای باالت را ب
کامپوزیــت pvc در تانژانــت دلتــا مقــدار 0.1 از  C°60 تــا حداکثــر 1 در  

C°75   مشــهود اســت.

شکل ۷- منحنی تست DMA  برای لوله های pvc  یک اینچیشکل 6- منحنی تست DMA برای کامپوزیت ذرات موز

50cشکل 8 منحنی اصلی کامپوزیت ذرات موز در
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50c در pvc شکل ۹ منحنی اصلی لوله یک اینچی

شکل 10- کول- کول کامپوزیت ذرات موز در دمای انتقال شیشه ای

ــفتی  ــی س ــه منحن ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــد . ای ــام ش ــی    انج ــار خارج ــار و فش ــت ب ــون  تح آزم
ــن  ــه اســت . ای ــه 0.72Gpa )40٪ کاهــش در ســفتی حلقــه ای(کاهــش یافت کامپوزیــت را  بعــد از حــدود 32 ســال ب
ســفتی  بعــد از 126 ســال بــه Gpa 0/65 )45٪ کاهــش در ســفتی(کاهش یافــت. اگرچــه بــه نظــر مــی رســد کــه زمانــی 
ســفتی پاییــن تــر از دمــای50 درجــه ســانتیگراد بــه کار گرفتــه شــود باالتــر اســت. بــه طور مشــابه شــکل 9 منحنــی اصلی 
بــرای لولــه pvc یــک اینچــی در 50c بــا ســفتی کاهــش یافتــه بــه GPa 0/44)80٪ کاهــش در ســفتی( بعــد از 32 ســال 

اســتفاده را نشــان مــی دهد.ایــن ســفتی تــا Gpa 0/3)87٪کاهــش ســفتی(بعد از 126 ســال کاهــش مــی یابــد.

مقایســه ی نتایــج آزمــون نشــان مــی دهــد کــه کامپوزیــت عملکــرد دوره هــای طوالنــی مــدت بهتــری نســبت بــه لولــه 
هــای PVC یــک اینچــی دارد . کامپوزیــت از لحــاظ رئولوژیکــی ســاده اســت. نقــاط تجربــی بایــد بــه منحنــی پیوســته 

نزدیــک باشــد ) منحنــی بــدون خــط چیــن( همــان طــور کــه در شــکل 10 نشــان داده شــده اســت.

مقالهعلمی
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5-4 خزش
ــار  ــل رفت ــت، تحلی ــواد کامپوزی ــتیک م ــکو االس ــت ویس ــت ماهی ــه عل ب
ــه  ــت. نتیج ــی اس ــری حیات ــش ام ــزان کرن ــادل می ــی ، در درک تع خزش
ی آزمــون خــزش کامپوزیــت در 70 درجــه ســانتیگراد در شــکل 11 
ــی    ــار تنش ــه در ب ــرای 90 دقیق ــزش ب ــون خ ــت. آزم ــده اس ــان داده ش نش

 انجــام گرفــت . 

کرنــش بــزرگ عمــودی اولیــه بــه دلیــل بــار ثابــت اعمــال شــده اســت که 
بعــد از گذشــت 50 دقیقــه کاهــش مــی یابــد جایــی کــه میــزان کرنــش 
بســیار کــم مــی شــود بــه عنــوان تعــادل میــزان کرنــش شــناخته مــی شــود .  
ایــن مرحلــه ناحیــه خــزش ثانویــه اســت و بایــد بــه عنــوان قابلیــت تحمــل 

مــواد ویســکو االســتیک در نظــر گرفتــه شــود. در صــد کرنــش در طــول 
ایــن دوره و ایــن دمــا، 1٪ اســت.به طــور مشــابه شــکل12منحنی خــزش 
ــه را  ــدت 90 دقیق ــه م ــی در 70c  ب ــک اینچ ــی ی ــی وی س ــه پ ــرای لول ب
نشــان مــی دهــد. میــزان کرنــش در طــول دوره نســبتا ثابــت اســت)به طــور 
پیوســته کاهــش نمــی یابــد( و  بــه تعــادل نمــی رســد . ایــن نشــان مــی دهد 
کــه مــواد لولــه PVC یــک اینچــی در مقایســه بــا کامپوزیــت نمــی توانــد 
بــه عنــوان مــوادی بــا تحمــل بــار بــاال بــه خوبــی عمــل کنــد) در اســتفاده 
طوالنــی مــدت از بیــن مــی رود(و در همــان زمــان و همــان دمــا بــه تعــادل 
نمــی رســد. درصــد کرنــش  متناظــر مــواد لولــه PVC در طــول ایــن دوره 

3.38٪ اســت  .

5-5 مقایسه قیمت و تحلیل وزنی با مواد لوله

هزینــه و وزن در هــر متــر طــول از کامپوزیــت توســعه یافتــه بــا مــواد لولــه ای مرســوم PVC و فــوالد کربنــی مقایســه مــی شــود کــه در شــکل 12 نمایش 
داده شــده اســت . چگالــی فــوالد کربــن و PVC بــه ترتیــب 7/8و g/cm3 1/5 اســت.قیمت فیبرهــای کنفــی و کتانــی در هــر کیلوگــرم )0/37 – $0/31( 
معاملــه مــی شــود. بــا اســتفاده از  بــرآورد هزینــه هــای قیاســی بــه طــور مشــابه بــرای الیــاف ســاقه مــوز ، قیمــت اولیــه نســبت بــه ایــن محــدوده قیمــت در 
هــر کیلوگــرم تخمیــن زده شــده اســت. بنابرایــن میــزان هزینــه ی کمتــری تعییــن شــد و  بــا اضافــه کــردن هزینــه هــای ناشــی از آمــاده ســازی فیبرهــا ، 
هزینــه کلــی 0/8$ در هــر کیلوگــرم تعییــن شــد  کــه در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. هزینــه هــای تولیــددر هــر کیلوگــرم 0.5$ در نظــر گرفتــه شــد 
کــه شــامل ســود و مخــارج دیگــری ماننــد کارگــر ، بــرق و غیــره مــی شــود . هزینــه ی لولــه هــای PVC در هــر متــر m / 0/84$ بــرای mm 2/5  لولــه 

یــک اینچــی در نظــر گرفتــه شــد بنابرایــن بــه kg/ 2/6 $ در هــر کیلوگــرم تبدیــل شــد . 

شکل 11-منحنی خزش کامپوزیت ذرات موز شکل 12-منحنی خزش لوله pvc  یک اینچی

ــه طــور  )A53 ASTM( ب A  1.7 $ بــرآورد شــده اســت. فــوالد کربنــی گریــد/kg هزینــه فــوالد کربنــی در هــر کیلوگــرم وزن در بازارهــای جهانــی
گســترده ای در صنعــت نفــت بــرای انتقــال گاز ، آب و نفــت خــام اســتفاده مــی شــود کــه اســتحکام کششــی آن Mpa 331 را دارد.
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4- نتیجه گیری
کامپوزیــت بــا مــواد کــم هزینــه کــه در کل دارای وزن ســبک و خــواص مکانیکــی خوبــی هســتند، توســعه پیــدا کــرده اســت . خــواص مکانیکــی بهینــه 
8٪ و 72٪ و 20٪  در فرموالســیون بــه ترتیــب بــرای ذرات ســاقه مــوز) تقویــت کننــده( ، ماتــرس pvc  و خــاک کانــکارا) فیلر(مشــخص شــد و  دانســیته 

g/cm3 1.24 ، مــدول یانــگ Gpa 1/3 ، جــذب جزئــی آب 0/79 ٪ و  اســتحکام کششــی Mpa 42 را ارائــه مــی دهــد . 

آنالیز حرارتی) نمودارهای TGA – DTA( به صورت همزمان نشان می دهد که کامپوزیت تا دمای C°370 از لحاظ حرارتی ثابت است. 

منحنــی DMA نشــان مــی دهــد کــه کامپوزیــت نســبت بــه لولــه هــای PVC دمــای انتقــال شیشــه ای باالتــر وپایــداری مکانیکــی بهتــری در دمــای بــاال 
تحــت بارهــای مکانیکــی را نشــان مــی دهــد .  کامپوزیــت دمــای انتقــال شیشــه ای PVC را تــا C°12 تغییــر مــی دهــد. منحنــی خــزش نشــان مــی دهد که 
کامپوزیــت دارای پایــداری خزشــی بهتــری در دماهــای باالتــر نســبت بــه مــواد مرســوم لولــه ی PVC کــه تحــت بــار پایــدار قراردارنــد بنابرایــن قابلیــت 

تحمــل بــار مناســب تــری بــرای کاربردهــای لولــه دارد.

پیــش بینــی اســتفاده از عملکــرد TTS  طوالنــی مــدت در دمــای C°50 درجــه نشــان مــی دهــد کــه کامپوزیــت نســبت بــه لولــه ی PVC در طــول 
کارکــرد 126 ســاله عملکــرد طوالنــی مــدت بهتــری دارنــد .  بــه عــاوه کامپوزیــت نســبت بــه PVC در همــان دوره بهتــر عمــل مــی کننــد . کامپوزیت 
بــا فــوالد کربــن و مــواد PVC مقایســه شــد .صرفــه جویــی در وزن مــواد در هــر متــر طــول84٪ و 17٪زمانــی کــه کامپوزیــت اســت  وقتــی کــه بــا 
مــواد فــوالد کربنــی و پــی وی ســی مقایســه مــی شــود. بنابرایــن کامپوزیــت مــی توانــد مــوادی جایگزیــن بــرای  اســتفاده در کاربــرد لولــه کشــی باشــد.

لوله کامپوزیتی pvc  تقویت شده با ذرات ساقه موز 

شکل 13-قیمت، وزن در هر متر طول و دانسیته مواد لوله

وزن در هــر متــر بــه عنــوان جــرم مــواد لولــه ای در هــر واحــد طــول لولــه 
محاســبه می شــود .

 
 )4( اما  

  )R-r( = و ضخامت لوله )5(

  )6(

)7( بنابراین  

کــه R ، شــعاع بیرونــی ، r = شــعاع هــای درونــی ، t = ضخامــت لولــه 
و v = حجــم مــواد لولــه و l = طــول لولــه ، مقایســه وزن در هــر مترطــول 
در ضخامــت لولــه ی mm 3/5 بــرای ســه مــاده ی لولــه ای ســاخته شــده 

اســت کــه در شــکل 13 نشــان داده مــی شــود .

فــوالد کربنــی باالتریــن هزینــه و بیشــترین وزن در هــر طــول متــر را ایجــاد مــی کنــد 
ــز  ــی ذرات ری ــواد کامپوزیت ــی دارد. م ــب باالی ــل و نص ــای حم ــه ه ــن  هزین بنابرای
 pvc مــوزی شــکل کمتریــن وزن در هــر متــر و ارزان تریــن قیمــت را نســبت به مــواد
ارائــه مــی کنــد . وزن مــواد در مقایســه بــا مــواد pvc و لولــه هــای فــوالد کربنــی در 
ــی مــی  ــه جوی ــه شــکل کامپوزیــت اســت، صرف ــی کــه ب ــر 84٪ و 17٪ زمان هــر مت
شــود. قیمــت مــواد در هــر متــر طــول 83٪ و زمانــی کــه بــه شــکل کامپوزیــت اســت، 
42٪ در مقایســه بــا مــواد  pvc و فــوالد کرنــی صرفــه جویــی مــی شــود. نمونــه لولــه 
کامپوزیتــی بــا ابعــاد 25 میلیمتــر قطــر،4 میلیمتــر ضخامــت و 25 میلیمتــر طــول و وزن 

15 گــرم  تولیــد شــد.

مقالهعلمی
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یزد پلیمر واحد صنعتی سبز کشور شدلوله کامپوزیتی pvc  تقویت شده با ذرات ساقه موز 

شــرکت یــزد پلیمــر بــه عنــوان واحــد صنعتــی ســبز کشــور برگزیــده و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، شــرکت یــزد پلیمــر از اعضــای انجمــن تولیدکننــدگان 

لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین صنعــت ســبز کشــور شــد.
تندیــس صنعــت ســبز کشــور هــر ســاله بــه تعــداد محــدودی از شــرکت هــا و ســازمان هایــی کــه فعالیــت هــای 
موثــر و مســتمر در زمینــه محیــط زیســت، عــدم آالیندگــی، افزایــش بهــره وری انــرژی و کاهــش آالینده هــا را 

داشــته باشــند، اهــدا مــی شــود. 
انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی ایــن موفقیــت را بــه مدیریــت و پرســنل پر تاش شــرکت 

یزدپلیمــر تبریــرک عــرض مــی کند.
همچنیــن در همایــش تقدیــر از صــادر کننــدگان برتــر صنایــع کوچــک و متوســط کل کشــور کــه بــا حضــور 

وزیــر صنعــت معــدن تجــارت برگــزر شــد شــرکت یزدپلیمــر در ایــن بخــش مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
ایــن همایــش کــه روز چهارشــنبه 2 اســفند 1396 در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار شــد از 31 واحد 

برتــر صادرکننــده در حــوزه صنایــع کوچــک تقدیــر بــه عمــل آمد.
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 Italian Plastic Machinery (IPM) 
 لوله و برشکشش آالت نیماش

 وطخطدستی تولید تجهیزات پایین  در سال تجربه 30 بیش از بابه عنوان یک شرکت بین المللی پیشرو ایتالیا  IPMدر راستای معرفی محصوالت شرکت 
 .می پردازیم هالوله  کشش و برش آالتنیماش، به معرفی پالستیکی هایاکستروژن لوله

 mm 2000تا  16 زیاز سا PVC ،PP ،PEبرش انواع لوله  یمختلف برا برش یدستگاه ها IPMشرکت  
امکان  ازیبا انواع خطوط اکستروژن هماهنگ شوند و در صورت ن توانندیها مدستگاه نی. ادینمایم دیرا تول

و بدون گرد  زیکامال تم یبرش یها براوجود دارد. دستگاه میهمزمان لوله با عمق قابل تنظ یزنبرش و پخ
و یا  (planetary) برش غهیتبا  برش ستمی، سPPو  PE یاند. در مورد لوله هاشده یطراح تراشه ایو غبار 

 نیبدون گرد و غبار و تراشه و سر و صدا را تضم دیبدون برداشتن براده، تول  (pizza cut)دیسک خنثی 
و  سکیمجهز به د (satellite) یاارهیاره س یهاستمی، سسخت PPو  PVC یبرش لوله ها یبرا. دینمایم

در صورت  .گرددیارائه م یصوت قیو عا براده فرز به همراه دستگاه مکش
استفاده  الکتریکیحرکت سیستم پنوماتیک در کالسکه برش از  استانداردنیاز می توان به جای سیستم حرکت 

تولید  برای .نمایدممکن میمتر  3حداقل طول حدود  لوله بابرش را برای   m/min 40تا سرعت خط  نمود که
 برش لوله برنامه ریزی امکان TAVبا استفاده از سیستم  ،متنوعبا طولهای  (PP, PVC)لوله های ساختمانی 

های دارای دو ارهگردد. اکستروژن فراهم می بدون کاهش سرعت خط طول مختلف( 6)تا طولهای کوتاه  در
طراحی  )تا دو برابر( با سرعت بسیار باال کوتاه اریبسبا طولهای  یبرش لوله ها یبرا ژهیبه وکالسکه برش 

و تنظیم  صیتشخسیستم با  تیکاروگ یمناسب جهت برش لوله ها یهادستگاه IPMشرکت  نیهمچن اند.شده
 .دهدیرا ارائه م محل برش

 تولید در با قابلیت هماهنگ شدن با انواع خطوط اکستروژن IPMشرکت  (Haul-off) کشنده دستگاه های 
با  مختلفکشنده  یدستگاه ها به کار می روند. mm 2000تا  16و ... از سایز  PVC ،PP ،PEلوله های انواع 

اند. در این سری د سایزهای متفاوت لوله طراحی شدهبرای تولی)فک کشنده( زنجیره کاترپیالر  16تا  2دارا بودن 
 ندمجهز شده ا موتور مجزاهر یک از زنجیره های کاترپیالر به یک  کاهش فرسایش دستگاهاز کشنده ها برای 

که کارکرد مطمئن و کمترین نیاز به تعمیرات را تضمین می کند. برای دستیابی به ماکزیمم نیروی کشش در 
 از کیهر  کنترل تنش کیاتومات ستمیس. کمترین فشار، طول زنجیره های کاترپیالر افزایش داده شده است

 میهرگونه تنظ بدونکند و  یرا کنترل م رهیتنش زنج ا،هرهیزنج
برای استفاده در  TRCسری کشنده  یدستگاه ها .دهدقرار می کردمطلوب کار طیشرا ، آنها را دریدست

 طراحی شده اند.  کاروگیتلوله های خطوط تولید 

 یارشته دو ای رشته تک یکیپالست یخطوط اکستروژن لوله ها یبرا کشش و برش یبیترک یهادستگاه
ترکیبی  هااین دستگاه .هستندقابل ارائه  mm 125 زیتا سا  (هر خط لوله ی)با سرعت اکستروژن مستقل برا

 .کننداستفاده میمشترک افزار کابینت الکتریکی و نرم که از هستندو برش در یک فریم کشش از دو دستگاه 

شوند.  یعرضه م CEانطباق  دییتا یهمراه با گواهباشند و  یماروپا  CE استاندارد عالمت یدارا IPM ینهایتمام ماش
 .اندشده زیاروپا تجه یتیامن نینبا توجه به قوا یتیو امن یحفاظت زاتیتجه یدستگاه ها به تمام نیا

ما ، لطفا با باشیدمی( در مورد این دستگاه پیشنهاد قیمتدر صورتی که مایل به دریافت اطالعات بیشتر )اطالعات فنی یا 
 مپاسخگو باشیکه درخواست شما را در کوتاهترین زمان ممکن  بودخوشحال خواهیم بسیار حاصل فرمایید.  تماس

)www.abfco.ir(.  

PATENTED 
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T       he pressure test pressure of PVC pipe fittings should be 1.5 times of the working pres-
sure of the piping system, but it shall not be less than 0.60MPa. And before the water 

pressure test, safety and effective fixing and protection measures should be taken for the 
pressure test pipes. PVC pipe fittings for hydrostatic test steps in turn are: the end of the 
pressure test pipe plugging, slow water injection, while the gas pipeline excluded; water 
wicked after inspection is necessary; the system should be slow slow increase pressure, 
pay attention to Step-up time shall not be less than 10 minutes; After the pressure to the 
specified test pressure, stop the pressure, the regulator for 1 hour, and observe the joint 
part of the water leakage phenomenon; and then pressure to the required test pressure 
to eliminate pipe Water pressure, the pipe volume expansion of the pressure test results 
interference. Also note that pipes and fittings should be kept out of contact with thinner, 
solvent based adhesives, organic solvents, lubricants, bleaches, oxides, pipe sealants, or 
hydrocarbon cleaners.

NEWS

System pressure test procedure 
for PVC pipe fittings

http://www.hj-plastics.com/
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First, PVC resin is the basic raw material for the production of rigid 
pipe. In general, the raw materials for the production of water sup-

ply pipe, to use the health, environmental protection, high-quality PVC 
resin; and for the production of high voltage wire, cable pipe materials, 
as long as the choice of impurities containing a certain level of second-
ary PVC resin can It's

Second, pvc pipe raw materials can not be separated using a certain 
stabilizer. PVC pipe production now commonly used stabilizer, there 

are two main:

  A, heavy metal-containing stabilizer. These heavy metals for pipe stabi-
lizers, because of the user's human body, more or less will cause some 
harm, so PVC plastic pipe production process standards, in which the 
content of heavy metal stabilizer, can not exceed one percent;

  B , the use of complex heavy metals, such as composite lead, composite 
tin, composite rare earth as a stabilizer. This compound stabilizer on 
human injury is relatively small, it is often used in the manufacture of 
water supply pipe above.

PVC pipe
production of
raw materials
and formulations

NEWS

Because of the design of industrial buildings, PVC rigid pipe used in large quantities, 
so specialized in the production of PVC plastic pipe manufacturers are more and 
more. Because of this,PVC pipe raw materials and formulations, is now no secret 
in the industry. With everyone to understand below, PVC pipe raw materials and 
formulations have what?

Third, in addition to resins and sta-
bilizers, pvc pipe raw materials 

also need some filler and modifier. 
The purpose of adding filler is to re-
duce the cost of pipe manufacturing; 
add modifier, is to increase the qual-
ity of the pipe. For example, the ap-
propriate increase in white dye, can 
make a significant improvement in 
the appearance of the pipe; and ap-
propriate increase in impact modifi-
er, can greatly increase the pipe im-
pact resistance and toughness.

http://www.hj-plastics.com/
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PVC pipe, which, by virtue of its own 
various advantages, such as its high 
corrosion resistance, light weight, 

but also very safe and convenient, it has 
been received by fellow engineering col-
leagues alike and favor . At the same time, 
with the rapid economic development in 
our country and the promotion of a series 
of policies, the PVC pipeline in our country 
has developed very rapidly.

So how to produce such a safe and con-
venient pipe it? This involves a pvc pipe-
line industry chain problem. This industry 
chain includes spray cooling water tank, 
parallel twin-screw extruder, pipe mold, 
conical twin-screw extruder, PVC pipe siz-
ing tank, traction machine, turning table 
and cutting machine etc. .

Among them, you want to quickly pro-
duce pvc pipe sizing kits, need to be based 
on different plastic to determine the shape.
According to its characteristics can be di-
vided into disc type, spiral groove type and 
water curtain direct cooling, etc., we can 
use in accordance with the size of the di-
ameter of the product structure of different 
materials produced by the shape and speed 
of production to achieve the best Product 

appearance and production efficiency. PVC 
pipe sizing sleeve inside a disc-type sizing 
sleeve, sizing sleeve is mainly used for raw 
materials thick and high-speed traction situ-
ation, the use of this can reduce sizing sleeve 
and PVC pipe direct contact area, through 
The method also reduces drag and friction 
more effectively while preventing the mate-
rial from sticking in the first place.

How to correctly 
select pvc pipe 
sizing sleeve

NEWS

http://www.hj-plastics.com/
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PVC-U pipeline repair methods 
of water leakag

1, The pipe is damaged in large areas need to replace the entire 
section of pipe, double socket (live pipe fittings) can be used to con-
nect the replacement pipe. This method should pay attention to the 
construction of the pipe beveling to form beveling, and the original 
pipe and insert the pipe end of pipe to be inserted into the length of 
the marking line.

2, Fill the adhesive method is mainly for the pipe through the hole 
and leakage joints situation. Select the same diameter pipe length of 
about 15 ~ 20cm, cut it longitudinally, according to the adhesive joint 
procedure to be the inner surface of the pipe and pipe to be comple-
menting the surface of the hair, glue after the leak tight place can be 
set.

3, FRP method is to use epoxy resin curing agent dubbed the resin 
solution, impregnated with glass fiber cloth resin solution and then 
evenly wrapped in the pipe or joint leakage, after the glass fiber 
reinforced plastic can be trapped trap. When conditions may also 
be in the leakage point plus stainless steel clamp to clamp the glass 
fiber cloth.

According to the water leakage, PVC-U pipeline maintenance can 
be used for pipe replacement, fill cement, FRP and welding methods 
such as repair:

http://www.hj-plastics.com/
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How to avoid PVC-U tube caused by 
thermal expansion and contraction 
of the fault

PVC-U pipe thermal expansion coefficient of 
0.07mm / (m · °C), larger than the traditional 
pipe. Therefore, we should pay attention to 

the longitudinal deformation caused by the tempera-
ture difference, especially the surface water as the 
water supply system.

   As the rubber ring connecting pipe interface with 
scalability, may not consider this issue, but for the 
adhesive pipe connection, especially bright pipe, 

because the interface after bonding is rigid, can not 
expand and contract, if no expansion joints, The huge 
stress caused by expansion or contraction will act on 
the pipe itself or on the pipe. After calculation, for 75 
~ 200mm diameter water pipe, negative temperature 
difference of 12 ~ 15 °C makes the pipe subjected to 
longitudinal tensile stress which is equivalent to the 
inner water pressure of 1.18 ~ 3.04MPa in the pipe, 
which is very large stress, , The correct approach is 
to add in the design of flexible joints. The number of 
telescopic sections should be calculated according to 
the closed temperature difference in pipeline opera-
tion using the following formula.

ΔL = 0.07 L · Δt

Where: ΔL-longitudinal deformation due to tem-
perature difference, mm

0.07-PVC-U pipe linear expansion coefficient (mm / 
m · °C)

L-pipeline length, m

Δt-laying and use of medium temperature differ-
ence between inside and outside, °C

In general, the telescopic section of the distance 
should not be greater than 150 meters, the amount 
of expansion should not be less than 12cm, when the 
telescopic tube is small, the number of expansion 
joints should be added. It is noteworthy that the con-
nection to the flanged stubs should be made with a 
flexible connection because PVC-U flanges are the 
most easily damaged by longitudinal tension among 
the numerous PVC-U fittings.

http://www.hj-plastics.com/
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Why PVC pipe will be widely used

NEWS

PVC products are widely used due to its good 
performance, as well as its economy and envi-
ronmental protection.

The fact that PVC products do have the right proper-
ties makes them the material of choice in many areas 
and applications of our modern society. PVC-U pipe 
strength is very high, its minimum required strength 
(MRS) reached 25MPa, while the polyolefin pipe rel-
atively high grade PE100 MRS value is only 10MPa, 
PVC-U pipe is 2.5 times its.

Another reason that PVC products are selected for 
competition with other materials is that it is the most 
cost-effective. Since most of the plastic (resin) is made 
of petroleum, the price of the resin depends on the 
price of petroleum. In particular, the plastic variety 
that consumes a large amount of ethylene in produc-
tion (producing 1 kg of polyethylene consumes 1 kg 
of ethylene and produces 1 kg of polychlor Ethylene 
needs 0.43 kg of ethylene), and as the price of oil con-
tinues to rise, its resin prices have remained high for 
quite some time. PVC, which uses coal as its raw ma-
terial, is less affected by high oil prices and remains 
at a relatively low price, thus enhancing its compet-
itiveness.

Another reason why PVC products last, because it 
is an eco-friendly product. It is well known that the 
production of caustic soda is the basis of the chemi-
cal industry. For our country alone, 9 million tons of 
caustic soda are produced each year. A large amount 
of chlorine gas is produced during the manufacture 
of caustic soda by electrolysis of salt. Chlorine gas is a 
poisonous, harmful and irritating gas. If it is inadver-
tently leaked into the atmosphere, air, the environ-
ment and the surrounding organisms can cause se-
rious Therefore, it is necessary to digest the chlorine 
gas generated, and the production of polyvinyl chlo-
ride resin is the best way to consume a large amount 
of chlorine. Therefore, from the perspective of the 
country's macroeconomic policies and environmen-
tal protection, PVC is an environmentally-friendly 
product that the country is making efforts to develop 
and protect.

http://www.hj-plastics.com/
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How Sustainable are
PVC Water Pipes Over 100 Years?

New study measures the cra-
dle-to-grave life of commonly 
used drinking water and sewer 
pipe materials over a century 
old 

The first of its kind comprehensive environmental and 
performance review of water and sewer pipes in North 
America has been released by the Uni-Bell PVC Pipe As-

sociation (PVCPA), which covers U.S. and Canadian manufac-
turers of PVC pipe. 

The study uses life cycle assessment methodology to eval-
uate the cradle-to-grave sustainability of commonly used 
drinking water and sewer pipe materials, which includes 
polyvinylchloride (PVC), concrete, ductile iron, and high den-
sity polyethylene pipes—over a 100-year service period.

http://www.hj-plastics.com/
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The report consists of data points and analysis that 
facility managers and utility professionals can use to 
develop asset management plans and life cycle cost 
assessments for water and sewer piping. It can also 
help to minimize water quality risks and reduce oper-
ations, maintenance and repair costs. 

More than 200 sources and studies were examined 
to provide the most up-to-date and thorough industry 
review of the health, safety, performance characteris-
tics, and sustainability attributes of the different pipe 
materials available.    

The peer¬-reviewed report also examines other pipe 
products based on durability, performance and envi-
ronmental data and statistics when available

“This study provides critical information for federal, 
state and local policy makers as they look to modern 
piping materials to help rebuild the nation’s crum-
bling underground infrastructure. Clean water was 
identified as a high priority by President Trump and 
this report confirms that safer, more cost-effective and 
more durable PVC pipe is key to upgrading America’s 
drinking water and wastewater systems,” says PVCPA 
Executive Director Bruce Hollands.

NEWS

Key findings from the study 
include:

• When evaluating the sustainability 
of piping products for life cycle de-
sign, it is important to understand 
and review the life cycle impacts 
of all materials used in the piping 
system, including replacements, 
support materials, corrosion mitiga-
tion, maintenance efforts and water 
quality treatments required during 
the service life of pipes.

• PVC does not serve as nutrient for 
bacterial growth and pathogens.

• Keeping pipes in use past their 
useful service lives results in higher 
operating and maintenance costs. 
Internal pipe wall degradation may 
begin almost immediately after duc-
tile iron and concrete pipes are in-
stalled.

• Traditional definitions of pipe ser-
vice life should be re-evaluated. For 
much of the time that iron and con-
crete pipes are considered “in ser-
vice,” they in fact are not, since they 
often do not perform as designed. 
For a good portion of the time they 
are in use, iron and concrete pipes 
are prone to breaks, water loss and 
water quality issues, as well as high-
er maintenance and operating costs 
due to corrosion, which significantly 
affects pumping efficiency.

• Metallic and concrete pipes require 
chemical additives (phosphates) in 
the drinking water to help reduce 
pipe wall corrosion. Phosphates in-
crease the chances of bio-growth 
(such as algae blooms) in drinking 
water sources, lakes and rivers.

• Ductile iron pipe produces up to 
nine times more carbon emissions 

during raw materials processing, 
manufacturing, transportation and 
installation than equivalent PVC 
pipe.

• The energy required to pump wa-
ter through PVC pipe over a 100-
year design life remains constant 
because its smooth walls do not 
roughen over time. This generates 
overall life cycle cost savings com-
pared to ductile iron and concrete 
pipes that require more pumping 
energy over time due to corrosion, 
leaks and internal degradation.

• Corrosive soils affect 75% of wa-
ter utilities. The durability and cor-
rosion resistance of a pipe greatly 
affects life cycle impacts. Ductile 
iron pipe may last as little as 11-14 
years in moderately corrosive soils, 
requiring numerous replacements 
over 100 years.

“The PVC pipe industry is the only pipe material that has transparently reported their 
sustainability and environmental impacts,” says SSC President Tad Radzinski. “This 
is welcome information for both policy makers and utility professionals to make fully 
informed decisions in their efforts to improve underground infrastructure with sus-
tainable products.”
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Shanghai, China – March 24, 
2016 – BASF will launch two 
new specialized liquid anti-
oxidants that improve the 
efficiency of polymerization 
in rubber and PVC, offering 
greater freedom of design for 
products made of these ma-
terials.

Irgastab® IS 6113L is a brand new high performance liquid antioxidant with a low melting point for synthetic 
rubber, particularly for BR (butadiene rubber) and SBR (styrene butadiene rubber) with end applications dom-

inated by tires, shoes, gloves, conveyor and other rubber articles. The additive imparts good stability on color 
and mooney viscosity to the raw rubber. It effectively contributes to easy handling during operation, due to its 
low melting point.

 Irgastab IS 3026L is a new emulsion antioxidant particularly recommended for the stabilization of PVC polym-
erization. The additive balances chain stopping efficiency and thermal stabilization.  It is a cost effective solu-

tion that improves the quality of PVC during polymerization process by its excellent thermal stability, uniform 
dispersion and easy dosing features. Furthermore, due to its high efficiency, Irgastab IS 3026L can be added at 
low concentration levels of about 0.03–0.08 %.  It can be used in rigid PVC articles like windows, pipes, panels and 
flexible articles including PVC synthetic leather, tarpaulin, and tents.

BASF Plastic Additives launches new specialized anti-

oxidants Irgastab® IS 6113L and Irgastab IS 3026L for 

Rubber and PVC to polymerize more efficiently

• Irgastab IS 6113L and Irgastab IS 3026L help 

improve polymerization efficiency

• Enhances freedom of design for plastic prod-

ucts made of rubber or PVC (Polyvinyl Chloride)

• BASF at CHINAPLAS 2016: Design x Innovation – 

Booth B41 in Hall N1, Shanghai New Internation-

al Expo Centre (Pudong), April 25-28, 2016  

NEWS

http://www.hj-plastics.com/
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Upstream view: Westfall's Low Headloss Pipe 
Mixer 3050 with 3D printed vanes attached 
to the 3D printed pipe. The insert is then 

glued inside a PVC pipe. The angled edge of the vanes 
resists fouling so that the mixer requires no mainte-
nance.

A manufacturer of pipeline system components in 
Rhode Island has harnessed 3D printing technology 
to produce small size Static Mixers.

Westfall Manufacturing turned to 3D printing after 
customer-demand for the company’s Low Headloss 
Pipe Static Mixer 3050 in the 1” to 5” range. This is 
typically too small for custom fabrication with fibre-
glass or stainless steel to be achieved cost effectively. 
Westfall has been printing the patented mixer out of 
durable nylon, before gluing it into a PVC pipe.

The Low Headloss Pipe Static Mixer 3050 is designed 
to limit the resistance to flow in piping systems. This 
resistance, called headloss, is said to be reduced by 
two to four times in the Ultra Low Headloss Pipe 

Mixer 3050 model thanks to four tapered and curved 
vanes. These vanes are designed with precise geom-
etry and are welded around the pipe interior, invert-
ing flow to rapidly mix liquids or gases. Mixers of this 
kind can offer an important solution for municipal 
and industrial water and wastewater treatments, oil, 
gas, natural gas, propane and biofuel processors.

Westfall engineers knew that the performance of its 
Pipe Static Mixer 3050 could be maintained as long 
as the geometry of the vanes remained the same, and 
so had no hesitation implementing 3D printing. The 
durable nylon inserts can withstand steady exposure 
to harsh chemicals from caustics to gas and oil, per 
Westfall Manufacturing. These inserts, in addition 
to nylon, can be printed in such materials as Kynar 
and stainless steel. Westfall says its adoption of 3D 
printing has enhanced its manufacturing capabilities 
and now means customers can order Static Mixers in 
smaller sizes and benefit from a quicker and cost-ef-
fective delivery.

3D printing en-
ables production 
of small size pip-
ing system com-
ponents

NEWS

http://www.hj-plastics.com/
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PVC foam as
structural element 
replacing  wood 
frames in caravan 
industry

For caravans, a newly developed foamed 
PVC compound replaces the lattice wood-

en strip inside the sandwich panel. Replacing 
the wooden strips with plastic slats seems an 
excellent solution for many camper builders, 
as the PVC resists water infiltration which can 
in the long run cause wood to rot. Fainplast 
teamed up with profiles producer Komplast to 
create the new product, which also offers bet-
ter durability and excellent flame retardant 
qualities compared to wood.

NEWS

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/
innovation/pvc-foam-as-structural-element-replac-
ing-wood-frames-in-caravan-industry/
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PVC-O pipe specialist Molecor of Spain has begun 
production in Paraguay, with a manufacturing 

partner.

The company has teamed up with Grupo Titan to cre-
ate a plant in Villa Elisa. The plant, which cost $6m to 
build, will have an initial annual production capacity 
of 3,000 tonnes –equivalent to 850km of pipe. The pipe 
will be used mainly for completion of the aqueduct 
for the Chaco project – which will deliver drinking 
water to around 70,000 people living in three cities 

NEWS

PVC-O
 for Paraguay

and more than 80 indigenous villages.The plant will 
use Molecor’s molecular orientation technology (or 
Tom) to produce the pipes.

The plant will have an initial capacity of 
3,000 tonnes/year

SOURCE: PIPE AND PROFILE EXTRUTION MAGAZINE
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Aliaxis developed the Chutunic HRB as a quieter PVC-U adaptable branch pipe element 
which, combined with helicoïdally profiled pipe parts, optimizes the flow of soil and 
waste through single stacks for high rise buildings (HRBs). By maximising the water flow 

rates in soil and waste stacks, Aliaxis made it possible to discharge the waste waters of all the 
appliances of a high rises buildings into a single D100/110mm stack. The PVC-U characteristics 
of fire performance, acoustic performance and cold welding properties make this branch pipe 
element a very useful product for the construction industry.

Quieter Chutunic
 branch pipe for high-rise buildings

NEWS

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/inno-
vation/shhhh-quieter-chutunic-branch-pipe-for-high-
rise-buildings/
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http://inovynawards.com/projects/awards-2016/
innovation/pvc-compound-with-thermoplastic-res-
ins-with-improved-abrasion-properties/

PVC compound 
with
 thermoplastic 
resins with
improved 
abrasion
properties

Developed for a customer in the furniture industry to 
make profiles for closets, the new PVC compound is less 
costly since it is blended with a thermoplastic resinthat 

allows co-extrusion. Such a process is required by the industry 
to have profiles which have a soft product on a rigid one, giv-
ing it enhanced mechanical properties compared to PVC alone. 
The new compound demonstrates that PVC is a highly versatile 
material which can be mixed with other thermoplastic resins to 
produce compounds with a variety of mixed features.
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PVC pipes show a much 
lower failure rate

The Utah State University examined the 
sustainability of water pipes in Canada 
and the United States. And guess what? 

PVC water pipes break less often than water 
pipes made from other materials.

  Source: PVC4 pipes leaflet September 2017 & 
“Water Main Break Rates in the U.S and Cana-
da: A Comprehensive Study, April 2012,” Utah 
State University, Buried Structures Laboratory

Operating theatres and other hygienic 
risk areas need antibacterial, fire-re-
sistant material to ensure the safety 

of the patient and medical staff alike. TroB-
loc®M-F30 is Roechlin’s newly developed PVC 
sheeting, treated with a special surface, com-
bining the well-known properties of vinyl with 
new characteristics not found in other prod-
ucts. TroBloc®M-F30 helps prevent health 
risks in medical areas, reactive against staph 
infection such as MRSA.

http://inovynawards.com/projects/awards-2016/
innovation/antibacterial-pvc-based-hybrid-materi-
al-for-medical-use/

Antibacterial, PVC-based hybrid 
material for medical use




