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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

و اكنون....
دوازده ماه از آغاز بي صداي سال ١٣٩٩ گذشته است و ما هنوز در پي گمشده هاي سالهاي بي 
تكرار خود سرگردانیم! انگار كه انكار ويروس منحوس كرونا در قم و عادي بودن جريان زندگي در اين 
شهر پرتردد همین ديروز بود! شنبه اي قرار بود بیايد و همه چیز به روال عادي خود برگردد، از آن روز 
بیش از ٥٠ شنبه ي ديگر آمد اما آن روز موعود باز نیامد! سالهاست ما منتظر شنبه اي هستیم تا شايد 
امیدمان به زندگي و نور بیشتر گردد ولي افسوس كه جز افسوس روزي نیامد! از همان شنبه اي كه 
قرار بود بیايد، در خوشبینانه ترين حالت  بیش از ٥٩ هزار نفر از عزيزان مردم زير خروارها خاك دفن 

شدند و دل هیچ مسوولي به درد نیامد.
از همان شنبه صدها هزار دانش آموز در كشوري بر گنج نشسته از تحصیل بازماندند و خواب هیچ 
كس آشفته نشد! چندين دانش آموز نوجوان و كودك خردسال از غم نداشتن حداقل امكانات تحصیل 

مجازي خودكشي كردند و هیچ وزيري استعفا نكرد! 
از همان شنبه میلیونها كودك خوابیده بر زمین هاي سرشار از گنج اين سرزمین، گرسنه خوابیدند 

و هیچ مسوولي بیدار نشد!
هزاران پرستار كارآزموده راه رهايي يافتند و رفتند تا زندگي را در گوشه ي ديگري از دنیا كه انسان 

حرمت دارد، تجربه كنند و كسي در نبودشان گريه نكرد!!
از همان شنبه كه نمي دانم در كدامین صفحه ي  اين تاريخ پنهان شده است ، درد ما هزاران برابر 

شده است و هیچ طبیبي بر سر بالین مان نیامد!!
كشوري كه به تمدن هزاران ساله اش مي بالد اكنون در آخر دنیا منتظر مانده است تا شايد شنبه 

بیايد!!
 افسوس كه هنوز هم باور نداريم كه چه گذشت!

آغـازبـيصـداي
سـال١٣٩٩
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پتروشیمی آبادان اولین و قدیمی ترین پتروشیمی ایران با بیش 
از ۵۰ سال سابقه تولید هم اکنون زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو و 
شستا بوده که متعلق به وزارت رفاه است.  گزارش بازدید ۲۵ بهمن 

۱۳۹۹ از این مجتمع پتروشیمی را در ادامه می خوانید. 
قسمت عمده خوراک این پتروشیمی توسط دو خط ۶ اینچ از 
پاالیشگاه آبادان که در جوار این پتروشیمی است تامین می شود 
که در واقع هدف اولیه از تاسیس این پتروشیمی استفاده از این 
خوراک و جلوگیری از سوزاندن آن بوده است.هم اکنون دو خط 
تولید پی وی سی که با اصطالح قدیم و جدید از آنها یاد می شود در 
پتروشیمی آبادان مشغول بکار است که عالوه بر پی وی سی سایر 
مواد حاصل از فرآیند مانند آب ژاول نیز تولید می نماید. زنجیره 
کامل تولید پی وی سی یعنی از صفر تا صد در این مجموعه مستقر 
شده است و در صورت تامین خوراک و افزودنی های الزم و کارکرد 
هر دو خط، این پتروشیمی توان تولید ۱۱۰ هزار تن پی وی سی در 
سال را دارد.با آتش سوزی واحد ۶۰۰ در سال ۹۷ که وظیفه تبدیل 
EDC به VCM را دارد عمال قلب این پتروشیمی از کار افتاد و پروسه 

تولید با توقف مواجه شد که هم اکنون با استفاده از توان داخل این 

واحد مجددا راه اندازی و شروع بکار کرده است.
پتروشیمی آبادان در طول سالیان گذشته دچار مشکالتی شده 
فعلی  مدیریت  به  زیادی  هزینه های سربار  اکنون   است که هم 
تحمیل کرده است مدیریت فعلی که از بدنه این پتروشیمی هستند 
با رویکردی مثبت در حال رفع مشکالت و بروز رسانی و توسعه 

پتروشیمی هستند.
عمده مشکالت کیفی در خط قدیم یا شماره یک موجود دارد 
به طوریکه به گواه اظهارات مصرف کنندگان و مشتریانی که مواد 
اولیه خط جدید یا ۲ مانند S۶۵ یا  S۷۰ را مصرف کرده اند از 

کیفیت و بسته بندی این محصوالت راضی هستند.
اما مشكالت خط قديم يا ۲ چیست؟

خط قدیم از ترکیب ۱۶ راکتور ۳.۵ تنی تشکیل شده است . 
تزریق   VCM راکتور ها  این  به   VCM به   EDC تبدیل  از  پس 
می شود و خروجی دوغ آب پی وی سی است که دوغ آب به داخل 
خشک کن هدایت می شود و پس از خشک شدن به واحد بسته 
بندی منتقل می شود. عمده مشکل خط ۱ رطوبت بیش از حد 
محصول بود که بر اساس استاندارد مواد خروجی از خشک کن 

گـزارشبـازدیـداز
نخستـینپتروشیـمیایـران

بنا به دعوت مديريت پتروشیمی آبادان؛ آقايان عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مديره انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، محمدحسن خرزای و منصور قديمی اعضای هیئت مديره انجمن برای بازديد از اين پتروشیمی، روز شنبه ۲٥ 
بهمن ١٣٩٩ به آبادان سفر كردند.صبحانه كاری ريیس انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی با خانم طهماسبی ريیس دفتر 
توسعه صنايع پايین دست، از جمله برنامه های اين سفر بود كه در اين نشست درباره وضعیت مواد اولیه پی وی سی، 
بحث و گفت و گو شد.يكی از اهداف اين بازديد پیگیری وعده بهبود كیفیت PVC-S57 توسط پتروشیمی آبادان است 
كه قرار بود تا روز ۲٥ بهمن نواقص آن مرتفع شود.همچنین آقای مجید كرباسی زاده از اعضای انجمن در اين بازديد 

حضور داشت. گزارشی را كه در ادامه می خوانید توسط ايشان تهیه شده است.

پتروشیمیآباداندر
طولسالیانگذشته
دچارمشکالتیشده
استکههماکنون
هزینههایسربار
زیادیبهمدیریت
فعلیتحمیلکرده

است
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حداکثر باید ۷/۰درصد رطوبت داشته باشد تا پس از انتقال به واحد 
بسته بندی و قبل از شرینگ پالت این مقدار به زیر ۴/۰درصد برسد 
که متاسفانه این مقدار حدود ۱ تا ۲ درصد بوده است.برای حل 
موضوع در یکماه اخیر اتاق پیش گرمی در کنار خشک کن ساخته 
شده همچنین دستگاه تزریق بخار گرم بر روی سیستم انتقال تعبیه 
شده تا دوغ آب پی وی سی در مدت زمان کوتاه تری خشک شود.

همچنین واحد کنترل کیفیت مجتمع با توان و اختیارات اجرایی 
بیشتر تشکیل شده تا از بسته بندی محصول با درصد رطوبت بیش 
از ۴/۰ درصد جلوگیری نماید.مشکل دیگر خط قدیم بسته بندی 
دستی  و نوسان وزن در کیسه های تحویلی بوده است که با توجه به 
خریداری خط اتوماتیک بسته بندی در سالیان گذشته که به علت 
پاره ای از مسائل هنوز راه اندازی نشده بود با توجه به اعتراضات 
موجود بنا به اظهارات مدیران پتروشیمی راه اندازی این خط در حال 
انجام است و با تکمیل فرایند و راه اندازی کمپرسور هوای خط، 
بسته بندی اتوماتیک  با تلرانس وزن پایین تا ۱۵ روز آینده شروع 
بکار خواهد کرد.در این بازدید همچنین در رابطه با سایر مشکالت 
 S۵۷ کیفی مانند تفاوت رنگ )زرد بودن مواد( و یا مش بندی گرید

تذکراتی داده شد.
پتروشیمی بود  به  پرسنل  تعصب  و  ِعرق  دیگر  مثبت   نکته 
تغییرات  داشتند  عالقه  واحد ها  در   حاضر  پرسنل  که  به طوری 
انجام شده را با جزییات توضیح داده و از پتروشیمی  و محصولشان 
دفاع کنند.بهرحال مدیران پتروشیمی قول دادند در یک بازه کوتاه 
کلیه مشکالت کیفی مرتفع گردد و محصول با کیفیتی استاندارد 
تحویل خریداران نمایند. از دیگر مسائل مورد بحث ظرفیت ۲۰ تنی  
عرضه های پتروشیمی در بورس بود که نسبت به افزایش آن به ۲۲ 
یا ۲۲.۵ تن پیشنهاد داده شد و مورد استقبال دو طرف قرار گرفت 
که عالوه بر کاهش هزینه حمل برای مشتریان باعث افزایش فروش 

و کاهش هزینه های بسته بندی برای پتروشیمی میگردد.
در پایان باید از مدیران محترم دفتر توسعه صنایع پایین دست 
سرکار خانم طهماسبی و جناب آقای منصوری پور و مدیر بازرگانی 
پتروشیمی جناب دکتر هادی زاده و مدیر مجتمع جناب خیرآبادی 
تشکر نمایم ضمنا مدیر عامل مجتمع جناب مهندس علوی به علت 
ابتال به بیماری کرونا در بستر بیماری بودند که برای ایشان آرزوی 

سالمتی مینماییم.

مدیران
پتروشیمیقولدادند
دریکبازهکوتاهکلیه
مشکالتکیفیمرتفع
گرددومحصولبا
کیفیتیاستاندارد
تحویلخریداران
نمایند
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حضور در این جلسه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشت و با درخواست آقای صفدری تنها با حضور یک نفر امکان پذیر 
بود اما به دلیل حضور آقای بیژن سحرناز عضو هیئت مدیره انجمن در تهران و اصرار رئیس هیئت مدیره مبنی بر حضور،  

ایشان نیز در این جلسه حاضر شد. 

در اين نشست دو موضوع زير مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 PVC-S60 ۱. آزاد سازی خرید گرید

۲. غیررقابتی شدن لوله و اتصاالت پی وی سی
رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی درباره بند اول این نشست توضیح داد: پس از بحث و بررسی 
این موضوع، قرار شد تا از هفته آینده خرید PVC-S60 برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت عضو انجمن فراهم شود. البته 

انجمن در این زمینه مسئولیت حقوقی برای شفافیت خریدها را پذیرفت تا گرید مزبور در چرخه تولید قرار گیرد.
متوسلیان در همین ارتباط گفت: بنابراین از هفته آینده دو تعاونی پی وی سی همکار انجمن که مورد تایید و حمایت 

هستند، می توانند خرید این گرید را انجام دهند. 
الزم به ذکر است انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی بیش از یک سال است پیگیری های متعدد، نامه نگاری های فراوان 
و نشست های مداومی برای امکان خرید PVC-S60 برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی انجام داده است که در 

نهایت مقرر شد تا از هفته آینده خرید این گرید امکان پذیر شود.
غیر رقابتی شدن لوله و اتصاالت پی وی سی بند دیگر این جلسه بود. رئیس هیئت مدیره انجمن در این ارتباط توضیح 
داد: محصوالت پی وی سی به دالیل متعدد در بازار غیررقابتی شده اند که از جمله این دالیل می توان به قیمت های ارزی 

این گریدها اشاره کرد.
متوسلیان گفت: قرار شد تا انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی طی نامه ای به شرح مبانی غیررقابتی شدن محصوالت 

پی وی سی و راهکارهای این موضوع بپردازد.

رئیسهیئتمدیرهانجمنلولهواتصاالتپیویسیخبرداد:

PVC-S60خریدگرید
امکانپذیرمیشود

عباسعلی متوسلیان از امكان خريد PVC-S60 برای تولیدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی عضو 
انجمن، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، صبح امروز ۲٠ بهمن ١٣٩٩ جلسه رئیس و 
نائب رئیس هیئت مديره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی با صفدری مدير كل نظارت بر كاالهای غیر 

فلزی وزارت صمت و تعدادی از همكاران ايشان برگزار شد.

انجمندراینزمینه
مسئولیتحقوقیبرای
شفافیتخریدهارا

پذیرفتتاگریدمزبور
درچرخهتولیدقرار

گیرد
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وی  پی  اتصاالت  و  لوله  عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
سی، این دوره از نمایشگاه ایران پالست به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، با محدودیت هایی هم 
در میزان و آمار غرفه گذاران و هم در شرکت کنندگان روبرو 
بود.اما متولیان ایران پالست برای پوشش بیشتر این رویداد به 
لحاظ حضور بیشتر تولیدکنندگان و همچنین بازدیدکنندگان، 
برگزاری  با  همزمان  نیز  را  پالست  ایران  مجازی  نمایشگاه 
فیزیکی آن، اجرا کردند. موفقیت و تحلیل نمایشگاه مجازی 
نیاز به گذشت زمان و ارائه آمار از بازدیدکنندگان آن دارد.ایران 
پالست چهاردهم نیز همچون همه نمایشگاه های ایران زمین 
در روزهای اول و دوم با استقبال چندانی روبرو نبود اما در روز 

سوم، میزان قابل توجهی از نمایشگاه بازدید کردند.
اما مسئله دیگر این که هیچ کدام از اعضای انجمن لوله 
و اتصاالت پی وی سی در این رویداد شرکت نکردند در این 
نمایشگاه همواره دو شرکت »همپار« و »کیمیاران« حضور 
فعالی داشتند؛ شرکت کیمیاران با صدور اطالعیه ای در این 

زمینه نوشت:
»نظر به همه گیری ویروس کرونا و رعایت هرچه بیشتر 
قوانین فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از گردهمایی های بزرگ 

ضروری است.لذا، به منظور حفظ سالمت جامعه تصمیم گرفته 
شد تا این شرکت در چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست حضور 
نداشته باشد.امیدواریم سال آینده و در فضایی بهتر و سالم تر، 

مجدداً پذیرای حضور گرم و پر مهر شما عزیزان باشیم.«
زنگ آخر نمایشگاه ایران پالست باالخره نواخته شد، و این 
در حالی است که به زعم برخی غرفه گذاران، این رویداد برای 
آنها بسیار مثبت بوده است به باور آنها به دلیل عدم شرکت 
برخی رقبا، این خالء عدم حضور، فرصت های بیشتری را برای 

آنها به وجود آورده است.
شرکت  عدم  از  نیز  دیگری  تعداد  مقابل،  طرف  در  اما 
بازدیدکنندگان در دور روز نخست انتقاد داشتند و بر این باور 
بودند که متولیان باید روی بخش مجازی آن تبلیغات و تمرکز 
بیشتری انجام می دادند.در نمایشگاه ایران پالست این دوره نیز 
همچون دوره های گذشته و البته بر خالف همه پالست های 
پلیمری مانند وسایل  نهایی  تولیدکنندگان محصوالت  دنیا، 
خانه و آشپزخانه و... حضور چشمگیری داشتند.و در نهایت 
این که تحوالت بسیاری در عرصه سیاست در حال وقوع بوده و 
نشانه های مثبتی وجود دارد که شاید آثار آن هر چند اندک بر 
صنعت و اقتصاد خسته ایران نمایان شود. تحوالتی مانند تغییر 

نمایشگاهبینالمللیایرانپالست،
یاسهاوامیدها

پرونده چهاردهمین رويداد ايران پالست در حالی بسته شد كه اين نمايشگاه، دوره ای متفاوت با سال های 
گذشته را تجربه كرد.

بهزعمبرخیغرفه
گذاران،اینرویداد
برایآنهابسیارمثبت
بودهاستبهباور
آنهابهدلیلعدم
شرکتبرخیرقبا،
اینخالءعدمحضور،
فرصتهایبیشتری
رابرایآنهابهوجود
آوردهاست
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، 
بیژن سحرناز عضو هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی درباره نشست با صفدری معاون صنایع غیر فلزی وزارت 
صمت که )۲۰ بهمن ۹۹( برگزار شد، گفت: در این جلسه 
همگرایی و همدلی آقای صفدری با صنعت کامال بارز بود و 
ایشان ضمن تایید اظهارات بیان شده نسبت به بهبود وضعیت 
در بحث رقابت محصوالت پی وی سی، وعده های الزم به ویژه 

امکان خرید گرید PVC-S60  را دادند.
سحرناز در این جلسه گفت: چنانچه لوله و اتصاالت پی 
وی سی فاقد ویژگی رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت باشد 
به سرعت بازارهای داخلی و خارجی خود را از دست خواهیم 
داد. وی در همین ارتباط افزود: در بازارهای خارجی رقبای 
جدی مانند عربستان، مصر، امارات، اردن و ترکیه حضور دارند 
بنابراین باید توان رقابتی خود را بسیار افزایش داد. در شرایط 

کنونی که کشور به ارز نیاز بسیار دارد، نباید بازارها را به سادگی 
به رقبا واگذار کرد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
با کیفیت  مواد  نیازمند  مرحله  این  در  ما  تصریح کرد:  سی 
 PVC-S۵۷ هستیم و بر اساس موارد فنی، استفاده از گریدهای
و S۶۰ برای اتصاالت مجاز است. در جلسه با آقای صفدری 
وعده داده شد تا از هفته آینده امکان خرید گرید S۶۰ برای 

تولیدکنندگان این محصول مهیا شود.

تاکیدبرارتقایتوانرقابتی
محصوالتپیویسی

نايب رئیس هیئت مديره انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی از وعده همكاری مدير كل نظارت بر كاالهای غیر 
فلزی وزارت صمت با تولیدكنندگان لوله و اتصاالت پی 

وی سی، خبر داد.

سیاست خارجی آمریکا، احتمال رفع تحریم ها و جان گرفتن 
دوباره برجام از جمله این موارد است و غرفه گذاران در ایران 
پالست، این وقایع را مثبت ارزیابی کرده و نسبت به آینده با 

وجود همه مشکالت داخلی و خارجی، اندک امیدی دارند.

دربازارهایخارجی
رقبایجدیمانند
عربستان،مصر،

امارات،اردنوترکیه
حضوردارندبنابراین
بایدتوانرقابتیخود
رابسیارافزایشداد
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واحد۶۰۰پتروشیمیآبادان
درمدارتولیدقرارگرفت

واحد ۶٠٠ پتروشیمی آبادان پس از ١۸ ماه با انجام تعمیرات ناشی از آتش سوزی، همزمان با چند پروژه شستا به صورت 
ويديو كنفرانس با حضور محمد شريعتمداری وزير كار و رفاه اجتماعی به طور رسمی به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
این آیین  سی،  معاون تولید مجتمع پتروشیمی آبادان در 
گفت: واحد ۶۰۰ این مجتمع تیر سال ۹۷ در آتش سوخت 
و با ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار، بازسازی و وارد مدار 
تولید شد.کورش خیرآبادی افزود:عملیات تعمیر و بازسازی 
این واحد در ۱۸ ماه گذشته حدود یک میلیون نفر ساعت 
مداوم بدون هرگونه حادثه انجام شد. وی افزود: ساخت و 
نصب ۷۹ قطعه ثابت شامل برج ها، مبدل ها و مخازن با تکیه 
بر توان داخلی از اقدامات صورت گرفته در راه اندازی مجدد 
این واحد است.معاون تولید مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: 
نظر  از  گذشته  سال   ۵۰ در  پتروشیمی آبادان   ۶۰۰ واحد 
عملیات  انجام  با  اکنون  که  بود  نشده  بروزآوری  فرآیندی 

تعمیر نوسازی و بازسازی شده است.
واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان که در کوی مطهری )بریم( 
این شهر واقع شده کار تولید پی وی سی را انجام می دهد. 
آتش سوزی در واحد ۶۰۰ پتروشیمی آبادان در تیر سال ۹۷ 
باعث کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن ۱۸ نفر دیگر شد.

بعث  رژیم  جنگ  شروع  با  پتروشیمی آبادان  مجتمع 
عراق به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق هدف قرار گرفت 
محصول  مهمترین  اکنون  هم  شد.  ویران  کامل  طور  به  و 
تولیدی این پتروشیمی پی وی سی است که تولید آن در 
تولید  و  یافت  افزایش  تن  ۶۰هزار  حدود  به   ۱۳۸۴ سال 
ساالنه ۱۱۰هزار تن پی وی سی از اهداف طرح توسعه این 

مجتمع است.

گزارش
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درجریانمعاملههایهفتهسومبهمنبورسکاالرقمخورد:

ثبترکوردهایبیسابقهدربازارپلیمرها

حجم معامالت مواد اولیه پلیمری در بورس كاال هفته سوم بهمن ماه ٩٩ به رقم ۸7 هزار و ٣4 تن رسید كه نسبت به 
هفته ماقبل رشد ٩ درصدی را به همراه داشت.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، صعود داده های اثرگذار در بازار مواد اولیه پلیمری طی 
رونق  پر  و  جذاب  بسیار  رویدادی  گذشته  هفته  معامالت 
نیرو  که  می رود  شمار  به  پتروشیمیایی  محصوالت  برای 
روند  بردارد.  در  را  بازار  این  فاز  تغییر  برای  الزم  محرکه 
افزایشی این بازار اگر چه طی سه هفته گذشته آغاز شده 
اما در هفته گذشته این میزان به اوج خود رسید و  است 

ارقامی بی سابقه را ثبت کرد.
اولیه  مواد  انواع  از  تن   ۹۳۷ و  هزار   ۹۰ گذشته  هفته 
پلیمری در بورس کاال عرضه شد که رشد ۴.۲۴ درصدی را 
به خود دید. در برابر این میزان عرضه تقاضای جذاب ۱۳۷ 
هزار و ۸۸۸ تنی وارد بازار شد که توانست جو کلی این بازار 
را به سمت و سوی رونقی بی سابقه بکشاند. عوامل اثرگذار 
در دادوستدهای بازار محصوالت پتروشیمیایی همگی دست 
به دست هم داده و نیرو محرکه الزم برای فاصله گرفتن از 

رکود تقاضا را فراهم کرده است. 
برآیند اثرگذاری این عوامل سبب شد که حجم تقاضا 
جاری  سال  کارنامه  در  را  خود  افزایشی  رکورد  دومین 
معامالت بورس کاال به ثبت رسانده و بستر الزم برای صعود 

حجم معامالت را فراهم سازد.
حجم  که  شد  سبب  تقاضا  و  عرضه  تقابل  نهایت  در 
معامالت مواد اولیه پلیمری در بورس کاال به رقم ۸۷ هزار 
و ۳۴ تن برسد که نسبت به هفته ماقبل رشد ۹ درصدی 

را به همراه داشت. این درحالی است که در هفته گذشته 
نیز حجم معامالت رقمی باالتر از متوسط نیمه ابتدایی سال 
در  پلیمرها  معامالت  روند  بررسی  دید.  خود  به  را  جاری 
بورس کاال نشان می دهد که حجم معامالت هفته گذشته 
 ۹۸ سال  اسفندماه   ۹ به  منتهی  هفته  از  مقدار  بیشترین 

تاکنون است. 
درصد معامله حجم عرضه نیز رقمی بسیار جذاب است. 
درصد   ۹۶ به  نزدیک  گذشته  هفته  معامالت  در  که  چرا 
است. گرفته  قرار  معامله  مورد  افزایشی  عرضه های  این  از 

را  گذشته  هفته  نیز  کاال  بورس  در  شیمیایی  محصوالت 
رونقی  با  آنها  اثرگذار  داده های  که  کردند  سپری  درحالی 

قابل توجه همراه شد. 
به طوری که حجم معامالت انواع مواد اولیه طی هفته 
گذشته به رقم ۳۶ هزار و ۲۳۲ تن رسید که در کانالی باالتر 
این  به سر می برد.  ابتدایی سال جاری  از متوسط ۶ ماهه 
میزان حجم معامالت نسبت به هفته ماقبل حکایت از رشد 
۴.۸۱ درصدی دارد. هفته گذشته به میزان ۴۱ هزار و ۱۲۲ 
تن مواد اولیه شیمیایی در رینگ فیزیکی بورس کاال عرضه 
به دنبال داشت.  را  تنی  تقاضای ۴۹ هزار و ۵۳۰  شد که 
این میزان از تقاضا که بیشترین مقدار از هفته متهی به ۵ 
به  نسبت  را  افزایش ۱۶.۷۷ درصدی  است  تاکنون  تیرماه 

هفته ماقبل تجربه کرد.
نیپنا

گزارش
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حجممعامالتپلیمرهابهرکورد١١ماهه
خوددستیافت

قیمت پايه محصوالت پتروشیمیايی با رشد قیمت های جهانی و افزايش ٩۸/ ٠ درصدی قیمت مبنای نیمايی ارز سبز پوش 
شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی، در شرایطی که داده های اثرگذار معامالتی در بورس کاال 
در نقطه اوج خود به سر می برند و روندی افزایشی به خود 
گرفته اند می توان جرقه های افزایشی در قیمت پایه را عاملی 
برای دعوت هرچه بیشتر تقاضا به این بازار دانست. البته با 
احتساب این موضوع که در هفته پایانی ماه به سر می بریم و 
احتمال اینکه متقاضیان بخش اعظم سهمیه های خود را در 
هفته های اخیر خریداری کرده باشند، وجود دارد. همچنین 
ورود تقاضای سنتی که به این بازار وارد می شود را نمی توان 

نادیده گرفت.
حجم معامالت محصوالت پلیمری در بورس کاال در هفته 
گذشته به اوج یک ساله خود رسید. این داده بسیار مهم و 
از مرز ۸۷ هزار تنی عبور  برجسته در حالی هفته گذشته 
کرد که رشد ۲۸ درصدی را نسبت به متوسط نیمه ابتدایی 
سال جاری به ثبت رساند. ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ دوران رونق 
بازار پلیمرها به شمار می رفت که دستیابی به آماری فراتر از 
متوسط این دوران خبر خوشایندی برای اهالی این بازار است.

در  پلیمری  اولیه  مواد  معامالت  حجم  حال حاضر  در   
دادوستدهای هفتگی رکورد ساالنه خود را به ثبت رسانده که 
رهگیری آن از مسیر رشد چشمگیر حجم تقاضا و عبور میزان 
عرضه های هفتگی پلیمرها از مرز ۹۰ هزار تن می تواند ریشه 

این رکورد شکنی را آشکار کند.

خیزتقاضادربازارپلیمرها
در  پتروشیمیایی  محصوالت  معامالت  کلی  جریان 
خود  به  افزایشی  روند  متوالی  هفته  سه  برای  بورس کاال 
گرفته آن هم به شکلی که ارقام توام با رونق متوسط نیمه 
ابتدایی سال جاری را به سرعت پشت سر گذاشته و در هفته 
گذشته رکورد شکنی های بی سابقه ای را در سال جاری برای 
است.  رسانده  ثبت  به  پلیمری  محصوالت  معامالت  حجم 
اینکه بارقه های رونق در این بازار به این شکل طی هفته 
که  دارد  گوناگونی  دالیل  است،  کرده  خودنمایی  گذشته 
برآیند همه آنها سبب تزریق تقاضای افزایشی به این بازار 

شده است. 
تقاضایی که برای مدت ۱۵ هفته متوالی حتی به حجم 
۱۰۰ هزار تنی نزدیک هم نشد و ترجیح عموم متقاضیان 
با  که  واسطه گران  چه  بود،  خرید  موکول کردن  بازار  این 
اقدام های مکرر نهاد متولی برای مدتی به حاشیه رانده شده 
و چه تقاضای واقعی تولیدکنندگان که برای پوشش ریسک 
به تعویق  را  خود  خرید  درخواست های  نرخ  افت  از  ناشی 
انداختند. اما طی سه هفته گذشته تغییر فازی جدی در این 
بازار آغاز شد که ریشه آن را می توان در نوسان های کاهشی 
بهای ارز نیمایی دانست  چرا که قیمت مبنای دالر به گونه ای 
بر معادله کشف نرخ پایه محصوالت پتروشیمیایی منعکس 

درشرایطیکه
دادههایاثرگذار
معامالتیدربورسکاال
درنقطهاوجخود
بهسرمیبرندو
روندیافزایشیبه
خودگرفتهاندمیتوان
جرقههایافزایشیدر
قیمتپایهراعاملی
برایدعوتهرچه
بیشترتقاضابهاین
بازاردانست

گزارش
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می شد که عموم گریدهای پلیمری و شیمیایی افت نرخ را 
پس از مدت ها تجربه می کردند.

 متقاضیان که به خوبی از رخدادهای موثر بر این بازار 
سیگنال های  جریان  در  می کنند  تالش  یا  هستند  آگاه 
داخلی و خارجی گوناگون قرار بگیرند، به تدریج و طی سه 
هفته متوالی حجم تقاضای خود را به این بازار وارد کرده و 
نهایتا در هفته گذشته میزان تقاضا برای مواد اولیه پلیمری 
به میزانی بسیار چشمگیر و بی سابقه در سال جاری رسید 
که می توان آن را دومین رکوردشکنی تقاضا در سال جاری 
به شمار آورد. حجم تقاضا برای محصوالت پلیمری، متوسط 
متوالی  ماه  چندین  برای  که  را  سال جاری  ابتدایی  نیمه 
دستیابی به آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود با 
اختالف بیش از ۳۲ هزار تنی و رشد ۳۰ درصدی پشت سر 
از  زیادی  مدت  که  بازاری  برای  خبر  این  اعالم  گذاشت. 
و  است  راهگشا  بسیار  می برد  رنج  تقاضا  رکود  شرایط 
روزنه های امید را برای این بازار طی ماه پایانی سال جاری 

ترسیم می کند.

دواهرماصلیتعیینقیمتپایه
البته تحرکات موجود در بازار جهانی نفت خام و همچنین 
بهای نفتا را که در اوج خود نوسان می کنند نمی توان نادیده 
با  گرفت چراکه احتمال موج جدید رشد قیمت ها آن هم 
می شود.  ارزیابی  محتمل  بسیار  جهانی  قیمت های  اهرم 
در  جهانی  بازارهای  در  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  بهای 
برای  قیمت  این  رد کرد.  را  روزهای گذشته مرز ۶۲ دالر 
نفت خام که در ابتدای سال جاری در قیمتی زیر ۲۰ دالر 
به ازای هر بشکه نوسان می کرد رشدی بی سابقه را نشان 
می دهد که تنها در یک هفته به میزان ۵۸/ ۵ درصد افزایش 

قیمت را به خود دیده است.
مایع  خوراک  اصلی ترین  و  مهم ترین  به عنوان  نیز  نفتا 
گرفته  قرار  دالری   ۵۳۹ قیمت  پتروشیمی در  شرکت های 
است که حکایت از مخابره سیگنال افزایشی به بازار جهانی 
می رود.  به شمار  خوراک  سمت  پتروشیمی از  محصوالت 
با  نهایی  محصول  قیمت  بر  نهاده  بهای  رشد  تاثیر  گرچه 
وقفه پدیدار می شود اما به نظر می رسد ثبات بهای نفتا برای 
مدتی چند هفته ای در نرخی باالی ۵۰۰ دالر می تواند گواه 

خوبی برای کوتاه شدن این وقفه باشد.
این موضوع را باید در کنار تکانه های اخیر بهای آزاد ارز 
در نظر گرفت که چندی است در قیمت های افزایشی نوسان 
می کند و اهالی بازار به خوبی می دانند که بهای نیمایی ارز 
میانگین هفتگی، همان طور  به  ماهانه  میانگین  از  تغییر  با 
که نوسانات کاهشی را با وقفه کوتاه منعکس می کند، تاثیر 

رشد بهای آزاد ارز را نیز به همین سرعت نشان می دهد.

 بنابراین هیچ بعید نیست که در روزهای آینده باز هم 
بر  اثرگذار  اهرم  دو  محل  از  پایه  قیمت های  رشد  شاهد 
معادله کشف نرخ باشیم که هر دو هم جهت باهم سیگنالی 
ارز  بهای  مورد  در  اگرچه  می کنند؛  مخابره  را  افزایشی 
در  را  فرضیه  این  البته  گفت.  سخن  صراحت  با  نمی توان 
قیمت های  و  ارز  بهای  که  دانست  محتمل  می توان  حالی 
جهانی در نرخ های افزایشی خود ادامه مسیر دهند وگرنه 
تنها نوسانی کوتاه مدت بوده که با گذر زمان مجددا فروکش 

کرده و به نرخ های پیشین باز می گردد.

شرحدادوستدهایهفتهگذشتهزیرذرهبین
محصوالت  بازار  دادوستدهای  در  اثرگذار  عوامل 
پتروشیمیایی همگی دست به دست هم داده و نیرو محرکه 
الزم برای فاصله گرفتن از رکود تقاضا را فراهم کرده است. 
تقاضا  حجم  که  شد  سبب  عوامل  این  اثرگذاری  برآیند 
دومین رکورد باالی خود را در کارنامه سال جاری معامالت 
برای صعود حجم  الزم  بستر  و  رسانده  ثبت  به  بورس کاال 
معامالت را فراهم سازد. هفته گذشته حجم تقاضای جذاب 
۱۳۷ هزار و ۸۸۸ تنی وارد بازار پلیمرها شد که توانست جو 
کلی این بازار را به سمت و سوی رونقی بی سابقه بکشاند. 
پلیمری  اولیه  مواد  انواع  از  تن  و ۹۳۷  همچنین ۹۰ هزار 
به  را  درصدی   ۴  /۲۴ رشد  که  شد  عرضه  کاال  بورس  در 
که  شد  سبب  تقاضا  و  عرضه  تقابل  نهایت  در  دید.  خود 
رقم  به  بورس کاال  در  پلیمری  اولیه  مواد  معامالت  حجم 
رشد  ماقبل  هفته  به  نسبت  که  برسد  تن   ۳۴ و  هزار   ۸۷
۹ درصدی را داشته است. این درحالی است که طی هفته 
هفته  از  مقدار  بیشترین  پلیمرها  دادوستد  میزان  گذشته 
دیده  خود  به  را  تاکنون   ۹۸ سال  اسفندماه   ۹ به  منتهی 
جذاب  رقمی بسیار  نیز  عرضه  حجم  معامله  درصد  است. 
است چر اکه در معامالت هفته گذشته نزدیک به ۹۶ درصد 
است.  گرفته  قرار  معامله  مورد  افزایشی  عرضه های  این  از 
را  گذشته  هفته  نیز  بورس کاال  در  شیمیایی  محصوالت 
رونقی  با  آنها  اثرگذار  داده های  که  کردند  سپری  درحالی 
قابل توجه همراه شد، به طوری که حجم معامالت انواع مواد 
اولیه طی هفته گذشته به رقم ۳۶ هزار و ۲۳۲ تن رسید 
که در کانالی باالتر از متوسط ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به 
سر می برد. این میزان حجم معامالت نسبت به هفته ماقبل 
حکایت از رشد ۸۱/ ۴ درصدی دارد. هفته گذشته به میزان 
۴۱ هزار و ۱۲۲ تن مواد اولیه شیمیایی در رینگ فیزیکی 
بورس کاال عرضه شد که تقاضای ۴۹ هزار و ۵۳۰ تنی را به 
دنبال داشت. این میزان از تقاضا که بیشترین مقدار از هفته 
منتهی به ۵ تیرماه تاکنون است، افزایش ۷۷/ ۱۶درصدی را 

نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد./دنیای اقتصاد

عواملاثرگذار
دردادوستدهای
بازارمحصوالت

پتروشیمیاییهمگی
دستبهدستهم
دادهونیرومحرکه
الزمبرایفاصله

گرفتنازرکودتقاضا
رافراهمکردهاست

گزارش
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١ هدف  و دامنه كاربرد  

عبارتهاي  زیر  جایگزین  قسمتهاي  الف  تا  ج شد: 
   انتقال  آب  برای  مصارف  انسانی

   انتقال  آب  خام  قبل  از  تصفیه
 انتقال  آب  برای  کشاورزی

  انتقال  فاضالب  و  زهکشی  تحت  فشار
 سامانه های  فاضالب  مکشی

لوله ها  ديواره  ضخامت  به  مربوط  بند4-۶  در   2
جدول ۲ به صورت زير تغییر كرد:

 اضافه کردن  ضخامت دیواره لوله ها در رده ی فشاری 
 PN۴

 افزایش سایز تا mm ۱۶۰۰ به جدول ضخامت دیواره 
DIN 8062 لوله براساس استاندارد

٣ جدول ٣ مربوط به رواداری ضخامت ديواره در 
 ٥٩  mm تا  ديواره  ضخامت  كردن  اضافه  با  نقطه  هر 

تغییر كرد.

فیزيكی  مشخصات  به  مربوط   ٩ جدول  در    4
لوله ها  بند پ به الزامات آزمون مقاومت به دی كلرو 

متان در پانوشت جدول اضافه شد. 
 mm۲ بند پ- اگر بزرگترین بعد لکه های مجزا کمتر از

باشد، نباید تهاجم در نظر گرفته شود.

5 ياد آوری زير در پانوشت  جدول ١٠ اضافه شده 
است:

برای کاربرد   P نماد   و  آبرسانی  برای کاربرد    W نماد 
فاضالب و زهکشی  تحت فشار به کار می رود.

۶ يادآوری زير به انتهای بند ١٠ اضافه شده است:
پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد، درج عالمت 

استاندارد ملی ایران و کد ده رقمی الزامی است.

بند۸  نیز   ١٣٣۶١ استاندارد  دوم  پارت  در   7
مربوط به مشخصات مكانیكی پاراگراف اول به شكل 

زير جايگزين شود:
 ۱۱۴۳۸ شماره  به  ملی  استاندارد  براساس  اگر  لوله ها 
برای استحکام در برابر ضربه خارجی در C◦ ۰ و هنگامی که 
باید  شوند،  آزمون   ۶ جدول  در  شده  داده  ترازهای  در 
این  باشد. در  نداشته  از ۱۰درصد  نرخ صحیح ضربه بیش 
اصالحیه  محدودیت ضخامت برای آزمون ضربه حذف شد.

استاندارد  اصالحیه  فنی  كمیته  جلسه 
لوله  سیستم های  عنوان  با   ١٣٣۶١-۲
گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضالبی 
و زهكشی تحت فشار پلی وينیل كلرايد 
با  و  مجازی  صورت  به   ، لوله ها  سخت- 
استاندارد   تدوين  كمیته  اعضای  حضور 
انجمن  PVC در تاريخ ١٥ بهمن ماه برگزار 
شد. در اين جلسه تغییراتی در استاندارد 
١٣٣۶١-۲ اعمال شد كه الزم است تولید 
توجه  آن  به  اين پس  از  محترم  كنندگان 

داشته باشند.

سیستمهایلوله
گذاریبرای
کاربردهایآبرسانی،
فاضالبیوزهکشی
تحتفشارپلیوینیل

گزارش
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قطبرایاظهارنظرف 2نویسویرایشیشپ
 08/11/99 

 
3 

پیوستب
(الزامی)

PVC-U250وPVC-U200تزریقیضخامتاسمیدیوارهاتصاالت
PVC-U200تزریقیاتصاالتضخامتاسمیدیواره-1-بجدول مترابعادبرحسبمیلی

قطر
خارجی
اسمی

الفضخامتاسمیدیواره
(ونسبتابعادياستاندارد)Sسريلوله)

SDR) S 32 S 25 S 20 S 16 S 12,5 S 10 S 8 S 6,3 S 5 SDR 65 SDR 51 SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 dn (فشاراسمیPNبرمبنايضریبطراحی)5/1=C  — PN 4 PN 5 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 12— — — — — — — — 2/2 13— — — — — — — — 2/2 20— — — — — — — 2/22/2 22— — — — — — — 2/28/2 32— — — — — — 2/29/23/3 20— — — — — 2/20/31/32/2 20— — — — 2/20/31/33/23/2 33— — 2/22/20/38/31/28/21/1 12— — 2/29/23/32/23/28/32/8 90— 2/28/22/33/22/21/32/81/10 110— 1/22/32/23/23/31/80/103/12 122— 1/39/38/20/32/12/92/110/12 120— 2/33/22/21/33/83/101/121/12 بC=0/1(برمبنايضریبطراحیPNفشاراسمی) PN 4 PN 5 PN 6PN 8 PN 10PN 12,5PN 16PN 20PN 25
1302/30/29/22/31/12/98/113/129/11 1803/32/22/29/33/81/103/132/131/20 2009/39/22/31/13/99/111/122/182/22 2222/22/29/33/88/102/133/132/202/22 2209/22/31/13/99/118/122/181/229/21 2802/29/33/81/102/133/133/202/223/31 3122/31/11/91/120/121/182/233/282/32 3220/11/89/103/139/131/211/232/321/39 2009/18/93/123/121/191/232/293/331/22 دالیلایم ی،حداقلضخامتدیوارهکمترازبه-یادآوري

mm2/2نیست. است.ISO 4065تمامابعادمطابقبااستانداردالف (باالتربعدیبایدانتخابشود.PN،ردهفشاری)mm130باقطراسمیبیشازاتصاالت(برای0/2)بجای2/2م ظوراِعمالضریبطراحیبهب

سوم  پارت   ۱۳۳۶۱ استاندارد  اصالحیه  دوم  ی  جلسه 
۲۹ بهمن ماه ساعت ۹ صبح به صورت مجازی و با حضور 

اعضای کمیته ی تدوین برگزار شد. 
استاندارد  در  قطعی   صورت  به  که  مواردی 

۳-۱۳۳۶۱اصالح شد به شرح زیر است:

١  هدف و دامنه كاربرد:

عبارت های زیر جایگزین قسمت الف تا پ شد:
 انتقال برای مصارف انسانی

 انتقال آب خام قبل از تصفیه
 انتقال آب برای کشاورزی

 انتقال فاضالب و زهکشی تحت فشار
 سامانه های فاضالب مکشی

یادآوري زیر به انتهاي بند در بخش هدف و دامنه ی 
کاربرد اضافه شد:

مکانیکی   اتصاالت  برای  استاندارد  -این   ۳ یادآوري 
نوع فشاری کاربرد ندارد. ویژگی های اتصاالت مکانیکی 
شماره  ایران   ملی  استاندارد  با  مطابق  فشاری  نوع 

۲۱۲۶۴ ارزیابی می شود.

2  در بند ۶-٣-۲-۲ يادآوری ١ به صورت زير 
تغییر يافت:

ضخامت دیواره اتصاالت دست ساز ساخته شده از 
شده  قید  دیواره  ضحامت  حداقل  از  کمتر  نباید  لوله 

برای لوله متناظر در استاندارد ۲-۱۳۳۶۱ باشد.

بند4-7-۶  در  هندسی  مشخصات    ٣
ضخامت هاي ديواره : 

پاراگراف زیر جایگزین پاراگراف اول شد:
هر  در  تزریقی  اتصاالت  دیواره  ضخامت  حداقل 
برای  مادگی،  درون  درزگیر  حلقه  شیار  بجز  نقطه، 
در  شده  داده  مقادیر  با  مطابق  باید   PVC-U۲۰۰

جدول ب۱) طبق جدول پیوست( باشد.
 

4  بند ١١ الزامات كارايی
یادآوري زیر به انتهاي بند اضافه شد:

توسط  می تواند  مونتاژشده  سامانه  یادآوري 
تولیدکننده تهیه شود. در صورت لزوم تهیه سامانه 
صالح  ذی  -مرجع  نماینده  حضور  در  مونتاژشده 
انجام می شود. منظور از مرجع ذی صالح نماینده 
استاندارد  اجرای  بر  نظارت  اداره  یا  نهایی  کاربر 

است.

5  بند ١٣ نشانه گذاري
۲-۱۳ حداقل نشانه گذاري الزم 

یادآوري زیر در پانوشت جدول اضافه شد:
یادآوري نماد  W برای کاربرد آب رسانی و نماد P برای 

کاربرد فاضالب و زهکشی تحت فشار به کار می رود.
یادآوري زیر به انتهاي بند اضافه شد:

استاندارد،  پروانه کاربرد عالمت  اخذ  از  یادآوري- پس 
درج عالمت استاندارد ملی ایران روی اتصال و درج عالمت 
بندی  بسته  رقمی روی  ده  کد  و  ایران  ملی  استاندارد 

الزامی است.

گزارش
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24درصدازاعتباراتاجرایسامانههای
نوینآبیاریپرداختشد

يک مقام مسئول از پرداخت ۲4 درصد از اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای سامانه های نوين آبیاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، عباس زارع، مشاور وزير 
و مجری طرح توسعه سامانه نوين آبیاری وزارت جهاد كشاورزی گفت: در ابتدای سال جاری قرار بود ١٠٠ میلیون يورو 
از محل صندوق توسعه ملی به طرح توسعه سامانه های نوين آبیاری اختصاص يابد كه به دلیل محدوديت های درآمدی 

دولت، مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه كشور ١,١۲٠ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت كند.

از محل  نیز  تومان  میلیارد  به ۴۸۰  نزدیک  افزود:  وی 
سامانه های  توسعه  طرح  اجرای  اسالمی برای  خزانه  اسناد 
مالی ۹۹  برای سال  کشاورزی  زمین های  در  آبیاری  نوین 

پیش بینی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سنوات اخیر معموالً 
۱۰۰ درصد مبلغ تخصیصی از صندوق توسعه ملی پرداخت 
شده است، اظهار داشت: ما بر اساس این اعتماد با سرمایه 

گذاری های کشاورزان، کار را تا کنون انجام داده ایم.
زارع با اشاره به اینکه طرح سامانه های نوین آبیاری به 
سمت هوشمندسازی جهت گیری کرده است، پیش بینی 
استان کشور، طرح  آتی در ۱۰  و  کرد که در سال جاری 
پایلوت  صورت  به  آبیاری  نوین  سامانه های  هوشمندسازی 

اجرا شود.
وی ادامه داد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی حرکت به 
سوی توسعه کشاورزی هوشمند است و ما هم همسو با این 

سیاست، گام برمی داریم.
جهاد  وزارت  آبیاری  نوین  سامانه  توسعه  طرح  مجری 
پراکنده  صورت  به  تاکنون  داشت:  اذعان  کشاورزی 
توسط شرکت های دانش  آبیاری  هوشمندسازی روش های 
بنیان در اراضی کشاورزی برخی استان ها همچون فارس، 

اصفهان، یزد و خراسان رضوی اجرا شده است.
وی گفت: در صورتی که دستورالعمل های فنی و ضوابط 
سامانه های نوین آبیاری هوشمند از سوی مراکز تحقیقاتی 

تأیید شود، حمایت ها از این طرح آغاز می گردد.
نوین  با هوشمندسازی سیستم های  داشت:  اظهار  زارع 
زمینه  در  جمله  از  پتانسیل ها  از  باالیی  درصد  آبیاری، 
راندمان آبیاری و افزایش تولید از قوه به فعل تبدیل می شود.
 وی اضافه کرد: در آبیاری هوشمند از اطالعات تصاویر 
ماهواره ای برای آبیاری گیاهان در مزارع و باغات استفاده 

می شود.

درصورتیکه
دستورالعملهایفنی
وضوابطسامانههای
نوینآبیاریهوشمند
ازسویمراکز
تحقیقاتیتأییدشود،
حمایتهاازاینطرح
آغازمیگردد

گزارش
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سال ١٣٩٩، برای جامعه، صنعت و اقتصاد ايران پر از حوادث ناگواری بود. كرونا سايه هولناك خود را 
بر جامعه ايران گستراند و اين پديده شوم مزيد بر انبوه مشكالت ديگر شد.

اما اين دشواری های برای صنعتگران دو صد چندان بود. حفظ و تداوم فعالیت های تولیدی، نگاه داشت 
نیروی كار در كنار مسائل عرضه و تقاضا، عرصه را سخت و تنگ ساخته بود. در اين میان تشكل ها نیز 
رسالتشان بیشتر و البته مطالبات اعضا نیز هم افزايش يافت.اما انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در 
اين میان با وجود محدوديت های فراوان تمام نیروی خود را در جهت تسهیل برخی از مشكالت به كار 
بست و اينک در پايان سال خرسند است كه گزارشی از عملكرد خود و به ويژه دستاوردها را به اعضا 
ارائه كند.بی ترديد يكی از موارد مهم و به عبارتی يكی از اركان اصلی صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی، 
بحث مواد اولیه و دسترسی به آن با قیمت مناسب و كیفیت خوب در زمان مناسب است كه شوربختانه 
اين مهم دستخوش تحوالت بسیاری قرار گرفت. با اين وجود هیئت مديره انجمن با پیگیری های مداوم، 

نشست های متوالی و نامه نگاری های مكرر، موفق شد تا اندازه ای از مشكالت اين حوزه كاهش دهد.
گزارش كوتاهی از عملكرد انجمن در سال ١٣٩٩ پیش روی شما است. البته در اين گزارش برخی از 

اخبار مهم و مرتبط با صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی نیز انتشار يافته است.

فروردین:
PVC_S60 درخواست برای اختصاص

 ۱۳۹۸ سال  پیگیری های  ادامه  در  انجمن  فعالیت های   
برای  انجمن در سال ۹۸ درخواست  نامه  آخرین  یافت،  ادامه 
نامه  این  در  بود.   PVC S۶۰ باقیمانده    اختصاصی  عرضه 
خطاب به رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی 
پتروشیمی درخواست شده بود تا ۴ هزار تن باقیمانده از گرید 
به صورت  است،  اتصاالت  نیاز صنعت  مورد  را که   PVC-S۶۰

اختصاصی عرضه کند.

اولین اعالم قیمت مواد اولیه پلیمری در سال ١٣٩٩ 
دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، نهم 
فروردین ماه اولین قیمت های جدید پایه مواد اولیه پلیمری برای 

عرضه در بورس کاال را با نرخ ارز ۱۳۶۲۹۲ ریال اعالم کرد.

فهرست شركت های مورد تايید
انجمن در بخش ساختمان

انجمن اولین فهرست محصوالت پی وی سی مورد تایید در 
بخش ساختمان در سال ۹۹ را در روز ۲۴ فروردین ماه اعالم کرد. 
در این فهرست ۴۰ شرکت در بخش لوله و ۴۰ شرکت در بخش 

اتصاالت مشاهده می شود.

تاكید هیئت مديره انجمن
 بر حفظ سالمت پرسنل در روزگار كرونا

و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  اولین جلسه هیئت مدیره 
با  به صورت مجازي  اتصاالت پی وی سی در سال ۱۳۹۹، 
شد.  برگزار  ماه  فروردین   ۲۳ مدعوین  و  اعضا  همه  حضور 
بیشترین زمان این جلسه که سه ساعت و نیم طول کشید، 
به موضوع کرونا و آسیب های ناشی از شرایط پیش آمده  بر 
جامعه به ویژه صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی  اختصاص 
یافته بود.حفظ سالمت خود و نیروهای کار، پیشنهاد فروش 
نقدی و حفظ نقدینگی شرکتها و ارتباط نزدیک و منطقی با 

مشتریان از جمله محورهای مورد تاکید در این جلسه بود.

میزان خريد گريدهای پی وی سی تولیدكنندگان در 
شرايط فعلی برای تعیین میزان مجاز خريد، مستثنی شود

 انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به 
مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت نوشت: عدم توجه 
سامانه بهین یاب به شرایط مترتبه بر صنعت، می تواند موج 
جدیدی از بحران را برای بنگاه های تولیدی فراهم آورد که 
در نهایت هزینه آن، تنها و تنها دامن تولیدکنندگان صنعت 

را خواهد گرفت

گزارش11ماههانجمنلولهواتصاالتپیویسی

ازسایهشومکروناتا
بازیگریدهایپیویسیدربازار

گزارش
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اردیبهشت
صف سوداگران بازار از تولیدكنندگان واقعی جدا شود

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای به رئیس دفتر 
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی نوشت: منفعت حاصل از 
رقابت های باالی ۴۵ درصد ) در اسفند ماه ۹۸( و باالی ۳۰ درصد 
) در فروردین ماه ۹۹( و شرایط نابسامان کنونی در بورس کاال، 
تنها به نفع سوداگرانی است که برای تأمین منافع کوتاه مدت 
و البته سرشار خود، چرخ های صنایع تکمیلی را متوقف نموده 
اولیه، برای تولید کنندگان واقعی را  و عماًل امکان تأمین مواد 

ناممکن ساخته اند.

بررسی موضوع تعیین گريدهای پی وی سی
برای مصارف مختلف 

حضور  با  مجازی  نشست  یک  در  پلیمر  ملی  انجمن 
نمایندگان تشکل ها از جمله نماینده انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی، به بررسی تعیین گریدهای پی وی سی برای 

مصارف مختلف پرداخت.
فرزانه خرمیان دبیر انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
در این نشست گفت: جدول تعیین گریدهای پی وی سی 
برای مصارف مختلف در هیئت مدیره انجمن مدیره انجمن 
گریدهای  که   این  مهم  نکته  گرفت؛  قرار  بررسی  مورد 
بدیهی  امر  یک  مختلف  صنایع  نیاز  مورد  سی  وی  پی 
و شرکت های  صنایع   وزارت  که  نیست  موضوعی  و  بوده 
به طور مثال گرید پی وی  نباشند.  آگاه  پتروشیمی از آن 
سی برای مصارفی مانند تولید لوله، کابل، درب و پنجره و 

غیره کامال مشخص است.
جمله  از  سی  وی  پی  صنعت  که  این  بیان  با  خرمیان 
این  گفت:  کشوراست،  خورده  زخم  و  دیده  آسیب  صنایع 
برنامه های  ناحیه  از  همواره  متمادی  سالهای  در  صنعت 
و  دیده  مختلف  آسیب های  پتروشیمی ها  و  صمت  وزارت 
هزینه های گزافی بابت تصمیم گیریهای ناصحیح پرداخت 
کرده است و تقریبا در موارد مشابه نتیجه نهایی کار به سود 

تولیدکننده های این صنف تمام نشده است.

كاال  بورس  از   PVC گريدهای  گران  اخالل  دست 
قطع شود 

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای به وزیر 
صمت نوشت: سطح رقابت ها برای خرید رزین PVC  در سه 
هفته اخیر تا ۳۵ درصد افزایش یافته و برآوردها حاکی از 
آن است که بروز رقابت های غیر منطقی، در این بازه، زیانی 
بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال را به صنایع تکمیلی تحمیل کرده 

است.

 
تعیین برنامه های كمیسیون آموزش

انجمن ملی برای سال ٩٩ 
اولین جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلیمر ایران به 

صورت مجازی، سه شنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار شد.
در این جلسه خانم شادی حقدوست کارشناس علمی انجمن 

لوله و اتصاالت پی وی سی، حضور داشت.

 چتر حمايتی، رسالت سنگین انجمن ملی پلیمر
رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در 
نامه ای به انجمن ملی صنایع پلیمر به رسالت سنگین انجمن 
ملی پلیمر در ایجاد چتر حمایتی برای تشکل های تخصصی 
ایران،  نامه آمده بود: انجمن ملی پلیمر  تاکید کرد در این 
خبرگان  همیت  و  تالش ها  ثمره  که  ملی  نهادی  عنوان  به 
صنعت در یک دهه اخیر بوده است، در مقطع کنونی، رسالت 
سنگینی، در ایجاد چتر حمایتی برای تشکل های تخصصی 
بر عهده دارد و طبیعتاً انتظار آن است تا در موارد تخصصی 
به صنعت PVC شاهد هماهنگی ها و حضور هیئت  مربوط 
و  گیری  تصمیم  جلسات  در  تخصصی  انجمن های  مدیره 

بخصوص حاکمیتی باشیم. 

موضوع التهاب بازار PVC، چالش ها و راهكارها؛
موضوع اصلی جلسه هیئت مديره انجمن

حتی  و  قبل  جلسه  مانند  هم  مدیره  هیئت  جلسه  دومین 
جلسه های چند ماه اخیر، به مسئله عرضه گریدهای پی وی سی 
و رقابت ایجاد شده برای آن در بورس کاال اختصاص داشت. در 
، همه  این کاال  بورسي  رقابتهاي  بررسي وضعیت پودر PVC و 
اعضا تاکید بر شفاف سازي فراگیر و موافقت با اجراي کامل طرح 
داشتند. همچنین مسولیت جمع آوري محصوالت غیراستاندارد 
بازار  اصلي رسمي شدن  مانع  همواره  که  بازار  در  اي  زیرپله  و 
ساختمان هستند بر عهده ي اداره استاندارد است و باید توسط 

این سازمان با جدیت مدیریت شود.

ضرورت شناسايی عامل اصلی عدم تعادل در بازار پی 
وی سی

حسن نشان زاده روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه در نشست 
مشترک با اعضای هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 
با تأکید بر اینکه پتروشیمی ها به کف های عرضه خود در حوزه 
پی وی سی متعهد بوده اند و از سوی دیگر مقدار تولید نیز در بین 
تولیدکنندگان افزایشی را تجربه نکرده است، خواستار برگزاری 
جلسات هم اندیشی با همه بازیگران بازار شد تا به این طریق بتوان 
از رقابت های کاذب در این بخش جلوگیری و عامل اصلی عدم 

تعادل در بازار را شناسایی کرد.

گزارش
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در  که  هزینه هایی  همه  به رغم  گفت:  مسئول  مقام  این 
پتروشیمی اروند برای توسعه بازارهای صادراتی انجام شده است،  
این شرکت حاضر است برای تنظیم بازار داخل از صادرات خود 

بگذرد.

تقويت ارتباط پتروشیمي ها با صنايع تكمیلي پي وي 
سي ؛موضوع نشست انجمن پی وی سی و پتروشیمی اروند

عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی در این نشست  گفت: رقابت کنونی قیمت پی وی 
سی در بورس کاال نه تنها به سود پتروشیمی ها نبوده بلکه ویرانگر 
هم هست. با این روال صنعت پی وی سی هم غیر رقابتی می شود 
و این یک فرایند باخت- باخت است.حسن نشان زاده مدیرعامل 
به  بیان موارد  از  این جلسه ضمن قدردانی  پتروشیمی اروند در 
صورت شفاف، گفت: تا هنگامی که بازیگران همه دور یک میز 
جمع نشوند، امکان دست یابی به یک نتیجه بلندمدت وجود ندارد. 
هنگامی می توان به راه حل دست یافت که باور کنیم الزم و ملزوم 
همدیگر هستیم؛ البته باید وزارت صمت از صنایع تکمیلی حمایت 
جدی انجام دهد.این پرسش وجود دارد که مواد اولیه چگونه سر 
از بازار آزاد در می آورد؟ این قدرت سازمان های غیر رسمی در کجا 

است؟

جلسه كمیته علمی برگزار شد
نشست تخصصی کمیته علمی انجمن تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پی وی سی، ۳۰ اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار 

شد.
دستور جلسه این نشست به شرح زیر بود:

برنامه ریزی تهیه محتوای آموزشی در رسانه های دیجیتال با 
دو هدف تولیدکنندگان و فروشندگان یا مصرف کنندگان

-  برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی آنالین
- بررسی تبلیغات غیرحرفه ای نادرست برخی از تولیدکنندگان، 
فروشندگان و یا رقبای لوله و اتصاالت  PVCدر فضای مجازی و 

برنامه ریزی انتشار مطالب صحیح و رد ادعاهای غیر واقعی
و...

برگزاری جلسه هیئت مديره
با بررسی وضعیت بازار گريدهای پی وی سی 

ششمین جلسه هیئت مدیره دوره نهم انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی، با حضور اعضا )۱۰ خرداد( به صورت مجازی برگزار 
شد.در این نشست که حدود ۳ ساعت به طول کشید، موضوع 
بحران بازار گریدهای پی وی سی از جمله مباحث اصلی بود که 
هیئت مدیره به بحث و بررسی و تعیین استراتژی انجمن در این 

باره پرداختند.
 

تعلیق گريدهای سهمیه بهین يابی
در صورت عدم ثبت از فردا

پتروشیمی گفت:  دستی  پایین  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس 
بازار PVC در صورت عدم ثبت  به ویژه  بازار و  با هدف کنترل 
گرید های مورد نیاز، سهمیه های بهین یابی متقاضیان از سوی 

وزارت صمت تعلیق می شود.

تیر
برگزاری جلسه كمیته ملی استاندارد ١-١١۲١٥

و تغییرات اعمال شده
جلسه یک هزار و ۲۷۲ کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک 
روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ به صورت آنالین برگزار شد.این جلسه 
با هدف بررسی و تصویب پیش نویس تجدیدنظر استاندارد ملی 
مدیریت  برای  مجرایی  »سیستم  های   ۱۱۲۱۵-۱ شماره  ایران 

کابل- قسمت ۱: الزامات عمومی و با حضور کارشناسان بر پا شد.

صدور مجوز برای واردات PVC با هدف تنظیم بازار
کمیته تخصصی پتروشیمی درراستای تنظیم بازار و به 
را  محصول  این  واردات   ،PVC بازار  التهاب  کاهش  منظور 
برای عرضه از طریق سازوکار قیمت گذاری تلفیقی تصویب 
کرد.در شرایطی که در ۷ ماه نخست سال گذشته بیش از 
۳۰ درصد حجم عرضه شده PVC شرکت های پتروشیمی به 
به  تخفیف ۵درصد  با  کنندگان  عرضه  و  مچینگ می رفت 
با  و  اواخر سال ۹۸  در  این محصول می پرداختند،  فروش 
افزایش  شدت  به  محصول  این  تقاضای  ارز،  نرخ  افزایش 

یافت.

مرداد
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی

در جلسات مرتبط با حوزه PVC، حضور يابد
پس از پیگری های انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، حسین 
این  حضور  خواستار  صفدری،  به  خطاب  ای  نامه  در  موالخواه 
انجمن در جلسه های مرتبط با حوزه پی وی سی شد.این انجمن 
زیادی  بازار پی وی سی، تالش ها و پیگری های  از تالطم  پس 
برای تنظیم بازار و همچنین نقش آفرینی این تشکل در مراجع 
تصمیم گیری کرد. بر این اساس انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی در نامه ای خطاب به موالخواه، مدیر کل نظارت بر کاالهای 
پی وی سی، خواستار حضور در کمیته راهبری مدیریت تقاضای 
محصوالت پتروشیمی شد. پس از این نامه انجمن، محمدحسین 
موالخواه مدیر کل نظارت بر کاالهای غیرفلزی در نامه ای خطاب 
به مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی خواستار حضور این انجمن در 

جلسه های مرتبط با پی وی سی شد.
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صادقی نیاركی: خبر خوب
PVC برای تولیدكنندگان واقعی

اگر تشکلی با مستندات واحدی را به عنوان تولیدکننده واقعی 
معرفی کند، کاهش سهمیه آن واحد اصالح خواهد شد. اگر انجمن 
لوله و اتصاالت PVC مسئولیت رقابت ۶۰ درصدی را بپذیرد، همه 
سهمیه ها را برمی گردانیم. بیست و ششمین جلسه کمیته راهبری 
مدیریت تقاضای پتروشیمی با محوریت اصالح سهمیه های خرید 
پی وی سی برگزار شد و طی آن دکتر صادقی نیارکی اعالم کرد 
که اگر مستنداتی مبنی بر تولیدکننده واقعی بودن واحدی وجود 
داشته باشد، شخصا موضوع اصالح و برگشت سهمیه را پیگیری 

خواهد کرد.
هیات  رئیس  متوسلیان،  عباسعلی  مهندس  جلسه  این  در 
مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، گفت: 
سهمیه تولیدکنندگان به صورت جدی تا ۸۰ درصد نیز کاهش 
پیدا کرده است و برخی از تولیدکنندگان بر این باورند که سهمیه 
آنها به نادرست کاهش پیدا کرده است و این تولیدکنندگان در 

برخی موارد ناچار به تعطیلی واحدهای خود شده اند.

درخواست دبیر كمیته تخصصی پتروشیمی
 از معاون وزير: عرضه PVC از كف ماهیانه،

يعنی ۲7 هزار تن كمتر نباشد
رقم مجموع سهمیه های بهین یابی خریداران PVC و مصرف 
کنندگان واقعی کمتر از کف عرضه تعیین شده است محصول 

)سقف ماهانه ۲۷ هزار تن( نباشد.
مرضیه طهماسبی در نامه ای خطاب به صادقی نیارکی معاون 
وزیر صمت نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به منظور 
افزایش اثر بخشی این اقدام و در راستای تنظیم بازار، رقم مجموع 
سهمیه های بهین یابی خریداران PVC و مصرف کنندگان واقعی 
کمتر از کف عرضه تعیین شده این محصول )سقف ماهانه ۲۷ 

هزار تن( نباشد. 

نیاركی: انجمن، مسئولیت حقوقی و كیفری را بپذيرد،
تا سهمیه تولیدكنندگان پی وی سی را بازگردانیم

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

مسئله را بپذیرد.

ارز چند نرخی بر رقابت
و توان تولیدكنندگان تاثیر گذار است

انجمن  در نامه ای خطاب به معاون استان ها و تشکل های اتاق 
بازرگانی ایران، نظر خود را در باره »بررسی آثار اجرای سیاست 

تخصیص ارز ترجیحی«، اعالم و پیشنهاد داد تا تا دولت با ایجاد 
ثبات و تک نرخی نمودن ارز، در حفظ منابع ارزی کشور همت 
گمارده و در حوزه دارو با استفاده از سازمان های بیمه گر، از وارد 
آمدن فشار مضاعف بر اقشار مختلف جلوگیری و در حوزه صنعتی 
نیز، با اعطای مشوق های صادراتی، از قاچاق مواد اولیه و خروج ارز 

از کشور جلوگیری نماید.

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

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

علمی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، بر 
اساس تفاهم صورت گرفته میان انجمن و نشریه پیام ساختمان، 
فهرست محصوالت پی وی سی مورد تایید انجمن در این رسانه 
انتشار یافت. همچنین مقاله ای نیز با عنوان » پنج ویژگی مهم 

لوله های PVC « چاپ شده بود.

قیمت PVC در ايران ٥٠ دالر در تن بیشتر از دنیا
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به رئیس 
دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درخواست کرد تا در 
صورتی که مبانی اصولی دیگری )غیر از مستندات ارائه شده(، در 
قیمت گذاری PVC موثر بوده است، این انجمن را مطلع سازد. در 
بخشی از این نامه آمده بود: علیرغم ثبات قیمت ها در بازارهای 
آسیایی، قیمت ارزی PVC  ایران، در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۹، با رشد 
۵.۲ درصدی، از ۷۵۱ دالر به ۷۹۰ دالر افزایش یافته است. این در 
حالی است که سوابق نرخ گذاری دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی، نشان می دهد که قیمت ارزی PVC ایران، در بازه های 
زمانی که قیمت رزین PVC در بازارهای آسیایی، در محدوده ارقام 
فوق الذکر قرار داشته اند، به طور متوسط، ۷۲۴.۷  دالر تعیین 

شده است. 

شهریور
 اتخاذ دو تصمیم مهم در جلسه

هیئت مديره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی
نشست اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی با حضور مدعوین چهارشنبه شب 

۲۹ مرداد ۱۳۹۹، به صورت مجازی برگزار شد.
در این جلسه که بیش از ۳ ساعت و نیم به طول انجامید، 
موضوع کاهش سهمیه های پی وی سی تولیدکنندگان لوله 
اجرای طرح  ملزومات  و همچنین  اتصاالت پی وی سی  و 
دو  جلسه  این  گرفت.در  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  افق، 
تصمیم مهم اتخاذ شد:  تشکیل اتاق فکر و انتخاب سخنگو 
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و نماینده انحصاری انجمن در ارتباط با انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایران.

 نرخ كنونی PVC برای تحويل درب پتروشیمی های
يراتی معادل با قیمت تحويل در بنادر شرق آسیا

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب 
به دفتر توسعه صنایع پایین دستی با موضوع، قیمت عرضه 
 PVC ایران برای واحدهای تولیدی، معادل با قیمت PVC

که  در صورتی  نوشت:  است،  آسیا  بنادر شرق  در  تحویلی 
مبنای اصولی دیگری غیر از مستندات ارائه شده در قیمت 
این  سازی  آگاه  به  نسبت  است،  بوده  موثر   PVC گذاری 

انجمن، اقدام فرمائید.

هیچ نهادی بهتر از تشكل های تخصصی نمی تواند
تولیدكنندگان واقعی را شناسايی كند

رئیس کمیسیون تشکل های انجمن ملی صنایع پلیمر 
ایران در اظهاراتی دقیق، سخنان جعفر سرقینی، سرپرست 
وزارت صمت را مبنی بر اینکه برای اصالح سهمیه ها باید 
از تشکل های تخصصی کمک گرفت، اظهار نظری درست 
تشکل های  از  بهتر  نهادی  هیچ  کرد:  تاکید  و  دانست 
شناسایی  را  واقعی  تولیدکنندگان  نمی تواند  تخصصی 
کند. انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، همواره بر چنین 

موضع های کارشناسانه و دلسوزانه ای تاکید دارد.

مجمع شركت تعاونی پی وی سی ايرانیان
برگزار شد

نیاز  تامین  تعاونی  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
امروز  صبح  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان 
از  یکی  برگزار شد.  الزهرا  دانشگاه  در  ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ 
مهمترین بندهای دستور جلسه این مجمع انتخاب بازرس 
بود که نتیجه آن به این شرح یود: موسسه حسابرسی وانیا 
نیک تدبیر با ۱۴ رای )بازرس اصلی( و احمد کمانی شرکت 

کاسپین آبراهان با ۷ رای )بازرس علی البدل(.

PVC جايگاه صنعت لوله و اتصاالت 
به  مربوط  است   PVC متوجه صنعت  که  اصلی  مشکل 
گستردگی کاربرد آن در اکثر صنایع است و ضریب مصرف 
آن بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر است و این ضریب در صنعت 

لوله و اتصاالت، به ۹۰ درصد نیز بالغ می گردد .
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 
 PVC جایگاه  به  اقتصاد،  دنیای  روزنامه  با  گو  و  گفت  در 
در صنعت پلیمر اشاره کرد و گفت در تولید درصد  قابل 
به  از کاالهای مربوط  پلیمری  تولیدات  از خانواده  توجهی 

نحوی  به  استفاده می شود،   )PVC(کلراید وینیل  پلی  ماده 
اولیه پرمصرف در صنعت  این رزین در زمره سه ماده  که 
پلیمر و پالستیک شناخته می شود.  متوسلیان پیشنهاد داد 
تا برای جلوگیری از التهاب ایجاد شده در بازار این ماده، 
تاییدیه های  اساس  بر  و  بگیرند  جدی  را  انجمن   ۹ نقش 
صورت  به  را  نیاز  مورد  اولیه  مواد  صنفی،  انجمن های 

اختصاصی در اختیار هر تولیدکننده قرار دهند.

از شبح كرونا بر نمايشگاه ساختمان
تا روش های جديد ارتباط با مخاطبان

درهای بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
بار تاخیر در برگزاری آن، باالخره روز  تهران پس از چند 
صنعت  این  مخاطبان  روی  بر  شهریور   ۲۰ پنجشنبه 
گشوده شد. در این دوره از نمایشگاه با وجود همه موانع، 
اما تعدادی از تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، 
محصوالت خود را به منصه بازدید عموم گذاشته اند. این در 
حالی است که تعداد غرفه گذاران در این نمایشگاه بسیار 
غیبت چند  به  و می توان  است  دوره های گذشته  از  کمتر 
شرکت بزرگ تولیدی مانند یزد پولیکا، پلیمر گلپایگان و... 

در این دوره اشاره کرد.
غرفه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 

در سالن ۸ و ۹ غرفه ۸۲۸ میزبان مخاطبان بود.

 ضرورت ايجاد تمهیداتی برای جلوگیری از تعمیق
بحران در زنجیره تامین لوله و اتصاالت پی وی سی

وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
سی در نامه ای خطاب به مدیرکل نظارت بر کاالهای غیر 
فلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
درخواست کرد تا آن سازمان به عنوان حامی تولیدکنندگان 
این  اعضای  تا  کند  اتخاذ  تمهیداتی  کنندگان،  مصرف  و 
انجمن بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید خود را با 
قیمت عادالنه تأمین نمایند و محصوالت این صنعت، بدون 
کنندگان  مصرف  اختیار  در  مضاعف،  هزینه های  تحمیل 

نهایی قرار گیرد.

مهر
تولیدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی،

كیفیت نامطلوب مواد را گزارش دهند
می توانند  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان 
موارد کیفیتی مواد اولیه را به شرکت توسعه تجارت و بورس 
کاال اعالم کرده و در صورت اثبات، خسارت یا مواد جایگزین 
دریافت کنند. جلسه مشترک انجمن لوله و اتصاالت پی وی 
سی با مسئوالن پتروشیمی اروند و نمایندگانی از بورس کاال 
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و شرکت توسعه تجارت برگزار شد.
در این جلسه نماینده بورس کاال آقای هاشمی نیز اظهار 
داشت: چنان چه تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 
نسبت به کیفیت مواد اولیه ای که آن را از بورس خریداری 
خریداری  زمان  از  ماه   ۳ از  کمتر  را  موضوع  اند،  کرده 
محصول به صورت کتبی به بورس کاال انتقال دهند، بورس 

کاال هم موظف به پیگیری موضوع است.

پاسخ انجمن تولیدكنندگان لوله و اتصاالت
پی وی سی به انجمن ملی صنايع پلیمر ايران

اتصاالت  و  لوله  تولیدی  واحدهای  ظرفیتی  نسبت های 
PVC برای PVC گرید لوله یا گریدهای تزریقی و اتصاالتی، بر 

اساس پروانه های بهره برداری و خود اظهاری تولیدکنندگان 
در سایت بهین یاب ، مورد تایید کلیه تولیدکنندگان این 

صنف و خود انجمن لوله و اتصاالت  PVC است.
انجمن در پاسخ به نامه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران 
نیاز  درصد  و   S۶۰ گرید   PVC مصرف  مقدار  در خصوص 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC، نظر خود را اعالم کرد.

متوسلیان در نشست قیمت گذاری
پی وی سی S۶٥، چه گفت؟

ضرر ۴۵۲ میلیارد تومانی صنایع پی وی سی به دلیل 
رقابت و قیمت گذاری غیر منطقی

 S۶۵ وی سی  پی  گذاری  قیمت  موضوع  با  ای  جلسه 
به  حاضر،  حال  در  شد.  برگزار  ماه،  مهر   ۵ شنبه  صبح 
دلیل ناهماهنگی در قیمت گذاری مواد اولیه، شاهد نوعی 
نابرابری در قیمت گذاری گریدهای پلیمری هستیم که در 

صنایع مشترک کاربرد دارند.
در این جلسه نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت 
تجارت  شرکت  ایران،  کاالی  بورس  کنندگان،  مصرف  از 
ایران،  بازرگانی  اتاق  فارس،  پتروشیمی خلیج  و  صنعت 
اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز، پتروشیمی اروند و 

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی حضور داشتند.

مزيت رقابتی قیمتی محصوالت پی وی سی
از دست می رود

اتصاالت  و  لوله  رقابتی  مزیت های  مهمترین  از  یکی 
و  رفته  بین  از  اکنون  قیمت،  مسئله  یعنی  سی،  وی  پی 
به همین دلیل تمام تالش های انجام شده برای حضور در 
نابودی است. مجید  مناقصات و پروژه های دولتی در حال 
لوله و اتصاالت پی وی  انجمن تولیدکنندگان  غیاثی عضو 
مدیران  نشست  ابتدای  در  گفت:  انجمن  خبرنگار  به  سی 
در  و  پرداختند  گذاری  قیمت  نحوه  تشریح  پتروشیمی به 

ادامه به موضوع گرید پی وی سی پرداخته شد.
هدف از جلسه این بود که پتروشیمی به نحوی تغییراتی 
را در قیمت گذاری اعمال کنند و این در حالی است که آنها 
به سادگی می توانند با دریافت قیمت های منطقه ای، نسبت 

به اعمال تغییرات اقدام کنند.

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

با همه تشكل ها روابط خوب داشته و خواهیم داشت
جدید  سیاست های  موضوع  با  انجمن  خبری  نشست 
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در فعالیت های تشکلی 
برگزار شد. در این نشست منصور قدیمی سخنگوی انجمن 
با اعالم خروج انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی از عضویت 
این  و چرایی  تشریح چگونگی  به  آن،  پلیمیر  ملی  انجمن 

تصمیم و پاسخ به پرسش های خبرنگاران پرداخت.

،PVC زيان صنعت لوله و اتصاالت
PVC از عدم شفافیت در قیمت گذاری ارزی رزين

باور این انجمن آن است که همچنان نحوه قیمت گذاری 
ارزی PVC دارای ابهاماتی اساسی می باشد و فرمول قیمت 

گذاری، تنها صنایع باالدست را منتفع می کند.
 انجمن در نامه ای خطاب به مرضیه طهماسبی رئیس 
پتروشیمی،  پایین دستی شرکت ملی  توسعه صنایع  دفتر 
درخواست کرد تا بر اساس نشست برگزار شده وعده داده 
شده، در مرتفع نمودن موانع به وجود آمده، اقدمات الزم 
هفته  از  آمده  پدید  مشکالت  رفع  تا ضمن  گرفته  صورت 
 PVC جاری، از اعمال زیان مجدد به صنعت لوله و اتصاالت

جلوگیری شود.

S۶امكان بهره مندی مجدد از گريد ٠
UPVC برای واحدهای تولیدی صنعت لوله و اتصاالت

انجمن لوله و اتصاالت PVC، طی نامه ای به دفتر توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی: متأسفانه با قطع سهمیه و 
حذف گرید S۶۰ از سبد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت 
تولیدکنندگان، در  از  انتخاب  )در سامانه بهین یاب(، حق 
جهت احیاء کیفیت و حفظ ظرفیت های تولید ،سلب شده و 
زیان های جبران ناپذیری به زنجیره تولید این صنعت وارد 

آمده است.

خودداری تعاونی پی وی سی مجد جی
از خريد مواد اولیه در هفته جاری

مدیره  هیئت  رئیس  از  پیرو  به  نیز  جی  مجد  تعاونی 
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی از خرید پی وی سی در 
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هفته جاری خودداری می کند.
در  مجد  تعاونی  عامل شرکت  مدیر  پیرزاده  حمیدرضا 
گفت و گو با خبرنگار انجمن اظهار کرد: ما تابع پیرو تصمیم 
جمعی هستیم و بنا به اظهارات آقای عباسعلی متوسلیان به 
عنوان پیشکسوت صنف، این تعاونی از خرید مواد اولیه در 

هفته جاری خودداری می کند.

كاهش شديد خريد شركت تعاونی تامین
نیاز تولیدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

ايرانیان از بورس كاال
به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز 
متقاضیان  به  تعاونی  این  در سامانه  ایرانیان،  پی وی سی 
برای عدم ثبت سفارش تاکید شد و در نهایت میزان خرید 

به میزان زیادی کاهش پیدا کرد.
این تعاونی در سامانه خود پیام ها و پیشنهادهای آقایان 
و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  متوسلیان  عباسعلی 
اتصاالت پی وی سی و آقای غیاثی را منتشر و به متقاضیان 
ثبت سفارش خودداری  از  امکان  تا در صورت  تاکید کرد 

کنند.

آبان
PVC ظرفیت خاموش در صنعت لوله و اتصاالت

به بیش از ۶٠ درصد رسیده است
بانک مرکزی  به  ای  نامه  وزارت معاون وزیر صمت در 
خواستار عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ 
رشته فعالیت شامل ۱۳۷۴ محصولی شد که ظرفیت تولید 

آنها در کشور به اشباع رسیده است.
ظرفیت های  به  توجه  با  انجمن:  دبیر  خرمیان،  فرزانه 
با  متاسفانه  که   PVC اتصاالت  و  لوله  صنعت  در  خاموش 
اقدامات عالمانه وزارت صمت در کاهش سهمیه خرید مواد 
رسیده  هم  ۶۰درصد  از  بیش  به  تولیدی،  واحدهای  اولیه 
است، به نظر می رسد اگر نتیجه این تصمیم جلوگیری از 
با تولیدات فعلی موجود در کشور است،  تکثیر واحدهایی 

می تواند مفید باشد.

آذر
امكان بازنگری در سهمیه های پتروشیمی

 فراهم شد
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
بر  صنعتی  واحدهای  سهمیه  اصالح  به  اشاره  با  )صمت( 
اساس میانگین تولید و خرید سال گذشته، اعالم کرد که 
صاحبان صنایع می توانند با ارائه مستندات معتبر از جمله 
صورت مالی حسابرسی شده به سازمان های صمت استانی 

تقاضای سهمیه خود را اصالح کنند.

تعهد پتروشیمی آبادان برای بهبود كیفیت
پی وی سی تا ۲٥ بهمن ٩٩

با پیگیری صورت گرفته از سوی انجمن لوله و اتصاالت 
پی وی سی، پتروشیمی آبادان وعده داد تا ۲۵ بهمن سال 
غیر  در  شود،  مرتفع   PVC-S۵۷ کیفیتی  مشکالت  جاری 
گرید  آف  به  گرید  آن  از  کاال  بورس  در  مواد  صورت  این 

تبدیل می شود.
رئیس  متوسلیان  عباسعلی  حضور  با  نشست  این  در 
فرزانه  سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت 
از شرکت ملی صنایع  پور  انجمن، منصوری  خرمیان دبیر 
پتروشیمي،  کوروش خیر آبادی مدیر مجتمع و کریمی مدیر 

فروش داخلي پتروشیمی آبادان، حضور داشتند.

دی
اعالم فهرست جديد شركت های مورد تايید

انجمن در بخش ساختمان
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در دور جدید نمونه 
برداری خود در بخش محصوالت پی وی سی ساختمانی، 

نتایج آن را اعالم کرد.

 فراكسیون پی وی سی در آستانه شكل گیری
بنا شده تا فراکسیون پی وی سی با عضویت نمایندگان 
ملی  انجمن  در  وی سی  پی  با صنعت  مرتبط  تشکل های 
صنایع پلیمر ایران تشکیل شود. منصور قدیمی عضو هیئت 
مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این باره توضیح 
هیئت  نشست  در  گرفته  صورت  مباحث  اساس  بر  داد: 
با  فراکسیون  این  تشکیل  نحوه  درباره  تا  شد  قرار  مدیره، 

کمیسیون تشکل ها بررسی های الزم انجام شود.
دارند  وجود  زیادی  که صنایع  این  دلیل  به  گفت:  وی 
می کنند؛  استفاده  خود  محصوالت  در  سی  وی  پی  از  که 
اما فاقد نماینده در هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر 
ایران هستند، قرار شد برای بهره گیری از نظرات آنها، طرح 

تشکیل کمیسیون پی وی سی بررسی شود. 

انتشار فهرست لوله و اتصاالت پی وی سی
مورد تايید انجمن در نشريه پیام

ساختمان + يک مطلب علمی
برای هشتمین بار متوالی، فهرست لوله و اتصاالت پی 
وی سی مورد تایید انجمن در نشریه پیام ساختمان همراه 
با یک مقاله علمی منتشر شد. بر اساس تفاهم صورت گرفته 
فهرست محصوالت  پیام ساختمان،  نشریه  و  انجمن  میان 
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پی وی سی مورد تایید انجمن در این رسانه انتشار یافت.
همچنین یک مطلب علمی نیز با عنوان »چکیده ای از 
نیز چاپ  لوله کشی پالستیکی «  سواالت مهم در سامانه 

شد.

S۶درخواست انجمن برای امكان خريد گريد ٠
انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی طی نامه ای به دفتر 
بازگشت  پتروشیمی خواستار  دستی  پایین  صنایع  توسعه 
امکان خرید گرید S۶۰ برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 

پی وی سی شد.
 انجمن در نامه خود با اشاره به مصوبه کمیته تنظیم 
و   PVC-S۶۰ توزیع  و  تولید  خصوص  پتروشیمی در  بازار 
اعالم چندین باره این تشکل مبنی بر نیاز مبرم این صنعت 
 S۵۷ نامنسب  کیفیت  به  توجه  با  نوشت:   ،S۶۰ گرید  به 
تولیدی پتروشیمی آبادان که شاهد آن، معامله کمتر از ۲ 
درصد این گرید در هفته گذشته بورس است و لطمه های 
زیرساخت های  به  این چالش کیفی که مستقیما  از  ناشی 
بازگشت  به  نسبت  است  خواهشمند  می شود،  وارد  کشور 
اتصاالت  و  لوله  به صنعت   PVC از  این گرید  امکان خرید 

همکاری های الزم را مبذول فرمائید.

 درخواست انجمن ملی صنايع پلیمر ايران
S۶۰ برای عرضه گريد

خطاب  ای  نامه  در  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن 
ملی  شرکت  دستی  پایین  صنایع  توسعه  دفتر  رئیس  به 
پتروشیمی ایران نوشت: تشکل های مصرف کننده این گرید 
مجدانه پیگیر عرضه این کاال بوده و فرایندهای تولیدی آنها 

نیز آماده جذب این مواد اولیه است.

بهمن
اختصاص PVC-S۶٠ به تولیدكنندگان لوله

و اتصاالت پی وی سی
از  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  متوسلیان  عباسعلی 
اختصاص گرید S۶۰ به تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی 

وی سی خبر داد.
محصوالت  تقاضای  مدیریت  راهبری  کمیته  جلسه 
در ساختمان شهید  بهمن ۹۹(   ۸( پتروشیمی روز گذشته 
از  یکی  شد.  برگزار  تجارت  و  معدن  وزارت صتعت،  اللهی 
 PVC-S۶۰ موضوع  به  نشست  این  دستورجلسه  بندهای 
این  سر  بر  بحث  و  بررسی  از  پس  که  داشت؛  اختصاص 
تولید  از  مشخصی   درصد  تا   شد  گرفته  تصمیم  موضوع 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  به  گرید  این 

اختصاص داده شود.

محاسبه قیمت PVC-S57 با ۸۸ درصد
فوب خلیج فارس

لوله و  انجمن  عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره 
با ۸۸   PVC-S۵۷ اتصاالت پی وی سی از محاسبه قیمت
داد.  خبر  گذشته  هفته  چند  در  فارس  خلیج  فوب  درصد 
داد:  توضیح   PVC-S۵۷ گذاری  قیمت  باره  در  متوسلیان 
دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در چند هفته اخیر 
قیمت این گرید را با ۸۸ درصد فوب خلیج فارس محاسبه 

کرده است.

خريد گريد PVC-S60 از هفته آينده
امكان پذير می شود

عباسعلی متوسلیان از امکان خرید PVC-S۶۰ از هفته 
آینده برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی عضو 
انجمن، خبر داد.  روز۲۰ بهمن ۱۳۹۹ جلسه رئیس و نائب 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
وزارت  فلزی  غیر  کاالهای  بر  نظارت  مدیر کل  با صفدری 
این  در  شد.  برگزار  ایشان  همکاران  از  تعدادی  و  صمت 

نشست دو موضوع زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 PVC-S۶۰ ۱. آزاد سازی خرید گرید

۲. غیرقابتی شدن لوله و اتصاالت پی وی سی

برگزاری كمیته فنی اصالحات استاندارد ۲-١٣٣۶١
در این جلسه کمیته فنی اصالحیه استاندارد ۱۳۳۶۱-۲ 
با عنوان سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، 
فاضالبی و زهکشی تحت فشار پلی وینیل کلراید سخت- 

لوله ها، تغییراتی انجام شد.

گزارش بازديد از نخستین پتروشیمی ايران
لوله  انجمن  نمایندگان  جاری  سال  ماه  بهمن   ۲۵ روز 
و اتصاالت پی وی سی؛ آقایان عباسعلی متوسلیان رئیس 
قدیمی از  منصور  و  خرازی  حسن  انجمن،  مدیره  هیدت 
کردند.  بازدید  پتروشیمی آبادان  از  مدیره  هیئت  اعضای 
گرید  کیفیت  جمله  از  مهم  مباحث  درباره  بازدید  این  در 

PVC-S۵۷ بحث و تبادل نظر شد. 

برگزاری دومین جلسه اصالحیه استانداردهای
١٣٣۶١ پارت دوم و سوم

جلسه ی دوم اصالحیه استاندارد ۱۳۳۶۱ پارت دوم و 
سوم امروز ۲۹ بهمن ماه ساعت ۹ صبح به صورت مجازی و 

با حضور اعضای کمیته ی تدوین برگزار شد. 

گزارش
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدكنندگان  انـجمن  تايید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)١4٠٠ /٠4 )تاريـخ اعتبار: ٣١/

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی
دربخشفاضالبساختمان)بهترتیبحروفالفبا(

ی
هان
ج
رد
دا
تان
اس
ی
ران

یای
یس

یو
وپ
تی

اال
تص
وا
له
لو لوله

نتايج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

3-34209142-041آذرلولهآذربایجانشرقی1

اصفهان2

8-32359266-031آویسالولهجی

27-45838024-031اینگلاتصاالت

7-35565205-031برجپلیمر

1-45488370-031پارسزندهرودپالست

10-22695503-021پلیمرگلپایگان

35556060-031تابانپولیکا

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان

20-46412710-031ناردینپلیمر

35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز3

تهران4
3-56545401-021پارسپولیکا

56220208-021صنایعپلیمرسمند

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی5

7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی6

خوزستان7
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز

7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان8

فارس9

8-38254557-071ایمنلوله

4-38215570-071آبساران

37744405-071پایدارپلیمر

3-38309001-071پلیمرپارس

080-37335078-071شیرازپالستیک

40-36307536-071لولهسپیدانبسپار

88014915-021کاسپینپلیمرقم10

6-66193854-021روناپلیمرکردستان11

8-38228647-083اورامانغربکرمانشاه12

34287474-034کارونپلیکارفسنجانکرمان13

46373285-086پلیمریاسمرکزی14

32665669-081پلیسیناهمدان15

یزد16
35274568-035کارالولهیزد

37272549-035یزدپولیکا



سال15اسفند99شماره129

27

www.pvc-asso.ir

تجـاری نــام هــای  لیسـت 
مـورد   U - P V C ت ال تصا ا
تايیــد انـجمن تولیدكنندگان 
 P V C اتصـــاالت  و  لولــه    
)١4٠٠ /٠4 /٣١ اعتبار:  )تاريـخ 

لیستلولهواتصاالتیوپیویسیموردتاییدانجمنتولیدکنندگانلولهواتصاالتپیویسی
دربخشفاضالبساختمان)بهترتیبحروفالفبا(

اتصاالت

نتايج مربوط 
به دوره هشتم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولیدردیف

آذربایجانشرقی1
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهانپالست

32723225-044کندپالستآذربایجانغربی2

اصفهان3

8-32359266-031آویسالولهجی

27-45838024-031اینگلاتصاالت

1-45488370-031پارسزندهرودپالست

46412859-031پارساناپلیمر

10-22695503-021پلیمرگلپایگان

35720000-031پیویسیصبا

42290609-031پلیکاپلیمراصفهان

35556060-031تابانپولیکا

5-57248242-031تکستارهگلپایگان

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان

7-35565205-031مدلپالستیک

20-46412710-031ناردینپلیمر

35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک

34704515-026وینوپالستیکالبرز4

تهران5

56-66819355-021تهراناتصاالت110

3-56545401-021پارسپولیکا

55638112-021پلیرامبرتر

55572819-021لولهسازانرزاقی

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی6

7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی7

خوزستان8
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز

7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان9

4-38215570-071آبسارانفارس10

88014915-021کاسپینپلیمرقم11

6-66193854-021نیکپلیمرکردستان12

کرمانشاه13
8-38228647-083اورامانغرب

34733539-083الوینپالست

46373285-086پلیمریاسمرکزی14

یزد15

35274568-035کارالولهیزد

5-37272362-035یزدپلیمر

37272549-035یزدپولیکا
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بـازارجهانـیاستـئاراتهایفلـزی
بارشـدساالنـه5درصد

ازسال۲0۲0تـا۲030گسترشمییابـد

افزایشظرفیتجهانی
پلیوینیلکلرایدتاسال۲0۲4

آخریــنمهلــتثبــتنامبــراینمایشــگاه
k۲0۲۲

مستربچهاینابودکنندهیکروناویروس

انتظارمیرودبازارپتروشیمیدرایندهه،
۲76میلیارددالررشدکند

انجامآزمونضربهدرمحیطتولید

روشجدیدتولیدخم
PVCدرلولههای

ماسکقابلشستشو
جهشهایجدیدکرونارامیکشد

تاریخنمایشگاهایتالیاپالستتغییرکرد

OPVCپیشرفتهادر

ســواالتمهمآزموناخــذپروانهحرفهای
لولهکشیمربوطبهلولههایپالستیکی

معیارهایانتخابلوله
درکاربردهایآبرسانیوفاضالبی

اثردما،روانکاریوفشارهیدرولیکاعمال
شدهدرتولیدلولههایPVCآرایشیافته

مقایسهبینرزینهایپیویسی
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گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

تـــــازهها

فرمپودریاستئاراتهایفلزیدربازار
غالباست

از نظر فرم، بازار جهانی استئارات های فلزی به گرانولی، 
پودری، کپسولی، فلس، قرصی طبقه بندی میشود. از نظر 
ارزش و حجم، بخش پودر سهم قابل توجهی از بازار جهانی 
اختصاص  خود  به   ۲۰۱۹ سال  در  را  فلزی  استئارات های 
داده است. استئارات های فلزی پودری به طور گسترده در 

داروسازی استفاده می شود.
به  فلزی  استئارات های  جهانی  بازار  کاربرد،  نظر  از 
پالستیک و الستیک، مواد غذایی، دارویی، رنگ والک، مواد 
و...  شوینده ها  و  کننده ها  روان   ، آرایشی  مواد  ساختمانی، 
تقسیم میشود. پیش بینی می شود که کاربرد استئارات ها 
در بخش پالستیک و الستیک در این دوره پیش بینی بازار، 

غالب باشند.
استئارات های فلزی به عنوان روان کننده های خشک در 
کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در صنعت 
پالستیک این مواد به رزین  PVC افزوده می شوند تا روان 
کنندگی و رهایش بهتر در کاربردهای قالبگیری تزریق را 

فراهم کند. روان کنندگی خوب، آبگریزی، سازگاری و نقطه 
ارائه عملکرد  به  فلزی  استئارات های  با  ذوب تحت کنترل 

الزم در صنعت پالستیک و الستیک کمک می کند.
به  فلزی  استئارات های  جهانی  بازار  منطقه،  براساس 
و  التین  آمریکای  اقیانوسیه،  اسیا  اروپا،  شمالی،  آمریکای 

خاورمیانه و آفریقا تقسیم شده است. 
آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۱۹ منطقه ی غالب در بازار 
این  می رود  انتظار  است.  بوده  فلزی  استئارات های  جهانی 
روند در دوره پیش بینی نیز ادامه داشته باشد. تقاضا برای 
و  پالستیک  مصرف  افزایش  دلیل  به  فلزی  استئارات های 
الستیک در آسیا اقیانوسیه به ویژه در چین زیاد است. چین 
مصرف کننده اصلی استئارات های فلزی در آسیا اقیانوسیه 
است. گسترش صنایع پالستیک و الستیک عامل مهمی در 

بازار منطقه است. 
پیش بینی می شود که آسیا اقیانوسیه به دلیل افزایش 
تولید پالستیک و الستیک در کشورهایی مانند چین و هند 
در این دوره پیش بینی به عنوان یک منطقه پر درآمد در 

بازار باقی بماند.

بـازارجهانـی
استـئاراتهایفلـزی
بارشـدساالنـه5درصد
ازسال2۰2۰تـا2۰٣۰
گسترشمییابـد

پیش بینی میشود بازار جهانی استئارات های فلزی با CAGR  )رشد ساالنه مركب( ٥درصد از سال ۲٠۲٠ 
تا ۲٠٣٠ گسترش يابد. استئارات های فلزی به عنوان پااليه های اسیدی)acid scavenger(، روان كننده ها 
 PVC  و عوامل رهايش در صنعت پالستیک استفاده می شوند. صابون های فلزی افزودنی های اساسی برای
 )CaZn( استئارات های كلسیم و روی  پايداركنندگی و روان كنندگی عالی دارند.  هستند زيرا خاصیت 
برای تولید استاباليزرهای حرارتی  PVC  ايده ال هستند. آنها در درجه اول برای جلوگیری از تخريب 
استاباليزرهای  حاضر  حال  در  می شوند.  استفاده  پردازش  هنگام  در  ويژه  به  گرما  توسط  پالستیک ها 
كلسیم روی، در كاربردهای مختلف به ويژه در موارد بهداشتی مانند پزشكی و بسته بندی های غذايی 
استفاده می شود. عالوه بر اين استاباليزرهای حرارتی جامد كلسیم روی برای كاربردهای داخلی كه بايد 
VOC  )تركیبات آلی فرار(كمتری انتشار يابد، بسیار مفید است. استاباليزرهای كلسیم روی، همچنین به 

عنوان جايگزين سازگار با محیط زيست استاباليزرهای قلع و باريم روی در نظر گرفته می شوند.
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تـــــازهها

صنعت  جهانی  انداز  چشم  عنوان  با  گزارش  این  طبق 
افزایش  بیشترین  تا سال ۲۰۲۴، چین  کلراید  وینیل  پلی 
ظرفیت را از ۲۴/۳۷میلیون تن در سال  ۲۰۱۹ به ۲۸/۳۷ 
می دهد.  اختصاص  به خود  را  در سال ۲۰۲۴  تن  میلیون 
شیمیایی  توسعه  به شرکت  مربوط  ظرفیت  افزایش  عمده 
تیانجین بوهای با ظرفیت ۰/۸ میلیون تن تا سال ۲۰۲۴ 
خواهد بود.GlobalData هند را به عنوان دومین کشور از 
نظر افزایش ظرفیت معرفی می کند که افزایش ظرفیت را 
از mtpa( ۱/۵۸( تا سال ۲۰۱۹ به ۴/۲۷ )mtpa(در سال 

۲۰۲۴ را خواهد داشت. عمده افزایش ظرفیت PVC مربوط 
به کارخانه  ، Kakinada معادل mtpa( ۰/۶(تا سال ۲۰۲۴ 
سال  )mtpa(در   ۱/۰۹ از  ظرفیت   افزایش  با  است.تایلند 
از  کشور  ۲۰۲۴،سومین  سال  )mtpa(در   ۱/۶۵ به   ۲۰۱۹
ظرفیت  افزایش  عمده  بود.  خواهد  ظرفیت  افزایش  نظر 
ظرفیت  با   Vinythai Map Ta Phut کارخانه  به  مربوط 

۰/۵۶ میلیون تن  تا سال ۲۰۲۴ است.
پلی  افزایش ظرفیت  نظر  از  برتر  باال ۱۰ کشور  نمودار 

وینیل کلراید را تا سال ۲۰۲۴ نشان می دهد.

پلی  جهانی  ظرفیت   GlobalData گفته  طبق 
رشد   ۲٠۲4 سال  تا  می تواند  كلرايد  وينیل 
چشمگیری داشته باشد. ظرفیت جهانی به طور 
بالقوه از ٥۶/١٣ میلیون تن )mtpa( در سال ۲٠١٩ 
به ۶٠/mtpa ۶٥ در سال ۲٠۲4 افزايش می يابد و 
نیمی از  را ثبت میكند.چین  رشد كلی ١7درصد 
به  را  جهان  كلرايد  وينیل  پلی  ظرفیت  افزايش 

خود اختصاص داده است.

افزایشظرفیتجهانی
پلیوینیلکلرایدتاسال2۰24

 آنچـه در ایـن نمایشـگاه به عرصه 
نمایش گذاشـته خواهد شـد، ماشـین 
آالت و تجهیـزات، مواد اولیه و کمکی 
همچنیـن محصـوالت نیمـه آمـاده و 
محصـوالت پالسـتیکی تقویـت شـده 

خواهد بود.نمایشـگاه k در دوسلدورف 
فعلـی  چالش هـای  بـه  همچنیـن 
روزمـره و به ویـژه صنعت می پـردازد. 
موضوعاتـی  دلیـل  همیـن  بـه 
پایـداری ، صرفـه جویـی در  ماننـد 

منابـع، اقتصاد چرخشـی و دیجیتال 
نویـن  فناوری هـای  و  تولیـد  سـازی 
حرکـت    k۲۰۱۹ در  کـه  پـردازش 
توجـه  مـورد  داشـتند  ای  گسـترده 

قـرار خواهـد گرفـت.

K۲٠۲۲ كـه از ١٩ تـا ۲۶ اكتبر 
شـد،  خواهـد  برگـزار   ۲٠۲۲
آخريـن مهلت ثبت بـرای اين 
رويـداد تجـاری را اعالم كرده 
اسـت.  اخرين مهلت ثبت نام 
بـرای تمـام شـركت هايی كه 
مايل به حضـور دراين رويداد 
 ٣١(  ۲ ٠ ۲ ١ هسـتند، ۲١ مـی  
ارديبهشـت ١4٠٠(خواهد بود.

k2022آخرینمهلتثبتنامبراینمایشگاه
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اثراینآنتیویروسحتیپسازشستشو
نیزحفظمیشود

مستقیم  ادغام  با   Sukano ویروس  آنتی  مستربچ های 
یک افزودنی آنتی ویروس در پلیمر با استفاده از فناوری های 
است  این  در  فناوری  این  می کنند.قدرت  عمل  اختصاصی 
محصول  از  استفاده  طول  در  تنها  نه  ویروس  آنتی  اثر  که 
حفظ  نیز  شستشو  از  پس  حتی  بلکه  می ماند  باقی  ثابت 
اینکه  بدون  افزودنی  ماده  که  است  دلیل  بدان  این  می شود. 
محصول  سطح  روی  بر  مداوم  طور  به  شود  آزاد  محیط  در 
مستقل  آزمایشگاه های  در  را  آزمایشاتی  سوکانو  دارد.  وجود 
 تخصصی در زمینه تست میکروبیولوژیکی مطابق با استاندارد
ISO 21702:2019 پارچه ها( و( I S O  1 8 1 8 4 : 2 0 1 9  

)قطعات تزریقی پالستیک و فیلم ها( انجام داد تا به طور مستقل 
اثر آنتی ویروسی آن را بر روی پالستیک ها تایید کند. نتایج 
نشان داد که بیش از ۹۸درصد از ویروس کرونا طی دو ساعت 
اول از بین می روند. این آزمایشات با استفاده از ویروس آنفوالنزا 
SARS- با آلفا کرونا ویروس که ساختاری مشابه  H1N1 و 

ویروس  آنتی  ست.مستربچ های  ا  شده  انجام  دارد،   Cov-2
SUKANO®  باالترین عملکرد و دوام را دارند. اثر آنتی ویروس 

از چندین دوره شستشو در دمای ۴۰  درجه  پارچه ها پس 
سانتیگراد باقی می ماند. دستیابی به این مزیت بدون تاثیر بر 

خصوصیات فیزیکی پارچه ها  یا زرد شدن امکان پذیر است.

)PPE(کاربرددرتجهیزاتمحافظتشخصی
ماسک های غیر پزشکی قابل استفاده مجدد به طور معمول 
از پارچه هایی بدون خاصیت آنتی ویروس تولید می شوند.تولید 
این ماسک ها با استفاده از پارچه هایی که شامل مستربچ های 
آنتی ویروس SUKANO است، حتی اگر ماسک ها بعد از هر 
بار استفاده شسته نشوند، می تواند به کاهش آلودگی ویروسی 
سطوح کمک کنند. عالوه بر کاربردهای پارچه و منسوجات، 
در  را  تکنولوژی  این  کارایی  خارجی،  آزمایشگاه های  نتایج 
مستربچ های با پایه ی  PA  و  PET مورد استفاده در فرایند 

اکستروژن فیلم و قطعات قالبگیری تزریقی تایید می کند.

برای  را  ويروس  ضد  مستربچ های   Sukano

اثر  PA توسعه داده است كه  PET و   پارچه های 
ضد ويروسی خیلی قوی بر پالستیک ها دارند و 
به طور بالقوه به كاهش ضايعات و بهبود پايداری 

كاالهای نهايی تولید شده كمک می كند.

مستربچهاینابودکنندهیکروناویروس

از  ناشی  افزایش می تواند  این   Precedence به گفته ی
افزایش استفاده از مواد پتروشیمی در کاربردهای صنعتی مانند 
ساخت و ساز، خودرو، هواپیمایی، رنگ و کاغذ، خمیر کاغذ، 
مواد غذایی و ... باشد.از دیگر عوامل موثر در رشد ظرفیت مواد 

پتروشیمی می توان به نقش این صنعت در تامین چندین مواد 
اولیه برای صنایع فرایندی و کاهش قیمت مواد خام به دلیل 
مانند  پیشرفته  اقتصادی های  پیشرفت صنعت گاز شیل در 

ایالت متحده و کانادا اشاره کرد.

بازاريابی  تحقیقات  سازمان  تحقیقات  طبق   
می رود  انتظار   Precedence Research كانادايی  
ساالنه   ۲٠٣٠ سال  پتروشیمی تا  جهانی  بازار 
٥درصد رشد كند و از 4٥٣میلیارد دالر به 7۲٩ 

میلیارد دالر برسد.

انتظارمیرودبازارپتروشیمیدرایندهه،
27۶میلیارددالررشدکند
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مجهز بودن به یک حلقه بسته خال ، امکان تکرار سریع 
آزمون ها و همچنین تنظیم دقیق و ایمن را فراهم می کند. 
این سیستم دارای اندازه گیری سرعت ضربه داخلی است 
تا سرعت سقوط وزنه را برای هر آزمون تثبیت کند. وزنه ها 
را می توان در عرض چند ثانیه تغییر داد و همه پارامترها 
نرم  می شوند.  انتخاب  کنترلی  صفحه  طریق  از  راحتی  به 
افزار سیگما بصری است و استفاده از آن آسان است ضمن 
اینکه این اطمینان را می دهد که آزمون به درستی و مطابق 
رابط  یک  طریق  از  واحد  این  می شود.  انجام  استاندارد  با 
کاربر پسند کنترل میشود و از طریق هر دستگاه مجهز به 
مرورگر، مانند لپتاپ یا تلفن هوشمند اجرا می شود. اپراتور 
قبل  کاربران  همه  برای  را  آزمون  دستورالعمل های  اصلی 
 ۵۰۰۰ تا  سقوط)  ارتفاع  می کند.  تنظیم  برنامه  شروع  از 
میلیمتر بسته به قطر لوله(، مقدار ضربه و وزن سقوط در 
دستورالعمل قبل از استفاده وارد می شود.این واحد ترکیبی 
تفکیک پذیری در  با  اندازه گیری دقیق سرعت سقوط  از 
واقعی  )نرخ    TIR و    H۵۰ و محاسبه خودکار میکروثانیه 

ضربه(است. یک نمونه آزمایشی روی بلوک V قرار می گیرد، 
محفظه بسته می شود و آزمون از sigma UI ) نرم افزار نصب 
شده روی گوشی هوشمند،  pc  یا  ipad(آغاز می شود. و 
بعد از اعمال ضربه، ضربه زن توسط سیستم خال به محل 

اولیه باز می گردد.
خال  سیستم  توسط  بالفاصله  زن  ضربه  ضربه،  اثر  در 
برگشت داده می شود و اطمینان حاصل می شود که ضربه 
اندازی  راه  هنگام  در  سیستم  این  بود.  نخواهد  دوگانه 
کالیبره  اطمینان  قابل  و  تکرار  قابل  برای عملکرد  خودکار 
سرعت  بر  نظارت  سیستم  آزمون،  هر  اثبات  می شود.برای 
ضربه، کلیه اطالعات مورد نیاز از جمله سرعت ضربه زن را 
ارائه می دهد. این دستگاه مجهز به تجهیزات ایمنی است 
جلوگیری  درها  کامل  شدن  بسته  تا  وزنه  شدن  رها  از  و 
انجام آزمون ساعتگرد، وزنه را می توان در  می کند. هنگام 
این  اپراتور  به  که  کرد  قفل  لوله  باالی  در  ایمن  موقعیتی 
امکان را می دهد که قبل از تکرار آزمون نمونه را به راحتی 

بچرخاند.

sigma را به طور  از دانمارك دستگاه آزمون ضربه   Sciteq  شركت 
خاص برای تولید كننده های لوله های پالستیكی توسعه داده است. 
اين واحد تست برای استفاده در محیط تولید با تاكید بر سهولت و 
سرعت استفاده، هزينه پايین نگهداری و ايمنی در نظر گرفته شده 
است. طراحی اين واحد آزمون، موجب می شود كه آزمون ضربه به 
روش پلكانی و ساعتگرد برای لوله ها از قطر ۲٠ تا ۲٠٠٠mm مطابق 
 ASTM D2444 و ISO 3127،EN 744، EN1411  با استانداردهای

انجام شود.

انجامآزمونضربهدرمحیطتولید
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 در انتهای خم نیز این ماشین به روش ترموفرمینگ قادر 
به ایجاد مادگی در اتصال بوده که این مادگی می تواند هم به 
صورت چسبی و هم به صورت اورینگی ایجاد شود. انواع خم ها 
)خم ساده، خم یک سرمادگی، خم دوسرمادگی( توسط این 
ماشین تولید می شوند. همچنین می توان اتصال ساده بدون 
ایجاد خمش را توسط این دستگاه تولید نمود. عملیات خمش 
به صورت هیدرولیک/پنوماتیک است و توسط شیرهای مختلف 
با دقت  تا کامال تکرار پذیر و  با کدگذاری کنترل می شود  
انجام گیرد. هر تنظیمی در دستگاه از طریق پنل کنترل انجام 
می گیرد. محافظ شیشه ای اطراف ماشین با امنیت کامل قابلیت 
دیده شدن فرایند را به کاربران می دهد و عملکرد اپراتور را با 
بخشهای مختلف ماشین آسانتر میکند. این قسمت ها شامل 
یک بخش انتقال و ردیف سازی لوله ها برای ورود به ماشین، دو 

شركتSica  ماشین جديدی برای تولید مادگی و 
 PVC ، همچنین خمش مورد استفاده در لوله های
PP PE و ABS ساخته كه بسیار سريع عمل می كند. 

لوله های  برای  به سرويس دهی  قادر  ماشین  اين 
قطر ۶٣-١۶ میلی متر و در طول۶٥٠-١4٠ میلی 
متر است. اين ماشین می تواند در زاويه های ٩٠-٠ 
درجه لوله را خم كند و تا شعاع خمش پنج برابر 

قطر لوله قادر به خم كردن آن است. 

روشجدیدتولیدخم
PVCدرلولههای

واحد گرم سازی) هیتر( سرامیکی، دو واحد ترموفرمینگ، یک 
واحد خمش همراه با کنترل و یک بخش خروج محصول است. 
در صورت لزوم دستگاه مجهز به یک فیدر AL/T۶۳ خواهد بود 
که با BMS ۶۳ ) ماشین خمش sica( سیستمی برای تولید 
لوله های خم می سازد که می تواند لوله های ۳ متری را نگه دارد 
و طول دلخواه از آن را تهیه کرده و در نهایت خم مورد نظر را 

به صورت کامال اتوماتیک تولید نماید.

مواد  باالتر  به هزینه های  را  قیمت ها  تعدیل  این شرکت 
اولیه  و لجستیک نسبت داده است.در سطح کالن هزینه هاي 
لجستیک به هفت گروه هزینه حمل و نقل، نگهداري موجودي، 
انبارداري، پردازش سفارش و سیستم هاي اطالعات، جابه جایي، 
به سطح خدمات  مربوط  و هزینه هاي  اندازه دسته سفارش 

مشتریان قابل تقسیم است که بر حسب نوع صنعت، اهمیت 
نسبي آن ها متفاوت است. مجله PT ) تکنولوژی پالستیک ها (

نیز اخیرا گزارش داده است که اقدامات مشابه قیمت گذاری 
نیز توسط سایر تامین کنندگان مواد افزودنی پالستیک در 

نیویورک و اوهایو نیز انجام شده است.

پالستیک  افزودنی های  ی  كننده  تولید   BASF

قیمت  كه  است  كرده  اعالم  نیوجرسی،  در 
استاباليزرهای  مانند  پالستیک  افزودنی  مواد 
روان  فرايندها،  كمک  اكسیدان ها،  آنتی   ،UV

حرارتی  استاباليزرهای  و  رنگدانه ها  كننده ها، 
PVC را تا ١٠درصد افزايش خواهد داد. 

BASFافزایشقیمتافزودنیهایپالستیکتوسط

تـــــازهها
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انگلیسـی  محققـان 
پوشـش  بـا  ماسـكی 
كرده  ابـداع  مخصوص 
جهش هـای  كـه  انـد 
كرونا  ويـروس  جديـد 
را از بیـن می بـرد. اين 
می تـوان  را  ماسـک 
و  شسـت  بـار   ۲٠ تـا 

كـرد. اسـتفاده 

ماسکقابلشستشو
جهشهایجدیدکرونارامیکشد

تاریخنمایشگاهایتالیاپالستتغییرکرد

تـــــازهها

محققان دانشگاه کمبریج ماسکی با پوشش ضد ویروس 
ابداع کرده اند که می تواند جهش های کنت )در انگلیس( و 
آفریقای جنوبی ویروس کرونا را در یک ساعت از بین ببرد 
و از فرد محافظت کند.پوشش نامرئی ماسک به الیه بیرونی 
ویروس می چسبد، آن را به دام می اندازد و در مرحله بعد 

تمام جهش های جدید ویروس را می کشد.
 DiOX نام  به  نوینی  فناوری  از  ماسکی  چنین  در 

استفاده می شود که مبتنی بر نمک های آمونیوم نوع چهارم 
آنتی  به دلیل ویژگی های  نوع ترکیبات طبیعی  این  است. 
میکروبیال خود به طور گسترده در صنعت نساجی به کار 
ماسکی  چنین  داد  نشان  آزمایشگاهی  تست های  می روند. 
می تواند ۹۵ درصد پاتوژن های روی سطح خود را در یک 
ساعت از بین ببرد. همچنین پس از ۴ ساعت پاتوژنی روی 

سطح ماسک قابل ردیابی نبود.

 با توجه به پاندمی کرونا و عدم اطمینان در مورد جدول زمانی و روش های واکسیناسیون، برگزارکنندگان 
نمایشگاه بین المللی ایتالیا پالست تصمیم گرفته اند که این رویداد را به تاریخ مشخصی در سال ۲۰۲۲ 

موکول کنند. برگزاری نمایشگاه ایتالیا پالست که قرار بود ۴ تا ۷ می ۲۰۲۱ برگزار شود، منتفی است.
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اخیرا  و  استفاده میشوند  انتقال آب تحت فشار  برای  باال معموال  به دلیل رده فشاری   OPVC لوله های  
برای خط لوله اصلی در نیوزلند انتخاب شده اند. در رويداد OZPIPE  سال گذشته، مدير كیفیت Iplex در 
نیوزلند، نحوه ی همكاری اين شركت را در  احداث خط لوله Hamnak، طوالنی ترين خط لوله انتقال آب  

OPVC در كشور توضیح داد.

OPVCمهارمحلاتصاللولههای
دستگاه های مهار محل اتصال که برای انجام آزمون های فشار 
صورت  در  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد   UPVC لوله های   روی 

استفاده در لوله های  OPVC ممکن است نیاز به طراحی مجدد 
داشته باشند. به گفته محققان در مقاله ای که در OZPIPE ارائه 
شد، اختالف ویژگی بین این دو مواد، این امر را ضروری می کند. 

OPVCپیشرفتهادر

OPVC  پروژه ٣4 كیلومتری نیوزيلند طوالنی ترين خط انتقال آب با لوله های

 اين خط با طول ٣4 كیلومتر كه در سال های ۲٠١7 و 
۲٠١۸ نصب شده است از لوله های با سايز ١٥٠،۲٠٠ و 
١٠٠ برای انتقال آب آشامیدنی جهت تامین نیاز ١٣٠٠ 
حال،  اين  با  می كند.  استفاده  وايتاكی  منطقه  در  نفر 
می تواند  كه  است  منعطف  ای  اندازه  به  سامانه  اين 
افزايش 4٥درصد تقاضا را طی 4٠ سال مديريت كند.
سازگار  آب  مقرارت  با  حدودی  تا  قبلی  ی  لوله  خط 
به  داشت.  وجود   E.COIL آلودگی  از  مواردی  و  نبود 
وجود  آب  تامین  در  مكرر  محدوديت های  عالوه  
برای   OPVC.می افتاد كار  از  مرتبا  سیستم  و  داشت 
لوله های   از  زيرا  است  انتخاب شده  لوله  اكثر خطوط 
PVC و  PE١٠٠  با قطر و رده فشاری مشابه سبک تر 

اين  با  است.  تر  آسان  و  آن سريعتر  نصب  بنابراين   ،
حال بخش هايی از خط لوله در زير آبراهه ها و جاده ها 

كه به روش حفاری جهت دار افقی )HDD( نصب شده 
اند از لوله های PE١٠٠ در سايزهای ١۸٠ و ۲٥٠ با رده 
ی فشاری ١۶ بار استفاده شده است.پیمانكاران برای 
دستیابی به مزيت هزينه در ساخت و ساز استفاده از 
OPVC را ترجیح می دهند.برای مثال روش نصب بدون 

مناقصات  بیشتر  در   )OPEN CUT(گسترده حفاری 
مشخص شده بود و برای نصب های بدون ترانشه بهینه 
شده بود و استفاده از  PE١٠٠  مزيت آشكاری نداشت. 
محل اتصال لوله های  OPVC مجهز به درزگیرهای آب 
كمک  سريع  نصب  به  كارخانه،  در  شده  نصب  بندی 
می كند.سرعت لوله گذاری و نصب لوله ها تا ۲٠٠ متر 
در روز بدست آمد.  OPVC بهترين نتیجه را از لحاظ 
مقرون به صرفه بودن ، ظرفیت هیدرولیكی و ساخت 

پذيری شامل نصب سريع برای پروژه فراهم می كند.

خواندنیکاربردی
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GM Quesadaمهندس توسعه محصول در امریکا، آزمون هایی را 

 UPVC بر روی پنچ دستگاه مهار محل اتصال برای هر دو نوع لوله
و OPVC انجام داد. آزمایشات مطابق با روش آزمون استاندارد 
ASTM F۱۶۷۴ برای محصوالت مهار محل اتصال مورد استفاده 
در لوله های  PVC انجام شده است. این روش شامل یک تست 
فشار پایدار)طوالنی مدت( در psi ۵۰۰   به مدت ۱۰۰۰ ساعت 
، یک تست فشار ترکیدگی کوتاه مدت و تست موج فشاری دوره 
ای)ضربه قوچ( است. از آنجا که لوله های OPVC ضخامت کمتری 
مقاومت  باالتر(،  تسلیم  تنش  و  ترکیدگی  فشار  وجود  دارند)با 
اتصال   کننده های  مهار  خالف  امر  این  دارند.  کمتری  خمشی 
OPVC عمل می کند، زیرا مهار یک لوله بدون اعمال بار شعاعی 

که در نهایت منجر به خم شدن لوله می شود، غیر ممکن است. 
به طور کلی لوله های  OPVC نسبت به  UPVC در مقابل بارهای 
جانبی حساس تر هستند و طراحی دقیق تری از مهار های اتصال 
را می طلبد. یک طراحی بهتر نیاز به دقت باالتر در نصب را کاهش 
میدهد.عواملی از قبیل محکم کردن هر چه بیشتر گیره ها پیرامون 
لوله، نگه داشتن المان های گیره به موازات سطح لوله و توزیع 
المان های گیره به طور یکسان به بهبود عملکرد کمک می کند. به 
  Sliding Grip Cap )SGC( طور کلی دو نوع دستگاه مهار  با نام
و )Internal C Grip )ICG در تمام آزمون های ASTM F۱۶۷۴ به 
خوبی کار میکنند. طراحی صحیح دستگاه ها به طور موثر لوله های  

OPVC را مهار می کند.

مقاومتبهزلزله
IPEX کانادا لوله های OPVC خود را با نسخه ی جدیدی به 

نام BIONAX SR توسعه داده است که دارای مقاومت بیشتری در 
برابر لرزه است. این لوله برای انتقال و توزیع آب طراحی شده است 
و با توجه به طراحی مادگی طوالنی تر به محل اتصال این امکان 
را میدهد که در هنگام حرکاتی کششی زمین مانند تلسکوپ عمل 
کند و آزادی حرکت داشته باشد و می تواند شوک های لرزه ای 
زمین را تحمل کند. این لوله از آزمایشات گسترده در آزمایشگاه 
ژئوتکنیک دانشگاه کرنل آمریکا سربلند شده و با لوله و اتصاالت 
آمریکای شمالی سازگار است و ۷۰درصد از استانداردهای طراحی 
زمین لرزه ای ژاپن فراتر رفته است. Thomas O’Rourkeاستاد 
مهندسی در دانشگاه کرنل گفت توانایی کشش محوری لوله به 
اندازه ای بزرگ است که می تواند عمده کرنش های جانبی زمین 
ناشی از روانگرایی بعد از چهار زمین لرزه اخیرکریستچرچ نیوزیلند 
را در خود جای دهد. ژاپن همچنین دارای مناطق مستعد زلزله 
است برای مقابله با این موضوع تمایل دارند که به لوله های چدن 
نشکن با طراحی خاص متکی باشند. با این حال، IPEX می گوید 
بازار آمریکای شمالی  برای  لوله های BIONAX SR مزایایی  که 
از جمله اتصال کمتر، برش و پخ آسانتر و عدم خوردگی فراهم 
می کند. ساخت سیستم درزگیر آب بندی این لوله ها هم قطر 

تلرانس ها   بنابراین  را کنترل میکند  و هم قطر خارجی  داخلی 
نسبت به لوله های متداول کمتر و محل اتصال کیپ تر است.  
تا ۳۰۰mm( و رده  اینچ )۱۵۰  Bionax SRدر قطرهای ۱۲-۶ 

فشاری ۲۳۵ در دسترس است. 

رفعخشکسالی
و    OPVC لوله های  کننده  تولید  اسپانیا   Molecor شرکت 
دنبال خشکسالی  به  لوله ها،  این  تولید  آالت  ماشین  همچنین 
شدید شهری در بلغارستان، لوله های تحت فشار برای انتقال آب 
آشامیدنی این شهر را تامین کرده است. پرنیک از نوامبر سال 
پایین  باران-و  بود. کمبود  ۲۰۱۹ دچار خشکسالی جدی شده 
بودن سطح آب در سد Studena و درنهایت کاهش آب شرب، 
جان۱۰۰ هزار نفر را تهدید کرده است. عالوه بر این سامانه آب 
موجود با مشکالت زیادی از نشت روبرو بوده است و تخمین زده 
به شهر  این سد در مسیر رسیدن  از آب  شده است ۷۵درصد 
هدر می رود. این وضعیت باعث شده تا مقامات شهری اقدامات 
جدیدی را برای اطمینان از تامین آب به مردم که قبال با قطع 
را  داشتند  آب  روز  در  فقط ۶ ساعت  و  بودند  روبرو  آب  روزانه 
اتخاذ کنند. در راستای این تصمیم یک خط لوله به طول۱۲.۵ 
کیلومتر از سد Belmeken به سمت شهر احداث شد این لوله ها 
از جنس OPVC با قطر ۶۳۰ میلیمتر و رده فشاری ۱۶، ۲۰ و 
۲۵ بار بود. ظرفیت این خط ۳۰۰ لیتر بر ثانیه بود. این پروژه در 
۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد و با نصب چندین کیلومتر در روز  در 
۱۳ مارس به پایان رسید. لوله های  OPVC  به علت وزن سبک 
با چگالی حدودا ۵۰درصد کمتر نسبت به PE یا  PVC  و تا ۱۲ 
برابر سبک تر نسبت به لوله های چدنی دارای اتصال آسان است 
که به حذف نشت کمک می کند. طبق گفته ی MOLECOR این 
لوله ها دارای ظرفیت هیدرولیکی ۱۵ تا ۴۰درصد بیشتر نسبت 
به لوله هایی از سایر مواد با همان قطر خارجی هستند. این امر به 
کاهش هزینه های پمپاژ کمک می کند. لوله های  OPVC در برابر 
ضربه قوچ و تغییرات ناگهانی جریان و فشار مقاوم هستند که به 
کاهش احتمال پارگی و نشت کمک می کند. هزینه های پایین 
نگهداری از مزایای اصلی خط جدید بود. مولکور می گوید که عمر 
مفید لوله ها بیش از ۷۵ سال است و در طوالنی مدت منجر به 

صرفه جویی زیادی در منابع می شود.
 

گواهینامهجدید
 N Aenor عالمت  با  اخیرا  مولکور   OPVC اتصاالت  و  لوله 
شناخته شده اند که مربوط به گواهینامه جدید این محصوالت 
است.یک استاندارد جدید اسپانیایی به نام UNE-EN 17176 در 
دسامبر ۲۰۱۹ منتشر شد. این استاندارد براساس استاندارد اروپایی 
EN 17176 برای لوله های  OPVC است و جایگزین استاندارد 
که  میگوید  مولکور  می شود.   UNE-ISO 16422قبلی مرجع 

خواندنیکاربردی
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اولین شرکتی است به گواهینامه محصوالت بر اساس استاندارد 
جدید دست یافته است. لوله های  OPVC مولکور طبق استاندارد 
جدید گواهی دریافت کرده اند. به گفته ی این شرکت لوله ی 
TOM مولکور ویژگی لوله های کالس ۵۰۰ را در طول ۱۰۰ سال 

حفظ می کند . این امر توسط آزمایشات طوالنی مدت ۱۰۰۰۰ 
هزار ساعته که توسط آزمایشگاه CEIS انجام شده، نشان داده 
 EN 17176  شده است. گواهینامه های جدید با استاندارد اروپا
سازگار است. بنابراین الزامات نظارتی همه کشورهای اروپایی را که 
در انها استانداردهای اروپایی EN اعمال می شود، پوشش می دهد.  
مولکور اخیرا یک ضمانت ۵۰ ساله را برای محصوالت تولید شده 
در مرکز تولیدLoeches )مادرید( مطابق با استاندارد اسپانیایی   

UNE-EN 17176: 2019 اعالم کرده است.

OPVCدرپاراگوئه
استفاده از OPVC در آمریکای جنوبی و مرکزی نسبتا کم 

است اگرچه یک پروژه اخیرا در پاراگوئه از شبکه ۱۶۰ میلیمتری 
از OPVC در یک قنات کوچک استفاده کرده است. این پروژه 
که حدود ۰/۵ میلیون دالر هزینه داشت حدود ۱۵۰۰۰ لیتر در 
انتقال  ساعت آب شیرین را به چهار جامعه بومی درگرن چاکو 
می دهد. براساس گزارشی در سایت خبری  ABC،  این محل ۲۰۰ 

کیلومتر از تصفیه خانه در فیالدلفیا فاصله دارد.
با برخی اصالحات، این سیستم می تواند برای تامین۲۰ هزار 
لیتر در ساعت توسعه یابد. از طرف دیگر شرکت خدمات بهداشتی 
 OPVC  پاراگوئه لوله های آب آشامیدنی آسونسیون را با لوله های
جایگزین کرده است. در این پروژه ۶۶۰ متر از لوله های ۴ اینچی 
OPVC و ۳۴۰ متر از  لوله  ۲ اینچی  PVC نصب شده اند. هدف 

بروز رسانی لوله های قدیمی و جایگزینی شبکه توزیع به منظور 
پیمانکار   توسط  کار  این  بود.  آینده  در  آب  اتالف  از  جلوگیری 
خدمات  شرکت  توسط  آن  بر  نظارت  و   Kuarahy Ingeniería

بهداشتی پاراگوئه انجام شد.
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١ اتصال لوله های پالستیكی به چه شكلی انجام 

می شود؟
اتصال لوله های پالستیکی تنها با اتصاالت قابل قبول و 
به وسیله ی چسبی، جوشی، اورینگی و یا بست های فلزی 
و پیچهای مقاوم در برابر خوردگی و در همه موارد مطابق با 

آیین نامه های موجود اجرا می شوند.
 PVC  2 حداقل فاصله ی آزادی كه بايد بین لوله های

گذرنده از كنار يک منبع داغ رعايت كرد چقدر است؟
با  متقاطع  یا  موازات  یا  نزدیکی  در  که   PVC لوله های 
پردما،  لوله های  گرمایش،  دستگاه های  مانند  پردما  منابع 
لوله کشی های مشابه هستند،  یا  و  بخار  لوله های هواکش 
داشته  فاصله  منابع  این  از  سانتیمتر   ۱۵ حداقل  باید 
باشند. لوله های پالستیکی نباید در کانال ها و محفظه های 
سرپوشیده و در مجاورت هوای داغ، آب گرم و بخار آبی که 

دارای جریان نیست، نصب شوند.
كشی  لوله  در  پالستیكی  لوله های  نوع  چه   ٣
به  ساختمان ها  در  زمین  زير  و  رو  در  ونت  فاضالب 

كارمی روند؟
PVC  لوله های 

لوله های  ABS که معموال برای حمل فاضالب های   
اسیدی مناسب نیستند.

ساپورت(  نگهدارنده)  بست های  ی  فاصله   4
لوله های پالستیكی چقدر بايد باشد؟

از  نباید  افقی  پالستیکی  لوله های  بست های  ی  فاصله 
عمودی  پالستیکی  لوله های  بست های  فاصله  و  متر  یک 

نباید از ۱/۲۰ متر بیشتر باشند.
5 آيا برای لوله های پالستیكی در سیستم ها ی 

لوله كشی اتصاالت قابل انبساط الزم است؟

فلزی دارای ضریب  لوله های  به  PVC نسبت  لوله های  
انبساط حرارتی خطی بزرگتری هستند. با در نظر گرفتن 
انبساط  لوله ها،  آزادانه  انبساط  بینی  پیش  و  مطلب  این 
بینی  پیش  برای  نمی آورد.  وجود  به  را  خطری   ، حرارتی 
انبساط حرارتی لوله ها باید در هر ده متر لوله کشی افقی  
موفه( نصب کرد.  جدول   ( انبساط  قطعه  یا عمودی یک 
را در دماهای   PVC لوله های   انبساط خطی  ۱-۱۲ مقدار 
مختلف نشان میدهد. به کمک این جدول می توان میزان 
انبساط  PVC را در اختالف دماهای مختلف محاسبه کرد 
مقادیر ارائه شده در جدول ۱-۱۲ فقط مربوط به انبساط 

خطی نظری لوله های  PVC هستند.
جدول ١۲-١ تغییر طول لوله پی وی سی در دماها ی مختلف)میلیمتر(

اختالف دما
۵طول لوله)سانتیمتر(  c۱۵ c۲۵ c۵۰ c

۳۰
۶۰

۱۵۰
۳۰۰
۶۰۰

۰/۰۹
۰/۰۱۸
۰/۰۴۶
۰/۰۹
۱/۸

۰/۰۲۷
۰/۰۵۵
۱/۳۷
۲/۷
۵/۵

۰/۰۴۶
۰/۰۹
۲/۲۹
۴/۶
۹

۰/۰۹
۱/۸
۴/۶
۹

۱۸/۳

سواالتمهمآزموناخذپروانهحرفهای
لولهکشیمربوطبهلولههایپالستیکی

آبرسانی،  سیستم های  در  پالستیكی  لوله های 
لوله  مقاصد  ديگر  و  باران  آب  ونت،  فاضالب، 
می شود.  استفاده  مختلف  مكانهای  در  كشی 
از سواالت  ای  نمونه  زير  پاسخ های  و  پرسش ها 
آزمون اخذ پروانه حرفه ای لوله كشی مربوط به 
كتاب  از  برگرفته  كه  است  پالستیكی  لوله های 

اصول لوله كشی تالیف جولز اوراوتز است.
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دفنی  پالستیكی  لوله های  نصب  روش های   ۶  
كدامند؟

برای اطمینان از نصب مناسب  لوله های پالستیکی که 
زیر  توصیه های  می شوند،  دفن  زمین  در  دائم   صورت  به 

قابل توجه است.
١ آماده سازی كانال

الف( در مورد لوله های فاضالبی برای اینکه لوله پس از 
نصب از شیب الزم برخوردار باشد) حداقل یک درصد( کف 

کانال باید شیبدار اجرا شود.
با  شن  و  ماسه  با  باید  لوله  استقرار  کانال  بستر  ب( 

ضخامت های زیر پوشیده شود:
١- بستر به ضخامت ۷ سانتیمتر برای لوله های تا ۴ اینچ
۲- بستر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر برای لوله های ۴ تا 

۸ اینچ
2 خاكريزی اولیه لوله

الف( برای خاکریزی اولیه لوله نباید از تکه سنگ های 
درشت و مواد خارجی دیگری که به لوله آسیب می رسانند، 

استفاده کرد.
ب( خاکریزی اولیه اطراف لوله باید به دقت کوبیده شود 
به طوری که از صدمه زدن به لوله و اتصال خودداری شده 

و یا موجب حرکت و جابه جایی لوله و اتصاالت نشود. 
٣ خاكريزی نهايی لوله

تکه  بدون  باید  نیز  لوله  نهایی  خاکریزی  الف( 
سنگ های درشت، مواد خارجی و ریشه درختان باشد

ب( این خاکریزی پس از انجام آزمون هیدرولیکی 
خط لوله انجام می شود 

اولیه  خاکریزی  اتمام  از  پس  نهایی  خاکریزی  ج( 
شروع می شود و تا تراز شدن نسبت به زمین ارتفاع دارد

7 مقصود از سیستم لوله كشی زير آب، فاضالب 
و ونت با لوله  PVC چیست؟

خارج  به  فاضالبی  مایع  و  جامد  مواد  انتقال  منظور 
 PVC  ساختمان است. شکل ۱۰-۱۲ یک نمونه لوله کشی
زیر آب، فاضالب ونت یک حمام و پمپ فاضالب زیر زمین 

را نشان می دهد.
 

8 چه لوازمی برای اجرای لوله كشی  PVC  الزم 
است؟

حداقل تجهیزات الزم برای اجرای لوله کشی  PVC به 
شرح زیر است:

١ خمیر تمیزکاری و چسب

2  دو قلم مو با عرض متناسب با لوله ای که باید نصب 

شود
٣ پایه فارسی بری و کمان اره دستی

4 سوهان یا سمباده

5 پارچه تمیز

۶ خرک چوبی )۵*۱۰ سانتیمتر( برای باال نگه داشتن 

انتهای لوله
7 لوله گیر تسمه ای

باید بسیار دقت کرد که از ترشح چسب و آسیب رساندن 
به کف محل کار جلوگیری شود

كشی  لوله  در  پالستیكی  لوله های  از  آيا   ٩

آشپزخانه و دستگاه های شستشو استفاده می كنند؟
پالستیکی  لوله های  نصب  بله. شکل ۱۱-۱۲ چگونگی 
لوله های  کاربرد   ۱۲-۱۲ شکل  و  لباسشویی  ماشین  برای 
پالستیکی در لوله کشی تخلیه فاضالب آشپزخانه را نشان 

می دهد.
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و  تخلیه(  باراندازی)  برای  خاصی  ضوابط  آيا   ١۰
جابه جايی لوله های پالستیكی وجود دارد؟

 سطحی صاف و تمیز بدون وجود میخ و سنگ و دیگر 
اشیایی که به لوله آسیب می رسانند، برای استقرار لوله ها 
و  نخاله  آن  روی سطح  که  محل هایی  در  است.  مناسب 
پایه های  لوله ها  زیر  در  دارد،  وجود  خارجی  اشیا  دیگر 
می دهند.)شکل  قرار  متر  یک  تقریبا   فواصل  به  چوبی 

)۱۲-۱۳
می گیرد،  صورت  مکانیکی  جایی  جابه  که  جاهایی  در 
تسمه فلزی و قالب باید در دسترس باشند. در شکل ۱۴-

۱۲ نمونه ای از تسمه و قالب استاندارد دیده می شود.

در صورت استفاده از دستکهای چوبی، حداقل باید شش 
پایه هم فاصله در زیر لوله ها قرار داد) شکل ۱۲-۱۵(

به  ساختمان  داخل  باران   آب  لوله های  آيا    ١١
تست هوا يا آب نیاز دارند؟

 تمام لوله های آب باران که در داخل دیواره های داخلی 
نشت  و  تست  هوا  یا  آب  با  باید  نصب می شوند  ساختمان 

یابی شوند.
١2  آيا تعويض قطعاتی كه در ضمن عملیات تست 

يا بازبینی معیوب تشخیص داده شوند، الزم است؟
دارای  آن  جنس  یا  نصب  روش  نظر  از  ای  قطعه  اگر 
اشکال و نقص باشد باید تعویض شده و بعد از نصب مجدد 

نیز مطابق با آیین نامه های محلی لوله کشی تست شود.
١٣ آيا تست سیستم آبرسانی ضروری است؟

فشار ۱/۵  با  نشت،  لحاظ  از  باید  آبرسانی  سیستم های 
برابر فشار کاری تست شوند. برای انجام این تست فقط باید 

از آب آشامیدنی استفاده کرد.
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با وجود انتخاب های بسیار زياد، فاكتورهای اصلی   
يک خريدار در هنگام خريد لوله چیست؟

 اولین و مهمترین فاکتور در انتخاب مواد لوله، سازگاری ذاتی 
آن است. موادی که طول عمر آنها به آستر، پوشش یا محافظت 
کاتدی وابسته است، فقط در مواردی که گزینه های جایگزین در 
دسترس نباشد، می توانند استفاده شوند. بهتر است از لوله هایی که 
ذاتا سازگاری بیشتری با محیط های عملیاتی مانند خاک های آلوده 
دارند، استفاده شود. سازگاری  PVCدر خاک های آلوده به افزایش 
نقش آنها در صنعت لوله کمک کرده و آن را به پرکاربردتربن 
محصول برای سیستم های آبرسانی و فاضالبی تبدیل کرده است. 
سطوح  PVCدر  لوله های   واقعی  عملکرد  آمریکا،  آب  سازمان 
معمول را ارزیابی کرده است. این لوله ها خوردگی نداشته و در برابر 
نفوذ هیدروکربن ها مقاوم هستند و عالوه بر این هزینه نگهداری 
آنها پایین است. عامل مهم بعدی در انتخاب لوله، استحکام است. 
نبود مقاومت کافی در برابر فشار و سفتی لوله، پایداری بهینه بلند 
مدت آن را به خطر می افتد. طراحی ضخامت دیواره لوله باید برای 
تحمل کلیه بارهای داخلی و خارجی کافی باشد. این طراحی نیاز 
به درک صحیحی از استحکام کششی بلند مدت ماده لوله و سفتی 
بلند مدت ) مدول االستیسیته( دارد. عالوه بر این تمام بارها و 
تنش های پیش بینی شده باید در نظر گرفته شوند. بنابراین برای 

طراحی لوله ها همیشه یک فاکتور ایمنی لحاظ می شود )معموال 
۲( زیرا تنش های عملیاتی پیش بینی نشده می تواند در طول عمر 
هر لوله اتفاق افتد. در نهایت از دیگر فاکتورهای انتخاب لوله، نصب 
و هزینه های آن می باشد. نوع یا روش نصب ممکن است استفاده از 
برخی محصوالت لوله و یا انواع اتصاالت را محدود کند و این مورد 

مطمئنا برای نصب های بدون ترانشه نیز صدق می کند.
 چرا لوله های   PVCپرطرفدار است؟

برای  ذاتا  مواد  این  که  است  دلیل  این  به   PVC محبوبیت 
مصارف فاضالب مدفون و لوله های آبرسانی مناسب هستند و کار 
با آنها و نصب آنها آسان است. PVC ماده ای بسیار محکم و سخت 
است به همین دلیل از لوله هایPVC  بیشتر برای دفن مستقیم 
و نصب های بدون ترانشه استفاده می شود. لوله های  PVC شعاع 
خمش کمتری دارند اما به مواد اولیه بسیارکمتری برای رسیدن 
به مقاومت های مطلوب نیاز دارند. لوله های  PVC به اندازه ای 
سفت هستند که امکان اتصال مستقیم آنها به شیرآالت مکانیکی، 
اتصاالت غیر پالستیکی و تجهیزات مختلف آب و فاضالب را فراهم 
 )AWWARF( می کند. در مطالعه ای که اخیرا بنیاد تحقیقات آب
آن را تایید کرده است، لوله های  PVC در برابر نفوذ بنزین و سایر 

آالینده های هیدروکربنی شناخته شده، مقاوم هستند. 
 PVC اخیراً چه نوآوری يا تغییراتی در لوله و اتصاالت 

معیارهای
انتخابلوله
درکاربردهای
آبرسانیو
فاضالبی

اجرايـی  مديـر  لوكنبیـل  مايـكل 
 PVC )UNI-BELL(  موسسـه لوله هـای
روزنامـه بـا  مصاحبـه  در  آمريـكا 
برخـی  بـه   trenchless technology

خصـوص  در  رايـج  و  مهـم  سـواالت 
لوله هـای مناسـب و عوامـل  انتخـاب 
 PVC تاثیـر گـذار در انتخـاب لوله های
بـه عنـوان محصولـی محبـوب و مورد 

اسـت. داده  پاسـخ  توجـه، 
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رخ داده است و چه تغییراتی در آينده انتظار می رود؟
پیشرفت های فنی در حین کنترل و نظارت بر فرایند تولید و 
همچنین پیشرفت تجهیزات کنترل کیفیت، عملکرد و سازگاری 
لوله های  PVC را بهبود داده است. این پیشرفت ها تکاملی بوده 
است. توسعه چندین طراحی نوآورانه برای محل های اتصال، تولید 
کنندگان لوله های  PVC را قادر ساخته است تا انواع مختلفی از 
لوله های  PVC که برای نصب لوله های بدون ترانشه مناسب تر 

هستند، ارائه دهند. 
 معموال خريداران چه سواالتی دارند و  به دنبال چه 

ويژگی هايی هستند؟
 با افزایش تعداد موارد شکستگی لوله و هزینه های باالی ناشی 
از آن، جایگزینی لوله ها با مواد مشابه از همان جنس لوله منطقی 
نمی باشد. در کشورهای پیشرفته، سازمان های آب و فاضالب به 
دنبال مواد جایگزین با دوام بیشتری هستند که با حداقل تعمیر 
و یا حتی بدون عملیات نگهداری، عملکرد بهتری را ارائه دهند. 
تاکنون بیش از ۲ میلیون مایل لوله های آب و فاضالب در سرتاسر 
آمریکای شمالی نصب شده و موفقیت هایی نیز در دستیابی به 
اهداف خاص به دست آمده است. عدم تمایل برخی سازمان ها 
برای استفاده از لوله های  PVC به دلیل اطالعات نامناسب و عدم 
آموزش کافی در زمینه ی کار با مواد پالستیکی می باشد. مسلما 
استفاده از برخی مواد پالستیکی به دلیل ضعف مکانیکی و انعطاف 
پذیری باالی آنها برای استفاده به عنوان لوله های مدفون مناسب 
نیستند. صنعت لوله  PVC  از ابتدای پیدایش خود با سرمایه 
رفع  را در جهت  آزمایش گام هایی  و  تحقیق  زمینه  گذاری در 
نگرانی های مصرف کننده برداشته است و با کمک مهندسان خود 

به سازمان های آب و فاضالب آموزش داده است. 
 مواد لوله به عنوان بخشی از فرآيند تصمیم گیری 

خريد تا چه اندازه مهم هستند؟
فاضالب  و  آب  کشی  لوله  سامانه های  بخشی  اثر  و  کارایی 
بودجه  بهداشت عمومی و  زیست،  بر محیط  توجهی  قابل  تاثیر 

ایالت متحده هزینه های مستقیم  سازمان های محلی دارد.  در 
لوله کشی آب و فاضالب ساالنه  از خوردگی سامانه های  ناشی 
۲۷۶ میلیارد دالر است و خوردگی لوله کاهش قابل توجهی در 
ارزش سرمایه گذاری در زیر ساخت های ایجاد شده توسط دولت 
محلی دارد. عالوه بر این در ایالت متحده در یک روز حدودا ۸۵۰ 
شکست خطوط آب شهری وجود دارد و ساالنه ۲.۲ تریلیون گالن 
آب تصفیه شده را از دست می دهیم که بیشتر به علت شکست و 
نشتی است. با انتخاب صحیح مواد لوله که در شرایط عملیاتی و 
محیطی پیش بینی شده ذاتا مناسب هستند، می توان میلیاردها 

دالر صرفه جویی کرد.
و  لوله  PVC آب  مایل  میلیون  دو  از  بیش  در حال حاضر 
فاضالب در حال استفاده است. یک بررسی توسط روزنامه هفتگی 
ENR در سال ۱۹۹۹ نشان داد که استفاده از  PVC برای لوله های 

آب و فاضالب یکی از بیست پیشرفت برتر مهندسی در ۱۲۵ سال 
گذشته بوده است.

PVC نسبت به سایر مواد مورد استفاده در تولید لوله، انرژی 

کمتری نیاز دارد. وزن کمتر لوله های  PVCمنجر به حمل و نقل و 
نصب آسان می شود. بیشتر لوله های  PVC  را می توان به صورت 
دستی حمل کرد و نیاز به تجهیزات گران برای نصب هم نیست. 
سطح داخلی بسیار صاف لوله های  PVC به این معنی است که 
نیاز است. صرفه  انرژی کمتری  به  از درون آن  برای پمپاژ آب 
 PVC  جویی قابل توجهی در طول چرخه عمر شبکه لوله ها با
حاصل می شود زیرا مقادیر انرژی بیشتری در سیستم های لوله 

کشی مستعد خوردگی مصرف می شود.
 همچنین با وجود اینکه این لوله ها بسیار با دوام هستند و 
بیشتر آن هنوز وارد جریان بازیافت نشده است اما کامال قابلیت 
بازیافت دارند. یک مطالعه در بنیاد تحقیقاتی انجمن آب آمریکا 
طول عمر لوله های  PVC را بیش از ۱۱۰ سال تایید می کند. برای 
زیرساخت های مدفون، دوام و مقاومت در برابر خوردگی سنگ، 

بنای پایداری و استحکام است.
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کلیدواژهها
لوله پی وی سی آرایش یافته ، PVCO و شبیه سازی فرآیند

چکیده
PVC آرایش یافته )PVCO( مستحکم تر و بسیار سبک تر از لوله PVC معمولی است. برای بررسی فرایند تولید، ترکیبی از آزمون های 

کششی، آرایش یافتگی شبیه سازی شده، تریبولوژی و آنالیز اجزا محدود برای ارزیابی اثرات دما، روانکاری و فشار هیدرولیکی اعمال شده 
استفاده شد. فرایند کشش برای به حداکثر رساندن حد کرنش ترکیب PVC و به حداقل رساندن نیروی کشش باید در نزدیکی دمای 
۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام شود. برای حفظ ضریب اصطکاک پایین، باید روان کاری با آب ، سیلیکون یا سایر روان کننده های معمول 
باشد. حتی با کنترل این دو فاکتور ، فرایند آرایش یافتگی همچنان دشوار است. به طور عملی ، این سه پارامتر طراحی به استفاده از آب 
جوش در فرایند آرایش یافتگی اشاره دارد زیرا روان کننده ای است که در ۱۰۰ درجه سانتیگراد می تواند فشار هیدرولیکی را تأمین کند.

مقدمه
لوله پلی وینیل کلراید )PVCO( آرایش یافته محصولی عالی برای انتقال آب است.  وزن لوله PVCO ، در مقایسه با لوله پی وی 
سی معمولی کمتر است ، با این وجود استحکام باالیی دارد. زیرا زنجیرهای پی وی سی آرایش یافته محکم هستند و منجر به افزایش 

استحکام مواد می شوند. 
با این حال ، PVCO به دلیل مشکالت موجود در فرآیند تولید ، نتوانسته است بازار انتقال آب را در اختیار بگیرد. در واقع ، در این 
فرایند، یک لوله پی وی سی معمولی دقیقاً در دمای انتقال شیشه ای )Tg(  باالتر از کامپاند PVC اکسترود و سرد می شود. در این دما 

می توان آنرا کشید تا قطر آن تقریباً دو برابر و ضخامت دیواره آن نصف شود.
کشش معمولی PVCO را می توان به دو روش بچ) دسته ای( یا پیوسته انجام داد. در فرآیند دسته ای ، بخشی از لوله گرم شده و 

سپس کاماًل از فشار داخلی متورم می شود ]۱۱[.
دمای لوله در فرآیند دسته ای بسیار مهم است تا ترکیب PVC از مقاومت مکانیکی و کارایی الزم برخوردار باشد ]۱۲[. از طرف دیگر 
، در فرآیند پیوسته ، یک لوله پی وی سی اکسترود شده بر روی یک مندرل مخروطی شکل کشیده می شود تا در جهت شعاعی کشش 
داده شود ]۱۲-۱۵[. فرایند آرایش یافتگی پیوسته اگرچه دشوارتر است ، اما به دلیل هزینه تولید پایین تر ، از فرایند بچ، جذاب تر است. 
از این رو ، هدف از این مطالعه بررسی اثرات و محدودیت های کنترل سه متغیر اصلی فرآیند ، دما ، روانکاری و فشار هیدرولیکی اعمال 

شده در این فرآیند است.

نامگذاری
PVC پی وی سی

PVCO پی وی سی آرایش یافته

Tgدمای انتقال شیشه ای

FEAتحلیل اجزا محدود

اثردما،روانکاریوفشارهیدرولیکاعمال
شدهدرتولیدلولههایPVCآرایشیافته

اين مطالعه، اثر دما ، روان كاری و فشار هیدرولیكی اعمال شده در  فرايند آرايش يافتگی PVC را  از طريق 
آزمون های كششی ، آرايش يافتگی شبیه سازی شده ، تريبولوژی) دانش بررسی برهم كنش سطح و حركت( و 
تجزيه و تحلیل اجزا محدود مورد بررسی قرار می دهد. نشان داده شد كه كنترل دقیق اين پارامترها در فرايند 

پیوسته آرايش يافتگی پی وی سی و همچنین در مرحله راه اندازی اولیه حیاتی است.

گردآوری و ترجمه:
زهره يزدانفر

مدير تحقیق و توسعه شركت 
لوله گستر خادمی
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تجربی
 مواد

نمونه های پی وی سی از لوله های پی وی سی اکسترود شده با قطر ۱۰ سانتی متر قبل از آرایش یافتگی برش داده شدند. در این 
مطالعه از گریس سیلیکونی )MOLYKOTE ™ High Vacuum Grease( استفاده شد.

 آزمون كشش
نمونه های کششی پی وی سی به صورت طولی) شبیه هندسه استخوان سگ( از لوله های پی وی سی اکسترود شده برش داده 
شد)ASTM D۶۳۸ ( ]۱۶[. قبل از آزمایش ، نمونه های پی وی سی در داخل محفظه محیطی یکپارچه ۳۱۱۹-۴۰۶ در Instron به دمای 
مطلوب رسیدند.  سپس رفتار کششی تک محوره آنها با استفاده از سیستم تست هیدرولیک  سرووInstron ۸۸۷۲ بر اساس استاندارد

ASTM D۶۳۸   در ۵۰/۸۸میلی متر در دقیقه اندازه گیری شد ]۱۶[.

 تست های آرايش يافتگی
آرایش یافتگی لوله با استفاده از سیستم تست مواد هیدرولیک سروو با نرخ باال )WC-۲۵-۲-MTS ، WH۸۹۶( با استفاده از یک  
دستگاه انبساط PVCO برای نگه داشتن لوله پی وی سی غیر آرایش یافته و کشیدن ماندرل درون لوله برای شبیه سازی و آرایش یافتگی 
آن انجام شد . شماتیک دستگاه انبساط PVCO در شکل ۱ نشان داده شده است. آزمون انبساط لوله در داخل محفظه محیط یکپارچه 

در MTS انجام شده و دمای واقعی لوله پی وی سی از طریق ترموکوپل های متصل، تأیید شده است.

MTS  در محفظه محیطی PVCO شكل ١.شماتیک دستگاه انبساط لوله

 آزمون تريبولوژی
نمونه های پی وی سی به قطعات ۶ میلی متر عرض* ۱۵ میلی متر طول* ۳.۲ میلی متر برش داده شدند. آزمایش تریبولوژی بر 
روی  رئومتر Anton-Paar MCR-۵۰۲ همراه با فیکسچر تریبولوژی ، که شامل یک گلوله از جنس فوالد ضد زنگ به قطر ۱۲.۷ میلی 
متر متصل به دوک فوقانی درایو و پایه نصب شده برای نمونه های آزمایش است ، انجام شد. پایه جیگ) قید( سه قطعه از مواد را نگه 
داشته و بر روی صفحه تحتانی کنترل شده با دما Peltier نصب شده است. برای هر اجرا ، سه قطعه از نمونه ها با استفاده از گیره های 

مناسب در فیکسچر پایین تر نصب میشوند. سپس فیکسچر پایین تر روی صفحه ی Peltier سوار می شوند.

)FEA(آنالیز اجزا محدود 
 FEA ، آنالیز اجزا محدود برای مدل سازی آرایش یافتگی لوله های پی وی سی و فرایندهای راه اندازی توسط بسته نرم افزاری
ABAQUS ،  استفاده شد. مواد پی وی سی با استفاده از مدل مونی-ریولین بر اساس تغییر شکل کرنش بزرگ مشاهده شده در تست 

کشش ۱۰۰ درجه سانتیگراد ، به عنوان ماده ای با  االستیک باال تولید شد. با توجه به سختی زیاد مندرل ، برای کاهش تالش محاسباتی 
،مواد پی وی سی به عنوان جسمی صلب مدل سازی شد. در شبیه سازی ، لوله پی وی سی با سرعت ثابت به روی مندرل رانده  شد تا 

در هنگام فرایند راه اندازی ، کمانش لوله ارزیابی شود.
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نتیجهوبحث

 اثرات دمايی
دمای لوله تأثیر زیادی در توانایی کشش آن بر روی مندرل دارد ]۱۲[. بر اساس آزمون کشش تک محوره ، مدول PVC با افزایش 
دما کاهش می یابد و از ۷۵ درجه سانتیگراد به ۱۰۰ درجه سانتی گراد، رفتار مواد از حالت پالستیکی-االستیک به حالت هایپر االستیک 
نوع االستومری تبدیل خواهد شد ، همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است .همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است ، یک 
پیک در حد کرنش PVC در ۱۰۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد. بنابراین ، آرایش یافتگی PVCO  در این حالت بهتر است زیرا که دقیقاً 

باالتر از Tg است و بدون پارگی بیشترین کشش را دارد.
 

شكل ۲. منحنی های ازدياد طول كششی برای نمونه های PVC در دماهای مختلف.

 

شكل ٣. حد كرنش برای نمونه پی وی سی در دماهای مختلف

از نظر عملی ، مهم است که آرایش یافتگی لوله پی وی سی تا حد ممکن در دمای باال، نزدیک به ۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام شود. 
این با یک آزمون آرایش یافتگی شبیه سازی شده نشان داده شد. در این آزمون ، یک  مندرل فوالدی از درون یک لوله پی وی سی 
ثابت در شرایط بدون روانکاری کشیده شد همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است ، نیروی کشش نیز در همان زمان اندازه گیری 
شد. با همان سرعت کشش مندرل )۲۵.۴ میلی متر در دقیقه( ، نیروی کششی محوری بر روی مندرل با کاهش دمای لوله پی وی سی 
از ۹۷ درجه سانتیگراد به ۷۸ درجه سانتیگراد ، به طور قابل توجهی افزایش یافت ، همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است. این 
نشان می دهد که دمای فرآیند PVCO نه تنها حداکثر کرنش قابل دسترس در انبساط را تحت تأثیر قرار می دهد ، بلکه همچنین نیروی 

کششی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد ، که متعاقباً بر طراحی مندرل و مصرف برق در فرآیند تأثیر خواهد گذاشت.
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)b(                              )a(                                        
شكل 4. دستگاه های آزمايشی برای آزمايش های آرايش يافتگی: )a( راه اندازی آزمون و لوله پی وی سی و )b( لوله پی وی سی بسط يافته 

توسط مندرل

شكل ٥. نیروی كشش مندرل در فرآيند آرايش يافتگی شبیه سازی شده در دمای باال و پايین بدون اعمال روانكاری

 اثرات روانكاری
عالوه بر کنترل دما ، وجود روان کننده ها نیز در تولید PVCO بسیار مهم است ، خصوصاً با افزایش سرعت کشش. شکل ۶ ضریب 
اصطکاک تریبولوژیکی ]۱۷[ را برای کامپاند لوله PVC در حالت مرطوب و خشک نشان می دهد. در شرایط روانکاری ضعیف )حالت 
خشک( ، ضریب اصطکاک با سرعت لغزشی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین ، وجود آب یا روان کننده دیگر در فرآیند 

PVCO بسیار مهم است ، به ویژه برای یک فرآیند آرایش یافتگی که با سرعت انبساط باال انجام می شود.

 شكل ۶. ضرايب اصطكاك و اندازه گیری های تكراری تركیب PVC در حالت مرطوب و خشک
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اهمیت روانکاری، با آزمون آرایش یافتگی شبیه سازی شده نشان داده شد. برای کاهش اصطکاک بر روی مندرل گریس سیلیکونی 
استفاده شد) شکل ۴b را ببینید(. همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است ، نیروی کشش مندرل در دمای ۹۷ درجه سانتیگراد 
در فرآیند راه اندازی با افزودن روان کننده سیلیکون حدود ۲۰٪ کاهش می یابد. از این رو ، روان کاری خوب توسط آب یا روانکارهای 

معمول بسیار حیاتی است و می تواند نیروی وارد بر مندرل را کاهش دهد.

 شكل 7. نیروی كشش مندرل در فرايند آرايش يافتگی شبیه سازی شده با و بدون روان كاری

 فشار هیدرولیكی  اعمال شده
حتی اگر یک خط آرایش یافته نزدیک ۱۰۰ درجه سانتیگراد و به خوبی روان کاری شده باشد ، ممکن است راه اندازی آن به دلیل 
تمایل لوله پی وی سی به خم شدن سخت باشد. یک روش برای تسهیل راه اندازی و انبساط ، اعمال فشار هیدرولیکی بین لوله و مندرل 
است. اثر این فشار هیدرولیکی از طریق FEA ارزیابی شد ، همانطور که در شکل ۸ نشان داده شده است. بدون فشار هیدرولیکی اضافی ، 
 kPaلوله پی وی سی قبل از رسیدن به انتهای مندرل در فرآیند راه اندازی ، کمانش می کند. از طرف دیگر ، یک فشار هیدرولیکی داخلی
۶۹ به لوله PVC کمک می کند تا در مرحله راه اندازی بدون کمانش به انتهای مندرل برسد. عالوه بر این ، استفاده از آب نزدیک به جوش 
به عنوان سیال هیدرولیک می تواند روانکاری و همچنین کنترل دمای لوله را در همان زمان در نزدیکی ۱۰۰ درجه سانتیگراد فراهم کند.

 شكل ۸. مدل تجزيه و تحلیل اجزا محدود از فرايند آرايش يافتگی

69kPa فشار هیدرولیک )b( 0 وkPa فشار هیدرولیک )a( در هنگام راه اندازی با 
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نتیجه
اهمیت دما ، روانکاری و فشار هیدرولیکی اعمال شده در فرایند آرایش یافتگی PVC با استفاده از آزمون های کششی ، شبیه سازی 
آرایش یافتگی ، تریبولوژی و تجزیه و تحلیل اجزا محدود نشان داده شد. دمای لوله پی وی سی نزدیک ۱۰۰ درجه سانتیگراد برای 
کامپاند مورد آزمون ترجیح داده شد ، که حد کرنش آن را به حداکثر و نیروی وارد شده بر روی مندرل را به حداقل رساند. برای کاهش 
ضریب اصطکاک ، به خصوص در میزان کرنش باال، روانکاری بین PVC و مندرل نیز ضروری بود. سرانجام ، فشار هیدرولیکی موجود در 
داخل لوله راه خوبی برای کمک به کشش است ، به خصوص اگر از آب جوش استفاده شود ، زیرا می تواند دمای لوله پی وی سی را در 
حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد حفظ کند و همچنین روانکاری و فشار هیدرولیکی را در همان زمان در محل فراهم کند. کنترل دقیق این 
سه پارامتر برای جلوگیری از تنش بیش از حد و بار وارد شده به ترکیب PVC و تجهیزات پردازش مهم است . عدم کنترل این پارامترها 

فرایند آرایش یافتگی را برای اجرا دشوار و راه اندازی آن را حتی دشوارتر می کند.
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موارد زیر خواصی است که بایستی آنالیز شود تا نمونه B با نمونه A که به طور متداول مصرف شود مقایسه گردد.
١ وزن مولکولی

)primary particle( 2 آرایش ذرات اولیه
)grains(٣ آرایش دانه ها

4 پایداری حرارتی
با ارزیابی هر خاصیت با منابع موجود می توان ایده گرفت که رزین B در فرآیند شما چگونه رفتار می کند و تصمیم 

آگاهانه ای گرفت تا از پایداری و رقابت پذیر بودن فرآیند اطمینان حاصل کرد.

وزنمولکولی ١
وزن مولکولی مهم ترین عامل در انتخاب رزین پی وی سی است بنابراین همه تولیدکنندگان بایستی تالش کنند تا 

تولید خود را براساس کاربرد با آن تطابق دهند.
طول زنجیر پلیمری، هم فرآیندپذیری ) مانند ویسکوزیته مذاب، کشش مذاب و تورم دای( و هم عملکرد مکانیکی 

محصول ) مانند مقاومت کششی، ضربه، خواص حرارتی پایین و ....( را مشخص می کند.
برای یک کاربرد، زنجیرهای کوتاه بهتر جریان می یابند اما بلورینگی پایین تری دارند که باعث افزایش خواص فیزیکی 
می شود. اما زنجیرهای بلندتر به دلیل درهم تنیدگی به سختی جریان می یابند و مواد با استحکام بیشتری تولید می کنند 

چون سبب افزایش شبکه اتصاالت عرضی کریستالی می شوند. 
 

 K-Value به طور کلی فرض شده است که وزن مولکولی یکنواخت بوده و با یک عدد توصیف می شود که تحت عنوان
شناخته می شود. اما در واقع، K-Value توزیع طول زنجیره های پلیمر بوده که با زمان و فضا در طول فرآیند پلیمریزاسیون 
وینیل کلراید تغییر می کند، که به طور کلی با دمای پلیمریزاسیون )معموالً ایزوترمال فرض می گردد( و به میزان کمتری 

هم، با میزان آغازگر و شرایطی که تحت آن پلیمریزاسیون اتفاق می افتد، تعیین می گردد.

مقایسهبینرزین هایپیویسی
هر نوع رزين SPVC برای كاربرد خاصی، طراحی و تولید شده است. با اين حال، همه تولیدكنندگان چنین 
اطالعاتی نداشته و نمی توانند بهینه سازی الزم را جهت خواص محصول انجام دهند  . در واقع دلیل آن 

رزين های مختلفی است كه در فرآيند تولید مشابه هم استفاده می شوند.
پس ضروری است تا از دانش و تجربه جهت مقايسه مناسب SPVC در راستای اجتناب از خريد هرگونه 
رزينی  استفاده كنیم تا شايد بتوان اثرات منفی بر روی اقتصاد فرآيند) افزايش مصرف انرژی و افزودنی 
بیشتر در راستای فرآيند كردن( و همچنین اثرات بر روی كیفیت محصول )با نقص در تولید به صورت 

ظاهری و يا خواص مكانیكی محصول( را كاهش دهیم. 

گردآوری و ترجمه:
پريسا جهانمرد 
مدير تحقیق و توسعه

 شركت داراكار
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وزن مولکولی با اندازه گیری اثرات حجم هیدرودینامیک زنجیره پلیمری در محلول رقیق شده توسط ویسکومتر )بر 
اساس ISO 1628( یا کروماتوگرافی)GPC/SEC( بدست می آید.

 

تولیدکنندگان رزین SPVC دیتاشیت های فنی ارائه می دهند که شامل خواص عمومی هر محصول و تأییدیه کیفیت روی 
تمامی محصوالت بوده و در واقع تأییدکننده محصوالت آنها با خواص ارائه شده می باشد. اگر شما نمی توانید مستقیماً وزن مولکولی 
و K-value نمونه را چه در آزمایشگاه خود و چه در آزمایشگاه همکار در آورید، صحه گذاری مواد با تأییدیه کیفیتی که مستقیماً 
از تولیدکننده دریافت کرده اید، معتبر است. با این وجود، اگر از واسطه گرفته شده است.حتما توصیه می شود تا آنالیز آن مشخص 

شود تا بتوان به گفته واسطه)دالل( اعتماد کرده و ازسردرگمی و یا استفاده اشتباه مواد اجتناب گردد.

مقایسه:
 اگر وزن مولکولی نمونه B، باالتر باشد بایستی انتظار افزایش خواص مکانیکی بر روی محصول نهایی را داشته باشید 
اما فرآیندپذیری کاهش خواهد یافت )ویسکوزیته اختالط بیشتر است( و شما بایستی با مصرف انرژی بیشتر و یا اضافه 

کردن افزودنی ها، ذوب و فرآیند کردن پی وی سی را تسهیل کنید.

)primaryparticle(آرایشذراتاولیه 2
را در طول  به طور مداوم عملکرد متفاوتی  تولیدکنندگان متفاوت  از  اما  K-value های یکسان،  با   SPVC رزین های 
فرآیند نشان می دهند. همان طور که در گراف های زیر می بینید دو رزین با شرایط پلیمریزاسیون متفاوت تولید شده اما 

K-value و توزیع وزن مولکولی مشابهی دارند.) گراف سمت چپ(

هر دو رزین با کارکرد مشابه فرموله شده و از شرایط اختالط خشک یکسانی استفاده کرده اند. بنابراین گراف گشتاور-
زمان که توسط رئومتر گشتاور) گراف سمت راست( اندازه گیری شده است، رفتار فرآیندی متفاوتی را نشان می دهد که 

می تواند به اختالف ساختار مورفولوژی داخلی بستگی داشته باشد. 
  

روشی که ذرات اولیه آرایش می شوند، اثر مستقیمی بر روی تخلخل دارد. توده های) اگلومریت( گسسته تر به معنای 
اشغال کرده و  توده ها، فضای کمتری  بیشتر  تراکم  و  باالتر است در حالی که چسبندگی  بیشتر و تخلخل  فضای خالی 

تخلخل کمتری دارند.
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تخلخل در رزین SPVC توسط جذب اجباری یا طبیعی یک مایع اندازه گیری می شود، که تحت شرایط تست، ماتریس 
پلیمری متورم نشود) یعنی به ماتریس نفوذ نکند( و فقط فضا و حجم حفرات و تخلخل ها را در برگیرد.

 

روش های استاندارد مانند جذب نرم کننده با استفاده نیروی گریز از مرکزCPA ۱ مطابق با استاندارد ASTM(D3367)  بر 
این فرض می باشد که همه ذرات هموژن بوده و بنابراین یک عدد برای توصیف تخلخل کافی است در حالی که سایر روش ها مانند 
اندازه گیری تخلخل با نفوذ جیوهMPI ۲ (ASTM D2873)  نشان داد که منحنی نفوذ پیوسته به ساختار داخلی تشکیل شده 
در ذرات وابسته می باشد.در تولید کاالی صلب یا انعطاف پذیر، به شدت توصیه شده است که تخلخل کامل آن را به طور مستقیم 
اندازه بگیرید (Cm3 بر واحد گرم پی وی سی( و یا از تأمین کنندگان بخواهید که این آنالیز را در قالب گواهی کیفیت ارائه دهند 
تا بتوانید ایده ای کلی از چگونگی تجمع ذرات اولیه داشته باشید.با این وجود رزین SPVC درجات مختلفی از ناهمگنی را داشته 
که به شرایطی که در آن تولید می شود بستگی دارد. لذا، رزین های مختلف با میزان تخلخل کلی یکسان، می توانند توزیع ساختار 
مورفولوژی متفاوتی داشته باشند.بنابراین توصیه می شود که روش های مورد استفاده برای بصری کردن ناهمگنی با استفاده از 

روش MIP یا CPA در دمای باال و زمان های مختلف همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، اندازه گیری گردد.
 

رزین های SPVC با ناهمگنی باال که از محدوده ذرات بسیار متخلخل و آسان فرآیند شونده تا ذرات متراکم می باشند، 
به آرامی پالستی سایزر را جذب کرده و به سختی ذوب می شوند )برخی ذوب نمی شوند مانند چشم ماهی و ژل ها(

مقایسه
اگر تخلخل نمونه B از A بیشتر باشد.

 برای کاربرد صلب انتظار فیوژن سریع تر و فرآیندپذیری آسان تر را داریم.
 برای کاربرد انعطاف پذیر، انتظار جذب سریع تر و توزیع بهتر پالستی سایزر را داریم.

اگر ناهمگنی نمونه B از رزین A بیشتر باشد.
 برای کاربرد صلب، بایستی انتظار توزیع نامناسب افزودنی ها وجود داشته باشد و ذوب ناهمگن که می تواند سبب 
افت خواص مکانیکی در محصول نهایی گردد. بنابراین با افزایش مصرف انرژی و افزودنی ها برای یکنواخت کردن مذاب 

پالستیک بایستی این موضوع را جبران کرد.
مذاب  ناهمگنی  و  باشید  داشته  را  سایزر  پالستی  غیریکنواخت  غلظت  انتظار  بایستی  پذیر،  انعطاف  کاربرد  برای   
انرژی و  با مصرف بیشتر  بنابراین می توانید  می تواند منجر به نقص و یا افت خواص مکانیکی در محصول نهایی گردد. 

افزودنی ها مذاب پالستیک را یکنواخت و همگن کنید.

  1-Centrifuge plasticizer absorption
2- Mercury intrusion porosity
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)grain(آرایشدانهها ٣
این ویژگی معموالً در نظر گرفته نمی شود و به جای آن بیشتر توجه و تمرکز بر روی دانسیته بالک می باشد) کل 
جرم پی وی سی به ازای واحد حجم( که معموالً با روش هایی مانند روش b در استاندارد ASTM D1895 اندازه گیری 

می گردد. در این نوع روش ها مقدار رزین جریان یافته از قیف به داخل سیلندر اندازه گیری می شود. 
دانسیته بالک خاصیت مهمی در اکستروژن محصوالت صلب مانند لوله و پروفیل می باشد در واقع بهره وری اکسترودر 
با میزان موادی که خوراک دهی می شود، مشخص می گردد و اگرچه رزین پی وی سی با افزودنی های مختلفی قبل از 
فرآیند مخلوط خواهد شد، رزین با دانسیته بالک باالتر راحت تر جریان خواهد یافت و منجر به باال رفتن دانسیته مخلوط 
خشک شده و بنابراین تولید بیشتر خواهد شد.دانسیته بالک در کاربردهای انعطاف پذیر به مهمی پارامتر تخلخل داخلی 
نمی باشد. تخلخل داخلی برای جذب پالستی سایزرها مورد نیاز بوده و بنابراین در این کاربرد انتظار می رود که دانسیته 
بالک پایین تر باشد. زیرا این دو یعنی تخلخل و دانسیته بالک رابطه متقابل دارند.اگر حجم کل، مجموع حجم ذرات جامد 
پی وی سی به اضافه حجم تخلخل داخلی به اضافه حجم حفرات بین دانه ها باشد، دانسیته بالک نمی تواند نشان دهد که  

دانه های SPVC چه مقدار خوب  متراکم شده اند بنابراین بایستی سهم تخلخل داخلی را از آن کم کرد.
 

معادله زیر اجازه محاسبه کردن درصد حجم اشغال شده توسط دانه های متخلخل را در نمونه SPVC می دهد که ایده 
راحتی برای نشان دادن جریان پذیری آسان رزین PVC و تراکم آن با جاذبه را می دهد.

% Packing= ( (1/ρPVC) + PTU) / (1/ρB )
که در آن ρPVC دانسیته پی وی سی جامد ) PTU ،)۱/۳۹ g/cc تخلخل کل دانه ها بر حسب cc/gr و ρB دانسیته 

بالک بر حسب gr/cc می باشد که طبق روش B استاندارد ASTM D1895 و روش های مشابه اندازه گیری می شود.
بنابراین زمانی که شما محصوالت سخت یا انعطاف پذیر تولید می کنید به شدت توصیه شده است که دانسیته بالک 
) گرم بر cm3 پی وی سی( به طور مستقیم اندازه گیری شود و یا از تأمین کننده خود بخواهید که این آنالیز را جزو 

تأییدیه های کیفیت  قرار دهد. بنابراین شما می توانید درجه تراکم دانه ها را محاسبه کنید.
 آرایش دانه ها شامل فاکتورهای زیر می باشند:

شکل:  دانه های گرد بهتر جریان می یابند.
سختی سطح: دانه ها با سختی پایین تر بهتر جریان می یابند.
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 این فاکتورها نتیجه شرایط پلیمریزاسیون بوده که توسط تولیدکننده SPVC ایجاد می شود و با گذر زمان عموماً تغییر 
نمی کند. آرایش دانه ها شاخص مهمی در مقایسه رزین از تأمین کنندگان مختلف می باشد.

آرایش چگال تر هنگامی ایجاد می شود که تولیدکننده SPVC کنترل فرآیند پلیمریزاسیون خوب و بهینه ای داشته 
باشد. بنابراین ذرات مونومر یکسان بوده و  دانه ها با خواص مورفولوژی همگنی را تشکیل دهند. از طرف دیگر، آرایش 
مونومر  اندازه ذرات  ایجاد می شود که منجر می گردد  بهینه  و غیر  ناپایدار  پلیمریزاسیون  تراکم کمتر، شرایط  با  دانه ها 

ناهمگون و دانه ها با ساختار مورفولوژی ناهمگن تولید شوند.

مقایسه:
اگر تراکم نمونه B بیشتر باشد.

 برای کاربرد صلب، انتظار می رود بهبود در یکنواختی مذاب ایجاد شود که سبب افزایش خروجی اکسترودر همراه 
با کاهش مصرف انرژی در طول فرآیند گردد.

خروجی  افزایش  با  همراه  مذاب  یکنواختی  و  سایزر  پالستی  توزیع  در  بهبود  انتظار  پذیر،  انعطاف  کاربرد  برای   
اکسترودر می رود که این مورد همراه با کاهش مصرف انرژی فرآیند می باشد.

پایداریحرارتی 4
پی وی سی پالستیکی با پایداری حرارتی محدود بوده و شامل مقدار کمی گروه عاملی ناپایدار بوده که می تواند آغازگر 
فرآیند تخریب باشد. فرآیند تخریب و دهیدروکلریناسیون با آزادسازی اسید هیدروکلریدریک باعث تغییر رنگ محصول 

ابتدا به زرد و سپس به قهوه ای و سیاه می گردد.
 

تخریب حرارتی زنجیره های پلیمر به دلیل افزایش تحرک زنجیر ناشی از انتقال گرما توسط هدایت صورت می گیرد و 
حرارت ایجاد شده در اثر اتالف ویسکواالستیک تنش های مکانیکی  است که هر دو فرایند در طول پردازش اتفاق می افتد.

از آنجایی که پی وی سی عایق حرارتی بوده بنابراین زمانی که گرم و ذوب می گردد دما یکنواخت نمی باشد.بنابراین 
پایداری حرارتی نه تنها به ماهیت زنجیره پی وی سی )تجمع مکان های ناپایدار( بلکه به میزان انرژی مورد نیاز برای ذوب 

دانه ها ) وزن مولکولی و مورفولوژی داخلی(هم وابسته است.
جهت محدود کردن اثرات منفی تخریب، تولیدکنندگان رزین های SPVC، دستورالعمل و شرایط فرآیند پلیمریزاسیونی 

را انتخاب می کنند تا تشکیل گروه های عاملی ناپایدار را حداقل کرده و  روند تخریب کاهش یابد.
در همه فرآیندهای وینیلی بایستی ترکیباتی به نام پایدارکننده حرارتی افزوده گردد تا سبب پایداری ترکیب شده و 
از فرآیند تخریب و ادامه یافتن آن جلوگیری نماید. بنابراین پایدارکننده حرارتی باید به میزان کافی بوده و به درستی 
پخش شده تا عملکرد مناسبی داشته باشد. در زمان مناسب به مکان های ناپایدار رسیده تا به عملکرد مورد نیاز برسد. 

)پایداری حرارتی استاتیک(
پایداری حرارتی می تواند با روش هایی که در آن تنها از انتقال حرارت هدایتی )پایداری حرارتی استاتیک( استفاده 
می شود و یا در ترکیب با فرآیند مکانیکی )پایداری حرارتی دینامیک( که در آن پی وی سی ذوب شده و در معرض شرایط 

تخریب قرار می گیرد، اندازه گیری شود.
پایداری حرارتی استاتیکی می تواند هم با مقایسه کردن تخریب )تغییر رنگ در مجاورت با گرمایش همرفتی اجباری( 

و یا اندازه گیری سرعت تخریب)خنثی کردن اسید هیدروکلریک آزاد شده  و یا با آنالیز ترموگراویمتریک( ارزیابی شود.
پایداری حرارتی دینامیکی می تواند با اندازه گیری تغییرات عمده در خصوصیات رئولوژی ناشی از تخریب پیشرفته با 
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استفاده از رئومترگشتاور  انجام شود )ASTM D2538( و یا با سایر  دستگاه های  فرآیندی دیگر در سرعت های گشتاور 
و دماهای مختلف صورت گیرد.

 

تولید شده توسط تنش  یا گرمای  و  انتقال حرارت توسط هدایت  پایداری حرارتی،  اندازه گیری   در همه روش های 
مکانیکی دخیل می باشد. به این دلیل، بسیار توصیه شده است که تشخیص دهید که چه روشی بهترین روش برای نیاز 

شما بوده و آن را در آزمایشگاه کیفیت خود انجام دهید تا بتوان رزین های SPVC با پایه یکسان را مقایسه نمود.

مقایسه:
اگر از روش پایداری حرارتی استاتیک استفاده کردید و پایداری حرارتی B کمتر باشد. 

 اگر نمونه B ساختار داخلی فشرده تر یا یکسان با رزین A داشته باشد، انتظار افزایش قابل توجه میزان  استابالیزر 
حرارتی وجود دارد.

 اگر نمونه B ساختار داخلی ضعیف تری نسبت به رزین متداول A داشته باشد، انتظار افزایش متوسط تا ناچیز در 
میزان پایدار کننده حرارتی وجود دارد.

اگر از روش پایداری حرارتی دینامیکی استفاده می کنید، و نمونه B پایداری حرارتی کمتری دارد. 
 انتظار افزایش تدریجی مقدار استابالیزر حرارتی بر این اساس وجود دارد.



 به نام خدا                                                                 عـلـمیعـلـمــی
 62/10/0911  

 

 تعرفه نشرهی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی                                                                                         
 9911سال 

 

 

 :تخفیف 
 61% در صورت تسویه  تخفیف 

)ویژه رزرو باالتر از  نقدیکامل 
 ماه ( 9

 01%تخفیف برای رزرو دوره 
                                                              ماهه 9 

 61% تخفیف برای رزرو دوره 
         ماهه 2 

 بر  مبا توجه به شرایط حاک
کشور، قرارداد یکساله بصورت 

          ماهه منعقد  2دو قراداد 
 می شود.

  ،در صورت پرداخت مرحله ای
ضروری است هزینه هر شماره 

 تسویه شود.قبل از چاپ 
  ،مبالغ را  %01نسخ دیجیتال

 شامل می شود.

 

 صفحات زرد: 

 

 

 

 

 asso.ir-info@pvcایمیل:          asso.ir-www.pvcوب سایت: 
 66660001فاکس:   66662211-01تلفن: 

 11110161929تلگرام: 
 212آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، مجتمع تجاری اداری آئینه ونک، طبقه ششم، واحد 

 محل درج آگهی
 

 قیمت ابعاد

 ریال 6601110111 01*0 روی جلد
 ریال 6601110111 تمام صفحه پشت جلد

 ریال 0601110111 تمام صفحه داخل روی جلد
 ریال 0201110111 تمام صفحه داخل پشت جلد

 ریال 0101110111 تمام صفحه گالسه انتهای مجله
 ریال 0101110111 تمام صفحه گالسه ابتدای مجله

 ریال 601110111 تمام صفحه داخلیگالسه 
 ریال 1،111،111 تمام صفحه رپرتاژآگهی در صفحات رنگی

رپرتاژ آگهی در صفحات سیاه و 
 سفید

 ریال 601110111 تمام صفحه

 قیمت محل درج آکهی
 ریال 901110111 تمام صفحه

 ریال0،611،111  صفحه 6/0
 ریال  1110111 صفحه 4/0
 ریال  4010111 صفحه 6/0

عـلـمی





GIT


