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یادداشت
سامان عابری

رسمقاهل
فشار گرانی ارز بر شانه های نحیف تولید

بــرای برخــی کــه می داننــد چگونــه از تغییــرات بــازار ارزی کشــور نوســان گیری کننــد، ایــن موضــوع مقوله ای هیجــان انگیز 
بــه شــمار مــی رود. ایــن دســته از افــراد نــه تنهــا نقش مثبتــی در اقتصــاد کشــور ندارنــد بلکــه ناخــودآگاه عامــل بازدارنده ای 
در فعالیــت بخش هــای مختلــف اقتصــادی از جملــه حــوزه تولیــد می شــوند. از ســویی دیگــر توجیــه بســیاری از خریــداران 

ارز، حفــظ ارزش ســرمایه های خــود بــا توجــه بــه متغیرهایــی ماننــد تــورم و کاهــش ســود ســپرده های بانکــی اســت.
امــا نمی تــوان صرفــا گرانــی نــرخ ارز را بــه بخــش تقاضــا محــدود کــرد؛ عوامــل داخلــی و خارجــی بســیاری در ایــن امــر 
دخیلنــد کــه بــه صــورت خالصــه می تــوان بــه تصویــب »کاتســا« موســوم بــه مــادر تحریم هــا از ســوی دولــت آمریــکا، 
محدودیــت نقــل و انتقــال ارز از ســوی صرافی هــای کشــور امــارات متحــده عربــی، محدودیت هــای بانکــی از ســوی چیــن 

بــرای ایــران و مــواردی از ایــن دســت اشــاره کــرد.
اگــر برخــی از کارشناســان تــا پیــش از گرانــی لجــام گســیخته نــرخ ارز، افزایــش آن را بــه ســود صــادرات ارزیابــی می کردند، 
ــاور رســیده اند کــه در ایــران همــواره کفــه واردات  ــه ایــن ب ــد چــرا خــود ب دیگــر چنیــن تعبیــری از ایــن موضــوع ندارن
ســنگینتر از صــادارت بــوده اســت. همچنیــن در شــرایطی کــه بــا نوســان نــرخ ارز، قیمــت تمــام شــده یــک محصــول نیــز 

افزایــش می یابــد امــکان رقابــت در بازارهــای خارجــی بــه همــان میــزان کاســته می شــود. 
امــا گرانــی نــرخ ارز چــه تاثیــری بــر روی اشــتغالزایی کــه یکــی از شــعارهای محــوری دولــت بــوده اســت می توانــد داشــته 
باشــد؟ بــدون تردیــد بــرای تمــام کارآفرینــان حفــظ میــزان اشــتغال فعلــی نســبت بــه ایجــاد طرح هــای توســعه و افزایــش 

اشــتغال، اولویــت بیشــتری دارد. صــد البتــه ایــن موضــوع بــرای صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی بســیار مهمتر اســت.
بــرای روشــنتر شــدن موضــوع ذکــر ایــن مســئله ضــروری اســت کــه بــر اســاس گــزارش انجمــن ملــی صنایــع پالســتیک 
ایــران کــه در نشســت خبــری اخیــر خــود اعــالم کــرد، نــرخ ارز 15 درصــد گــران شــده در حالــی کــه برخــی از گریدهــای 
پلیمــری تــا 30 درصــد افزایــش یافتــه اســت )از زمــان اعــالم ایــن آمــار تــا کنــون، ارز افزایــش بیــش از 30 درصدی داشــته 
اســت(. شــاید نخســتین راهــکار یــک تولیدکننــده بــرای گــذار از ایــن بحــران، افزایــش قیمــت تمــام شــده باشــد ایــن در 
حالــی اســت کــه مســئوالن ذیربــط بــه ســادگی مجــوزی بــرای افزایش قیمــت صــادر نمی کننــد. همــگان اطــالع دارند که 
سیاســت اقتصــادی  دولــت بــر پایــه مهــار تــورم اســتوار بــوده و در چنین شــرایطی آنها مایــل به صــدور این مجــوز نخواهند 
بــود. حتــی بــه فــرض صــدور چنیــن مجــوزی، بــازار دیگــر کشــش افزایــش قیمت هــا را بیــش از آن چــه که هســت، نــدارد.
اگــر موضــوع اشــتغال در صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی را مــورد مداقــه بیشــتری قــرار دهیــم، بــر اســاس آمارها حــدود 800 
هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم در ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت هســتند. چنانچــه شــرایط بــر همیــن پاشــنه بچرخد، 
دیــری نمی پایــد کــه واحدهــای تولیــدی یکــی پــس از دیگــری بــه ورطه تعطیلــی کشــانده خواهند شــد و بحران بــی کاری 
بیــش از آن چیــزی کــه اکنــون در جامعــه وجــود دارد دامــن دولــت را خواهــد گرفــت؛ بحرانــی کــه نتیجــه آن بــا توجــه بــه 
وضعیــت معیشــت خانوارهــای ایرانــی، چنــدان مطلــوب دولتمــردان نخواهــد بــود و بــی تردیــد عــالوه بــر اقتصــاد، تبعــات 

اجتماعــی و امنیتــی فراوانــی در پــی خواهد داشــت.
آن چــه کــه بدیهــی اســت حــل مشــکل ارز خــارج از تــوان تشــکل های صنفــی اســت بــه نحــوی کــه حتــی نهادهــای 
حاکمیتــی کشــور نیــز از ارائــه راهــکار منطقــی بــرای آن درمانده انــد. اکنــون شــرایط بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه حتــی 
افــکار عمومــی تعبیــری وارونــه از ســخنان بلندپایه تریــن مقــام پولــی کشــور یعنــی رئیــس کل بانــک مرکــزی دارنــد بــه 
نحــوی کــه ایشــان هــر گاه ســخن از حبــاب نــرخ ارز، شــرایط موقتــی و یــا ارزان شــدن آن ســر می دهــد، مــردم آن را بــه 

گرانتــر شــدن نــرخ ارز تعبیــر می کننــد و ســیل هجــوم بــه بــازار بــرای خریــد بیشــتر فزونــی می گیــرد.
اعضــای انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی نیــز کــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را از بــورس کاال تامیــن 
می کننــد و قیمــت ایــن مــواد نیــز بــر اســاس متغیرهایــی ماننــد نــرخ جهانــی نفــت، دالر و... تعییــن می شــود، از هنــگام 
انفجــار قیمتــی نــرخ ارز بــا مشــکالت بســیاری روبــرور شــده اند و حتــی برخــی خبــر از تعدیــل نیروهــا، تعطیلــی برخــی 

خطــوط تولیــد، توقــف موقــت تولیــد تــا تعطیلــی دائــم می دهنــد. 
چــه بایــد کــرد؟ ایــن پرســش را بایــد مســئوالن بلندپایــه دولتــی پاســخ دهنــد. حداقــل در چنیــن شــرایطی دولــت بــرای 
کمــک بــه کارآفرینــان )بــه عنــوان یــک وظیفــه( جهــت عبــور از وضعیــت موجــود می توانــد از فشــارهای بیمــه و مالیــات، 
اعــالم تنفــس در بــاز پرداخــت تســهیالت بانکــی بکاهــد و یــا ایــن کــه مجلــس بــرای پایــداری تولیــد یارانــه ای خــاص از 
محــل هدفمنــدی حامل هــای انــرژی اختصــاص دهــد. هــر چنــد بیــش از هــر اقــدام و تصمیمــی، مشــورت بــا تشــکل های 

صنفــی امــری ضــروری خواهــد بــود. 
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تغییر تقسیمات تعرفه های 
گمرکی عراق

رویدادها

دبیــر میــز عــراق گفــت: از ابتــدای ســال ۲018 تعرفه هــای گمرکــی عراق 
از کدهــای 8 رقمــی بــه تقســیم بنــدی فصلی تغییــر یافت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه 
نقــل از خبرگــزاری فــارس،  محمــد ابراهیــم رضــازاده، بــا بیــان اینکــه از 
ســال ۲018 تعرفه هــای گمرکــی عــراق بــه تقســیم بنــدی فصــل تغییــر 
یافــه اســت، گفــت: ایــن تغییــر به دلیــل فشــار صنــدوق بین المللــی پول 
ــاه  ــل آذرم ــررات تجــاری، در اوای ــن و مق ــه منظــور شفاف ســازی قوانی ب

ســال 1396 در هیــات وزیــران عــراق بــه تصویــب رســید.

دبیــر میــز عــراق همچنیــن بــا تکذیــب تبعیــض تعرفــه ای عــراق بــرای 
ــارت  ــۀ تج ــود موافقت نام ــا وج ــت: ب ــار داش ــف  اظه ــورهای مختل کش
ــن  ــه امضــا رســید، ای ــی ب ــان کشــورهای عرب ــه ســال 1981 می آزاد ک
ــت تعلیــق  ــه حال ــه از ابتــدای ســال ۲01۷ از ســوی عــراق ب موافقت نام

ــده اســت. درآم
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن لولــه و اتصــاالت 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــاد ب ــاد آب ــازار ش ــی: ب ــی وی س پ
مراکــز مهــم معامــالت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی 
ــوده  ــیاری ب ــوالت بس ــتخوش تح ــر دس ــدت اخی در م
اســت کــه البتــه رونــد ایــن تحــوالت بــر رکــود هــر چه 

ــازار دامــن زده اســت. بیشــتر ب

انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بنــا بــر رســالت 
ــازار و تحــوالت  ــه تهیــه گزارشــی میدانــی از ب خــود ب
ــح  ــن توضی ــا ای ــت ب ــه اس ــر پرداخت ــدت اخی آن در م
بــرای آن کــه مصاحبــه شــوندگان تمایلــی بــه ذکــر نــام 
خــود نداشــته و همچنیــن بــرای هــر گونــه تبلیــغ مثبــت 
یــا منفــی در خصــوص برندهــا از ذکــر اســامی افــراد و 

نــام برندهــا خــودداری مــی شــود.

حــراج میدانــی برندهــای توقیــف شــده لولــه و اتصــاالت/ هجــوم بــه بازار 
ها شهرستان 

ــح  ــف 1۲ مصال ــران از توقی ــتاندارد ته ــده اداره اس ــر ش ــار منتش ــاس اخب ــر اس ــرا و ب اخی
ــاالت          ــه و اتص ــد لول ــام دو برن ــا ن ــان آنه ــه در می ــر داد ک ــتاندارد خب ــر اس ــاختمانی غی س
ــام  ــا ن ــای PVC ب ــزارش لوله ه ــن گ ــاس ای ــر اس ــورد. ب ــی خ ــم م ــه چش ــی ب ــی وی س پ
ــان  ــل نش ــت جع ــه عل ــت ب ــا دش ــدی صف ــد تولی ــران در واح ــر ته ــان پلیم ــاری جه تج
ــاکو  ــاری س ــام تج ــا ن ــای PVC ب ــه ه ــز لول ــپ و نی ــی پلم ــک غیرقانون ــتاندارد و ف اس
پلیمرگلپایــگان در واحــد تولیــدی بــا همیــن نــام در منطقــه بهارســتان بــه علــت ممانعــت از 

ــدند. ــی ش ــه دادگاه معرف ــف و ب ــتاندارد، توقی ــی غیراس بازرس

ــا حضــور در  ــر واحــد تجــاری جهــان پلیمــر ب ــد روز اخی ــر اســاس ایــن گــزارش در چن ب
ــه دور از چشــم  ــازار از طریــق تعــدادی واســطه بــه عرضــه و حــراج محصــوالت خــود ب ب
ناظــران ذیربــط پرداختــه اســت. بســیاری از مدیــران فروشــگاه هــا در بــازار از توقیــف ایــن 
ــد.   ــه ســفارش کاال اقــدام کــرده بودن واحــد تجــاری اطــالع نداشــته و در مــواردی هــم ب

نماینــده فــروش یکــی از محصــوالت برندهــای تجــاری توقیــف شــده در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار انجمــن لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــا بیــان ایــن کــه زانوهــای توقیــف شــده 
بیشــتر مصــارف ناودانــی دارد اظهــار کــرد کــه ایــن محصــول نیــازی بــه اســتاندارد نــدارد!

ــد  ــن برن ــف ای ــه توقی ــدام ب ــن موضــوع اق ــه ای ــدون توجــه ب وی گفــت: اداره اســتاندارد ب
تجــاری کــرده اســت.

ــت  ــتاندارد تح ــز دارای اس ــی نی ــی وی س ــای پ ــه زانوه ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
عنــوان اســتاندارد ناودانــی هســتند، گفــت: ایــن مســئله درســت اســت امــا کیفیــت کاال از 

ــوب اســت. ــی مطل ــرای اســتفاده ناودان هــر لحــاظ ب

ایــن نماینــده فــروش اظهــار داشــت: اکنــون بیشــترین محصــول خــود را بــه شهرســتان هــا 
ارســال مــی کنــم چــون مهندســان ناظــر در تهــران ایــن برنــد را تاییــد نمــی کننــد؛ امــا در 

شهرســتان هــا روی ایــن مســائل حساســیت ندارنــد.

گزارش میدانی از وضعیت معامالت لوله و 
اتصاالت پی وی سی در بازار شادآباد

هجوم برندهای توقیف شده به بازار 

انتقاد از مهندسان 
ناظر در تایید 

برندهای خاص!

پرونده شاد آباد

اعتراضــات خیابانــی، گــران شــدن مــواد اولیــه، کاهــش 
ــه  ــدگان، عرض ــوی تولیدکنن ــندگان از س ــود فروش س

ــازار... محصــوالت توقیــف شــده در ب
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انتقاد از مهندسان ناظر در تایید برندهای خاص

ــد.  ــازار از آن خــود کــرده ان ــی از برندهــا بیشــترین شــهرت را در ب ــون برخ اکن
برخــی از ایــن برندهــا از کیفیــت مطلــوب برخــوردار بــوده و بــه همــان نســبت 
نیــز بــا اســتقبال مصــرف کننــدگان روبــرو شــده انــد. امــا ایــن موضــوع موجــب 

نشــده اســت تــا از نــگاه نقادانــه بــازار مصــون بماننــد.

یکــی از مدیــران فــروش بــازار شــادآباد کــه نمایندگــی چنــد برنــد معتبــر را در 
ــد و  ــر تایی ــر تنهــا ب ــد: متاســفانه مهندســان ناظ ــی گوی ــر عهــده دارد م ــازار ب ب

ــد دارنــد. مصــرف چنــد برنــد خــاص تاکی

اتصــاالت                    و  لولــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــاق  ــوع انطب ــا موض ــازار ب ــود از ب ــی خ ــای میدان ــی ه ــی در ارزیاب ــی وی س پ
ــتقل،  ــوالت در آزمایشــگاه مس ــن محص ــش ای ــوالت ســاختمانی و آزمای محص
اقــدام بــه معرفــی و اعــالم محصــوالت بــا کیفیــت بــه مصــرف کننــدگان کــرده 

ــت. اس

گرانی محصوالت و کاهش سود فروشندگان

ــر بــازار لولــه و اتصــاالت  عوامــل متعــددی را مــی تــوان بــرای فشــار مضاعــف ب
ــه یکــی از ایــن مــوارد اســت.  ــر شــمرد. گــران شــدن مــواد اولی ــی وی ســی ب پ
بــه گفتــه تعــدادی از مدیــران فــروش در بــازار شــادآباد، تولیدکننــدگان در ایــن 
ــت  ــش قیم ــد، اول افزای ــرار داده ان ــود ق ــتور کار خ ــورد را در دس ــه دو م زمین

ــی و دوم کاهــش ســود فروشــندگان. محصــوالت نهای

ــروش  ــزه ف ــش انگی ــئله از کاه ــن مس ــح ای ــا توضی ــروش ب ــران ف ــی از مدی یک
ــا تمــام ســختی هــای ایــن کار، عــالوه  ــر داد و گفــت: متاســفانه ب ــازار خب در ب
ــز در کاهــش ســود فروشــندگان  ــازار، تولیدکننــدگان نی ــر ب ــر رکــود حاکــم ب ب

ــد.  ــادی دارن نقــش زی

وی در ایــن زمینــه از چنــد برنــد خــاص نــام بــرد و گفــت: در ایــن حالــت بنــده 
ــر فــروش ســایر  بــا وجــود داشــتن نمایندگــی ایــن برندهــا، امــا تــالش خــود را ب

برندهــا متمرکــز خواهــم کــرد.

تاثیر اعتراضات خیابانی بر فروش محصوالت

ــاری  ــای ب ــون ه ــت و کامی ــردد وان ــود، ت ــه ب ــر از همیش ــادآباد آرامت ــازار ش ب
در ایــن فصــل بــی بــرف زمســتان مشــاهده نمــی شــد. هنگامــی کــه وضعیــت 
بــازار و فــروش را از فروشــنده ای جویــا شــدم، مــرا بــه پشــت رایانــه ثبــت آمــار 
فروشــروزانه خــود بــرد و نشــان داد: »در مقایســه بــا مــاه گذشــته 40 درصــد افت 

فــروش داشــته انــد!«

ــوالت            ــود محص ــر وج ــالوه ب ــوع را ع ــن موض ــم ای ــل مه ــی از دالی وی یک
بــی کیفیــت در بــازار، اعتراضــات اخیــر خیابانــی مــردم عنــوان کــرد و گفــت: 
ــورت  ــه ص ــالت ب ــازار معام ــا، ب ــتان ه ــران و شهرس ــای ته ــس از رخداده پ

ــرد. ــدا ک ــت پی ــی اف ملموس

ــی نشــان و کــم  ــه و اتصــاالت ب ــواع لول ــه نشــان دادن ان ســپس شــروع کــرد ب
ــازار هــم دارد. ــی در ب ــرای خــود خریداران کیفیــت کــه از دســت قضــا ب

رویدادها
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ــی وی  ــاالت پ ــه و اتص ــن لول ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  ــه خرمیــان در روز دوشــنبه نهــم بهمــن مــاه ب ســی، فرزان
ــای  ــت ه ــان فعالی ــه بی ــاد ب ــو اقتص ــی« رادی ــه » کاالی ایران در برنام
انجمــن، مشــکل تولیدکننــدگان، صــادارت و تــالش بــرای ارتقــای 

ــت. ــت پرداخ ــن صنع ــت در ای کیفی

محور سخنان خرمیان به شرح زیر است:

ــن  ــی، اولی ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــدگان لول ــن تولیدکنن • انجم
ــای پلیمــری اســت. ــه ه انجمــن در حــوزه لول

• ظرفیــت تولیــد ایــن صنعــت یــک میلیــون و 400 هزارتــن اســت 
کــه در حــال حاضــر حــدود 450 هــزار تــن تولیــد مــی شــود و بیــش 

از 60 درصــد ظرفیــت خالــی اســت.

• پــی وی ســی یکــی از مهمتریــن محصــوالت پتروشــیمی اســت و 
مــی توانــد بیــش از میــزان تقاضــا را پوشــش دهــد.

• صــادرات در زمینــه پــی وی ســی را مــی تــوان بــه دو بخــش پلیمــر 
پــی وی ســی و محصــوالت نهایــی تقســیم بنــدی کرد.

ــرار  ــد ق ــتای تولی ــی در راس ــت دولت ــای حمای ــت ه ــر سیاس • اگ
گیــرد، امــکان رشــد و ارتقــاء خوبــی در ایــن صنعــت و حتــی 

صــادرات آن وجــود دارد.

• یکــی از کشــورهای هــدف صادراتــی کشــور عــراق اســت کــه به 
ــه اســتفاده از محصــوالت  لحــاظ پیشــینه تاریخــی تمایــل زیــادی ب
ایرانــی دارنــد امــا ایــن بــازار مهــم را بــه دلیــل سیاســت هــای دولتــی 

از دســت دادیــم.

ــرای  ــتیم و ب ــی داش ــی وی س ــه واردات پ ــاز ب ــی نی ــر زمان ــا ه • م
ــا کاهــش قیمــت و  ــی ب ــم، پتروشــیمی هــای داخل ــدام کردی آن اق
عرضــه زیــاد آن در بــازار، موجــب ضــرر بــه وارد کننــدگان شــدند.

ــت  ــر از قیم ــا ارزانت ــیمی ه ــط پتروش ــی توس ــه صادرات ــواد اولی • م
عرضــه هــای داخلــی اســت. ایــن موضــوع توســط ریاســت انجمــن 
در شــورای ملــی رقابــت مطــرح شــده و حتــی آن را تــا نهــاد 

ــم.  ــش بردی ــوری پی ــت جمه ریاس

ایــن مســئله از طــرف پتروشــیمی هــا نــه امــری اتفاقــی، بلکــه 
موضوعــی مهندســی شــده اســت.

• مــا درگیــر مصوبــه و ابالغیــه هــای یــک شــبه هســتیم کــه صنعــت 
ــت  ــا صنع ــال ب ــه اص ــن زمین ــازند و در ای ــی س ــکل م ــار مش را دچ

هماهنگــی صــورت نمــی گیــرد.

ــاالت    ــه و اتص ــرداری از لول ــه ب ــن نمون ــات انجم ــی از اقدام • یک
پــی وی ســی در بــازار و ســنجش آن در آزمایشــگاه هــای مســتقل 

ــه منظــور ارتقــاء کیفیــت اســت. ب

ــال  ــد از 8 س ــا را بع ــنجش ه ــن س ــته ای ــه گذش ــش ماه ــی ش • ط
ــم.  ــی کردی ــالم عموم ــازی اع ــگ س فرهن

در دوره قبــل 50 تولیدکننــده برتــر کیفــی داشــتیم کــه ایــن تعــداد 
در آزمایــش هــای جدیــد بــه 80 تولیدکننــده افزایــش یافتــه اســت 
و ایــن نشــان از اهتمــام تولیدکننــدگان بــرای ارتقــای کیفیــت 

ــود اســت. محصــوالت خ

صنعــت لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در حــال نزدیــک شــدن بــه 
کیفیــت و اســتانداردهای جهانــی اســت.

خرمیان: هر زمانی نیاز به 
واردات پی وی سی 
داشتیم و برای آن اقدام 
کردیم، پتروشیمی های 
داخلی با کاهش قیمت و 
عرضه زیاد آن در بازار، 
موجب ضرر به وارد 
کنندگان شدند.

امکان افزایش صادرات با حمایت دولت ارزان فروشی پتروشیمی ها به خارج
فرزانه خرمیان دبیر انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در گفت و گو با رادیو اقتصاد مطرح کرد:

مصاحبه
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• طــرح موضــوع خــروج پتروشــیمی هــا از 
ــزم  ــه مکانی ــر گون ــه ه ــدون ارائ ــورس کاال، ب ب
ــورس  ــن کار درســتی نیســت؛ چــون ب جایگزی
کاال بــا وجــود برخــی ایرادهــا در مکانیــزم 
هــای آن از شــفافیت نســبی برخــوردار اســت.

• صــادرات لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه 
عــراق در ســال 95 حــدد 11 میلیــون دالر بــود. 
ــون  ــال 4 میلی ــه اول امس ــزان در 6 ماه ــن می ای
ــزان صــادارت در 6  ــن می ــود و اگــر همی دالر ب
ــرار دهیــم، شــاهد  ــار ق ماهــه اول امســال را معی
ــود. افــت صــادرات در ایــن بخــش خواهیــم ب

ــانات  ــادرات، نوس ــت ص ــل اف ــی از دالی • یک
قیمــت مــواد اولیــه بــه ویــژه در ســال هــای 94 
ــر خــود را مدتــی  و 95 اســت کــه معمــوال تاثی

ــد. بعــد مــی گذارن

• لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در حــوزه 
ــاختمان،  ــاورزی، س ــد: کش ــادی مانن ــای زی ه
بــرق و مخابــرات کاربــرد دارنــد. بــا ایــن وجود 
تولیــد برخــی از نمونــه هــا و یــا ســایزهای 
بســیاربزرگ بــه دلیــل مصــرف پاییــن و مقــرون 
بــه صرفــه نبــودن در داخــل کشــور انجــام نمــی 

شــود.

ــوازن در دو بخــش  ــر توســعه مت ــا ب ــد م  • تاکی
صنایــع بــاال دســتی و صنایــع پاییــن دســتی 
اســت. اکنــون پتروشــیمی هــا خــوراک خــود را 

بــا ارز مبادلــه ای دریافــت مــی کننــد در حالــی 
ــا ارز آزاد قیمــت گــذاری و  ــه ب کــه مــواد اولی

عرضــه مــی شــود.

ــر  ــارهای وارده ب ــا و فش ــواری ه ــل دش  • تحم
ــی  ــدگان قدیم ــرای تولیدکنن ــی ب ــت حت صنع

ــت. ــوار اس ــیار دش ــا بس ــون م همچ

• برگــزاری نشســت بیــن تشــکل هــا و وزارت 
ــت  ــی اس ــارت، ضروری ــدن و تج ــت، مع صنع
ــی  ــاد زبان ــر ایج ــالوه ب ــد ع ــن فرآین ــا در ای ت
مشــترک کار بــه افــراد متخصــص واگــذار 

ــود. ش

• صــادرات مقولــه ای بلنــد مــدت و تخصصــی 
اســت و ضــرورت ایجــاد کنسرســیوم هــا، انعقاد 
توافقنامــه هــای ترجیحــی و تقویــت زیرســاخت 
هــا بــه شــدت احســاس مــی شــود. مــا در حــال 

اقــدام و پیگیــری تکشــیل کنسرســیوم هســتیم.

• ضــرورت دارد تــا دیپلماســی اقتصــادی فعــال 
و همچنیــن رایــزن هــای بازرگانــی پویایــی 
بیشــتری در خصــوص صــادرات داشــته باشــند.

 • ضــرورت ایجــاد گفتمــان و راهکارهــای 
زمینــه  در  موثــر  نهادهــای  بیــن  مشــترک 
صــادرات ماننــد ســازمان توســعه تجــارت، 
گمــرک، وزارت امــور خارجــه و همچنیــن 
ــدی و  ــای تولی ــا واحده ــورت ب ــی و مش رایزن

کننــدگان. صــادر 

صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی 
به عراق در سال 95 حدد 11 

میلیون دالر بود. این میزان 
در 6 ماهه اول امسال 4 
میلیون دالر بود و اگر همین 
میزان صادارت در 6 ماهه 
اول امسال را معیار قرار 

دهیم، شاهد افت صادرات در 
این بخش خواهیم بود.

صادرات 4 میلیون دالر لوله 
و اتصاالت پی وی سی به 
عراق در 6 ماهه اول سال

عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی در گفت و گو با رادیو اقتصاد

ــه و اتصــاالت  ــط عمومــی انجمــن لول ــه گــزارش رواب ب
پــی وی ســی، عباســعلی متوســلیان رئیــس هیئــت مدیــره 
ــنبه  ــه ش ــی روز س ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول انجم
دهــم بهمــن مــاه 1396 بــا حضــور در برنامــه کاالی 
ایرانــی در رادیــو اقتصــاد بــه وضعیــت بــازار لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی بــا تاکیــد بــر صــادارت پرداخت.

محور سخنان متوسلیان را در ادامه بخوانید:

• در جهــان حــدود 43 میلیــون تــن محصــوالت پلیمــری 
تولیــد مــی شــود کــه از ایــن میــزان ۲۲ و نیــم میلیــون تــن 
ــن مقــدار  ــه و اتصــاالت اســت کــه از ای ــه لول ــوط ب مرب
هــم 1۲ و نیــم میلیــون تــن بــه لولــه و اتصــاالت پــی وی 
ــزی حــدود 30 درصــد  ــی چی ســی اختصــاص دارد. یعن

مصــرف جهــان روی پــی وی ســی متمرکــز اســت.

• زیرســاخت هــا در بخــش تولیــد لولــه و اتصــاالت 
ــانی  ــع انس ــا دارای مناب ــت و م ــاده اس ــی آم ــی وی س پ

ــتیم. ــی هس ــابقه اجرای ــا س ــص و ب متخص

صــورت           ضــرورت  بــه  بنــا  اولیــه  مــواد  واردات   •  
مــی گیــرد و ایــن کار هــم  بــه دلیــل مقایســه کیفیــت و 

ــت. ــروری اس ــری ض ــت، ام ــاد رقاب ــم ایج ه

فاقــد  کــه  منطقــه  بازارهــای  نیــاز  بــه  توجــه  بــا   •
ــاالت  ــه و اتص ــد لول ــرای تولی ــای الزم ب ــاخت ه زیرس
ــرای  ــی ب پــی وی ســی هســتند، فرصــت و پتانســیل خوب

صــادرات ایــن محصــوالت وجــود دارد.

قیمتــی                    رقابــت  بــا   95 و   94 هــای  ســال  در  مــا   •
ــدیم  ــرو ش ــی روب ــی وی س ــواد پ ــد در م ــا 46 درص ت
کــه تولیدکننــدگان را بــا دشــورای هــای زیــادی روبــرو 
ایــن موضــوع در شــورای ملــی رقابــت و  ســاخت. 
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــت صنع ــر وق ــا وزی ــن ب همچنی
ــری  ــرح و پیگی ــوری مط ــت جمه ــاد ریاس ــا نه ــی ب حت

ــد. ش

• در مــاه اخیــر پــی وی ســی تــا 17 درصــد وارد رقابــت 
قیمتــی شــد.

مصاحبه
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برگزاری دوره 
آموزشی لوله و 

 U-PVC اتصاالت
و کاربرد آنها 

در سامانه های 
نوین آبیاری 

ویژه مدیران و 
کارشناسان آب و 

خاک

گزارش

 U-PVC دوره آموزشــی لولــه و اتصــاالت
و کاربــرد آنهــا در ســامانه هــای نویــن آبیــاری 
ــز  ــاه 1396 در تبری ــنبه ۲5 دی م ــه روز دوش ک
برگــزار شــد، بــا اســتقبال مدیــران و کارشناســان 
ــرودت  ــه ب ــا توجــه ب ــرو شــد. ب ایــن حــوزه روب
هــوا و همچنیــن بــارش بــرف، امــا مدیــران 
و کارشناســان حــوزه معاونــت آب و خــاک 
دوره  ایــن  در  ایــران  غــرب  شــمال  حــوزه 

ــاندند. ــم رس ــه ه ــور ب ــی حض آموزش

ــاس  ــر اس ــی ب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول انجم
برنامه ریــزی  انجــام شــده و بــا هماهنگــی دفتــر و 
توســعه ســامانه هــای نویــن آبیــاری، معاونــت آب و 
خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی اقــدام بــه برگــزاری 
دوره فــوق کــرد. در ایــن دوره کارشناســان مرتبــط از 
ــان  ــی، آذربایج ــان غرب ــل، آذربایج ــتان های اردبی اس
شــرقی و زنجــان بــه عنــوان مخاطبــان برنامــه حاضــر 
ــا ســخنرانی مقدماتــی مهنــدس  شــدند. ایــن برنامــه ب
ــعه  ــر توس ــا در دفت ــبکه ه ــروه ش ــس گ ــی رئی پورثان
شــبکه هــای معاونــت آب و خــاک بــه صــورت 
ــب  ــه مطال ــه ارائ ــان ب ــد و کارشناس ــاز ش ــمی آغ رس

ــد: ــر پرداختن ــه شــرح زی خــود ب
ــب،  ــتیکی، نص ــذاری پالس ــه گ ــای لول ــامانه ه • س
اجــرا و بهــره بــردای بــا ارائــه دکتــر محســن معصومی

• اســتانداردها و روش هــای آزمــون بــا ارائــه مهندس 
شــادی حق دوســت

 ،U-PVC اتصــاالت  و  لولــه  هــای  ویژگــی   •
کاربردهــا، نســل هــای جدیــد بــا ارائــه دکتــر حامــد 

ــزی عزی

• مقایســه فنــی و اقتصــادی بــا ارائــه مهنــدس فرزانــه 
خرمیــان

• برگزاری کارگاه نصب با ارائه گروه نصب 
• پنل پرسش و پاسخ

بخــش پایانــی ایــن برنامــه بــه بازدیــد از کارخانــه آذر 
ــر  ــه اختصــاص داشــت. محمدرضــا حاجبــی مدی لول
عامــل ایــن واحــد تولیــدی اســت. حاضــرات ضمــن 
بازدیــد از بخــش هــای مختلــف کارخانــه در جریــان 
کامــل مراحــل تولیــد قــرار گرفتــه و ضمــن آشــنایی 
بــا مبانــی کنتــرل کیفیــت در بخــش کیفیــت ســنجی 
کارخانــه بــه ارائــه پرســش هــای فنــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــه ب ــر در کارخان ــان حاض ــه کارشناس ــد ک پرداختن

پاســخگویی ســواالت پرداختنــد.

تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی

ــعه  ــر توس ــا در دفت ــبکه ه ــروه ش ــس گ ــی رئی پورثان
ضمــن  خــاک،  و  آب  معاونــت  هــای  شــبکه 
ــی و  ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــن لول ــکر از انجم تش
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــاک اس ــت آب و خ مدیری
ــی  ــزاری دوره آموزش ــرای برگ ــفی راد ب ــای یوس آق
لولــه و اتصــاالت U-PVC و کاربــرد آنهــا در 
ــن دوره  ــت: در ای ــاری، گف ــن آبی ــای نوی ــامانه ه س
آموزشــی کــه بــا حضــور مدیــران دولتــی، مجریــان و 
پیمانــکاران بخــش خصوصــی برگــزار شــد، حاضران 
ــاری و زهکشــی  ــن صنعــت آبی ــا دســتاوردهای نوی ب
ــه و  ــژه صنعــت لول ــه وی ــاری کشــور ب در حــوزه آبی

ــدند. ــنا ش ــی آش ــی وی س ــاالت پ اتص
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ــرای اســتفاده از  ــدواری ب وی ضمــن اظهــار امی
دســتاوردهای ایــن نشســت در صنعــت آبیــاری 
کشــور، گفــت: امیــدوارم بیــش از گذشــته 
ــتاب  ــور را ش ــاری کش ــت آبی ــعه در صنع توس
دهیــم و زیرســاخت هــای جدیــد را فراهــم 
آوریــم تــا زیرســاخت هــای درســتی بــرای 

ــم. ــای بگذاری ــر ج ــی ب ــل آت نس
ــه  ــن گون ــا ای ــنهاد داد ت ــه پیش ــی در ادام پورثان
دوره هــای آموزشــی بــه صــورت مــدون و 
برنامــه ریــزی شــده برگــزار شــود. وی تصریــح 
ــوا  ــوان در محت ــی ت ــورت م ــن ص ــرد: در ای ک
ــایی  ــن شناس ــرد وضم ــل ک ــت حاص ــش رف پی
ــن  ــا ای ــیم. ب ــع آن بکوش ــت رف ــص در جه نواق
رونــد مــی تــوان از دســتاوردهای نویــن دنیــا و 
ــاخت  ــاد زیرس ــرای ایج ــتگان ب ــارب گذش تج
هــای جدیــد بهــره گرفــت و منابــع آبــی کشــور 

ــرد. ــظ ک را حف
لوله و اتصاالت پی وی سی؛ 

کاندید مهمی در حوزه آبرسانی

و  پلیمــر  پژوهشــگاه  اســتاد  عزیــزی  حامــد 
ایــن  برگــزاری  دربــاره  ایــران  پتروشــیمی 
ــن دوره  ــده ای ــاور بن ــه ب ــح داد: ب نشســت توضی
ــی  ــی در معرف ــر مثبت ــد تاثی ــی توان ــی م آموزش
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه عنــوان یــک 
کاندیــد بــرای محصــوالت آبرســانی داشــته 

ــد. باش
وی اظهــار داشــت: مــوارد مطــرح شــده در ایــن 
ــا و  ــناخت مزای ــد؛ ش ــی مانن ــه های دوره از جنب
کاربــرد هــای پــی وی ســی و اســتانداردها مفیــد 
ــر انتخــاب محصــوالت  ــن مــوارد ب ــود کــه ای ب
ــد  ــر خواه ــانی موث ــای آبرس ــتم ه ــرای سیس ب

بــود.
ــب  ــه مطال ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــزی تصری عزی
ارائــه شــده و همچنیــن اســتقبال صــورت گرفتــه 
ــی  ــدف معرف ــا ه ــه ب ــی ک ــن دوره آموزش از ای
ــد،  ــزار ش ــی برگ ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
ایــن محصــول مــی توانــد بــه عنــوان یــک 

ــود. ــع ش ــر واق ــانی موث ــت آبرس ــد جه کاندی

مقایسه بین محصوالت پی وی سی و پلی اتیلن

مهنــدس مقــدم کارشــناس دفتــر شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی معاونــت آب و خــاک وزارت جهــاد 
ــا در  ــرد آنه ــی و کارب ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــا لول ــنایی ب ــی آش ــاره دوره آموزش ــاورزی درب کش
سیســتم هــای نویــن آبیــاری توضیــح داد: هــدف از ایــن دوره، آشــنایی کارشناســان معاونــت آب و 

خــاک در اســتان هــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان بــود.
ــی و         ــی وی س ــای پ ــه ه ــن لول ــه بی ــتند مقایس ــی توانس ــه خوب ــاالت ب ــدگان مق ــه کنن ــزود: ارائ وی اف

ــی برگــزار شــد. ــه صــورت عمل ــز ب ــن محصــوالت نی ــد و نحــوه نصــب ای ــن انجــام دهن ــی اتیل پل

رضایت 84 درصدی مخاطبان از 
برگزاری این دوره

صــورت  نظرســنجی  اســاس  بــر 
ــن دوره  ــران در ای ــه از حاض گرفت

را  آموزشــی، 84 درصــد آن 
ــان  ــتند. مخاطب ــوب« دانس »خ
در پاســخ بــه ایــن پرســش که 
آموزشــی  دوره  برگــزاری 
آشــنایی بــا لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی در ســامانه هــای 
نوین آبیــاری تبریــز را چگونه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟ بیشــترین 
ــد  ــا 84 درص ــدگان ب ــخ دهن پاس

آن را خــوب، 11 درصــد متوســط و 
5 درصــد آن را ضعیــف عنــوان کردنــد.

رویدادها
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گزارش

اجــرای  ســازی  یکســان  جلســه 
اســتانداردها بــا حضــور دکتــر معصومــی 
و اعضــای کمیتــه یکســان ســازی در 
تاریــخ 7 بهمــن برگــزار شــد. این جلســه 
ــرای حــل ابهامــات و اختــالف نظرهــا   ب
و اصالحــات الزم در اســتاندارد هــای 
1-9119 و 1-9118 و 13361 همچنیــن 
جمــع بنــدی مصوبــات جلســات قبــل و 

ــد. ــزار ش ــج  برگ ــازی نتای ــی س نهای

 حاضرین جلسه :

 آقایان :  وحید وحدتی : داراکار _ مهدی قاسمی : وینوپالستیک 

ــادی :  ــا نورآب ــکا _مهس ــارس پولی ــی : پ ــمیه صالح ــت_ س ــودی : ترموپالس ــرا محم ــا :  زه خانمه
ــا پالســتیک _  پیشــگام پالســت اهــواز _ آیــدا کرمــی : آذر لولــه_ مریــم غفــوری  : آزمایشــگاه دان

ــن ــناس انجم ــادی حقدوســت : کارش ــام _ش ــگاه آریان ــواری :آزمایش شهس

 تصمیمات اخذ شده  : 

چگالی:

• بــه علــت ناقــص بــودن دیتــا در جــدول نتایــج آزمــون چگالــی) ایــن نتایــج در ســال 95 جمــع آوری 
شــده بــود(،  مقــرر شــد ایــن آزمــون بــرای  دو نمونــه بــا شــماره 5 و 6 ) درصــد فیلــر بــاال و در صــد 
فیلــر پاییــن( در دو حــالل متانــول و آب مقطــر طبــق دســتور العمــل در اســتاندارد1-7090 تســت شــود.  
ــتیک، داراکار،  ــو پالس ــه، وین ــت،آریانام، آذر لول ــگاه ترموپالس ــت آزمایش ــه هش ــا ب ــه ه ــن آزمون ای
ــا پالســتیک، ســنجش گســتر و پیشــگام پالســت اهــواز جهــت تســت تحویــل داده شــد.  آزمــون دان
هــدف از ایــن کار تعییــن حــالل مناســب بــرای تســت چگالــی و مقایســه نتایــج آزمایشــگاه هــا اعــالم 

شــد.

یادآوری1 : آزمون چگالی با پیکنومتر انجام شود.

یادآوری ۲-  دمای آزمون باید مطابق استاندارد برابر۲ +۲3 درجه سانتی گراد باشد

• مصــوب شــد  نامــه ای از طــرف انجمــن بــه اداره اســتاندارد جهــت اجــرای اســتاندارد هــای 9119-1 
ــه  ــه آزمایشــگاههای همــکار ارســال شــود . ایــن نامــه در تاریــخ 7 /96/11 ب و 1-9118 و ابــالغ آن ب

اداره اســتاندارد ارســال شــد.

ــن بعــد  ــزرگ تری ــد اصــالح شــود. )اگــر ب ــان در اســتاندارد 13361 ویرایــش جدی مــون دی کلرومت
لکــه هــای مجــزا کمتــر از ۲ میلــی متــر باشــد، نبایــد تهاجــم در نظــر گرفتــه شــود. (

آزمون دی کلرو متان

• مقــرر شــد انجــام پــخ زنــی در آزمــون دی کلرومتــان ، بــرای لولــه هــا بــا ســایزهای کوچــک  از پــخ 
زن دســتی اســتفاده شــود و ســایزهای بــزرگ از روی خــط تولیــد، نمونــه برداشــت شــود. از دســتگاه 

فــرز بــه علــت ایجــاد حــرارت اســتفاده نشــود.

• گــزارش نتیجــه آزمــون دی کلرومتــان در اســتاندارد 13361 ویرایــش جدیــد اصــالح شــود. )اگــر 
بــزرگ تریــن بعــد لکــه هــای مجــزا کمتــر از ۲ میلــی متــر باشــد، نبایــد تهاجــم در نظــر گرفتــه شــود. (

تاریخ جلسه : 96/11/7 

ریاست جلسه : دکتر محسن معصومی 

محل تشکیل جلسه : انجمن لوله و اتصاالت 

پی وی سی 

صورتجلسه 
کمیسیون 

یکسان سازی 
اجرای 

استانداردها
انجمن 

تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت 

pvc
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رویدادها

نشانه گذاری:

ــه هــای فاضالبــی مجــاز  •  ذکــر PN روی لول
نیســت و آزمایشــگاه هــای همــکار در صــورت 
ــاظ  ــاق لح ــدم انطب ــورد ع ــن م ــا ای ــورد ب برخ

کننــد.

• نشــانه گــذاری اضافــی در صورتــی مجــاز 
اســت کــه SCOPE   یکســان باشــد بــه ایــن 
معنــی کــه نشــانه گــذاری بایــد در راســتای 

ــد. ــتاندارد باش ــرد اس ــه کارب ــدف و دامن ه

• در اســتاندارد ناودانــی بنــد نشــانه گــذاری 
چــاپ اورینگــی و یــا چســپی بــودن روی لولــه 
الزامــی شــود و یــا توســط بــازرس نمونــه بــردار 
ــوع اورینگــی و یــا چســپی  در برگــه بازرســی ن

قیــد شــود.

ــه اســتاندارد روی  • چــاپ کــد ده رقمــی پروان
ــه و اتصــاالت الزامــی اســت. لول

راه  ســه  انشــعابات  گــذاری  نشــانه  در   •
ــری ســر  تبدیل،جهــت تعییــن کــد حــوزه کارب
بزرگتــر اتصــال مــالک مــی باشــد.چون شــاخه 
اصلــی محســوب مــی شــود. بــه عنــوان مثــال در 
ــوزه  ــد ح ــر 110 دارای ک ــال 63* 110اگ اتص
ــن کــد روی اتصــال  ــری BD باشــد، همی کارب
در نشــانه گــذاری بایــد حــک یــا چــاپ گــردد.

• ذکــر SN روی لولــه و اتصــاالت حــوزه 
بــر   SN درج  نیســت.  مجــاز   Bکاربــردی
ــوزه  ــاختمانی ح ــی س ــاالت فاضالب ــه و اتص لول
کاربــردیBD الزامــی بــوده و بایــد SN اســمی 

در نشــانه گــذاری درج گــردد. 

اصالحیه های موبوط به استاندارد های 
1-9119 و 9118-1:

جــدول 11 مشــخصات مکانیکــی اتصــاالت در 
ــون  ــای آزم ــد  پارامتره ــتاندارد 1-9118  بن اس
 ۲00≤ mm < dn 110    ســفتی حلقــه ای
mm  بــه m ۲00 ≤ mm ≤ dn 110 بایــد 

ــد. ــر یاب تغیی

•  در جــدول 11 و   1۲  در اســتاندارد 9118-1 
مشــخصات و پارامترهــای آزمــون بــرای ســفتی 

حلقــه ای SN=16 بــه جــداول اضافــه شــود.

•  در اســتاندارد 1-9119  بخــش مشــخصات 
مکانیکــی لولــه و اتصــاالت ،جملــه ســفتی حلقه 
 BD ای لولــه و اتصــاالت در حــوزه کاربــرد
نبایــد کمتــر  از sn4 باشــد، در صفحــه 30 و 

ــود. ــالح ش 31 اص

:pvc درصد رزین

جهــت تعییــن دمای مناســب بــرای آزمــون درصد 
ــالف  ــن اخت ــن رفت ــی و  از بی ــی وی س ــن پ رزی
در نتایــج آزمایشــگاه هــا، مقــرر شــد  نمونــه لولــه 
فاضالبــی تولیــدی از شــرکت وینــو پالســتیک بــا 
درصــد فیلــر مشــخص در ســه دمــای 650،750 و 
850 در مــدت زمــان هــای مشــخص بــه شــرح زیر 

تســت شــود.

1- نمونه  در دمای750 و مدت زمان  : 

• دو ساعت پیوسته + دو نیم ساعت   

• سه ساعت پیوسته

۲-  نمونه در دمای 650 و مدت زمان:

• دو ساعت پیوسته + دو نیم ساعت   

 • سه ساعت پیوسته

3-نمونه در دمای 850  و مدت زمان:

• یک ساعت پیوسته+ دو نیم ساعت

• دو ساعت پیوسته

آزمایشــگاه  هشــت  بــه  آزمونــه  ایــن 
ترموپالســت،آریانام، آذر لولــه، وینــو پالســتیک، 
داراکار، آزمــون دانــا پالســتیک، ســنجش گســتر 
و پیشــگام پالســت اهــواز جهــت تســت تحویــل 

شــود. داده 

 یادآوری :  

ــی  جهــت تســت  ــه فاضالب ــه لول ــات نمون *کربن
درصــد رزیــن پــی وی ســی مشــخص بــوده و امیــا 

بــا گریــد مشــخص مــی باشــد.

*نمونــه لولــه قبــل از تســت درکــوره توســط 
حــرارت مســتقیم ســوزانده شــود.

* نمونــه کربنــات بــا گریــد مشــخص از شــرکت 
وینــو پالســتیک جهــت تســت در کــوره همــراه با 

لولــه ارســال شــود.
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گزارش

دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعت الســتیک و پالســتیک تهــران  از 3 تا 6 بهمــن  96 
در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی شــهر آفتــاب برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمن لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، دومین نمایشــگاه 
تهــران پالســت از 3 تــا 6 بهمــن 1396 در شــهر آفتــاب تهــران در حالــی بــه کار خــود 

پایــان داد کــه نظــرات متفاوتــی دربــاره ایــن نمایشــگاه بیان می شــود.
نمایشــگاه تهــران پالســت کــه از اختــالف ســلیقه میــان فعــاالن صنعــت پالســتیک 
بــا برگزارکننــدگان نمایشــگاه ایــران پالســت بــر ســر تاریــخ برگــزاری آن در ســال 
گذشــته پــای بــه عرصــه نهــاد، در دوره اول خــود توانســت بــا اســتقبال نســبی فعــاالن 

صنعــت پالســتیک روبــرو شــود.
امــا تحلیــل هــای موجــود درباره این نمایشــگاه گاهی شــبیه ســیاه و ســفید اســت. اگر 
چــه اســتقبال پاییــن در روزهــای اول و دوم در دومیــن دوره ایــن نمایشــگاه بــه نوعــی 
بــرای غرفــه گــذاران ناخوشــایند و انتقادآمیــز بــود امــا حضــور نســبی بازدیدکنندگان 
در روزهــای ســوم و چهــارم، تــا حــدودی توانســت نــگاه تنــد منتقــدان را تعدیل کند 
بــا ایــن وجــود حتــی دو روز پایانــی ایــن نمایشــگاه هــم به لحــاظ میــزان بازدیــد، قابل 
مقایســه بــا نمایشــگاه های اســتانی نیســت بــه عبارتــی ایــن بازدیدها بســیار کمتــر بود.
البتــه بــا توجــه بــه ثبــت نــام بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه تهــران پالســت، مجــری 
مــی توانــد بــا انتشــار آمــار، اطالعــات بهتــری بــرای تحلیــل در ایــن بــاره ارائــه کنــد.

نمایشگاه تهران پالست از نگاه منتقدان و موافقان 

غایب بزرگ؛ 
شرکت های 
پتروشیمی
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ترکیب غرفه گذاران
ســالن  دو  در  پالســت  تهــران  نمایشــگاه 
ــالن از  ــک س ــد. ی ــزار ش ــگاهی برگ نمایش
ــن  ــه ماشــین ســازان ای ــه طــور کامــل ب آن ب
صنعــت اختصــاص یافتــه بود. انجمن ماشــین 
ســازان بــه ریاســت هرویــک یاریجانیــان 
از جملــه حامیــان اصلــی ایــن نمایشــگاه بــه 
شــمار مــی رود. هــر چند تشــکل هــای دیگر 
نیــز حمایــت خــود را از این نمایشــگاه اعالم 
کــرده بودنــد کــه مــی تــوان بــه انجمــن ملــی 
ــن  ــران، انجم ــر ای ــتیک و پلیم ــع پالس صنای
ــران،  ــتان ته ــتیک اس ــع پالس ــن صنای همگ
ــه  ــران، اتحادی ــی پالســتیک اســتان ته تعاون
نایلــون و... اشــاره کــرد امــا بســیاری از ایــن 
ــه  ــوان غرف ــه عن ــود ب ــا خ ــا صرف ــکل ه تش
گــذار حاضــر و اعضــای آنهــا کمتــر نســبت 

ــد. ــدام کــرده بودن ــه اق ــن غرف ــه گرفت ب

ســالن دوم نیــز بــه غرفــه هــای تشــکل 
ــد و  ــتربچ و کامپان ــدگان مس ــا، تولیدکنن ه

محصــوالت  تولیدکننــدگان  از  تعــدادی 
ــور  ــزان حض ــت. می ــاص داش ــی اختص نهای
انــدک غرفــه گــذار در ایــن بخــش از جملــه 
ــل اســت  ــل بررســی و تحلی ــات قاب موضوع
ــار  ــاره اظه ــن ب ــان در ای ــد کارشناس ــه بای ک

ــد. نظــر کنن

علــی خاکســار مدیر دومیــن دوره نمایشــگاه 
ــتاد  ــا س ــو ب ــت و گ ــت در گف ــران پالس ته
خبــری نمایشــگاه تهــران پالســت گفتــه 
ماشــین  برندهــای  برتریــن  امســال  بــود: 
آالت فراینــد پالســتیک اعــم از عرضــه 
کننــدگان ماشــین آالت تزریــق پالســتیک، 
ماشــین آالت  اکســترودر،  ماشــین آالت 
بلویینــگ  آالت  ماشــین  بلومولدینــگ، 
فیلــم... در نمایشــگاه حضــور دارنــد... در 
نمایشــگاه امســال تولیــد کننــدگان مســتربچ 
ــوالت  ــدگان محص ــد کنن ــد و تولی و کامپان
پالســتیکی هــم محصــوالت خــود را عرضــه 

ــرد. ــد ک خواهن

غایب بزرگ نمایشگاه؛ پتروشیمی ها

دومیــن دوره نمایشــگاه تهــران پالســت هماننــد دوره اول، غایــب 
ــود.  ــیمی ب ــای پتروش ــرکت ه ــور ش ــز حض ــت و آن نی ــی داش بزرگ
بــدون تردیــد پتروشــیمی هــا در کنــار ماشــین ســازان و کامپاندســازها 
ســه رکــن اساســی هــر نمایشــگاه معتبــر پالســت را تشــکیل مــی دهند.

 در ایــن دوره از نمایشــگاه نیــز تنهــا یــک شــرکت پتروشــیمی آن هــم 
در ســایز متوســط حضــور داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه محتشــمی 
پــور رئیــس دفتر توســعه صنایع پایین دســتی شــرکت ملی پتروشــیمی، 
عــدم حضــور پتروشــیمی هــا را در دوره اول نمایشــگاه را نــه بــه دلیــل 
تحریــم، بلکــه بــه علــت فرصــت انــدک بــرای حضــور عنــوان کــرده 
ــود. وی همچنیــن موضــوع ضــرورت برگــزاری یــک ســال تهــران  ب
پالســت و یــک ســال ایــران پالســت را در ســال گذشــته مطرح ســاخته 

بــود کــه ایــن مســئله نیــز در حــد اظهــار نظــر باقــی مانــد.

ــای  ــرکت ه ــه ش ــرد ک ــوان ک ــح عن ــد صری ــه را بای ــک نکت ــه ی البت
پتروشــیمی ایــن نمایشــگاه را نــه تحریــم، بلکــه نادیــده گرفتــه بودنــد.

رویدادها
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دیدگاه موافقان نمایشگاه تهران پالست

مدافعــان نمایشــگاه تهــران پالســت دالیــل 
متعــددی را بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
بــر مــی شــمارند و از ماهیــت برگــزاری آن بــه 
شــدت دفــاع مــی کنند. شــاید یکــی از مهمترین 
ــه  ــت ک ــه یاف ــن نکت ــا را در ای ــاع آنه ــل دف دلی
ــالف  ــر خ ــت ب ــران پالس ــدگان ته برگزارکنن
ــرای  ــران پالســت، نقــش محــوری تــری را ب ای
تشــکل هــا قائــل اســت. ایــن موضــوع در ایــران 
پالســت بیشــتر جنبــه دســتوری دارد و در تهران 

ــی. ــه تعامل پالســت جنب

موافقــان تهــران پالســت، برگــزاری نمایشــگاه 
ــی  ــا م ــه کام پتروشــیمی ه ــران پالســت را  ب ای
داننــد تــا صنایــع تکمیلــی و همیــن موضــوع را 
دلیلــی محکــم بــر دفــاع از تهــران پالســت  مــی 

داننــد. 

عــدم وجــود ترافیــک در مســیر تــردد بــه 
نمایشــگاه، پارکینــگ خــودرو بــه انــدازه کافی، 
نظــم حاکــم بــر نمایشــگاه، رفتار تــوام بــا احترام 
ــی  ــل جانب ــر دالی ــدگان و... از دیگ برگزارکنن

ــت. ــت اس ــران پالس ــان ته مدافع

ــگاه در  ــان نمایش ــی موافق ــود حت ــن وج ــا ای ب
پــس زمینــه ذهــن خــود بــه حضــور پاییــن غرفــه 

ــد. ــان دارن ــدگان اذع ــذاران و بازدیدکنن گ

ــس  ــان رئی ــک یاریجانی ــال هروی ــور مث ــه ط ب
انجمــن ماشــین ســازان در بخشــی از گفــت 
و گــوی خــود بــا اینپیــا بــر  تــالش بیشــتر 
برگزارکننــده بــرای مشــارکت بیشــتر خارجــی 

هــا در دوره هــای بعــدی تاکیــد کــرد. 

دیدگاه مخالفان تهران پالست
نکتــه مهمــی کــه دربــاره اظهار نظرهــای موجــود دربــاره تهران 
ــان  ــان و مخالف ــه موافق ــت ک ــن  اس ــود دارد  ای ــت وج پالس
برگــزاری تهــران پالســت در خصــوص گــزاره هایــی ماننــد: 
ــودن مــکان شــهر  ــزان اســتقبال بازدیدکننــدگان، مناســب ب می
آفتــاب نســبت بــه محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی، 
بازخــورد نمایشــگاه و مــواردی از ایــن دســت اشــتراک نظــر 
ندارنــد. بــه عبارتــی مخالفــان تهــران پالســت همــان دالیلــی را 
بــرای انتقادهــای خــود مطــرح مــی ســازند، کــه مدافعــان از آن 

بــه شــدت دفــاع مــی کننــد. 

امــا منتقــدان تهــران پالســت دلیــل مهــم دیگــری بــرای عــدم 
ــا  ــز ب ــد و آن نی ــی کنن ــان م ــگاه را بی ــن نمایش ــور در ای حض
ــن برگــزاری دو نمایشــگاه  ــدک بی ــان ان ــدت زم ــه م توجــه ب
ایــران پالســت و تهــران پالســت، اصــوال بــه لحــاظ اقتصــادی، 
بازدهــی، میــزان اســتقبال و... حضــوردر تهــران پالســت قابــل 

توجیــه نیســت.  

تهــران پالســت در کنــار مزایــا و مشــکالت، دومیــن دوره 
ــت  ــه کــرد. برخــی از حضــور رضای برگــزاری خــود را تجرب
ــد  ــر انتقــادات خــود تاکی ــان ب نســبی و تعــداد دیگــری همچن
دارنــد. در ایــن میــان برگــزار کننــده بــا تحلیــل و بررســی موارد 
ــگاهی  ــوان نمایش ــه عن ــود و ب ــود را بهب ــد خ ــد رون ــی توان م

ــد. ــدام کن ــن صنعــت عــرض ان مطــرح در ای

گزارش
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ــتقبال از  ــتابالیزر اس ــران اس ــرکت ای ــل ش ــر عام ــال مدی ــی ع ــی صالح عل
دومیــن دوره نمایشــگاه تهــران پالســت را ضعیــف دانســت و گفــت: ایــن 
ــا اســتقبال کمتــری مواجــه بــوده اســت  ــا دوره قبــل ب دوره در مقایســه ب

کــه طوالنــی بــودن مســیر یکــی از علــت هــای آن اســت.
وی در خصــوص دیگــر دالیــل اســتقبال کــم از ایــن نمایشــگاه اظهــار داشــت: مســئله 
ــران  ــگاه ای ــزاری نمایش ــا برگ ــاه آن ب ــه کوت ــن فاصل ــادی و همچنی ــکالت اقتص مش
ــح بیشــتر  ــم ترجی ــد. تصــور مــی کن ــوده ان ــزان بازدیدهــا تاثیرگــذار ب پالســت در می

ــران پالســت اســت. ــد از نمایشــگاه ای ــر بازدی همــکاران صنعتگــر ب
ــه گــران شــدن مــواد اولیــه و دیگــر مشــکالت پیــش روی  ــا اشــاره ب صالحــی عــال ب
صنعــت، عنــوان کــرد: بایــد بپذیریــم کــه مــا از اقتصــاد جهانی بســیار عقب تر هســتیم و 
ایــن موضــوع چشــم انــداز صنعــت را در ابهــام فــرو بــرده و کار را بــرای تولیدکنندگان 

دشــوار ســاخته اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ایــران اســتابالیزر دربــاره دیگــر مشــکالت صنعتگــران داخلــی 
گفــت: مــا کار صــادارت و واردات انجــام مــی دهیــم کــه در هــر دو مــورد بــرای تبادل 
ــه جــای بانــک از طریــق  ــرم کــه ایــن کار را ب ــوده و ناگزی ــرو ب ــا مشــکل روب ــول ب پ

صرافــی انجــام دهیــم کــه ایــن نیــز مشــکالت خــود را در پــی دارد.
وی در پایــان بــا وجــود تمــام مشــکالت اظهــار امیــدواری کــرد کــه صنعــت دشــواری 

هــا را پشــت ســر بگــذارد.

علی صالحی عال:
استقبال از تهران 
پالست ضعیف 
بود

رویدادها
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ن 1396
ت  3- 6 بهم

ی نمایشگاه تهران پالس
ی از بـرگــزار

ش تصـویـر
گــزار



19انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 101

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

حــدود 38 درصــد رشــد داشــته اســت.

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

ــتاندارد ارســال شــده اســت. مســتقل اس

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

تکــرار مــی شــود.

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

انجمــن نیــز می توانیــد مشــاهده کنیــد.

انجــام ایــن آزمایش هــا بر اســاس دســتورالعمل 

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

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

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

ــود. ــی ش ــالم م ــه اع مربوط

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

اســتاندارد و ... اعــالم خواهــد شــد.

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

آزمونکیفیمحصوالتلولهواتصاالتپیویسیدربخشفاضالبساختمان

نتايجارزيابی
انطباقمحصوالت
ساختمانیلولهو
اتصاالتپیویسی
بهزودیاعالممیشود

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

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

زودی در دســترس همــگان قــرار می گیــرد.

کنترل کیفیت
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لوله گستر گلپایگان
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نوین پالستیک
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آداپالست

اورامان  غرب

آویسا لوله جی
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پلیمر پارس شیراز
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تک ستاره گلپایگان
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لیستلولههایU-PVCموردتايیدانجمنلولهواتصاالتPVCايران
                   )به ترتیب حروف الفبا(              

نامشرکتاستانمحلتولید نامشرکتاستانمحلتولیدنامدرجشدهبررویلوله نامدرجشدهبررویلوله نشانه/لوگونشانه/لوگو

کنترل کیفیت
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ترموپالست
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لیستاتصاالتU-PVCموردتايیدانجمنلولهواتصاالتPVCايران
                  )به ترتیب حروف الفبا(

نامشرکتاستانمحلتولید نامشرکتاستانمحلتولیدنامدرجشدهبررویاتصال نامدرجشدهبررویاتصال نشانه/لوگونشانه/لوگو

کنترل کیفیت
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لوله های PVC-O در پاراگوئه

ــن  ــرد. ای ــاز ک ــه آغ ــود را در پاراگوئ ــای PVC-O خ ــه ه ــد لول ــپانیا، تولی ــرکت Molecor  اس ش
شــرکت بــا همــکاری Grupo Titan، واحــدی را در Villa Elisa ســاخته اســت. ایــن واحــد کــه 
هزینــه ســاخت آن 6 میلیــون اســت، ظرفیــت تولیــد اولیــه آن 3000 تــن کــه برابــر 850 کیلومتــر لولــه 
اســت خواهــد بــود. ایــن لولــه هــا عمدتــاً بــرای انتقــال آب آشــامیدنی مــردم منطقــه بــکار بــرده خواهد 
 Molecor Tom ــه شــرکت ــه هــای جهــت یافت ــه روش لول ــه هــای ایــن واحــد تولیــدی ب شــد. لول

تولیــد خواهــد شــد.

گردآوری و ترجمه

مهندس هایده سلیمانی
شرکت یـــزد پـلیـــکا

تازه ها
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شــرکت Omniplast آلمــان،  لولــه PVC جدیــدی ، مقاومــت شــیمیایی 
ــاال  ــوی ب ــفتی حلق ــه دارای س ــن لول ــت. ای ــاخته اس ــر س ــوی باالت و ج
اســت، در حالیکــه ضخامــت آن بــر اســاس همــان لولــه SN8 مــی باشــد. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن لولــه بــا وزن پاییــن تــر، ســفتی حلقــوی 
ــالب  ــرای فاض ــد ب ــی توان ــه م ــن لول ــت ای ــرده اس ــاد ک ــر را ایج باالت
،انتقــال آب بــاران، کاربردهــای صنعتــی و زیــر ســاختی اســتفاده شــود. 
ــت  ــن مقاوم ــاال و همچنی ــوی ب ــت UV و ج ــا دارای مقاوم ــه ه ــن لول ای

شــیمیایی بــاال هســتند.

تولید لوله PVC با 
سفتی حلقوی باالتر

تازه ها



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 24101

تازه ها

خــود  میکســرهای  در  ســازیی  بهینــه  آمریــکا،   Mixaco شــرکت 
ــه ســمت  انجــام داده اســت. در آن مــواد وزن شــده، مخلــوط شــده و ب
ــرای  مرحلــه بعــدی آمیــزه ســازی هدایــت مــی شــود. ایــن میکســرها ب
مــواردی کــه نیــاز بــه تعویــض ســریع آمیــزه اســت، بســیار مناســب بــوده 
ــن  ــود راندمــان مخلــوط ســازی مــی شــود. در ای ــن ســبب بهب و همچنی
میکســر هــا خطــر آلودگــی کمتــر اســت، زیــرا مــواد کمتــر جــا بــه جــا 
ــان  ــان تمیزســازی میکســر، زم ــل حــذف زم ــی شــوند. بدلی ــل م و منتق
آمیــزش نیــز کاهــش مــی یابد.همچنیــن امــکان انجــام آزمــون کنتــرل 
کیفیــت آمیــزه Offline quality control در خــارج خــط در زمانــی 
کــه بــچ بعــدی در حــال میکــس اســت، وجــود دارد و ایــن امــر نیــز بــه 
کاهــش زمــان آمیــزه ســازی کمــک مــی کنــد. اگــر پــس از آزمــون، 
ــدن  ــا برگردان ــی ب ــه راحت ــود دارد، ب ــکلی وج ــه مش ــود ک ــخص ش مش

ــا فرموالســیون را اصــالح نمــود. ــوان رنــگ ی ــه میکســر، میت مخــزن ب

بهینه سازی میکسرها
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ــر  شــرکت Mixaco در طــی ســال هــای گذشــته، بهینــه ســازی هایــی ب
ایــن میکســرهای خــود نیــز انجــام داده اســت. در شــکل میکســر تغییراتــی 
ــود.  ــری ش ــا جلوگی ــواره ه ــواد در دی ــدگاری م ــه از مان ــده ک ــاد ش ایج
همچنیــن وجــود توزیــع مناســب پیگمنــت هــا در ایــن میکســرها، اســتفاده 
از آنهــا را بهینــه ســاخته و ســبب صرفــه جویــی در میــزان مصــرف آنهــا 
گردیــده اســت. همچنیــن سیســتم پایــش میــزان پــر بــودن میکســر، مراقــب 
ــات  ــن الزام ــد، بنابرای ــر باش ــواد پ ــر از م ــل 55% میکس ــه حداق ــت ک اس
ــاد  ــت ایج ــروژن جه ــتفاده از نیت ــه اس ــازی ب ــده و نی ــرآورده ش ATEX ب
ــه  ــان وهزین ــر ســبب کاهــش زم ــن ام ــر نمــی باشــد و همی ــی اث ــط ب محی

مــی گــردد. 

ــرها  ــن میکس ــد ای ــای  جدی ــدل ه ــی از م ــدل Speedy MT، یک م
اســت کــه جنــس مخــزن آن از فــوالد بــا یــک الیــه داخلــی از جنــس 
ــازی  ــز س ــه تمی ــاز ب ــر نی ــه دیگ ــت ک ــرف اس ــار مص ــتیک یکب پالس
ندارد.ایــن امــر بــه کاهــش زمــان آمیــزش بســیار کمــک کــرده اســت.

ــرف  ــود را ص ــان خ ــدود 60% زم ــدگان، در ح ــیاری از تولیدکنن بس
تمیزســازی میکســر کــرده و تنهــا 40% زمــان آنهــا بــرای ایجــاد آمیــزه 

صــرف میشــود.

سیســتم MTI Mischtechnik's  C tec pro کــه در نمایشــگاه 
ــتفاده از  ــر دارد و آن، اس ــی دیگ ــد، روش ــه گردی ــز ارائ K-۲016 نی
ــین  ــس از ماش ــزن میک ــردن مخ ــت جداک ــی جه ــات صنعت ــک رب ی
ــای  ــدازه ه ــا ان ــف ب ــای مختل ــزن ه ــوان مخ ــی ت ــن م ــت. بنابرای اس
ــه کاهــش  ــز ب ــن امــر نی ــرد کــه ای گوناگــون را در ایــن سیســتم بکارب

ــد. ــی کن ــک م ــر کم ــازی میکس ــز س ــان تمی ــذف زم ــان و ح زم

تازه ها
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میکســرهای MiX-A-LOT از Coperions، بــه طــور قابــل مالحظــه ای طراحــی 
واحــد کامپوندینــگ را ســاده کــرده انــدو باعــث کاهــش زمــان تمیــز ســازی و همچنیــن 
هزینــه هــای نگهــداری شــده اند.عملکــرد توربیــن در ایــن میکســر بســیار دقیــق اســت و 
ــر فشار،اســتفاه از خــوراک دهــی  ــاوم در براب ــوم و ســاختار مق ــل اســتفاده از وکی ــه دلی ب
ــه جداســازی در مراحــل مختلــف نمــی باشــد. ــازی ب ــوده و نی ــر ب پناماتیــک امــکان پذی

در ایــن سیســتم بدلیــل طراحــی روتورمیکــس کــه ســرعت محیطــی پایینــی دارد، مشــکل 
گــرم شــدن محصــول یــا تخریــب مــواد اتفــاق نمــی افتــد و زمــان آمیــزش بســیار کوتــاه 

اســت. 

یــک دریچــه بازدیــد بــزرگ در بخــش جلویــی سیســتم وجــود دارد کــه امــکان کنتــرل 
ــن  ــدازه موجــود هســتند. بزرگتری ــن میکســرها در ســه ان ــد را فراهــم مــی ســازد ای فرآین

ــر ســاعت را داراســت. ــا 5 تــن ب ــدازه آنهــا ظرفیتــی ت ان

ــود  ــوالت PVC )و بهب ــازی محص ــزه س ــد در آمی ــزان تولی ــن می ــه باالتری ــی ب دسترس
ــد  ــای فرآین ــوان در انته ــه بت ــت ک ــر اس ــکان پذی ــی ام ــزه( در صورت ــی آمی ــت نهای کیفی
ــن خنــک  ــزه ســازی،آمیزه PVC را ســریعاً خنــک کــرد. شــرکت Plasmec اولی آمی
کــن هــای افقــی را بیــش از 30ســال پیــش ســاخته اســت.هم اکنــون در آخریــن مــدل ایــن 
ــه شــده و در آن از یــک  ــر، سیســتم گــردش آب بهین ــان باالت ــا راندم ــا ب خنــک کــن ه
ســیال مخصــوص اســتفاده شــده اســت. سیســتم خنــک کــن بگونــه ای طراحــی شــده کــه 
تــا فشــار ۲/5 بــار تحمــل مــی کنــد کــه فشــاری اســت در چیلرهــا وجــود دارد.ایــن قابلیــت 
، ســبب مــی شــود کــه سیســتم قــادر باشــد در هرســاعت تعــداد هشــت بــچ  آمیــزه خشــک 

ــه °C 40 خنــک کنــد. PVC را از دمــای ° C 1۲0ب



27 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 101

گـردآوری و ترجمه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

 PEX– با عایق چند الیه از فوم ABS  لوله های •

• کابل ردیابی  گرما در تمام طول لوله اجرا می شود

• کاربرد: آب آشامیدنی زیر زمینی

ــق  ــای عای ــه ه ــتم لول ــک سیس ــمالی ی ــکای ش ــرکت Uponor در آمری ش
بــرای کاربــرد در لولــه کشــی آب قابــل شــرب زیرزمینــی راه انــدازی کــرده 
ــد   ــرژی کارآم ــا ان ــالس ب ــس PEX پ ــام اکوفلک ــا ن ــتم ب ــن سیس ــت. ای اس
محافظــت ازانجمــاد در هــوای ســرد را فراهــم مــی آورد.ایــن لولــه ABS بــا 
ســایز ¼ 1  و نــرخ از دســت دادن گرمــا W/ft 7طراحــی شــده اســت.کابل 
ردیابــی گرمــا در طــول کل لولــه اجــرا مــی شــود. لولــه و کابــل توســط عایق 
چنــد الیــه کراســلینک ) شــبکه ای(شــده PEX   - فــوم احاطــه شــده اســت 
و توســط یــک پوشــش کاروگیــت ، ضــد آب و مقــاوم در برابــر اشــعه مــاورا 
بنفــش ســاخته شــده از HDPE) پلــی اتیلــن ســنگین( محافظــت مــی شــود.

  ABS لولـه های
بـا حـفاظت در 
بـرابر انجـماد

http://www.plastics.gl/extrusion-profile/
uponor-launches-pipe-with-freeze-pro-
/tection

تازه ها
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• طراحی اساسا جدید

• از دست دادن مذاب کمتر نسبت به سیستم های بک فالش قدیمی

• حداکثر فشار 350 بار و حداکثر دمای  °3۲0C،  تا 1500 کیلوگرم در ساعت

Nordson Corporation اعــالم کــرد کــه یــک سیســتم تصفیــه جدیــد بــرای 
ــتم  ــا سیس ــه ب ــری در مقایس ــره وری باالت ــوده ، به ــیار آل ــای بس ــتیک ه ــت پالس بازیاف
هــای معمــول دیگــر را فراهــم مــی آورد در حالــی کــه فشــار مــذاب ثابــت حفــظ مــی 

ــد. ــی ش ــگاه k۲016معرف ــتم در نمایش ــن سیس ــود. ای ش

از دست دادن مذاب  کمتر  نسبت به سیستم های معمول
و          اســتایرنی  هــای  پالســتیک   ۲50  BKG HiCon R-Type فیلترینــگ  سیســتم 
ــد و  ــی کن ــل م ــاال تبدی ــت ب ــا کیفی ــز و ب ــواد تمی ــه م ــوده  را ب ــیار آل ــی بس ــی اولفین پل
ــرای پالســتیک هــای  ــک فــالش ب ــه سیســتم هــای ب ــر  نســبت ب ضایعــات مــذاب کمت

ــت. ــم داش ــوده خواهی ــیار آل بس

مفهوم طراحی منحصر به فرد
ــه فــرد اســت. ایــن سیســتم  تصــور کلــی از سیســتمHiCon R-Type ۲50 منحصــر ب
شــامل اســتفاده از یــک اســتوانه ) ســر جــدا کننــده( بــا تیغــه هایــی کــه روی ســطح آن 
قــرار گرفتــه و بــا یــک الگــوی مارپیچــی طراحــی شــده مــی چرخــد و ذرات آالینــده  
را بــه ســمت جلــو مــی رانــد. یــک عنصــر تصفیــه ثابــت بــه نــام مجــرای  صافــی بــه ســر 
متصــل شــده اســت زمانــی کــه مــذاب آلــوده از یــک پــورت ورودی بــه فضــای اســتوانه 
ــا آلودگــی را دام  ــه ه ــد، تیغ ــی یاب ــان م ــده جری ــش کنن ــن ســر دوار و مجــرای پاالی بی
مــی اندازنــد و مــذاب بــدون آلودگــی از طریــق صافــی  بــه کانــال هایــی کــه بــه پــورت 
خروجــی هدایــت مــی شــود، جریــان مــی یابــد. در عیــن حــال، ســر دوار مارپیچــی را می 
چرخانــد کــه مــواد آلــوده را از طریــق بخــش هــای خنــک کننــده  هدایــت مــی کنــد و 

در نهایــت در ســطل هــای جمــع آوری کننــده تخلیــه مــی کنــد.

سیسـتم تصفیه مـذاب 
بازیافتی مزایـای 
بیشتری نسبت بـه 
سیسـتم های بک 
فـالش  قدیـمی 

نـشان می دهد
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ــام مجــرای صافــی ، ســر جــدا کننــده را احاطــه کــرده  ــا ن یــک عنصــر تخلیــه ثابــت  ب
اســت.فلش هــای ســبز جریــان اصلــی پلیمــر را نشــان مــی دهــد. همــان طــور کــه مــذاب 
وارد سیســتم HiCon™ R-type مــی شــود بــه فضــای بیــن ســر جــدا کننــده و مجرای 
صافــی حرکــت مــی کنــد و از طریــق صافــی بــه کانــال هــای جریــان وارد مــی شــود و 
بــه پــورت بــرای خــروج مــذاب تصفیــه شــده هدایــت مــی شــود.فلش هــای قرمــز نشــان 
دهنــده آالینــده هایــی اســت کــه بــه وســیله تیغــه هــای آرایــش یافتــه بــر روی ســر جــدا 

کننــده بــه ســمت مارپیــچ تخلیــه رانــده مــی شــود.

یــک درایــو قدرتمنــد مونتــاژ ســر جــدا کننــده /مارپیــچ تخلیــه را نشــان می دهد. سیســتم 
HiCon R-Type ۲50 بــا حداکثــر فشــار 350 بــار و حداکثــر دمــای  C3۲0° عمــل 
مــی کنــد. خروجــی) ظرفیــت تولید(مــی توانــد از 500 تــا 1500 کیلــو گــرم در ســاعت 
ــه و ســطح آلودگــی و  ــه ویســکوزیته پلیمر،حساســیت تصفی باشــد. ســرعت بســتگی ب
ســایر عوامــل دارد. زمانــی کــه از سیســتم خــارج مــی شــود، پلیمــر تصفیــه شــده بــا فشــار 

ثابــت حفــظ مــی شــود و پــردازش یکنواخــت پاییــن دســتی را تضمیــن مــی کنــد.

یکــی از مــوارد کلیــدی کــه سیســتم قــادر بــه حــذف آلودگــی اســت، طراحــی مجراهای 
ــا 750  ــن 1۲0 ت ــدود بی ــی در مح ــوراخ های ــرو س ــا میک ــه ب ــت ک ــوالدی اس ــی ف صاف
میکــرون در دســترس اســت. ســوراخ  هــا بــه شــکل مخروطــی هســتند کــه اجــازه عبــور 
پلیمــر مــذاب داده مــی شــود در حالــی کــه  از  انســداد توســط آلودگــی  جلوگیــری مــی 
شــود. ایــن طراحــی و قــرار گرفتــن تیغــه هــا بــه شــکل متقاطــع در درام  ســهم بزرگــی در 
طــول عمــر مجــرا دارد قبــل از اینکــه نیــاز بــه جایگزینــی آن باشــد. پــس از تمیــز کــردن 

مجــرا مــی توانــد مــورد اســتفاده مجــدد قــرار گیــرد. 

http://www.plastics.gl/extrusion-film/unique-melt-fil-
tration-system-shows-advantages-over-tradition-
/al-backflush-systems

ــپ  ــه چ ــت ب از راس
مکانیســم نشــان داده 

ــت. ــده اس ش
 ســر جــدا کننــده 
اســتوانه ای و مارپیــچ 

ــده ــه کنن تخلی

ــار 350  ــر فش حداکث
ــای  ــر دم ــار حداکث ب
320 درجــه ســانتی 
 1500 تــا  گــراد  
ــاعت ــرم در س کیلوگ

وری:  بهــره  کلیــد 
مجراهــای  طراحــی 
کننــده  پاالیــش 

فــوالدی

◀

◀

◀

تازه ها
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تازه ها

از دهــه پنجــاه بــه بعــد، pvc  )پلــی وینیــل کلرایــد(  مــاده ای  منتخــب 
اســت کــه بــه صــورت گســترده بــرای بســته هــای خــون و محصــوالت 
خونــی اســتفاده مــی شــود. همچنیــن بســیاری دیگــر از مایعــات دارویــی 
) تزریقــی( در ایــن مــاده نگهــداری مــی شــوند. امــا علــت آن چــه مــی 

توانــد باشــد؟؟

ــی  ــری خاص ــد نفوذپذی ــاده بای ــن م ــه ای ــن اســت ک ــی آن ای ــل اصل دلی
ــده  ــه نباشــد، پالکــت خــون زن ــه اکســیژن داشــته باشــد . اگــر اینگون ب
ــوذ  ــه آب نف ــد نســبت ب ــاده نبای ــن م ــد. از ســوی دیگــر، ای نخواهــد مان
پذیــر باشــد. همچنیــن بــرای ذخیــره خــون و مایعــات مرتبــط بایــد 
بســیاری از شــرایط دیگــر را داشــته باشــد. کیســه بایــد بــه انــدازه کافــی 
ــوان قبــل از اســتفاده  ــر حــرارت را داشــته باشــد کــه بت مقاومــت در براب
ــد در  ــواد نبای ــن م ــرد. ای ــترلیزه ک ــار آن را اس ــتفاده از بخ ــا اس از آن ب
ــود.  ــی ش ــار پارگ ــل دچ ــا در حم ــی و ی ــار  ترکیدگ ــانتریفیوژ  دچ س
هنــگام خمــش  نبایــد آســیب ببینــد و زمانــی کــه فشــرده مــی شــود بایــد 
انعطــاف پذیــر بــوده و بــرای چــک محتــوای داخــل کیســه بایــد شــفاف 
باشــد. عــالوه برایــن ایــن مــواد بایــد مقــرون بــه صرفــه باشــد، ســاخت و 
تولیــد آن اســان بــوده و  بایــد بــه راحتــی قابــل اتصــال بــه متعلقــات مــورد 
ــی مطابقــت دارد. ــن اســتانداردهای کیفیت ــا تمــام ای ــاز باشــد.  pvc ب نی

کیسه های خون pvc که به مدت 65 سال است استفاده می شود

پی وی سی به طور 
گسترده ای برای کیسه 

های خون و تزریق 
استفاده می شوند
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ــی  ــی وی س ــوط و پ ــتفاده از بل ــا اس ــدی ب ــدی کم ــراح هلن ــک ط ی
کاروگیــت ســبز شــفاف ســاخته اســت. مــردم علــت اســتفاده از     پــی 
وی ســی کاروگیــت در ســاخت ایــن کمــد را قیمــت پاییــن آن مــی 

داننــد.

 امــا در واقــع  علــت طــرح ایــن ایــده شــفاف بــودن آن اســت که شــما 
ــا ترکیــب پــی وی ســی کاروگیــت  ــد.  ب ــد داخــل آن را ببینی میتوانی
بــا مــاده ای ماننــد بلــوط )مــاده ای مرســوم بــرای مبلمــان بــا کیفیــت( 
احساســات مــردم در برابــر ایــن مــاده تغییــر مــی کنــد. ایــده اســتفاده 
ــه گل  ــک غرف ــد از ی ــاخت کم ــت در س ــی کاروگی ــی وی س از پ
 Dik Scheepers فروشــی در آمســتردام  در محلــه ای کــه طــراح

بــزرگ شــده بــود، الهــام گرفتــه شــد. 

ــت    ــدی در صنعــت پرین ــای جدی ــم ســاعت پیشــرفت ه ــر نی ــا ه تقریب
ســه بعــدی گــزارش مــی شــود و اختــراع اخیــر صنعــت را بــا انتخــاب 
ــون  ــه عن ــت.  pvc ب ــرده اس ــگفت زده ک ــاده pvc ش ــول م ــر معم غی
ــه  ــده گرفت ــون نادی ــدی تاکن ــه بع ــاپ س ــرای چ ــب ب ــاده مناس ــک م ی
شــده اســت. امــا اکنــون مــاده ای اســت کــه در حــال توســعه، تســت و 
اثبــات رشــته هــای مبتنــی بــر pvc اســت. وینیــل ســه بعــدی بــه عنــوان 
مــاده ای نویــن یــک اختــراع پیشــگام اســت کــه بــه منظــور جایگزینــی 
ــب  ــدی، مناس ــه بع ــاپ س ــای چ ــرای پلیمره ــر  ب ــر و پایدارت ــادوام ت ب
بــوده و تجــاری شــده اســت. ایــن اختــراع کامــال منحصــر بــه فــرد بــرای 
ارائــه بــه صنعــت اســت و راه را بــرای رشــد و پیشــرفت pvc بــاز کــرده 
اســت. مــواد pvc جدیــد دارای ویژگــی هــای گرمــا نــرم بــرای چــاپ 
ســه بعــدی اســت. برخــی از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد چــاپ ســه 
بعــدی بــا وینیــل عبارتنــد از: مقاومــت در برابــر uv، کیفیــت در برابــر 
هوازدگــی، مقاومــت در برابــر حــالل، بازدارندگــی آتــش، اســتحکام 
بهبــود یافتــه بــا ردپــای کربــن پایــدار و نیــاز بــه ســوخت فســیلی  %50 

کمتــر اســت.

پرینـت سه بعدی با پی وی سی

http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/p/now-3d-print-
with-pvc-too http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/p/
now-3d-print-with-pvc-too

اسـتفاده از پی وی سـی 
درکمـد

تازه ها
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ــی  ــل عموم ــل و نق ــت، حم ــاری، عضوی ــه ، اعتب ــای هدی ــر کارت ه اکث
و بلیــط هــا از pvc  کــه یــک مــاده قابــل بازیافــت اســت، ســاخته شــده 
ــترس  ــز در دس ــی نی ــتیکی و مقوای ــای پالس ــه ه ــه گزین ــر چ ــت. اگ اس
هســتند. کارت هــای pvc دارای مزایــای بســیاری هســتند کــه مــی تواننــد 
نوارهــای مغناطیســی از اطالعــات و تراشــه هــای هوشــمند را حمــل کنند، 
بــادوام هســتند، بــه راحتــی شکســته نمــی شــوند و قابلیــت چــاپ متــن و 
تصاویــر حرفــه ای بــا کیفیــت بــاال بــرروی آن وجــود دارد. ایــن ویژگــی 
هــا تغییــرات کارت را بــه مــدت طوالنــی حفــظ مــی کنــد. در U.K بــه 
ــه ارزش 5/6  ــی ب ــی وی س ــای پ ــه و کارت ه ــازار کارت هدی ــی ب تنهای
میلیاردپونــد در ســال در حــال رشــد اســت. حــدود ۲ میلیــارد کارت هــر 
ســاله تولیــد مــی شــود کــه معــادل بــا ۲500 تــن پــی وی ســی اســت. امــا 
زمانــی کــه ایــن کارت هــا بــه پایــان عمــر خــود مــی رســند، چــه اتفاقــی 
بــرای آنهــا مــی افتــد؟ کارتهــا مــی تواننــد خــم شــوند، شکســته شــوند و 
ــا شــناخت چالــش هــای تخریــب،  یــا صرفــا تاریــخ آنهــا انقضــا شــود. ب
 U.K یــک آژانــس بازاریابــی دیجیتالــی و ســازنده کارت هدیــه در
تصمیــم گرفــت تــا یــک طــرح بــازآوری و سیســتم بازیافــت تخصصی را 
بــه عنــوان بخشــی از نــوآوری در تولیــد کارتهــای هدیــه ســبز را بررســی 
ــتیک  ــیون پالس ــا فدراس ــس ب ــکاری آژان ــه در هم ــات اولی ــد. تحقیق کن
بریتانیــا)BPF( بــرای تســت مفهــوم بازیافــت بــا یــک آزمــون کــم حجــم 
ــه ســیم کارتهــای تلفــن همــراه انجــام شــد. ایــن مــاده  ــا اســتفاده از بدن ب
ــس از  ــد. پ ــه ش ــه کار گرفت ــص ب ــده متخص ــت کنن ــک بازیاف ــط ی توس
اثبــات موفقیــت آمیــز، یــک آزمــون بــرای کارت هدیــه پــی وی ســی  در 
مقیــاس بزرگتــر بــرای  تحقیــق در مــورد راه حــل دفــع ســازگار بــا محیــط 
زیســت تنظیــم شــد. کارت هــای پــی وی ســی بــرای ســاخت لولــه هــای 

آبیــاری بــه گرانــول تبدیــل مــی شــوند.

ــا مهــارت پاییــن اشــتغال  ــرای کارگــران ب ــر اینکــه ب ایــن طــرح عــالوه ب
           pvc زاســت، همچنیــن ثابــت کــرد کــه کارتهــای فروشــگاهی از
مــی تواننــد بــه طــور موفقیــت آمیــزی بازیافــت شــوند و از دفــن 10 تــن 
پالســتیک جلوگیــری شــود. بعــد از اثبــات مفهــوم ، ســرمایه گــذاری در 
زیــر ســاخت گام بعــدی اســت. ایــن شــامل مجموعــه ای از کارت هــای 
پــی وی ســی شــامل کارتهــای فروشــگاهی اســت. ایــن طــرح مــی توانــد 
ــای  ــاری و کارت ه ــای اعتب ــد کارته ــا مانن ــر از کارت ه ــواع دیگ ــه ان ب
کلیــد هتــل گســترش یابــد. ایــن یــک نمونــه عالــی از چگونگــی تبدیــل 
یــک محصــول pvc   بــا عمــر کوتــاه ماننــد کارتهــای هدیــه  و بازیافــت 
آن بــه محصولــی بــا طــول عمــر طوالنــی ماننــد لولــه هــای pvc  اســت.

بــه عنــوان اولیــن آزمایــش نشــان داده شــد کــه کارت هدیــه را مــی تــوان 
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــرح ب ــعه ط ــت توس ــدف در نهای ــرد و ه ــت ک بازیاف

بیشــتر اســت.
http://wonderfulvinyl.pvc.org/en/p/pvc-cards-be-
come-pvc-pipes

تـبدیل کارت هـای 
پـی وی سـی به 

لوله های پـی وی سـی

تازه ها
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عمر طوالنی لوله های پی وی سی

1. مقدمه
ــای  ــه ه ــت در ده ــش جمعی ــل افزای ــه دلی ــادا ب ــده و کان ــت متح در ایال
1800، 1900 الــی 1945 و پــس از 1945 در طــی ســه دوره زمانــی 
زیرســاخت هــای آب زیرزمینــی نصــب شــده اســت. لولــه هــای فلــزی 
ســاخته شــده در هریــک از ایــن ســه دوره، تقریبــا در زمــان یکســانی پس 
ــه  ــد. درنتیج ــی کردن ــی از خوردگ ــت ناش ــه شکس ــروع ب ــه ش از دو ده
ــه  ــد نشــد و لول ــه هــای چــدن خاکســتری دیگــر تولی از دهــه 1960 لول
چــدن داکتایــل بــا ضخامــت کمتــر اســتفاده شــد تــا هزینــه هــا را کاهــش 
و طــول عمــر را افزایــش دهنــد. در ســال ۲013 جامعــه مهندســین عمــران 
آمریــکا، گــزارش زیرســاخت هــای USA را ارائــه کردنــد و بطــور کلــی 
بــه زیرســاخت آب آشــامیدنی و فاضــالب کــه شــامل زیرســاخت لولــه 
ــه روزرســانی، انجمــن  ــد. در یــک ب ــه D دادن ــز مــی شــد، رتب کشــی نی
ــپری  ــر س ــول عم ــوان  ط ــت عن ــی تح ــکا گزارش ــور کار و آب آمری ام
شــده منتشــر و در آن عنــوان کــرد کــه بیــش از یــک میلیــون مایــل از لوله 
هــا نزدیــک پایــان عمــر مفیدشــان هســتند و بــه ســنی رســیده اند کــه باید 
تعویــض شــوند و هزینــه تعویــض لولــه هــای آب بــه همــراه هزینــه هــای 
توســعه آنهــا، از 1 تریلیــون دالر در طــی دو دهــه آینــده تجــاوز خواهــد 

کــرد. هزینــه زیرســاخت لولــه زیرزمینــی بــه تنهایــی، 60  از کل ســرمایه 
ــع مالــی جهــت  ــود. بعــالوه تامیــن مناب موردنیــاز صنعــت آب آمریــکا ب
ــر ســرمایه گــذاران  ــاران، نیــز هزینــه  هــای دیگــری ب فاضــالب و آب ب
تحمیــل مــی کنــد. بــا وجــود تمــام مســائل مذکــور و بــا توجــه بــه افزایش 
ــان  ــا همچن ــت آب، شــهرداری ه ــی و کاهــش کیفی ــه هــای خدمات وقف
ــی  ــا معرف ــت ب ــد. درنهای ــالش کردن ــانی ت ــه آبرس ــل هزین ــت تعدی جه
ســامانه جدیــد لوله-گــذاری PVC، توانســتند بــه مســئله افــت کیفیــت 

لولــه هــای فلــزی ناشــی از خوردگــی رســیدگی کننــد.

بــا مدیریــت مالــی زیرســاخت، شــهرداری هــا توانســتند ایــده هــا، ابزارهــا 
و تکنیــک هــا را جهــت مدیریــت بهتــر هزینــه هــای چرخــه عمــر لولــه 
هــا بــکار گیرنــد. آنهــا دریافتنــد کــه هزینــه هــای چرخــه عمــر بــه هزینــه 
هــای تعمیــرات و تعویــض ســامانه لولــه کشــی وابســته اســت و بــر اســاس 
ایــن مقایســات تحلیلــی، لولــه هــای PVC را انتخــاب کردنــد کــه ســبب 

صرفــه جویــی هــای اقتصــادی بســیاری شــد.

براساس مطالعات تحلیلی متعدد، عمر مفید لوله های PVC بیش از 100 سال تخمین زده شده است.

اولیــن بــار اواخــر دهــه 1930 در آلمــان بطــور گســترده از لوله های PVC اســتفاده شــد کــه تکنولوژی اکســتروژن 
مطلوبــی نداشــتند. ایــن تکنولــوژی در طــی دهــه هــای 1950 و 1960 توســعه یافــت و از ابتــدای دهــه 1960 بــه امید 
طــول عمــر طوالنــی، لولــه PVC در آمریــکا اســتفاده شــد. اخیــرا دانشــگاه ایالــت یوتــا چندیــن آزمــون مختلــف 
بــر لولــه هــای PVC کــه بیــن ۲0 و 49 ســال بهــره بــرداری شــدند، انجــام داده اســت. ایــن آزمــون هــا شــامل غوطه 
وری در اســتون، فشــار ترکیدگــی و فشــار هیدرواســتاتیک اســت کــه هــدف از انجــام آنهــا ایــن بــود کــه ارزیابــی 
کننــد کــه آیــا کیفیــت لولــه هــای اســتفاده شــده بــه انــدازه کیفیــت اولیــه پــس از تولیــد مــی باشــد یــا خیــر. نتایــج 
نشــان داد کــه اگــر پخــت مــواد خــوب باشــد، تمامــی آزمــون هــای کنتــرل کیفیــت بــا موفقیــت قبــول می-شــوند. 
همچنیــن در ایــن مقالــه نتایــج آزمــون هــای انجــام شــده ســایر محققــان درخصــوص طــول عمــر لولــه PVC  ارائه 

ــده است. ش

چکیـــده مترجم

مقاله های علمی

مهسا نورآبادی
مدیر کنترل کیفیت شرکت 

پیشگام پالست اهواز
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مقاله علمی

ــوان  ــی و ت ــه زیرزمین ــرد لول ــا عملک ــه توام ــی ک ــم تحلیل ــان قدی در زم
مالــی را درنظــر بگیــرد، وجــود نداشــت و مطالعــات موجــود اثــر شــرایط 
محیطــی بــر لولــه هــا بــا مــواد اولیــه مختلــف را نادیــده مــی گرفتنــد. ولــی 
ــرات  ــا و اث ــه، پیچیدگــی ه ــواد اولی ــه هــای انتخــاب م ــا افزایــش گزین ب
شــرایط محیطــی مهمتــر شــدند. تغییــر عــادات قدیمــی و درنظــر گرفتــن 
مــواد اولیــه جدیــد نیازمنــد تحلیــل هــای بیشــتر و پیشــرفت روش هــای 
طراحــی و نصــب اســت کــه ســبب کاهــش هزینــه هــای آبرســانی بــرای 

100 تــا ۲00 ســال آینــده شــد. 

در طــول ســه دهــه گذشــته مطالعــات بســیاری در مــورد شکســت هــای 
ــد  ــام ش ــا انج ــترالیا و اروپ ــادا، اس ــده، کان ــاالت متح ــوط آب در ای خط
کــه عمدتــا تعــداد شکســت هــای لولــه بــر حســب انــواع کلــی لولــه هــا 
ــرای صنعــت آب  ــد. ایــن مطالعــات بســیار ب و طــول آنهــا مقایســه کردن
مفیــد بودنــد و بــه تعدیــل هزینــه تعمیــر و تعویــض جهــت کاهــش هزینــه 
ــی و تقاضــا  ــد مدیریــت مال ــن ســطح جدی ــد. ای آبرســانی کمــک کردن
بــرای مدیریــت شــفاف ســود، بــه اتخــاذ تصمیمــات بهتــر جهــت افزایــش 
نیــاز صاحبــان و ذینفعــان برمــی گــردد. گــزارش هــای حفــاری و عملکرد 
لولــه و مطالعــات چرخــه عمــر، مســتندات دیگــری جهــت بررســی علــل 

اصلــی شکســت خطــوط لولــه مــی باشــد.

ــا  ــه ب ــه ایــن صــورت اســت کــه لول فرمــول ســاده هزینــه چرخــه عمــر ب
ــن  ــر اســت و ای ــه ت ــه صرف ــر، مقــرون ب ــه کمت طــول عمــر بیشــتر و هزین
مهندســان هســتند کــه بــرای هــر ســامانه لولــه کشــی بایــد طــول عمــر و 
هزینــه هــای آن را بررســی کننــد. مســئله مهــم در تعییــن هزینــه چرخــه 
ــش یــک ســامانه  ــه اســت. کالرک و همکاران عمــر، پیشــبینی عمــر لول

ــه  ــد ک ــه گرفتن ــد و نتیج ــل کردن ــگ را تحلی ــه، وایومین ــه در الرامی لول
طــول عمــر لولــه PVC بســیار کمتــر از لولــه چــدن داکتایــل اســت. ایــن 
ــا تحقیقــات فولکمــن و همکارانــش مغایــرت دارد، کــه از بیــن  نتیجــه ب
188 مــورد در آمریــکا و کانــادا نشــان دادنــد کــه لولــه PVC کمتریــن 
نــرخ شکســت را در مقایســه بــا لولــه هــای فلــزی، چــدن داکتایــل، بتنــی، 
فــوالدی و آزبســتی دارد. یکــی از نتایــج بســیار مهــم تحقیقــات فولکمــن 
و همکارانــش ایــن اســت کــه نــرخ شکســت ســامانه هــای مختلــف لولــه 
ــا تعــداد  ــه یــک ی ــری باتوجــه ب ــر اســت و نتیجــه گی کشــی بســیار متغی

کمــی ســامانه پیشــنهاد نمــی شــود. 

تحلیــل شکســت لولــه بــدون بررســی علــل شکســت آن کامــل نیســت و 
ایــن اطالعــات در تعییــن هزینــه تعمیــرات و تعویــض لولــه بایــد درنظــر 
گرفتــه  شــود. همچنیــن ایــن تحلیــل هــا نشــان مــی دهنــد کــه اگــر لولــه 
ــد درنظــر  ــر بای ــل زی ــر از 100 ســال شکســته شــد، عوام ــی کمت در زمان

گرفتــه شــود : 

1- در تولید لوله نقص وجود داشته است.

۲- از دستورالعمل نصب توصیه شده پیروی نشده است.

ــر  ــی را درنظ ــات اجرای ــرایط عملی ــی ش ــه خوب ــی، ب ــد طراح 3-  فراین
ــا ــت . و ی ــده اس ــه نش گرفت

4- مواد لوله که در ابتدا انتخاب شده اند باید تغییر یابد.

گــزارش کنفرانــس ســال ۲013 شــهردار ایــاالت متحــده در مــورد 
تــدارکات شــهری، اهمیــت اتخــاذ چنیــن سیاســت هایــی را خاطــر نشــان 

کــرده اســت

مدیریت مالی:
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مطالعات پیشین علل شکست خطوط لوله 
آبرسانی:

ــته  ــال گذش ــی 30 س ــانی در ط ــوط آبرس ــت خط ــل شکس ــات عل مطالع
نشــان دهنــده تغییــرات میــزان شکســت لولــه باتوجــه بــه نــوع آن اســت.

• در ســال Kirby ،1981 اولیــن مطالعــه در خصــوص علــل اصلــی 
شکســت خطــوط آبرســانی انگلســتان را منتشــر کــرد. وی اعــالم کــرد که 
اولیــن لولــه هــای نصــب شــده در 1965 نســبت بــه لولــه هــای فلــزی نــرخ 
هــای شکســت بیشــتری دارنــد کــه بســیاری از ایــن شکســت هــا ناشــی از 
نصــب نامناســب اســت. در 1979، بــا پیــاده ســازی دســتورالعمل مناســب 

نصــب لولــه، نــرخ شکســت PVC بســیار کمتــر از لولــه فلــزی شــد.

• در ســالBjorklund ،1981 بــه مطالعــه علــل اصلــی شکســت خطــوط 
 PVC ــای ــه ه ــود عملکــرد لول ــه بهب آبرســانی در ســوئد پرداخــت. او ب

اشــاره کــرد.

• در ســال Burn ،۲005 و همکارانــش برخــی ســامانه هــای آب در 
اســترالیا، کانــادا و آمریــکا را بررســی کردنــد و دریافتنــد نــرخ شکســت 
ــود و شکســت  ــر ب ــه کمت ــواع دیگــر لول ــه ان ــای PVC نســبت ب ــه ه لول

ــی باشــد.         ــه م ــگام ناشــی از نصــب نامناســب لول ــای زودهن ه

•همانطــور کــه قبــال ذکر شــد، در ســال ۲01۲ شکســت هــای 188 ســامانه 
لولــه کشــی آمریــکا و کانــادا توســط فولکمــن و همکارانش بررســی شــد 
ــه هــای فلــزی، چــدن  ــا لول ــه PVC در مقایســه ب ــد کــه لول و نشــان دادن
ــت را دارد و  ــرخ شکس ــن ن ــتی کمتری ــوالدی و آزبس ــی، ف ــل، بتن داکتای
ــدود  ــر ح ــال حاض ــود. در ح ــت ب ــت شکس ــن عل ــی تری ــی اصل خوردگ
 PVC ،ــکا ــذاری آب در آمری ــه گ ــامانه لول ــول س ــد از کل ط ۲3درص
اســت و در سیســتم آب روســتایی و زیرســاخت زیرزمینــی فاضالبــی نیــز 
PVC غالــب اســت. ایــن گــزارش همچنیــن عنــوان کــرد کــه عمــر مفیــد 
8/4 درصــد از خطــوط آبرســانی گذشــته اســت و ســن متوســط شکســت 

ایــن خطــوط 47 ســال اســت.

گزارش های حفاری : مستندات عملکرد و طول 
عمرلوله ها:

مطالعــات مختلفــی در جهــان براســاس حفــاری لولــه هــا انجــام شــد کــه 
بیشــتر در اســترالیا، اروپــا، کانــادا و ایــاالت متحــده آمریــکا بودنــد. ایــن 
مطالعــات لولــه هــا را در معــرض آزمــون هــای مکانیکــی مختلفــی قــرار 
دادنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا کیفیــت آنهــا در حیــن بهــره بــرداری 
افــت مــی کنــد یــا خیــر. ایــن قبیــل مطالعــات، نتایــج ارزشــمند عملکــرد 
لولــه هــای نصــب و بهــره بــرداری شــده توســط پیمانــکاران را طــی دهــه 
هــا نشــان مــی دهــد کــه در آزمــون هــای آزمایشــگاهی نمــی تــوان بتــوان 

دســت یافــت.

عمر طوالنی لو له های پی وی سی
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مقاله علمی

مطالعات انگلستان و کشورهای اروپایی
ــه هــای PVC در  در ســال Lancashire ،1985 عملکــرد لول
 PVC ــای ــه  ه ــرد. وی لول ــی ک ــرداری را بررس ــره ب ــان به زم
ــس از  ــده را پ ــک تولیدکنن ــار از ی ــا فشــارکاری 9 ب آبرســانی ب
4 تــا 16 ســال بهــره بــرداری حفــاری کــرد و نتیجــه گرفــت کــه 
ــا نیســت  ــه ه ــن لول ــر عملکــرد ای ــری ب ــل موث ــان عام گــذر زم
ــی الخصــوص پخــت خــوب و  ــه و عل ــواد اولی ــت م بلکــه کیفی
ــد. او پــس از  ــه دارن ــر عملکــرد لول ــر بســزایی ب ــه بنــدی تاثی دان
انجــام آزمــون فشــار دریافــت کــه کیفیــت لولــه بالفاصلــه پس از 
تولیــد، نشــاندهنده عملکــرد لولــه در آینــده اســت و تخمیــن زد 
لولــه هــای PVC بیــش از 100 ســال تحــت شــرایط نرمال،عمــر 

مــی کنــد.

ــت  ــای PVC تح ــه ه ــش لول در Alfernik ،1996 و همکاران
فشــار بــا 37 ســال ســن را حفــاری کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه 
ــه هــا  ــری در خــواص مکانیکــی لول ــا تغیی ــان تقریب ــا گــذر زم ب
ــه  ــون 19 نمون ــج آزم ــا گــزارش نتای ــده اســت. آنه بوجــود نیام
لولــه را بطــور مختصــر ارائــه کردنــد و بــا آزمــون کشــش 
ــه هــا  ــا افزایــش ســن لول ــه ب ــد کــه مــدول مــواد اولی نشــان دادن
کاهــش نمــی یابــد و هیــچ تغییــر در مقاومــت در برابــر کشــش و 
ضربــه مشــاهده نکردنــد. همچنیــن آزمــون فشــار نشــان داد کــه          
ــان  ــرداری همچن ــره ب ــال از به ــس از 35 س ــای PVC پ ــه ه لول
ــرآورده  ــتم را ب ــی سیس ــات کارای ــار CEN و الزام ــات فش الزام
مــی کننــد و شــکل پذیــری و مقاومــت در برابــر فشــار داخلــی بــا 
افزایــش ســن تغییــر نمــی کنــد و بــه انــدازه لولــه هــای تــازه تولید 

شــده باقــی مــی ماننــد.  

از  برخــی  آزمــون  گــزارش   Hulsmann ســال ۲004،  در 
اولیــن لولــه هــای PVC نصــب شــده در آلمــان را ارائــه کــرد.      
آزمــون هــا روی 15 نمونــه بــا قطــر۲0 تــا 48 میلیمتــر کــه پــس از 
۲3 ســال حفــاری شــده بــود، انجــام شــدند. لولــه هــا در معــرض 
آزمــون فشــار هیدرواســتاتیک بلنــد مــدت در دمــای 60 درجــه 
قــرار گرفتنــد و ســپس بــا اســتفاده از معادلــه آرنیــوس نتایــج را 
بــه مقیــاس۲0 درجــه ســانتیگراد آوردنــد. بــرون یابــی داده هــای 
 Hulsmann .ــد ــام ش ــال( انج ــاعت )114س ــا 106 س ــار ت فش
 Bitterfield نتیجــه گرفــت که تحــت شــرایط واقعــی در محــل
ــرای          ــن ب ــرد ایم ــال عملک ــار، 100 س ــا 5 ب ــار آب 4 ت ــا فش و ب
ــه  ــه هــا، 4 نمون ــه دیگــر از لول ــه هــا انتظــار مــی رود. 9 نمون لول
ــد کــه  ــا قطــر mm ۲5/۲ بودن ــه ب ــا قطــر mm5/3۲ و 5 نمون ب
ــال  ــدت 53 س ــرای م ــامیدنی ب ــای آب آش ــه ه ــوان لول ــه عن ب
تحــت فشــار 4 تــا 5 بــار بهــره بــرداری مــی شــدند. نمونــه هــا در 

معــرض فشــار هیدرواســتاتیک بلندمــدت  در دمــای 60 درجــه 
ــاعت  ــا 106 س ــار ت ــای فش ــی داده ه ــرون یاب ــد و ب ــرار گرفتن ق
ــا  ــی توانســتند ت ــا م ــه ه ــن لول ــا ای )114ســال( انجــام شــد. نهایت
100 ســال دیگــر در فشــار 7 بــار و دمــای 60 درجــه ســانتیگراد 
بهــره بــرداری شــوند و اگــر دمــا بیــن ۲0 تــا 40 درجــه ســانتیگراد 
و فشــار بیــن 8 تــا 10 بــار باشــد، لولــه هــا بــه راحتــی بــرای 100 
ــان 1/5 عمــل  ــا ضریــب اطمین ــه آبرســانی ب ــوان لول ــه عن ســال ب

مــی کردنــد.

تغییــرات   Breen و   Boersma ادامــه در ســال ۲005،  در 
ــای PVC تحــت فشــار را از نظــر پیرشــدگی فیزیکــی  ــه ه لول
و شــیمیایی بررســی کردنــد. آنهــا پیرشــدگی شــیمیایی را تغییــر 
در ســاختار شــیمیایی پلیمــر و پیرشــدگی فیزیکــی را تغییــر 
ــدگی  ــد پیرش ــد و دریافتن ــف کردن ــی تعری ــاختار فیزیک در س
ــامانه  ــت س ــزایی در کیفی ــر بس 15، تاثی C° ــای ــیمیایی در دم ش
لولــه کشــی توزیــع آب نــدارد. همچنیــن پیرشــدگی فیزیکــی را 
بــا ارزیابــی حجــم آزادی کــه بــه تنــش تســلیم نرســیده بررســی 

ــد. کردن

 جهــت تســریع پیرشــدگی فیزیکــی لولــه PVC، آن را در دمــای 
60 ارزیابــی کردنــد تــا تنــش تســلیم آن کــه یــک نشــانه از  C°
ــه  ــد ک ــان دادن ــت نش ــد. در نهای ــش یاب ــت، افزای ــه اس ــر لول عم
ــره  ــال به ــای 30 س ــه ه ــلیم لول ــت تس ــی در مقاوم ــر چندان تغیی
ــی در  ــدگی فیزیک ــود و پیرش ــاهده نمی-ش ــده مش ــرداری ش ب
ــی  ــه کش ــامانه لول ــت س ــزایی در کیفی ــر بس 15، تاثی C° ــای دم
ــه هــای PVC را از نظــر  ــدارد. آنهــا همچنیــن لول توزیــع آب ن
ــون  ــرک و خســتگی آزم ــرک، فشــار، رشــد آهســته ت ــاز ت آغ
ــای  ــه ه ــرداری لول ــره ب ــر به ــول عم ــه ط ــد ک ــد و دریافتن کردن

ــد. ــال می-باش ــش از 100 س ــاال، بی ــت ب ــا کیفی PVC ب

ــاری  ــار حف ــت فش ــه تح ــه لول ــال Breen ،۲006 5 نمون در س
شــده بــا قطــر هــای 160 تــا 400 میلیمتــر مربــوط بــه ســال هــای 
1959 و 1997 را بررســی کــرد. او آزمــون هــای پیرشــدگی 
فیزیکــی و شــیمیایی را بــه همــراه آزمــون هــای کشــش، آغــاز 
تــرک، فشــار ترکیدگــی، رشــد آهســته تــرک، ضربــه پذیــری و 
خســتگی روی لولــه هــای PVC انجــام داد و نتیجــه گرفــت که 
سیســتم موجــود آبرســانی هلنــد بــرای حداقــل 100 ســال دیگــر 
بخوبــی عمــل خواهــد کــرد. مشــروط بــر اینکــه بارهــای داخلــی 
و خارجــی ســبب تنــش حلقــه ای بیــش از MPa5/1۲ نشــود و 
 PVC هیــچ میکــرو ترکــی و آســیب دیدگــی مکانیکی در لولــه

نباشــد. 
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آزمون های استاندارد استرالیا نشان دادند که 
پس از 30 سال کیفیت لوله ها کاهش نمی یابد

Stahmer و Whittle عملکــرد لولــه هــای PVC تحــت فشــار را 
ــن  ــد. ای ــون کردن ــر آزم ــترالیایی زی ــتاندارد اس ــای اس ــون ه ــق آزم مطاب
آزمــون هــا روی لولــه هایــی کــه در ســال 1996 پــس از ۲5 ســال بهــره 

ــد، انجــام شــد : ــاری کردن ــرداری حف ب

 AS مقاومــت در برابــر مســطح شــدگی مطابــق اســتاندارد اســترالیایی *
146۲.۲

146۲.3 AS مقاومت دربرابر ضربه مطابق استاندارد استرالیایی *

 0/0۲mm پراکنــش رزیــن در لولــه  هــا، نمونــه بــا ضخامــت تقریبــی *
و تحــت نیــروی مغناطیســی کــم ارزیابــی مــی شــود.

ــری 5  ــن گی ــا میانگی ــه و ب ــه روی 4 نمون ــی PVC ک ــواص کشش * خ
ــری مــی شــود. ــدازه گی ــرای هرکــدام، ان ــدازه ب ان

 C-ring ــاچ ــتفاده از روش ن ــا اس ــه ب ــا ک ــه ه ــخت لول ــتگی س * شکس
مطابــق اســتاندارد اســترالیایی Draft No. ۲570 انــدازه گیــری می شــود.

ــای  ــن ه ــار در زمی ــت فش ــای PVC تح ــه ه ــات، لول ــق گزارش مطاب
ــده و از  ــب ش ــی نص ــاک آهک ــه ای و خ ــاک ماس ــل خ ــی از قبی مختلف
جــاده و خــط آهــن عبــور کــرده بودنــد و عملکــرد آنهــا در همــه شــرایط 
درحــد مطلــوب گــزارش شــد.  شــایان ذکــر اســت کــه لولــه هــای تحــت 
فشــار بــرای مواجهــه بــا بــار دینامیکــی ناشــی از عبــور ترافیــک جــاده یــا 
قطــار، آمــاده شــده بودنــد. ایــن گــزارش نشــان داد کــه عملکــرد طوالنــی 
مــدت سیســتم لولــه کشــی بــه کیفیــت اولیــه لولــه، حمــل و نقــل و نصــب 
ــد.  ــی یاب ــش نم ــان کاه ــول زم ــت PVC درط ــتگی دارد و کیفی آن بس
بــرای 4 لولــه آزمــون شــده، اســتحکام کششــی در نقطــه تســلیم و درصــد 
ــه  ــد و هیچگون ــان ماندن ــال یکس ــی کام ــه پارگ ــول در  تقط ــاد ط ازدی
کاهــش اســتحکامی در نتیجــه 30 ســال بهــره رداری تحــت فشــار اتفــاق 

نیفتــاد.

ــد  ــام ش ــده انج ــاری ش ــای PVC حف ــه ه ــیاری روی لول ــات بس مطالع
تــا اثبــات کننــد نــه تنهــا هیــچ کاهــش کیفیتــی اتفــاق نمــی افتــد، بلکــه 
تاثیــر منفــی بــر طــول عمــر بهــره بــرداری هــم نــدارد. یافتــه هــای آزمــون 
هــای اســترالیایی لولــه هــا، مطالعــات اولیــه Lancashire، Alfernik و 

همکارانــش و Bauer را تاییــد کــرد.    

مطالعــات متعــددی روی خــواص شکســت ناشــی از خســتگی لولــه 
PVC انجــام شــده اســت. در ســال Whittle ،۲005 و Teo تحقیقــات 
ــاچ  ــه PVC ن ــا نمون ــر دوار ب ــون تی ــد و آزم ــه کردن ــین را خالص پیش
ــی از خســتگی  ــون شکســت ناش ــج آزم ــا نتای ــد کــه ب شــده انجــام دادن
لولــه هــای PVC تحــت فشــار مطابقــت داشــتند. نتایــج آنهــا نشــان داد 
کــه لولــه هــای PVC یــک ســطح پایــداری دارنــد، بطــوری کــه تنــش 
ــه دارد.  ــر لول ــول عم ــی روی ط ــل اغماض ــر قاب ــر از MPa ۲/5، اث کمت

ایــن محــدوده تنــش کمتــر از حــد مــورد انتظــار در یــک سیســتم معمــول 
ــی  ــال ۲005 تحقیق ــات آب در س ــاد تحقیق ــت. بنی ــهری اس ــانی ش آبرس
ــه PVC  از Burn و  ــدت لول ــی م ــرد طوالن ــبینی عملک ــوان  پیش ــا عن ب
همکارانــش منتشــر کــرد. ایــن گــزارش در مــورد بررســی جامــع روش 
هــای تحلیلــی تخمیــن طــول عمر لولــه PVC بــود. آنهــا گــزارش کردند 
کــه لولــه هــای خــوب طراحــی و نصــب شــده، 100 ســال عمــر مــی کنند 
ــکا  ــادا و آمری ــترالیا، کان ــه آب در اس ــه 44 موسس ــنجی ب ــک نظرس و ی
ارســال کردنــد. از 44 شــرکت کننــده، 17 موسســه آب، اطالعــات دقیقی 
ارائــه کردنــد و مــدل هایــی مبتنــی بــر نحــوه شکســتگی جهــت پیشــبینی 
ــرداری مــی شــکند، طراحــی  ــه درحــال بهــره ب شــرایطی کــه در آن لول
کردنــد. ایــن مدل-هــا بــر اســاس شکســت هــای ثبــت شــده در چندیــن 

ســامانه آمریــکای شــمالی و اســترالیا، صحــه گــذاری شــدند.

مطالعات آمریکای شمالی
در ســال Mosar ،1994 و Kellogg یــک مطالعــه روی ســامانه هــای 
ــه و  ــر ضرب آبرســانی منتشــر کردنــد کــه در آن آزمــون مقاومــت در براب
اســتون را روی 59 نمونــه لولــه PVC از 16 ســامانه مختلــف کــه در ســال 
199۲ نصــب شــده بودنــد، انجــام دادنــد. نمونــه هــا از 10 شــرکت تولیدی 
ــول  ــون غوطــه وری اســتون را قب ــا، آزم ــه ه ــد. همــه نمون ــف بودن مختل
شــدند ولــی در آزمــون مقاومــت در برابــر ضربــه، شکســتند. ایــن مطالعــه 
نشــان داد کــه شکســت زود هنــگام لولــه PVC معمــوال در ســال اول بهــره 

بــرداری اتفــاق افتــاد و ناشــی از نصــب نامناســب لولــه هــا مــی باشــد.

Mosar و Folkman مطالعــات قبلــی شکســت ناشــی از خســتگی لوله 
هــای PVC و دســتورالعمل هــای جلوگیــری از ایــن شکســت را بررســی 
کردنــد و آنهــا چندیــن آزمــون فشــار را روی لولــه 6 اینــچ PVC انجــام 

دادنــد و نتایــج را بــا اطالعــات گزارشــات قبلــی ترکیــب کردنــد.

در ســال EPCOR Seargeant ،۲013 گزارشــی در زمینــه مهمتریــن 
ــل  ــرد. بدلی ــه ک ــادا ارائ ــون کان ــانی ادمونت ــامانه آبرس ــت س ــل شکس عل
خــاک بســیار خورنــده ادمونتــون در ســال 1966 ناگزیــر شــدند لولــه های 
چدنــی را بــه آزبســت ســیمانی تغییــر دهنــد و در ســال 1977 شــروع بــه 
ــه PVC ســبب شــد کــه نــرخ  ــه هــا ب اســتفاده از PVC کننــد. تغییــر لول
شکســت ســامانه هــای آبرســانی شــهر، بــه شــدت کاهــش یابــد. همچنیــن 
EPCOR اعــالم کــرد کــه ســامانه هــای آبرســانی PVC در زمســتان 
ــوع  ــن موض ــوند. ای ــی نش ــار ترکیدگ ــی دچ ــد ول ــخ بزنن ــد ی ــی توانن م
جهــت مناطــق جغرافیایــی کــه بــا تغییــرات شــدید شــرایط آب و هوایــی 
در زمســتان و طوفــان هــای یــخ و ســیل روبــرو هســتند، بســیار مهــم اســت. 
ســه نمونــه لولــه PVC حفــاری و آزمــون شــد. یــک لولــه بــه مــدت 17 
ســال و دو نمونــه دیگــر بــه مــدت ۲5 ســال در حــال بهــره بــرداری بودنــد. 
ــر  ــت در براب ــی، مقاوم ــامل ترکیدگ ــت ش ــرل کیفی ــای کنت ــون ه آزم
ضربــه، تخــت شــدگی، غوطــه دری در اســتون انجــام شــد و نتیجــه آنهــا 

هماننــد نتیجــه آزمــون لولــه هــا بــال فاصلــه پــس از تولیــد بــود.
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مقاله  علمی

آزمون های اخیر حفاری
در ســال Folkman ،۲013 و Barfuss آزمــون هــای کنتــرل 
ــره  ــال به ــا 49 س ــس از ۲0 ت ــای PVC پ ــه ه ــر لول ــه ب ــی ک کیفیت
بــرداری انجــام شــد را گــزارش کردنــد کــه نتیجــه آن بطــور خالصــه 
ــتاندارد  ــت اس ــه 1، 4 و 6 تح ــت. نمون ــده اس ــه ش ــدول 1 ارائ در ج
ــا  ــد. ایــن اســتانداردها ب ــا PS ۲۲-70 تولیــد شــده ان ــه CS ۲56 ی اولی
ــا مشــابه  ــد کــه تقریب ــن شــده ان اســتاندارد ASTM D۲۲41 جایگزی

هــم هســتند. آزمــون هــا شــامل ابعــاد، غوطــه وری در اســتون و فشــار 
هســتند کــه آزمــون فشــار ترکیدگــی بــرای نمونــه هــای تولیــد شــده 
بــا اســتانداردهای PS۲۲ ،۲56-CS-70 و ASTM D۲۲41 و آزمون 
 AWWA فشــار هیدرواســتاتیک بــرای نمونــه شــماره 3 بــا اســتاندارد
C905 بــکار بــرده شــد. در جــدول ۲ مشــخصات ایــن آزمــون هــای 
کنتــرل کیفــی اســتفاده شــده، ارائــه شــده اســت. در شــکل 1 تصویــر 
نمونــه شــماره 3 قبــل از آزمون فشــار هیدرواســتاتیک نشــان داده شــده 

اســت.
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نتایــج آزمــون هــا در جــدول 3 خالصــه شــده اســت. همانطــور کــه 
قبــال ذکــر شــد در دهــه 1970 تجهیــزات اکســترودر برخــی از تولیــد 
کننــده هــا مشــکل داشــت و پخــت مناســبی بدســت نمــی آوردنــد، 
هماننــد نمونــه هــای 4 و 6 مذکــور کــه در آزمــون غوطــه وری 
ــار  ــون فش ــه 4 در آزم ــت نمون ــتند. شکس ــت نداش ــتون مطابق در اس
ترکیدگــی نیــز بــه پخــت نامناســب آن مربــوط اســت.  شــایان ذکــر 
ــد  ــه PS ۲۲-70 تولی ــه 4 و 6 تحــت اســتاندارد اولی اســت کــه نمون
ــتاتیک،  ــار هیدرواس ــون فش ــدن در آزم ــول ش ــس قب ــد و پ ــده ان ش
نمونــه آنقــدر تحــت فشــار قــرار گرفــت تــا بترکــد. فشــار ترکیدگــی 
ــود.  ــن شــده در جــدول ۲ ب ــه تعیی ــش از ۲0% بیشــتر از فشــار اولی بی
بنابرایــن باتوجــه بــه ایــن آزمــون هــای کنتــرل کیفیــت، زمانــی کــه 
PVC پخــت خوبــی داشــته باشــد، هیــچ دلیلــی بــرای کاهــش افــت 

ــدارد. ــت PVC وجــود ن کیفی

ــه  ــون روی نمون ــه آزم ــن مرتب ــن دومی ــه ای ــد ک ــادآورد ش ــد ی  بای
ــه حفــاری  ــوط ب ــود. در Eckstein 1987 گــزارش مرب شــماره 1 ب
ایــن نمونــه را پــس از ۲۲ ســال بهــره بــرداری ارائــه کــرد کــه در آن 
 ASTM D1598 آزمــون هــای شــیمیایی، تنــش براســاس اســتاندارد
 ASTM اســتاندارد  براســاس  اســتون  در  غوطــه وری   ،D۲837 و
D۲15۲، مســطح شــدن براســاس اســتاندارد ASTM D۲41۲ و 
مقاومــت دربرابــر ضربــه براســاس اســتاندارد ASTM D۲444 انجــام 
ــول شــده  ــت قب ــرل کیفی ــن آزمــون هــای کنت ــود. تمامــی ای شــده ب
ــه  ــه 1 تاییــد کــرد کــه لول ــد. دومیــن مرتبــه آزمــون هــای نمون بودن
ــت  ــا همــان ظرفی ــر و ب ــدون تغیی ــرداری، ب ــی 49 ســال بهــره ب توانای
ــدای نصــب داشــت را دارد. ــی را کــه 49 ســال قبــل در ابت فشــار آب

شکل 1- نمونه شماره 3 قبل از آزمون فشار هیدرواستاتیک

عمر طوالنی لو له های پی وی سی



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC  .  سال 12 شماره 4۰101

نتیجه گیری و پیشنهادات : 
کیفیــت زیرســاخت هــای آبرســانی و فاضــالب درحــال حاضــر پــس از ســال هــا بهــره بــرداری رو بــه زوال اســت. عالئــم انحطــاط 
آنهــا شکســت خطــوط لولــه، تشــکیل ســیالب و حفــره هــا هســتند. فقــدان ســرویس دهــی مناســب ســبب اختــالل اجتماعــی، اقتصــادی 
و افزایــش هزینــه هــا مــی شــود و زمانیکــه هزینــه کل نصــب، تعمیــر و تعویــض را درنظــر بگیریــم، مســئله مدیریــت مالــی خدمــات 
بســیار مهــم مــی شــود. همچنیــن بــا افزایــش آگاهــی عمومــی و تقاضــا بــرای شــفافیت و پاســخگویی، شــرایط مدیریت خدمت رســانی 
پیچیــده تــر  شــده اســت. در نتیجــه راه حــل تــازه ای بــرای ایــن الزامــات تجــاری، فرایندهــا و ابزارهــای جدیــد موردنیاز اســت تــا فرایند 

انتخــاب و ارزیابــی زیرســاخت هــای تاسیســات لولــه کشــی زیــر زمینــی بهینــه گــردد. 

بســیاری از ســامانه هــای قدیمــی لولــه کشــی باتوجــه بــه هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری در طــول عمــر مفیــد آن، صرفــه اقتصــادی 
نداشــتند. امــا پــس از اســتفاده از لولــه هــای PVC باتوجــه بــه عملکــرد آنهــا در طــول عمــر مفیــدش و هزینــه هــای خرابــی آنهــا، صرفه 

جویــی اقتصــادی بســیار زیــادی شــد. 

همانطــور کــه قبــال گفتــه شــد، میانگیــن ســن شکســتگی در خطــوط لولــه قدیمــی، 47 ســال اســت کــه غیــر قابــل قبــول و نامطلــوب 
اســت. مطالعــات محققــان سراســر جهــان در مــورد تخمیــن طــول عمــر لولــه PVC اثبــات کــرد کــه طــول عمــر لولــه PVC بیــش 
از 100 ســال اســت. ایــن نتایــج برمبنــای مطالعــات حفــاری لولــه هــای نصــب و اســتفاده شــده توســط نصابــان بــود. البتــه تمامــی لولــه 
هــای نصــب شــده بــه نصــب بــا کیفیــت نیــاز دارنــد و توجــه بــه شــیوه نصــب مناســب، ســبب افزایــش طــول عمــر لولــه هــا مــی شــود.             

خالصه نتایج آزمون های حفاری
تمامــی مطالعــات پیرشــدگی تســریع شــده نشــان دادنــد کــه لولــه تحــت 
فشــار PVC بــرای مــدت بیــش از 100 ســال بــا اطمینــان بهــره بــرداری 
مــی شــود. ایــن آزمــون هــا بخوبــی طــول عمــر را تخمیــن مــی زننــد و 
بررســی تاسیســات لولــه کشــی PVC کــه 50 ســال بــدون کاهــش 
 PVC ــای ــه ه ــز، موضــوع دوام لول ــد نی ــت دوام آوردن ــت و ظرفی کیفی
را تاییــد مــی کنــد. در بررســی هــا نمونــه هایــی از شکســت زود هنــگام 
لولــه PVC هــم یافــت شــد کــه بــر طبــق تجربــه نویســنده دو علــت اصلی 
دارد. علــت اول ناشــی از نقــص لولــه بــوده کــه معمــوال بــه دلیــل پخــت 
نامناســب PVC اســت و آزمــون هــای کنتــرل کیفیــت کــه تولیــد کننــده 
ــی  ــری م ــن نقــص جلوگی ــد انجــام دهــد، از ای ــچ تولی ــرای هــر ب ــد ب بای
کنــد.  امــا مهمتریــن علــت ایــن شکســت هــای زودهنــگام بــه دلیــل روش 
ــر شــدن  ــی ت ــت، باعــث طوالن ــا کیفی نامناســب نصــب اســت.  نصــب ب

طــول عمــر لولــه مــی شــود. 

مطالعات لوله فاضالبی
Bauer لولــه هــای PVC را پــس از 15 ســال بهــره بــرداری حفــاری و 
آزمــون کــرد و در ســال 1990 گزارشــی ارائــه نمــود مبنــی بــر اینکــه هیچ 
کاهــش کیفیــت مــواد، شکســت یــا کاهــش مــدول یــا ســختی لولــه در 

طــی ایــن دوره اتفــاق نیفتــاده اســت. 

Meeman در ســال ۲008 لولــه  هــای PVC ۲5 ســاله را بررســی نمــود. 
ــکوپی،  ــمی و میکروس ــای چش ــون ه ــرد و آزم ــاری ک ــا را حف وی آنه
ــز و تغییرشــکل هــای هندســی و ســختی ســطح و کاهــش کیفیــت  آنالی
 ،PVC انجــام داد و نتیجــه گرفــت کــه ســامانه هــای لوله کشــی فاضالبــی

حداقــل بــرای 100 ســال قابــل بهــره بــرداری انــد.

مقاله  علمی
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ــت  ــد حفاظ ــاده جدی ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــادل افزود:ب م
بهینــه را در کاربردهــای تنــش خورنــده و سایشــی ارائــه مــی دهــد. 
ــا  ــواد ب ــا م ــه ب ــب در مقایس ــیار مناس ــت بس ــک قیم ــالوه ی ــه ع ب
کارایــی بــاال دارد.آســتر ســاخته شــده از مــواد 7۲HA  بــرای یــک 
اکســترودر ســری ZE BluePower آزمایــش شــد و نتایــج عالی 

بــه دســت آمــد. 

ــرای ســازماندهی مطلــوب حفــره هــای  ایــن شــرکت آســترهای ب
ــه  ــی آورد ک ــم م ــج فراه ــده کارتری ــرم کنن ــده و گ ــک کنن خن
بــرای ســری ZE BluePower بــا اســتفاده از حجــم آزاد بــزرگ در 
ــر ایــن هندســه خــاص  ــاال مناســب اســت. عــالوه ب گشــتاورهای ب
ــونده  ــر ش ــه درگی ــر در ناحی ــکل الین ــر ش ــع از تغیی ــترهای مان آس
ــه  ــرارت از محفظ ــال ح ــن انتق ــود. ای ــی ش )intermeshing( م
خارجــی بــه الینــر را بهبــود مــی دهــد. یــک بســت تماســی ویــژه 
موقعیــت محــوری صحیــح الینــر در محفظــه را تضمیــن مــی کنــد. 
ــاد  ــه  ایج ــاالت محفظ ــتی در اتص ــه نش ــل هیچگون ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــد ناشــی از گســترش حرارت ــی توان ــن نشــتی م نمیشــود کــه ای
الینــر و محفظــه باشــد وقتــی کــه الینرهــا بــه طــور محــوری 
ــا اســتفاده از مــواد فلــزی جدیــد هندســه     نگــه داشــته نشــده انــد. ب
پیچیــده ای از الینرهــای ســخت شــده بــدون هیــچ مشــکلی تولیــد 
شــد و جایگزینــی منحصــر بــه فــرد و غیــر قابــل انعطــاف بــه عنــوان 

ــظ پوششــی اســت.  محاف

راه حل حفاظت پایین: ZEBluePower محفظه با آستر ساخته 
72HA شده از مواد جدید

ــاخته  ــتری را س ــه آس ــوور محفظ ــع در هان KraussMaffei واق
ــچ  ــترودرهای دو مارپی ــری اکس ــرای س ــد ب ــواد جدی ــده از م ش
ZE BluePower ارائــه مــی دهــد. ایــن شــرکت دریافــت 
ــر محصــوالت پالســتیک از لحــاظ عملکــرد،  کــه تقاضــای باالت
ســازگاری بــا محیــط زیســت و قیمــت، تاثیــرات تعییــن کننــده ای 
بــر ترکیبــات ســاخته شــده از آنهــا دارد. بیشــتر ایــن ترکیبــات فیبــر 
تقویــت شــده شــامل مــواد افزودنــی خــاص ماننــد بازدارنــده هــای 
شــعله و یــا مقــدار زیــادی از پــر کننــده هــا و مــواد بازیافــت شــده 
ــر ماشــین  ــه خــود ب ــه نوب ــرای کاهــش هزینــه هــا هســتند. ایــن ب ب
ــت از  ــه حفاظ ــوری ک ــه ط ــذارد ب ــی گ ــر م ــردازش تاثی آالت پ
ــرای  ــادی ب ــت زی ــواره اهمی ــه هم ــت ک ــی اس ــایش موضوع س
شــرکتهای تولیــد ترکیبــات دارد.آندریــاس مــادل، مهنــدس فرایند 
ــن مشــکل  ــا در حــال بررســی ای در توســعه پالســتیک گفــت: م
هســتیم و انــواع مختلفــی از مــواد فلــزی موجــود در بــازار را امتحان 
کــرده ایــم. بــه همیــن ترتیــب توانســتیم نمونــه کاملــی از مــواد را 
پیــدا کنیــم. مــواد جدیــد HA7۲ یــک آلیاژمتالورژیکــی پــودری 
مبتنــی بــر آهــن بــا ســهم باالیــی از کربــن و کــروم بــا اســتفاده از 
روش HIP تولیــد مــی شــود. ترکیــب شــیمیایی ایــن مــاده، پوشــش 
حفاظتــی عالــی در برابــر ســایش و خوردگــی تضمیــن مــی کنــد و 

پــردازش مکانیکــی را تســهیل مــی کنــد.

KraussMaffei محفظه آستری را به عنوان پوشش حفاظتی 
از اکسترودر تولید می کند

گـــردآوری و تـرجـمــــه

مهندس شادی حقدوست
دفتـر انجــمــن

خواندنی و کاربردی
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• سرقالب برای سینی کابل طراحی شده است

• زمان  آماده سازی به طور قابل توجه کوتاهتر است

ــراس  ــای ک ــتروژن ه ــو اکس ــری 7۲5 از ک ــی Guill Tool س کمپان
هــد را کــه بــرای ســینی کابــل طراحــی شــده ، معرفــی مــی کنــد. بــا 
وجــود ســاختار تمــام فــوالد ضــد زنــگ، ســری 7۲5  دارای مزایــای 
متعــددی از جملــه ثبــت اختــراع سیســتم صحیــح مهــر و مــوم شــده از 

انحــراف ســاز مخروطــی شــکل و طراحــی بدنــه  اســت.

یــک تــک ســر، دو الیــه از pvc را در یــک عملیــات واحــد اعمــال 
مــی کنــد

ســری 7۲5 توســط مهندســی Guill در مشــارکت بــا  یــک مشــتری 
طراحــی شــده اســت تــا یــک خــط تولیــد را از خــط Tandem بــا 
دو ســر جــدا از هــم بــه خــط کــو اکســتروژن  بــا یــک تــک ســر کــه 
دو الیــه از  pvc را در یــک عملیــات واحــد اعمــال مــی کنــد، تبدیــل 
کنــد. بــا توجــه بــه منابــع  در دســترس از کمپانــی Guill ، بهــره وری 
و افزایــش پتانســیل ســود دهــی از چنیــن ســاختاری قابــل توجه اســت.

ــرای تغییــر از تولیــد  ــرای آمــاده ســازی دســتگاه ب دوره مــورد نیــاز ب
آخریــن قطعــه خــوب از آخریــن بــچ  بــه تولیــد اولیــن قطعه خــوب از 

بــچ جدیــد بــه طــور قابــل توجهــی کوتاهتــر اســت.

ویژگــی کــراس هــد کــو اکســتروژن بــه طــور قابــل توجهــی دارای 
دوره آمــاده ســازی کوتاهتــر اســت) در ایــن مــورد تــک ســر بهتــر از 
دو ســر اســت(.ضایعات کمتــر  بــا تــک ســر منجــر بــه بهبــود کیفیــت 
ــه افزایــش چســپندگی بیــن الیــه هــا  محصــول مــی شــود  و منجــر ب
ــه عــالوه  ــه مــذاب میچســپد ،ب ــه طــوری کــه مــذاب بیشــتر ب شــده ب
اینکــه الیــه داخلــی در معــرض محیــط قــرار نمــی گیــرد بــه طــوری 

کــه آلودگــی وارد الیــه هــا  نمــی شــود. 

کراس هد با جریال چندگانه مارپیچ
ویژگــی هــای اضافــه ایــن کــراس هــد جدیــد شــامل جریــان مارپیــچ 
چندگانــه ، جداســازی آســان و راه انــدازی مجدد،مهــر و موم مناســب 
ــترودر،  ــای اکس ــارک ه ــام م ــا تم ــازگار ب ــت، س ــذف نش ــرای ح ب

اولیــن الیــه ثابــت و دومیــن الیــه قابــل تنظیــم اســت. 

سرقالب اکستروژن، دو الیه از pvc  را در یک 
عملیات واحد اعمال می کند

http://www.plastics.gl/extrusion-profile/extrusion-die-
/head-applies-two-layers-of-pvc-in-a-single-operation

• مناسب برای انواع قالب ها

• 30-60% نیروی گیره بیشتر

• محصولی  جدید در بازار تزریق

ــه  ــق ک ــازار تزری ــد در ب ــوژی جدی ــه تکنول ــرکت Ironjaw ب ش
ــای  ــرس ه ــرای پ ــره ب ــروی گی ــده نی ــت کنن ــتم تقوی ــک سیس ی
تزریــق اســت، دســت یافــت. ایــن تکنولــوژی مــی توانــد بــرای تمام 
انــواع قالــب هــا بــه کار گرفتــه شــود،  کــه مــی توانــد ظرفیــت پرس 

تزریــق و 30تــا60% نیــروی گیــره را افزایــش دهــد.

ایــن سیســتم بــا موفقیــت در چندیــن میلیــون مرحلــه R&D مــورد 
ــا فــن آوری  ــه ایجــاد شــرکتی ب آزمایــش قــرار گرفــت و منجــر ب
اختصاصــی شــد کــه بــرای پردازشــگران پالســتیکی و قالب ســازان 
ــت  ــرای تقوی ــه ب ــه صرف ــرون ب ــی مق ــان راه حل ــر جه ــرتا س در س
ظرفیــت پــرس فراهــم مــی آورد. ایــن تکنولــوژی منجــر به اســتفاده 
از پــرس هایــی مــی شــود کــه بــا قــدرت کمتــر امــا انــرژی بیشــتر 
میتــوان بــه نتایــج مشــابه دســت یافــت . تکنولــوژی Ironjaw اولین 
سیســتم بــرای تقویــت نیــروی گیــره پــرس هــای تزریــق اســت. ایــن 
سیســتم از فــک فــوالدی بــرای محکــم بســتن قالــب اســتفاده مــی 
کنــد. ایــن تکنولــوژی موجــب افزایــش قابــل مالحظــه ای در فشــار 
قالــب گیــری تــا 60%  بســته بــه پیکــر بنــدی، کاهــش و یــا حتــی 
حــذف بــرق مــی شــود.طبق گفتــه شــرکت، ایــن سیســتم  بــا تمــام 
پالســتیک هــا از جملــه مــواد بازیافتــی کار مــی کنــد. 5 ســال بــرای 
توســعه ایــن سیســتم وقــت صــرف شــده اســت و در حــال حاضــر 
بــه صــورت ثبــت اختــراع اســت. اولیــن تحویــل صنعتــی در اواســط 

ســال ۲017 اعــالم خواهــد شــد.

تکنولوژی جدید باعث تقویت نیروی گیره تزریق می شود

http://www.plastics.gl/injection-moulding/new-technol-
/ogy-boosts-injection-press-clamping-force
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UNICOR بــرای تولیــد لولــه هــای کاروگیــت از ســایز 3 میلــی متــر تــا ۲400 میلــی متــر شــناخته شــده اســت. ایــن شــرکت همچنیــن یکــی از تولیــد 
کننــدگان پیشــرو در تولیــد ســرقالب لولــه هــای کاروگیــت اســت . ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــه دو ابــزار اکســتروژن چنــد الیــه بــرای تولیــد لولــه 

هــای الکتریکــی چنــد الیــه  دســت یافتــه اســت.

لوله های الکتریکی دو و تک الیه

ســر قالــب هــای ۲L-58 SWP بــه طــور ویــژه بــرای ســاخت لولــه هــای الکتریکــی طراحــی شــده اســت. هــر دو لولــه تــک و دو الیــه مــی تواننــد 
ــه هــای تــک الیــه  ــرای تولیــد لول ــا مــواد PE/PP/PA و ABS/PVC تولیــد شــوند. ســر قالــب مــدوالر طراحــی شــده تغییــر ســریع و ســاده را ب ب

فراهــم مــی آورد.

لوله های الکتریکی چند الیه

TWP ۲70/160/90  بــه طــور خــاص بــرای تولیــد لولــه هــای کاروگیــت دو جــداره توســعه یافتــه اســت کــه عمدتــا بــرای کاربردهــای زیــر زمیــن 

اســتفاده مــی شــود. الیــه بیرونــی کاروگیــت را مــی تــوان بــا اســتفاده از دو مــاده مختلــف تولیــد کــرد.  همچنیــن ایــن امــکان بــرای تولیــد کننــدگان 
لولــه فراهــم مــی شــود کــه از مــواد بازیافتــی اســتفاده کننــد در حالــی کــه طبقــه بنــدی رنــگ نــوع لولــه حفــظ مــی شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف یــک سیســتم توزیــع جدیــد بــه کار گرفتــه مــی شــود . ایــن سیســتم پیــش توزیــع بســیار خوبــی از مــواد را ارائــه مــی دهــد کــه مــی توانــد  

نــازک تریــن الیــه هــای پوششــی و پوشــش رنــگ مطلــوب را فراهــم مــی آورد.

تجهیزات اکستروژن چند الیه جدید برای لوله های الکتریکی

http://www.plastics.gl/extrusion-profile/unicor-introduc-
es-novel-multilayer-extrusion-tools-for-electrical-con-
/duits

خواندنی و کاربردی
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• طراحی کارامد اتاق پاک

 HEPA-lite ابزار مشکل گشا: سقف اتوماتیک  •

• با قابلیت کنترل و تنظیم

در تــالش بــرای افزایــش قابلیــت تولیــد، اتــاق پــاک  ارائــه شــده 
ــای  اســت کــه شــرکت Tex Plastics جهــت ایجــاد راهکاره
ارزان قیمــت بــرای مشــتریان خــود در حــال حاضــر سیســتم اتــاق 
 HEPA-lite پــاک کالس 7/8 را کــه شــامل ســقف هــای هــای
ــات  ــا صفح ــرل ب ــل کنت ــت و قاب ــده هواس ــز کنن ــک تمی اتوماتی
لمســی اســت توســعه داده اســت. در کلیــن روم) اتــاق پــاک( هــای 
ــوای  ــور ه ــکان عب ــقف ام ــده در س ــای نصب ش ــد، فیلتره کارآم
فیلتــر شــده بــه ســمت کــف را فراهــم می ســازند. روی تایل هــای 
کــف اتــاق، حفــرات و دریچه هــای کوچکــی بــرای خــروج هــوا 
تعبیــه شده اســت کــه در آنجــا داکت هــای هــوا مجــدداً هــوا 
ــد  ــی فرآین ــد. ط ــت می کنن ــقفی هدای ــای س ــمت فیلتره ــه س را ب
ــش از  ــز را بی ــاق تمی ــوای ات ــم ه ــوان کل حج ــیون می ت فیلتراس
30 بــار در ســاعت تعویــض کــرد کــه منجــر بــه ایجــاد تمیزتریــن 

ــود. ــی ذرات می ش ــت همرفت ــل حرک ــا حداق ــن ب ــط ممک محی

نوآوری اتاق پاک برای تولیدقطعات پالستیکی پزشکی

چالش ابزار
زمانــی کــه فراینــد، قالبگیــری تزریقــی در نظــر گرفتــه مــی شــود، 
ــزار دســتگاه  اغلــب بیشــترین  ناحیــه در معــرض آلودگــی  روی اب
قــرار گرفتــه از خــط تولیــد اســت کــه اغلــب نیــاز بــه عرضــه هــوای 
کنتــرل شــده دارد. یــک راه ســاده بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف این 
اســت کــه ماشــین را بــه صــورت کامــل در اتــاق پــاک قــرار دهیــد. 
ــا ایــن حــال ایــن کار چالــش هــای اجتنــاب ناپذیــر از  مدیریــت  ب

تغییــرات ابــزار  را بــه ارمغــان مــی آورد. 

زیــرا محوطــه دســتگاه، قالــب و جرثقیــل  یــک محیــط بــزرگ را  
ــد. ایــن رویکــرد منجــر  در فضــای کــف و ارتفــاع ایجــاد مــی کن
ــه طــور  ــردازش مــی شــود کــه ب ــدون پ ــه افزایــش شــدید هــوا ب ب
ــر مــی گــذارد.  ــن تاثی ــرای کاهــش انتشــار کرب ــر تــالش ب منفــی ب
ایــن رویکــرد همچنیــن باعــث  افزایــش خطــر آلودگــی و مســائل 
ــه  ــل  ذرات ب ــی جرثقی ــمت فوقان ــرا در قس ــود،  زی ــی ش ــی م ایمن
صــورت اجتنــاب ناپذیــر باقــی مــی مانــد و تمیــز کــردن آن یــک 
کار ســنگین و دشــوار اســت،  همچنیــن قیــف تــوده ای از آلودگــی 

در اتــاق پــاک ایجــاد مــی شــود.

یــک گزینــه ارزان تــر و کارآمدتــر دســتیابی بــه اتــاق پــاک مدوالر 
ــل  ــه جرثقی ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــی توان ــه م ــت ک روی کاستورهاس
ــک راه  ــن ی ــه ای ــی ک ــرد. در حال ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م هوای
کــم هزینــه . عملــی بــرای بســیاری اســت،Tex Plastics ایــن راه 
حــل را بــرای  ایجــاد خرابــی هــای غیــر قابــل قبــول طراحــی کــرده 
اســت. زیــرا ماشــین آالت نیــاز بــه تمیــز کــردن کامــل  هنگامــی که  
در معــرض محیــط خارجــی هســتند،  دارنــدو ایــن باعــث افزایــش 
خطــر آلودگــی و کاهــش توانایــی ارائــه پاســخ بــه موقع بــه تغییرات 

برنامــه مشــتری مــی شــود.

HEPA-lite ابزار مشکل گشا : سقف اتوماتیک

در   Cleanrooms  ۲  Connect مســئله  ایــن  حــل  بــرای   
محــدوده HEPA-Lite) واحــد اتــاق پــاک متحــرک و قابــل 
تنظیم(یــک سیســتم ســقف خــودکار  توســعه داده اســت. بــا 
اســتفاده از یــک رابــط صفحــه نمــاش لمســی کاربــر پســند بصــری، 
Tex Plastics قــادر اســت از راه دور فعــال کننــده هــا را هدایــت 

ــد. ــی ده ــل را م ــه جرثقی ــی ب ــازه دسترس ــد و  اج کن
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ایــن نیــاز مشــتری  محــور تضمیــن مــی کنــد کــه هــوای تمیــز در نقطــه بحرانــی تولیــد عرضــه مــی شــودو  بــه طورقابــل توجهــی بــا محــدود کــردن 
مناطقــی از ماشــین آالت کــه در طــول تغییــرات ابــزار در معــرض محیــط خارجــی هســتند ، باعــث کاهــش آلودگــی مــی شــود. ایــن کار خرابــی و 
 MAC10XL خطــر آلودگــی را کاهــش مــی دهــد و بهــره وری را افزایــش مــی دهــد. ســقف یــک واحــد سفارشــی اســت کــه حــاوی یــک فیلتــر
HEPA اســت و بــرای تســهیل گــردش هــوا در اتــاق پــاک بــه طــور کامــل مهــرو مــوم شــده اســت. Cleanrooms ۲ Connect همچنیــن قــادر 
 LED بــرای کاربرانــی کــه بــه دنبــال رده بنــدی هــای بــاال از اتــاق پــاک هســتند، مــی باشــد.  یــک چــراغ هشــدار ULPA بــه ســاخت فیلترهــای
بــاالی پانــل کنتــرل بــه  صــورت بصــری  وجــود دارد کــه وقتــی ســقف بــاز اســت بــه اپراتــور یــادآوری مــی کنــد کــه ســقف را ببنــدد قبــل از اینکــه 

بــچ جدیــد تولیــد شــود.

قابلیت کنترل

رابــط صفحــه لمســی همچنیــن بــه عنــوان یــک سیســتم کنترلــی عمــل مــی کنــد کــه اجــازه کنتــرل کامــل فیلتراســیون  HEPA و ســطوح روشــنایی 
و همچنیــن نظــارت بــر ســطح فشــار و هشــدار بــه کارکنــان  در صورتــی کــه اتــاق پــاک از مشــخصات عامــل خــارج شــده باشــد را مــی دهــد. تمــام 

داده هــای فشــار قابــل کنتــرل و قابــل صــدور اســت و عملکــرد و انطبــاق مســتمر فراینــد هــای تولیــد را نشــان میدهــد.

طراحی اتاق پاک کارآمد

ــرای ماشــین االت تزریقــی   چهــار ناحیــه در داخــل اتــاق پــاک  Tex Plastics وجــود دارد  کــه توســط پارتیشــن جــدا شــده اســت ،دو ناحیــه ب
Arburg، یــک ناحیــه بســته بنــدی و یــک منطقــه انتقــال کاال. اگــر یــک ماشــین نیــاز بــه خامــوش کــردن و یــا تعمیــر داشــته باشــد، مــی تــوان بــه 
صــورت ایمــن بــدون تاثیــر بــر ســایر فرایندهــا انجــام داد. طراحــی مــدوالر بــه ایــن معنــی اســت کــه فضــای اضافــی را میتــوان برای جــای دادن ماشــین 

آالت بیشــتر  و یــا ایجــاد یــک ناحیــه بســته بنــدی بزرگتــر اضافــه کــرد.

Tex Plastics مــدل هــای ســه بعــدی از ماشــینهای خــود را بــرای بــه حداکثــر رســاندن فضــای اتــاق زمانــی کــه اتــاق پــاک را طراحــی مــی کننــد، 
ارائــه مــی دهــد. و تولیــد Tex Plastics را بــا  یــک برنامــه نصــب یکپارچــه بــا حداقــل اختــالل  در تولیــد تضمیــن مــی کنــد. اتــاق پــاک درحــال 

حاضــر بــه طــور کامــل عملیاتــی شــده اســت و ایــن پــروژه بــرای تمــام الزامــات ترموپالســتیک راه حلــی ایــده آل اســت.   
http://www.plastics.gl/injection-moulding/cleanroom-in-
/novation-for-plastics-manufacturing

خواندنی و کاربردی
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• مصرف انرژی کمتر با استفاده از مایعات هیدرولیکی بهینه شده

• این فن آوری مشخصات جریان مایعات هیدرولیکی را بهبود می بخشد

• بیش از 10% صرف جویی در انرژی ممکن است

کاهش هزینه های تولید و حفظ منابع

یــک راه ممکــن بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف افزایــش بهــره وری انــرژی از طریــق اســتفاده از ســیاالت هیدرولیکــی بهینــه شــده اســت . تکنولــوژی 
Dynavis  از صنایــع ایوانیــک یــک رویکــرد امیــدوار کننــده بــرای ماشــین آالت هیدرولیکــی در پــردازش پالســتیک ارائــه میدهــد. 

بیش از 10% در صرفه جویی انرژی ممکن است

بــا بهینــه ســازی ویســکوزیته مایــع سفارشــی طراحــی شــده ، امــکان دســتیابی بــه صرفــه جویــی در انــرژی در فرایندهــای تولیــد وجــود دارد. در مقایســه 
ــا  بیــش از10% در برخــی ماشــین هــای تزریــق  ــا تکنولــوژی Dynavis مــی توانــد  مصــرف انــرژی را ت ــه شــده ب ــا مایعــات معمــول، ســیال فرمول ب
پالســتیک کاهــش دهــد. ایــن تکنولــوژی توســط برخــی از شــرکت هــای پیشــرو در جهــان ماننــد TOTAL، شــرکت نفــت هنــد و روان کننــده هــای 

PT Pertamina در اندونــزی اســتفاده مــی شــود.

 این فن آوری مشخصات جریان مایعات هیدرولیکی را بهبود می بخشد

ایــن تکنولــوژی ویژگــی هــای جریــان ســیاالت هیدرولیکــی را بــا افزایــش دامنــه دمــا و کارایــی واحدهــای هیدرولیکــی بهبــود مــی بخشــد. بــه طــور 
معمــول، تجهیــزات هیدرولیــک بــا راندمــان بــاال در یــک محــدوده دمــای خــاص کار مــی کنــد. در دمــای خیلــی بــاال و یــا خیلــی پاییــن عملکــرد  
دســتگاه مــی توانــد کاهــش یابــد. روغــن هــای فرمولــه شــده توســط تکنولــوژی Dynavis دارای ویســکوزیته بهینــه هســتند.در دمــای پاییــن بهتــر 
جریــان مــی یابنــد درحالــی کــه در دماهــای باالتــر  نســبت بــه روغــن هــای معمــول ویســکوزتر هســتند. زمانــی کــه در ماشــین آالت تزریــق پالســتیک 
اســتفاده مــی شــوند ، دســتگاه نــه تنهــا از انــرژی درایــو کمتــر اســتفاده مــی کنــد بلکــه ســیاالت بــا تکنولــوژی  Dynavis داغ نمــی شــوند و در برابــر 

نیروهــای برشــی مقــاوم اســت.

مطالعات موردی نشان دهنده کارایی است

کارایــی در مطالعــات مــوردی در همــکاری بــا شــرکت هــای ســاختمانی بــزرگ نشــان داده شــده اســت. اســتفاده در حفــاری هــای هیدرولیکــی و ســایر 
تجهیــزات ســاختمانی، ایــن ســیال بــه طــور متوســط 10-15%  در مصــرف ســوخت در مقایســه بــا ســوخت قبلــی صرفــه جویــی مــی شــود. برای اســتفاده 
ــه اســت.  در منطقــه پالســتیک، Dynavisدر تجهیــزات قالــب گیــری تزریقــی اتوماتیــک برندهــای BOY و Engel مــورد آزمایــش قــرار گرفت
یافــت شــد کــه ســیاالت فرمولــه شــده بــا تکنولــوژی Dynavis بــه ســرعت بــه محــدوده  دمــای مطلــوب رســانده شــده و بــه صــورت دقیــق تــر حفــظ          
مــی شــود. ایــن منجــر بــه صرفــه جویــی انــرژی 7 تــا 10% متناظــر بــا صرفــه جویــی هزینــه در حــدود 400 یــورو در  هــر ســال بــرای 35E BOY و 

صرفــه جویــی در انــرژی 6/۲%انــرژی درایــو و حــدود 1۲00 یــورو در ســال بــرای  Tech 1۲0/330 Engel Victory شــد.

سیاالت هیدرولیک ویژه باعث افزایش بهره وری انرژی در ماشین های قالب گیری تزریقی می شود

http://www.plastics.gl/injection-moulding/special-hy-
draulic-fluids-increase-energy-efficiency-in-injec-
/tion-molding-machines
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1-مقدمه:     
PVC بــه عنــوان یکــی از پرمصرفتریــن ترموپالســتیک هاســت کــه بــه 
ــه  ــل، مــواد کفپــوش، لول ــوان روکــش کاب ــه عن صــورت گســترده ای ب
هــای ســاختمانی بــه دلیــل قیمــت پاییــن، مقاومــت در برابــر خوردگــی، 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــری آس ــعله و فرآیندپذی ــر ش ــت در براب مقاوم
ــت،  ــق اس ــواد عای ــواع م ــی از ان ــال، PVC یک ــن ح ــا ای ــرد. ب ــی گی م
 PVC و بارهــای الکتریکــی بــه آســانی تولیــد شــده و روی ســطح
انباشــته مــی شــود، در نتیجــه منجــر بــه ایجــاد جرقــه الکتریکــی و حتــی 
انفجــار مــی شــود. در بعضــی از شــرایط ماننــد کارخانــه هــای شــیمیایی،                      
ــتاتیک  ــی اس ــواص آنت ــنگ، خ ــال س ــادن زغ ــای گاز و مع ــتگاه ه ایس
محصــوالت PVC  بــه منظــور تضمیــن ایمنــی بســیار مهــم مــی باشــد. 
بعضــی از روش هــا بــرای بهبــود هدایــت الکتریکــی مــواد PVC بــه کار 
ــه هــای رســانا روی  ــه پوششــی از الی ــرده مــی شــود، کــه مــی تــوان ب ب
ســطح PVC، اختــالط بــا پلیمــر رســانا، افــزودن فیلــر معدنــی رســانا یــا 
عامــل هــای آنتــی اســتاتیک مایــع اشــاره کــرد. در حــال حاضــر، رایــج 

ــی اســتاتیک  ــم PVC آنت ــد فیل ــرای تولی ــورد اســتفاده ب ــن روش م تری
ــا وزن  ــتاتیک ب ــی اس ــای آنت ــل ه ــزودن عام ــتیک اف ــت پالس در صنع
ــانا روی  ــای رس ــه ه ــکیل الی ــس PVC، تش ــن در ماتری ــی پایی مولکول
ســطح PVC کــه ناشــی از مهاجــرت عوامــل آنتــی اســتاتیک از بالــک 
 PVC ــای ــم ه ــن فیل ــد ای ــت. هرچن ــوالت PVC اس ــطح محص ــه س ب
نــرم شــامل عوامــل آنتــی اســتاتیک، ضررهــای ذاتــی دارد، بــرای 
مثــال، رســانایی الکتریکــی آنهــا شــدیدا وابســته بــه رطوبــت جــو بــوده 
و رســانایی الکتریکــی بــا افزایــش زمــان ســرویس محصــول بــه تدریــج 
کاهــش مــی یابــد. در ایــن مــورد، جایگزینــی ایــن عوامل آنتی اســتاتیک 
ــه  ــرای رســیدن ب ــر ب ــد یــک روش موث ــا فیلرهــای رســانای جام ــع ب مای
فیلــم هــای PVC انتــی اســتاتیک بــا ثبــات محیطــی خــوب اســت. دوده 
 PVC ــا ماتریــس ــن و ســازگاری خــوب ب ــل قیمــت پایی ــه دلی )CB( ب
ــورد اســتفاده اســت. در  ــن فیلرهــای رســانای م یکــی از پرمصــرف تری

بــه منظــور بررســی کاربــرد گرافــن بــه عنــوان یــک فیلــر رســانای جدیــد در مــواد کامپوزیتــی، فیلــم هــای کامپوزیتــی پی 
وی ســی )PVC( پرشــده بــا گرافــن چنــد الیــه )MLG( آنتــی اســتاتیک مطابــق روش اختــالط مــذاب تهیــه شــدند و 
رســانایی الکتریکــی، خــواص کششــی و خصوصیــات حرارتــی فیلــم هــای کامپوزیتــی MLG/PVC مــورد مطالعــه قرار 
گرفتند.آنهــا متوجــه شــدند کــه وجــود MLG رســانایی الکتریکــی کامپوزیــت را بــه میــزان زیــادی افزایــش مــی دهــد، و 
Ω/ حــدود% 3/5 وزنــی  اســت بــه کمتــر از MLG وقتــی مقــدار MLG/PVC رســانایی الکتریکــی ســطح کامپوزیــت

square 108*3 مــی رســد و الزامــات آنتــی اســتاتیک بــرای فیلــم هــای پــی وی ســی آنتــی اســتاتیک تجــاری بــرآورده 
مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر، کامپوزیــت MLG/PVC مــدول کششــی و دمــای انتقــال شیشــه ای باالتــری نســبت بــه 
MLG/ و ســازگاری خــوب بین اجــزای کامپوزیــت MLG خالــص ارائــه مــی دهــد، کــه مربــوط بــه مورفولــوژی PVC

 MLG/PVC مــی باشــد. عملکــرد خــوب آنتــی اســتاتیک و خصوصیــات مکانیکــی بــاال باعث شــده کامپوزیــت PVC
پتانســیل خوبــی بــه منظــور اســتفاده بــه عنــوان مــواد آنتــی اســتاتیک در همــه ی زمینــه هــا داشــته باشــد. 

چکیـــده مترجم
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ــت  ــه عل ــی ب ــی کم ــانایی الکتریک ــی رس ــور کل ــه ط ــه CB ب ــی ک حال
میکــرو ســاختار آمــورف ذاتــی آن دارد. در ایــن مــورد، افــزودن بــاالی 
ــول  ــل قب ــی اســتاتیک قاب ــه خــواص آنت ــرای رســیدن ب CB % ۲5wt ب
بــرای کامپوزیــت CB/PVC مــورد نیــاز اســت، امــا اســتحکام مکانیکی 

ــر مــی شــود.  ــت CB/PVC کمت ــد کامپوزی و عملکــرد فرآین

اخیــرا، مــواد نانــو کربــن مثــل نانــو تیــوب کربــن )CNT( تنهــا بــا مقــدار 
ــت  ــزرگ و هدای ــاد ب ــبت ابع ــل نس ــه دلی CNT ب  )0/1% wt(  ــی کم
 PVC رســانایی الکتریکــی کامپوزیــت CNT الکتریکــی ذاتــی بــاالی
ــع یکنواخــت ذرات  ــن حــال مشــکل توزی ــا ای ــد. ب ــش مــی ده را افزای
CNT وجــود دارد. گرافــن بــه عنــوان یــک فیلــر رســانا، باعــث بهبــود 
ــی و  ــانایی حرارت ــدول، رس ــش م ــه، افزای ــواص از جمل ــاده خ ــوق الع ف
ــدازه جانبــی  ــه دلیــل ان ــاال مــی گــردد. همچنیــن گرافــن ب الکتریکــی ب
ــس  ــانتر در ماتری ــه CNT آس ــبت ب ــی، نس ــاختار دو وجه ــزرگ و س ب
پلیمــری پخــش مــی شــود. اخیــرا از گرافــن بــه عنــوان یــک فیلــر رســانا 
بــرای بهبــود رســانایی الکتریکــی در بســیاری از مقــاالت گــزارش شــده 
کامپوزیتــی  هــای  فیلــم  همکارانــش  و   Vadukumpully اســت. 
گرافــن/PVC بــا اســتفاده از روش آمیــزه محلولــی تهیــه کردنــد، و آنهــا 
گــزارش کردنــد کــه وجــود ۲% وزنــی گرافــن در کامپوزیــت گرافــن/

PVC باعــث بهبــود قابــل توجهــی تــا 58% در مــدول یانــگ و کاهــش 
آســتانه نفــوذ الکتریکــی تــا 0/6% حجمــی مــی شــود.  Pham و 
ــه بــه روش  ــا شــبکه جداگان همکارانــش کامپوزیــت pvc /گرافــن را ب
پــرس داغ آمــاده کردنــد و ایــن نانــو کامپوزیــت هــا آســتانه نفــوذی بــه 
کمــی 0/4% وزنــی نشــان داد. Dang و همکارانــش کامپوزیــت هــای 
گرافــن/pvc رابــا آســتانه نفــوذ 0/3% وزنــی  بــا اســتفاده از تکنولــوژی 

التکــس ســاختند.

   Ma و همکارانــش بهبــود قابــل توجهــی در رســانایی الکتریکــی 
پلــی آنیلیــن را   بــا  کامپوزیــت گرافــن/PVC پوشــش داده شــده 
گــزارش دادنــد و  Joshi  و همکارانــش متوجــه شــدند کــه کامپوزیــت 
گرافــن/PVC خــواص دی الکتریــک باالیــی را نشــان مــی دهــد. ایــن 
گــزارش هــا نشــان مــی دهــد کــه گرافــن مــی توانــد به عنــوان یــک فیلر 
رســانا بــه منظــور بهبــود رســانایی الکتریکــی مــواد PVC عمــل  کنــد. 
بــا ایــن حــال، الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام کامپوزیــت هــای گرافــن/
ــی  ــی، پراکندگ ــای آل ــای حالل-ه ــتفاده از روش ه ــا اس ــاال ب PVC ب
ــا  ــی آنه ــکل اصل ــه مش ــدند ک ــه ش ــالل تهی ــر ح ــونیک و تبخی اولتراس
هزینــه هــای بــاال و آلودگــی محیــط زیســت مــی باشــد. عــالوه برایــن، 
ــاد نانوکامپوزیــت بســیار مشــکل  ــرای تولیــد مقادیــر زی ــی ب روش حالل
اســت. در مقابــل، روش اختــالط مــذاب یــک روش معمــول بــرای تهیــه 
مــواد کامپوزیتــی ترموپالســتیک در مقیــاس زیــاد اســت. بدیهــی اســت، 
بــا پیشــرفت تولیــد گرافــن چنــد الیــه بــا کیفیــت بــاال و قیمــت پاییــن، 
ــه  ــاال و ب ــی ب ــا کارای ــن/PVC ب ــت گراف ــاده ســازی کامپوزی نحــوه آم
صــورت ســاده، یــک موضــوع حیاتــی خواهــد شــد. تــا آنجــا کــه مــا می 

دانیــم، تهیــه فیلــم هــای PVC آنتــی اســتاتیک شــامل گرافــن چنــد الیه 
تجــاری بــا اســتفاده از روش اختــالط مــذاب هنــوز گزارش نشــده اســت.     

ــرای  ــر رســانا ب ــوان فیل ــه عن ــه اســتفاده از MLG ب ــن مطالع هــدف از ای
ــت MLG/PVC اســت. خــواص  ــود رســانایی الکتریکــی کامپوزی بهب
ــی  ــه صــورت جزئ الکتریکــی و مکانیکــی کامپوزیــت MLG/PVC ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت. وجــود گرافــن رســانایی الکتریکــی، مــدول 
ــل  ــورت قاب ــه ص ــت را ب ــه ای کامپوزی ــال شیش ــای انتق ــی و دم کشش
ــه پخــش خــوب، رســانایی  ــا ب توجهــی افزایــش مــی دهــد، کــه عمدت
 PVC و MLG و ســازگاری خــوب بیــن MLG الکتریکــی عالــی

نســبت داده مــی شــود. 

آزمایش: 
مواد:

 Sichuan ــرکت ــه از ش ــاری MLG ک ــه تج ــد الی ــن چن ــودر گراف پ
Jinu  چیــن تهیــه شــده اســت. تعــداد الیــه هــای MLG مــورد اســتفاده 
ــت و  ــر( اس ــدود 1-3 نانومت ــت ح ــی )ضخام ــه گرافیت ــر از 10 الی کمت
 MLG ــودر ــت. پ ــر اس ــی 10-15 میکرومت ــه بزرگ ــی آن ب ــدازه جانب ان
ــانایی  ــری دارد و رس ــای کمت ــص ه ــاال و نق ــاختاری ب ــی س یکپارچگ
الکتریکــی آن بــه بزرگــی S/cm 700 اســت. پــودر PVC و اســتابالیزر 
 DOP چیــن خریــداری شــد. نــرم کننــده Sichuan Jinu از شــرکت

ــه شــد.  از شــرکت شــیمیایی Sino-pharm تهی

:MLG/PVC تهیه فیلم کامپوزیتی
پــودر PVC و DOP )بــا نســبت وزنــی1:۲(   در دمــای اتــاق بــا ســرعت 
ــاعت در آون  ــدت 1 س ــه م ــده و ب ــوط ش ــم مخل ــا ه ــر ب ــاالی میکس ب
ــود.  ــی ش ــته م ــه داش ــانتیگراد نگ ــه س ــای 80 درج ــن در دم ــک ک خش
ــده و  ــب ش ــودر MLG  ترکی ــتابالیزر و پ ــا اس ــده ب ــه ش ــوط تهی مخل
ســپس تــا دمــای 170 درجــه ســانتیگراد گــرم و فشــرده شــده و در نهایــت 
فیلــم کامپوزیتــی MLG/PVC نازکــی بــه وســیله دو رول غلتــک تهیــه 
مــی شــود. فیلــم هــای کامپوزیتــی MLG/PVC بــا مقادیــر مختلفــی از 
ــا شــرایط فرآینــدی یکســان  wt 4/5 ،3/5 ،۲/5 ،1/0 ،0/5 ،0 MLG% ب

تهیــه شــدند. 

مقاله علمی
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خصوصیات الکتریکی و مکانیکی فیلم های پی وی سی آنتی استاتیک حاوی گرافن چند الیه

مشخصه ها:
ــتفاده از  ــا اس ــرف ب ــورد مص ــوژی MLG م ــاختار و مورفول ــرو س میک
 )SEM, NavoSEM430،  FEI( میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
MLG/ مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ســطح شکســت کامپوزیــت

ــد.  ــاهده ش ــتفاده از SEM مش ــا اس PVC ب

مقاومــت الکتریکــی نانوکامپوزیــت بــا اســتفاده از مقاومــت ســنج 
شــد.  اندازه-گیــری  ا   )6517B, Keithley Instrument Inc(ا
بــا   MLG/PVC کامپوزیتــی  هــای  فیلــم  کششــی  خصوصیــات 
 50KG,-type WSM( یــک دســتگاه کششــی تــک جهتــه مــدل
Changchun Intelligent Equipment Co., Ltd(  با ســرعت 
ــد.  ــام ش ــتاندارد ASTM D882-10 انج ــاس اس 5mm/min و براس

ــا اســتفاده از دســتگاه گرماســنجی  ــو کامپوزیــت ب خــواص حرارتــی نان
ــتگاه  DSC(  دس ،STA 449، Netszsch( ــدل ــی م ــی تفاضل روبش
مکانیکــی دینامیکــی مــدل )TA Instrument،DMA Q800(  بــرای 
انــدازه گیــری مــدول ذخیــره، مــدول  از دســت رفتــه و فاکتــور از دســت 
رفتــه )tanδ(  از فیلــم هــای کامپوزیتــی MLG/PVC در یــک حالــت 
کششــی و ســرعت حــرارت  C/min°3 از50- تــا 100 درجه ســانتیگراد 
دراتمســفر اســتفاده شــد و تاثیــر MLG روی رفتــار مکانیکــی دینامیکــی 

و دمــای انتقــال شیشــه ای نانوکامپوزیــت هــا بررســی مــی شــود. 

بحث و نتایج: 
MLG/PVC میکروساختار فیلم کامپوزیتی

 شــکل 1 میکــرو ســاختار پــودر MLG و کامپوزیــت MLG/PVC را 
نشــان می دهد. تصویر SEM شــکل a.1 مورفولوژی انباشــته MLG را 
بــه صــورت واضــح نشــان مــی دهــد کــه کامــال متفــاوت از مورفولــوژی 

صفحــه ای دوبعــدی گرافــن اســت. مورفولــوژی انباشــته MLG اساســا 
بــه انعطــاف پذیــری بــاالی MLG نســبت داده مــی شــود کــه بــه دلیــل 
انــدازه جانبــی بــزرگ، ضخامــت کــم و نســبت ابعــادی بــاالی 1000 می 
باشــد. در مقایســه بــا ســطوح شکســت صــاف PVC خالــص نشــان داده 
شــده در شــکل b.1، همــه ی کامپوزیــت هــای گرافــن/PVC ســطوح 
شکســت زبــر و ناهمــوار را نشــان مــی دهــد، بــه ایــن معنــی کــه وجــود 
MLG مــی توانــد چقرمگــی شکســت نانوکامپوزیــت را افزایــش دهــد. 
کامپوزیــت MLG/PVC دارای فصــل مشــترک بیشــتر و انعطــاف 
ــطح  ــل س ــه دلی ــه ب ــت، ک ــص اس ــه PVC خال ــبت ب ــری باالترنس پذی
تمــاس بزرگتــر و انعطــاف پذیــری بــاالی MLG می-باشــد، در نتیجــه 
باعــث اتــالف انــرژی بــاال و چقرمگــی شکســت بــاالی نانوکامپوزیــت 
 SEM ــر ــر، از تصاوی ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی ش ــت م ــول شکس در ط
  )c-g 1 ــکل ــده )ش ــته ش ــی MLG/PVC شکس ــای کامپوزیت ــم ه فیل
ــی  ــس PVC حت ــتگی ذرات MLG را در ماتری ــم انباش ــی توانی ــا نم م
در مقادیــر بــاالی MLG تــا% wt 4/5 بــه صــورت واضــح پیــدا کنیــم، 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه MLG بــا اســتفاده از روش اختــالط مــذاب بــه 
ــی در ماتریــس PVC پخــش مــی شــود. پراکندگــی یکنواخــت  راحت
MLG بــه طــور عمــده بــه انــدازه جانبــی بــزرگ و مورفولــوژی انباشــته 
آن برمــی گــردد، و نشــان مــی دهــد کــه بهتــر از ذرات کربــن نانوتیــوب 
 ،DOP در فــاز ماتریــس پخــش مــی شــود. از طرفــی وجــود نــرم کننــده
ــش  ــه پخ ــن DOP، MLG و  PVC ب ــوب بی ــازگاری خ ــل س ــه دلی ب
یکنواخــت MLG در ماتریــس PVC کمــک مــی کنــد. در ایــن مطالعه 
ــل توجهــی در خــواص  ــود قاب ــالط یکنواخــت MLG موجــب بهب اخت
MLG/ مکانیکــی و رســانایی الکتریکــی بــاالی فیلــم هــای کامپوزیتــی

PVC شــد. 

شــکل 1: تصاویــر SEM از )MLG )a اســتفاده شــده و ســطح شکســت فیلــم هــای کامپوزیــت MLG/PVC حــاوی مقادیــر مختلــف از 
.wt% 4/5 )g( ،3/5 )f( ،۲/5 )e(  ،1/0 )d(0/5 )c(،0 )b( MLG
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مقاله علمی

MLG/ رسانایی الکتریکی کامپوزیت
PVC

ــه  ــتMLG/PVC  ب ــی کامپوزی ــت الکتریک ــکل ۲ مقاوم ش
ــت  ــد. مقاوم ــی ده ــان م ــدار MLG نش ــی از مق ــورت تابع ص
 MLG زمانــی کــه میــزان MLG/PVC الکتریکــی کامپوزیــت
ــد.  ــه کاهــش شــدید مــی کن ــه% 3/5wt مــی رســد شــروع ب ب
MLG/ ــت ــرای کامپوزی ــوذ ب ــتانه نف ــه آس ــی ک ــن معن ــه ای ب

3/5wt % PVC   مــی باشــد. زمانــی کــه مقــدار MLG کمتــر 
از آســتانه نفــوذ اســت، کامپوزیــت MLG/PVC مقاومــت 
ــش  ــس پخ ــی در ماتری ــه خوب ــرا ب ــی دارد زی ــی باالی الکتریک
شــده و نمــی توانــد مســیرهای هدایــت کننــده را در ایــن مقــدار 
wt % بیشــتراز MLG ایجــاد کنــد. وقتــی میــزان MLG پاییــن

3/5 مــی شــود،  MLG هــا شــروع بــه تمــاس بــا هــم مــی کننــد 
ــد،  و  ــس تشــکیل مــی دهن ــاز ماتری ــانا در ف ــک مســیر رس و ی
کاهــش قابــل توجهــی در مقاومــت الکتریکــی کامپوزیــت 
MLG/PVC نشــان مــی دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا 
کامپوزیــت هــای بــا مقاومــت الکتریکی ســطح کمتــر از108*3 
اهم/مربــع بــرای فیلــم هــای PVC آنتــی اســتاتیک تجــاری در 
کاربردهــای عملــی مــورد نیــاز اســت. در ایــن مطالعــه، رســانایی 
ســطح کامپوزیــت MLG/PVC حــاوی % MLG  3/5wt که 
 a.۲ هدایــت ســطح بــه اندازه107اهم/مربــع اســت کــه در شــکل
نشــان داده شــده اســت و نشــان دهنــده این اســت کــه MLG می 
توانــد بــه عنــوان فیلــر رســانا بــرای دســتیابی بــه عملکــرد آنتــی 
ــد. در مقایســه  اســتاتیک مناســب کامپوزیــت PVC دســت یاب
ــاوی CB و  ــاری ح ــتاتیک تج ــی اس ــای PVC آنت ــم ه ــا فیل ب
عامــل آنتــی اســتاتیک، کامپوزیــت MLG/PVC دارای یــک 
ســری مزایــا از جملــه رســانایی الکتریکــی باالتــر، افــزودن فیلــر 
رســانا کمتــر، و بــه خصــوص پایــداری بهتــر بــه منظــور تغییــر در 
 ،MLG رطوبــت محیــط زیســت بــه دلیل رســانایی ذاتــی بــاالی

انــدازه جانبــی بــزرگ و نســبت ابعــادی بــاالی MLG اســتفاده 
ــتفاده  ــورد اس ــر م ــل فیل ــوذ، حداق ــتانه نف ــد. آس ــی باش ــده م ش
بــرای تشــکیل یــک مســیر رســانا از طریــق ماتریــس کــه یکــی از 
شــاخصه هــای مهــم ارزیابــی کامپوزیــت هــای رســانا می باشــد، 
بــه صــورت مســتقیم رســانایی الکتریکــی کامپوزیــت، کارایــی 
انتقــال الکتــرون از طریــق ماتریــس و حتــی هزینــه محصــوالت 
آنتــی اســتاتیک را تغییــر مــی دهــد. در ایــن مطالعــه آســتانه نفوذ 
%۲/۲6حجمــی( (  3/5%wt  MLG/PVC هــای  کامپوزیــت 

اســت، باالتــر از مقــدار پیــش بینــی %0/47 حجمــی بــرای 
کامپوزیــت گرافن/پلیمــر شــامل گرافــن بــا نســبت ابعــادی 100 
MLG/ اســت. در ایــن مطالعــه رســانایی الکتریکــی کامپوزیــت

PVC بــا کامپوزیــت هــای پرشــده بــا دیگر فیلرها مقایســه شــد. 
در مطالعــات انجــام شــده گــزارش شــده اســت کــه کامپوزیــت 
از کامپوزیــت  باالتــری  الکتریکــی  MLG/PVC رســانایی 
ــر را دارد،  ــان از ذرات فیل ــدار یکس ــک مق PANI/PVC در ی
کــه اساســا بــه دلیــل رســانایی ذاتــی MLG اســتفاده شــده اســت. 
ــت  ــرای % 3/5wtکامپوزی ــوذ ب ــتانه نف ــر، آس ــارت دیگ ــه عب ب
ــن/ ــای نانوکرب ــت ه ــر کامپوزی ــر از دیگ MLG/PVC باالت
 PVC ۲ بــرای کامپوزیــتwt% ،اســت، بــرای مثــال PVC
CNT/ 0/1 بــرای کامپوزیــتwt % ،پرشــده بــا گرافــن اکســاید
PVC و %0/6vol  بــرای کامپوزیــت گرافــن/PVC تهیه شــده 
 CNT/PVC 0/06 بــرای%vol ،بــه روش محلولــی مــی باشــد
ــدا  ــبکه ج ــا ش ــن/ PVC ب ــت گراف ــرای کامپوزی و wt%0/4 ب
شــده، و wt%0/3 بــرای کامپوزیــت گرافــن/PVC کاهش یافته 
ــن  ــوژی التکــس مــی باشــد. در ای ــه روش تکنول ــه شــده ب تهی
مــورد، متوجــه شــدند کــه آســتانه نفــوذ نانوکامپوزیت به شــدت 
ــد دارد.  ــانا و روش فرآین ــده رس ــوع ذرات پرکنن ــه ن ــته ب وابس
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خصوصیات الکتریکی و مکانیکی فیلم های پی وی سی آنتی استاتیک حاوی گرافن چند الیه

 a 3 مــی باشــد. همانطــور کــه شــکل MLG/PVC اجــزای کامپوزیــت
ــت MLG/PVC مــدول کششــی  وb  نشــان داده شــده اســت، کامپوزی
باالتــری از PVC خالــص را نشــان مــی دهــد. مــدول کششــی کامپوزیت 
13/5 اســت،  MPa بــه میــزان MLG  5wt%حــاوی MLG/PVC
5/5 اســت  MPa خالــص کــه PVC کــه در مقایســه بــا مــدول کششــی
145% افزایــش داشــته اســت. تقویــت مکانیکــی قابــل توجــه کامپوزیــت 
PVC/گرافــن بــه شــدت وابســته بــه مــدول بــاالی گرافــن و برهمکنــش 

.MLG/PVC حجمی کامپوزیت )b( ،سطحی )a( شکل ۲: مقاومت الکتریکی

در ایــن مطالعــه، آســتانه نفــوذ بــاالی کامپوزیــت MLG/PVC عمدتــا 
بــه ایــن ســه دلیــل ذکــر شــده اســت. )1( پخــش ذرات MLG. در ایــن 
ــه  ــذاب تهی ــالط م ــه روش اخت ــت MLG/PVC  کــه ب ــروژه کامپوزی پ
ــه  ــری نســبت ب ــوذ باالت ــتانه نف ــن و آس ــانایی الکتریکــی پایی ــدند، رس ش
کامپوزیــت هــای پرشــده بــا گرافــن و CNT تهیه شــده بــه روش محلولی 
یــا تکنولــوژی التکــس بــا شــبکه مجــزا ارائــه مــی دهنــد. پذیرفتــه شــده 
اســت کــه میــزان پخــش گرافــن در یــک پلیمــر مــذاب بــا ویســکوزیته 
ــن  ــکوزیته پایی ــا ویس ــی ب ــر محلول ــش در پلیم ــر از پخ ــی کمت ــاال خیل ب
ــت MLG/PVC در  ــی از کامپوزی ــوذ باالی اســت، در نتیجــه آســتانه نف
شــکل ۲ قابــل مشــاهده اســت. )۲( مورفولــوژی انباشــته MLG موجــود 
در ماتریــس PVC. همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد پــودر گرافــن دارای 
مورفولــوژی تجمعــی اســت کــه دارای انــدازه جانبــی بــزرگ، ضخامــت 
ــه MLG اســتفاده شــده اســت.   کــم و نســبت ابعــادی باالتــری نســبت ب
ــاف  ــذاب ص ــالط م ــد اخت ــد در فرآین ــی توان ــی نم ــن تجمع ــن گراف ای
ــر  ــای چگالت ــه پودره ــی ب ــروی برش ــق نی ــوان از طری ــی میت ــود، و حت ش
ــن  ــر رســید. کاهــش شــدید نســبت ابعــاد، از ورق هــای گراف و کوچکت

ــرده،  ــن فش ــه گراف ــی ب ــی، حت ــن تجمع ــای گراف ــه پودره ــه ای ب صفح
احتمــال تشــکیل مســیر رســانا در میــزان کــم گرافــن را کاهــش میدهــد، 
در نتیجــه باعــث کاهــش آســتانه نفــوذ کامپوزیــت MLG/PVC نســبت 
 .MLG ــطح ــود روی س ــود. )DOP )3 موج ــری آن میش ــدار نظ ــه مق ب
بــرای رســیدن بــه انعطــاف پذیــری فیلمهــای PVC، نــرم کننــده بــا وزن 
ــه  ــور اینک ــه منظ ــود ب ــه میش ــس PVC اضاف ــه ماتری ــن ب ــی پایی مولکول
برهمکنــش بیــن زنجیرهــای PVC ضعیــف شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه DOP غیرقطبــی بــه دلیــل کشــش ســطحی مشــابه و انــرژی ســطحی 
 DOP ،پاییــن دارای ســازگاری خــوب بــا گرافــن اســت. در ایــن مــورد
بــه راحتــی روی ســطح MLG جــذب میشــود، در نتیجــه باعــث افزایــش 
ــده و  ــن DOP و MLG ش ــی بی ــت تماس ــه ای در مقاوم ــل مالحظ قاب
 MLG باعــث کاهــش قابــل توجهــی در رســانایی الکتریکی شــبکه هــای
میشــود. بنابرایــن، در ایــن مطالعــه، آســتانه نفــوذ بــاالی کامپوزیــت 
 ،PVC در مــذاب MLG ارتبــاط نزدیکــی بــا پخــش کــم MLG/PVC
مورفولــوژی تجمعــی MLG، و جــذب DOP روی ســطح MLG  دارد.

MLG/PVC خصوصیات کششی فیلم کامپوزیتی
شــکل 3 رفتــار کششــی فیلــم هــای کامپوزیتــی MLG/PVC را نشــان 
ــای MLG/PVC دارای  ــت ه ــه کامپوزی ــت ک ــح اس ــد. واض ــی ده م
مــدول کششــی باالتــر، اســتحکام کششــی پاییــن تــر، و ازدیــاد طــول در 
نقطــه پارگــی پاییــن تــر در مقایســه بــا PVC خالــص را نشــان مــی دهــد. 
ــه میــزان زیــادی مــدول کششــی را افزایــش  وجــود MLG مــی توانــد ب
دهــد، امــا از طرفــی باعــث کاهــش چقرمگــی کششــی کامپوزیــت 
MLG/ مــی شــود. تقویــت مکانیکــی کامپوزیــت هــای MLG/PVC

PVC بــه شــدت مرتبــط بــا خــواص مکانیکــی MLG و برهمکنــش بیــن 
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ــاالت  ــترده ای در مق ــورت گس ــه ص ــه ب ــن و PVC ک ــن گراف ــوی بی ق
 MLG ــل ذکــر در مــورد ــه قاب ــه آن اشــاره شــده اســت. نکت مختلــف ب
ــد  ــه ای مانن ــورت ذرات خوش ــه ص ــود MLG ب ــه،   وج ــت ک ــن اس ای
ــدول  ــه م ــبت ب ــری نس ــیار پایینت ــدول بس ــس PVC، م ــر ماتری در سراس
ــه عبــارت  ــرای گرافــن صفحــه ای نشــان مــی دهــد. ب تئــوری TPa1 ب
دیگــر، در ایــن مطالعــه، اتصــال قــوی بیــن پیوندهــای PVC و MLG بــه 
دلیــل کاهــش گــروه هــای عاملــی MLG اســتفاده شــده بــا یکپارچگــی 
ســاختاری بــاال و نقــص کمتــر نمیتوانــد تشــکیل شــود. همانطــور کــه در 
ــف  ــترک ضعی ــل مش ــم فص ــی رغ ــت، عل ــخص اس ــکل a 3 و b مش ش
MLG/ مچالــه شــده، کامپوزیــت MLG و مــدول پاییــن MLG/PVC

PVC اســتحکام کششــی و مــدول کششــی باالیــی را نشــان مــی دهــد. 
ــه  ــا ب ــت MLG/PVC اساس ــی از کامپوزی ــل توجه ــت قاب ــن تقوی چنی
 DOP نــرم کننــده  MLG،PVC و  بیــن  دلیــل ســازگاری خــوب 
ــتفاده  ــورد اس ــد، MLG م ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک ــد. همانط ــی باش م
ــاال و نقــص هــای کمتــر ســازگاری بهتــری  ــا یکپارچگــی ســاختاری ب ب
نســبت بــه گرافــن عامــل دار شــده  بــا DOP دارد، و در نتیجــه مولکــول 
هــای DOP بــه ســطح MLG جــذب مــی شــود. در ایــن مطالعــه، مقــدار 
 MLG اضافــه شــده ثابــت اســت، و بــا افزایــش بارگــذاری مقــدار DOP
DOP ،  بیشــتری روی ســطح MLG جــذب مــی شــود، در حالــی کــه 
نــرم کننــده کمتــری زنجیــره هــای pvc  را تــرک مــی کنــد. در نتیجــه، 
برهمکنــش هــای بیــن زنجیرهــای PVC تــا حــد زیــادی افزایــش یافتــه  

ــاالی  ــر ب ــت MLG/PVC در مقادی ــاالی کامپوزی ــدول ب ــه م ــر ب منج
MLG  مــی شــود ، کــه در شــکل 3b نشــان داده شــده اســت. در شــکل 
ــد  ــی توان ــت MLG/PVC م ــود MLG  در کامپوزی ــه وج c 3 و d ک
اســتحکام کششــی و ازدیــاد طــول در نقطــه پارگــی را کاهــش دهــد کــه 
ــه مــدول پاییــن MLG مچالــه شــده، برهمکنــش ضعیــف بیــن  وابســته ب
MLG و PVC، و جــذب بــاالی DOP روی ســطح MLG مــی باشــد. 
بــرای فیلــم هــای پایــه PVC انعطــاف پذیــر، اســتحکام کششــی و ازدیــاد 
طــول تــا پارگــی در رابطــه بــا حرکــت و جهــت گیــری زنجیرهــای پــی 
ــده  ــال ش ــه اعم ــک جهت ــی ت ــروی کشش ــت نی ــه تح ــت ک ــی اس وی س
اســت. در ایــن مطالعــه، وجــود MLG تــا حــد زیــادی مانــع از حرکــت 
 MLG روی ســطح DOP ــاالی ــل جــذب ب ــه دلی زنجیرهــای .PVC ب
مــی شــود، در نتیجــه توانایــی جهــت گیــری تحــت نیروهــای اعمال شــده 
 PVC و MLG را کاهــش مــی دهــدو متعاقبــا برهمکنــش ضعیــف بیــن
ــن، وجــود  باعــث ضعــف در اســتحکام کششــی مــی شــود. عــالوه برای
MLG بــا درصــد بــاال مــی توانــد باعــث ایجــاد نقــص هــای ســاختاری 
در نانــو کامپوزیــت شــود، درنتیجــه کاهــش اســتحکام کششــی و کاهــش 
ــه  ــور ک ــت، همانط ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب ــول در پارگ ــاد ط ازدی
ــه،  ــن مطالع ــن، در ای ــت. بنابرای ــده اس ــان داده ش ــکل c 3 و d نش در ش
ــا مــدول  خــواص کششــی کامپوزیــت MLG/PVC ارتبــاط نزدیــک ب
پاییــن MLGمچالــه، فصــل مشــترک ضعیــف بیــن پیوندهــای MLG و 

ــطح MLG دارد.       ــاالی DOP روی س ــذب ب PVC و ج

.MLG/PVC ازدیاد طول در پارگی کامپوزیت )d( ،استحکام کششی )c( ،مدول کششی )b( ،نمودار تنش-کرنش )a( شکل 3: خصوصیات کششی
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خصوصیات الکتریکی و مکانیکی فیلم های پی وی سی آنتی استاتیک حاوی گرافن چند الیه

 MLG/PVC پایداری حرارتی کامپوزیت

خصوصیــات حرارتــی کامپوزیــت MLG/PVC بــه منظــور بررســی 
تاثیــر MLG روی پایــداری حرارتــی PVC انــدازه گیــری شــد. 
نمودارهــای DSC کامپوزیــت MLG/PVC در شــکل 4 نشــان 
داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای همــه 
نانوکامپوزیــت هــای گرافــن/PVC دو مرحلــه تجزیــه وجــود دارد: 
ابتــدا تجزیــه در محــدوده دمایــی ۲50-360 درجــه ســانتی گــراد اتفاق 
مــی افتــد، کــه مربوط بــه از دســت دادن HCl از زنجیره PVC اســت. 
مرحلــه دوم تجزیــه در محــدود دمایــی 4۲0-550 درجــه ســانتی گــراد 
ــی ان اتفــاق  ــی پل ــره اصل ــی  زنجی اســت، کــه در آن تخریــب حرارت
مــی افتــد و همیــن امــر منجــر بــه از دســت دادن مقــدار زیــادی از جــرم 
مــی شــود. در شــکل 4 بــه وضــوح دیــده مــی شــود کــه بــرای همــه 
 PVC ــه ی کامپوزیــت هــای MLG/PVC دمــای تجزیــه نســبت ب
خالــص در دماهــای پاییــن تــر دیــده می شــود، کــه وجــود MLG می 
 MLG/PVC ــداری حرارتــی کامپوزیــت ــادی پای ــا حــد زی ــد ت توان
 MLG/PVC را کاهــش دهــد. پایــداری حرارتــی پاییــن کامپوزیــت
ــن MLG وPVC نســبت داده  ــه فصــل مشــترک ضعیــف بی اساســا ب
ــاال ذکــر شــد، نبــود  مــی شــود. از طــرف دیگــر، همانطــور کــه در ب
فصــل مشــترک قــوی در کامپوزیــت MLG/PVC بــه دلیــل گــروه 
ــود  ــن وج ــطح MLG، و همچنی ــود روی س ــم موج ــی ک ــای عامل ه
ــت MLG/PVC را  ــی کامپوزی ــداری حرارت ــد پای MLG نمــی توان
ــن  ــوب بی ــازگاری خ ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــود ده ــی بهب ــه خوب ب
MLG، DOP و PVC نقــش مهمــی در جــذب اتــم Cl و ضعیــف 
شــدن بانــد C-Cl در PVC دارد، در نتیجــه تخریــب کامپوزیــت 
ــن،  ــالوه برای ــد. ع ــی افت ــاق م ــری اتف ــای کمت MLG/PVC در دم
 MLG/PVC در ایــن مطالعــه، پایــداری حرارتــی پاییــن کامپوزیــت
اساســا بــه فصــل مشــترک ضعیــف و ســازگاری خــوب بیــن MLG و 

شکل 4: نمودار DSC کامپوزیت PVC.MLG/PVC نســبت داده مــی شــود. 

  MLG/PVC رفتار مکانیکی دینامیکی کامپوزیت

ــی و  ــواص مکانیک ــی خ ــور بررس ــه منظ ــی ب ــی دینامیک ــز مکانیک آنالی
ــار مکانیکــی  ــت MLG/PVC، و رفت ــال شیشــه ای کامپوزی ــای انتق دم
دینامیکــی نانوکامپوزیــت در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت. از شــکل 
 MLG/PVC ــای ــت ه ــام کامپوزی ــه تم ــت ک ــوان دریاف ــی ت a.5  م
ــره ســازی باالتــری را نشــان مــی  ــه PVC خالــص مــدول ذخی نســبت ب
دهــد، ایــن نتیجــه بیانگــر ایــن اســت کــه وجــود MLG مــی توانــد ســفتی 
نانوکامپوزیــت را تــا حــد زیــادی افزایــش دهــد، کــه ســازگار بــا مــدول 
کششــی بــاالی نانوکامپوزیــت نشــان داده شــده در شــکل b 3 مــی باشــد. 

همچنیــن، مــدول اتــالف و tanδ کامپوزیــت MLG/PVC نشــان داده 
شــده در شــکل b 5 و  c بــه ترتیــب نمایانگــر اتــالف انــرژی و ویژگــی 
هــای میرایــی نانوکامپوزیــت تحــت تغییــر شــکل هــای ســیکلی، بــه طــور 
ــان  ــف نش ــای مختل ــای PVC را در دماه ــار زنجیره ــخ رفت ــتقیم پاس مس
مــی دهــد. بــه صــورت واضــح مشــخص اســت کــه همــه ی کامپوزیــت 
هــای MLG/PVC مــدول اتــالف باالتــر و tanδ بزرگتــری را نســبت 
ــرژی  ــه ایــن معنــی کــه اتــالف ان ــه PVC خالــص نشــان مــی دهــد، ب ب
باالتــر بــرای کامپوزیــت MLG/PVC تحــت تغییرشــکل هــای ســیکلی 
بــه دلیــل فصــل مشــترک بســیار بیشــتر و اصطــکاک داخلــی بیــن 
MLG و PVC موجــود در کامپوزیــت MLG/PVC از بیــن رفــت. 
ــکل 5  ــت MLG/PVC در ش ــه ای )Tg( کامپوزی ــال شیش ــای انتق دم
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d ترســیم شــده اســت. بــه صــورت واضــح مشــخص اســت کــه Tg در 
کامپوزیــت MLG/PVC بــه شــدت وابســته بــه مقــدار MLG دارد. در 
میــزان MLG کــم، کامپوزیــت MLG/PVC تقریبــا دارای Tg یکســان 
MLG- خالــص مــی باشــد، کــه بــه دلیــل برهمکنــش ضعیــف PVC بــا
PVC در مقادیــر کــم MLG مــی باشــد. وقتــی مقــدار MLG افزایــش 
مــی یابــد، مقــدار Tg کامپوزیــت MLG/PVC بــه ســرعت افزایــش می 
 MLG 3/5wt% حــاوی MLG/PVC در کامپوزیــت Tg یابــد. مقــدار
ــای  ــا PVC خالــص کــه دارای دم حــدود C °۲3/5 ، کــه در مقایســه ب

ــه اســت.  ــزان %147 افزایــش یافت ــه می انتقــال شیشــه ای C °9/5 اســت ب
ــذب DOP روی  ــه ج ــت MLG/PVC ب ــاالی Tg کامپوزی ــدار ب مق
ــر  ــای PVC در مقادی ــت زنجیره ــدن حرک ــدود ش ــطح MLG و مح س
ــه، وجــود  ــن مطالع ــن در ای ــاالی MLG نســبت داده مــی شــود. بنابرای ب
MLG مــی توانــد منجــر بــه افزایــش Tg کامپوزیــت MLG/PVC در 
ــاالی DOP روی  ــذب ب ــل ج ــه حاص ــود، ک ــاالی MLG ش ــر ب مقادی
MLG/ و ســازگاری خــوب بیــن اجــزای کامپوزیــت MLG ــطح س

PVC مــی باشــد.

MLG/PVC دمای انتقال شیشه ای کامپوزیت )d( tanδ، )c( ،مدول اتالف )b( ،مدول ذخیره )a( شکل 5: رفتار مکانیکی دینامیکی شامل

نـتیجه گـیری:

ــه شــدند، و رســانایی الکتریکــی، خــواص مکانیکــی،  ــه روش اختــالط مــذاب تهی ــی اســتاتیک ب ــم هــای کامپوزیــت MLG/PVC حــاوی آنت فیل
پایــداری حرارتــی کامپوزیــت MLG/PVC مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج نشــان مــی دهــد کــه در فیلــم هــای کامپوزیــت MLG/PVC شــامل 

MLG 3/5، رســانایی الکتریکــی کمتــر از  Ω/square 108*3 اســت. wt%
 PVC موجــود در ماتریــس MLG موفولــوژی ،MLG شــدیدا وابســته بــه رســانایی الکتریکــی ذاتــی MLG/PVC رســانایی الکتریکــی کامپوزیــت
و برهمکنــش بیــن MLG،DOP و PVC مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، وجــود MLG ، مــدول کششــی و Tg کامپوزیــت MLG/PVC را بهبــود 
ــه شــده  ــوژی مچال ــا مورفول مــی دهــد، امــا اســتحکام کششــی و پایــداری حرارتــی کامپوزیــت MLG/PVC را کاهــش مــی دهــد، کــه مرتبــط ب

MLG،  برهمکنــش ضعیــف بیــن MLG-PVC، و جــذب بــاالی DOP روی ســطح MLG اســت. 
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پیام تسلیت

تسلیت به همکار گرامی آقای مهندس منصور قدیمی

بــا کمــال تاثــر همــکار گرامــی جنــاب آقــای مهندس منصــور قدیمــی عضو هیئــت مدیــره انجمن 
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، بــه ســوگ پدر نشســتند.

انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، ضایعــه درگذشــت آقــای محمــود قدیمــی 
را خدمــت خانــدان مکــرم ایشــان و بــه ویــژه آقــای مهنــدس منصــور قدیمــی عضــو هیئــت مدیره 
انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی و مدیرعامل شــرکت نیک پلیمر کردســتان 

تســلیت عــرض مــی کند.
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پیام کنترل کیفیت
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هوشمندی رقابتی
  COMPETITIVE INTELLIGENCE=CI

پیام مدیریتی
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ــاوری و  ــرات فن ــن تغیی ــرعت گرفت ــاد، س ــدن اقتص ــی ش جهان
ــار بیشــتری را  ــده ســازمانها فش ــات باعــث گردی انفجــار اطالع
بــرای باقــی مانــدن در صحنــه رقابــت تحمــل کننــد. ازطــرف 
ــار گــذاردن  ــا دراختی ــاوری ارتباطــات و اطالعــات ب دیگــر فن
ــا  ــت ت ــته اس ــب گش ــری، موج ــب برت ــوع کس ــای متن راهه
ــه  ــود و ب ــی خ ــمندی رقابت ــطح هوش ــش س ــا افزای ــازمانها ب س

ــد. ــه کنن ــان غلب ــر رقیب ــات، ب ــتفاده از اطالع ــری و اس کارگی

 دکتــر بــــن گیــالد )BEN GILAD( اســتاد دانشــگاه و تئوری 
ــت:  ــته اس ــار داش ــی اظه ــمندی رقابت ــروف هوش ــرداز مع پ
ــرکت  ــک ش ــه ی ــت ک ــی اس ــی، کل دانش ــمندی رقابت هوش
ــار دارد و  ــد دراختی ــی کن ــت م ــه در آن رقاب ــی ک از محیط
حاصــل تجزیــه و تحلیــل ذرات بــی شــمار از اطالعاتــی اســت 
ــن  ــو ای ــد. در پرت ــی کن ــاران م ــرکت را بمب ــه ش ــه روزان ک
ــی  ــی و آت ــت فعل ــی از وضعی ــر کامل ــش اســت کــه تصوی دان
صحنــه رقــــــابت در پیــش روی مدیــران نقــش مــی بنــدد تا 

ــد.  ــم بگیرن ــر تصمی ــد بهت بتوانن

 دریافــت اطالعــات از محیــط بیرونــی کســب و کار زمانــی بــر موقعیــت رقابتــی شــرکت هــا اثــر گــذار اســت کــه 
یــک فرآینــد مســتمر بنــام هوشــمندی رقابتــی بــه جهــت جمــع آوری ، ذخیــره ســازی ، تجزیــه و تحلیــل و اشــاعه 
اطالعــات طراحــی نمایند.افزایــش هــوش رقابتــی موجــب مــی شــود ســازمان هــا اطالعــات محیــط اطــراف خــود 

را ســریع تــر و بــا دقــت بیشــتری تجزیــه و تحلیــل کننــد. 

ــا                          ــت آنه ــت و موفقی ــد و از شکس ــی کن ــریعتر درک م ــر و س ــا را بهت ــتراتژی رقب ــمند ، اس ــازمان هوش ــک س ی
ــا آگاهــی  ــا نظــارت نظــام منــد و ب مــی آمــوزد و ایــن امــکان را بــرای مدیــران ســازمان بوجــود مــی آورد تــا ب
ــای خــود اطالعــات بیشــتری  ــد از رقب ــد. هــر چــه شــرکت هــا بتوانن ــردی را اخــذ کنن بیشــتری تصمیمــات راهب
بدســت آورنــد احتمــال اینکــه اســتراتژی هــای اثربخــش و موفقیــت آمیــزی تدویــن و اجــرا کننــد بیشــتر اســت. 

در واقــع هــوش رقابتــی یــک دانــش تجــاری پویــا بــرای جمــع آوری تجزیــه و تحلیــل و مدیریــت اطالعــات و 
درک مفاهیــم رقابــت در اســتراتژی شــرکت بــه منظــور کســب  مزیــت رقابتــی اســت.

پیام مدیریتی
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ســازمانها نیــز هماننــد انســان درجــه ای از هوشــمندی را بــه نمایــش مــی گذارنــد. 
برخــی از ســازمانها بســیار کنــد ذهــن هســتند. آنهــا حتــی نمــی تواننــد ســیگنالهای 
ــن  ــه ای ــد و در پاســخ ب ــط خــود را تشــخیص دهن ــرات محی ــوی از تغیی بســیار ق
ــدون  ــد و ب ــی گیرن ــاد م ــی ی ــه آرام ــازمانها ب ــن س ــد. ای ــیار ناتوانن ــا بس محرکه

هیچگونــه درک و بینــش، اشــتباهات قبلــی خــود را تکــرار مــی کننــد. 

بــرای ایجــاد یــک ســازمان هوشــمند، تنهــا اســتخدام افــراد باهــوش و قــراردادن 
دفتــر مجلــل، شــبکه و رایانــه هــای قــوی در اختیــار ایشــان کافــی نیســت. 

ــتراک  ــه اش ــکاران، ب ــا هم ــاط ب ــراری ارتب ــب در برق ــوش اغل ــیار باه ــراد بس اف
گــذاردن دانــش و هماهنــگ ســاختن کار بــا دیگــران از توانایــی الزم برخــوردار 

نیســتند. 
هـــــر فــرد ممکــن اســت اشــتباه خاصــی را یــک بــار انجــام دهــد، اما اگر پرســنل 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار نکننــد ممکــن اســت همــان اشــتباه، دههــا بــار تکــرار 

شــود بــدون اینکــه بــه یادگیــری ســازمانی ختــم گــردد. 

ســازمانها مــی تواننــد در راه هوشــمندتر شــدن قــدم 
بردارند، کافیســت:

• آنچه را که موجب کند ذهنی سازمان می شود تشخیص داده و از میان بردارند .

• آنچه را که موجب هوشمندی سازمان می گردد مشخص و تقویت کنند .

• ساختارها و فرایندهای ضروری برای ارتقای هوشمندی سازمان را توسعه دهند. 

در زندگــی روزمــره، انســانهای باهــوش را از نوع صحبت کـــــــردن و عملشــان تشــخیص 
مــی دهیــم نــه الزامــاً بــه واســطه تسلطشــان درحــل معمــا و تســتهای تشــخیص بهــره هــوش، 

یــک انســان باهــوش دارای ســه ویژگــی اســت:

 

• توانایی اسـتثنایی در کسب اطالعات از محیط اطراف خود 

• توانایی استثنایی در پاسخ مناسب به این اطالعات 

• توانایی یادگیری سریع

هوشمندی رقابتی
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تشــکیل  اصلــی  اجــزای 
ــازمانی:  ــمندی س دهنده هوش

ــازمان،  ــمندی س ــی هوش ــگام ارزیاب هن
پنــج حــوزه را مــی توانیــم درنظــر 
بگیریــم کــه در تمــام مــوارد، اشــاره بــه 
ــای آن.  ــه اعض ــود و ن ــی ش ــازمان م س

ــد از:  ــوزه عبارتن ــج ح ــن پن ای

1.ادراک: باچــه مطلوبیتــی ســازمان 
اطالعــات مربــوط بــه خــود و محیــط 
اطرافــش را تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد؟ 

ــه ســازمان  ــری: چگون 3.یادگی
دانــش، قابلیتهــا و فرایندهــــــای موجــود 

خــود را توســعه و بهبــود مــی بخشــد؟ 

اطالعــات:  4.تبــادل 
چگونــه افــراد ســازمان بــه تبــادل دانــش 

و اطالعــات مــی پردازنــد؟ 

ــد  ــتدالل: تاچــه حــد فراین 5.اس
در  جمعــی  گیــری  تصمیــم  و  تفکــر 

ســازمان اثربخــش اســت؟ 

ســازمان  چگونــه  2.حافظــه: 
ــق ســودمند و  ــه طری ــات خــود را ب تجربی

ــد؟  ــی کن ــره م ــترس ذخی ــل دس قاب

مولفه های هوش رقابتی 
ــازار: ســعی ایــن هوشــمندی بــر نیازمنــدی هــای جــاری و  هوشــمندی ب
آینــده مشــتریان ، فرصــت هــای جدیــد و خالقانــه ی موجــود در بــازار را تقســیم 
ــدگان ،  ــن کنن ــتریان، تامی ــات مش ــمندی اطالع ــوع هوش ــن ن ــد. در ای ــی کن م

ــل مــی شــود.  ــه و تحلی ــدگان تجزی ــع کنن ــداران ، توزی خری

هوشــمندی رقبــا : تکامــل اســتراتژی رقابتــی طــی زمــان را بــا مشــاهده 
تغییــرات ســاختار رقبــا، جایگزینــی محصــوالت جدیــد و تــازه واردان بــه صنعــت 
بازنمایــی مــی کنــد و متمرکــز بــر  سیاســت هــای قیمــت گــذاری ، محصــوالت 

و توســعه رقبــا 

ــد و  ــا جدی ــوژی ه ــاوری: تکنول ــک و فن ــمندی تکنولوژی هوش
ــردی و حــق  ــادی و کارب ــه بنی ــا تحقیقــات پای ــد و ب ــی مــی کن موجــود را ارزیاب

ــر و کار دارد.  ــراع و ... س اخت

هوشــمندی اجتماعــی : شــامل قوانیــن ، مالیــات و امــور مالــی ، منابــع 
انســانی اســت و مســائل اجتماعــی و اقتصــادی 

مزایای هوشمندی رقابتی
• کشف مشتریان جدید 

•  پیش بینی محیط آینده بازار 
•  درک نقاط قوت  وضعف رقبا 

•  شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه حل 
•  توانمندی و استراتژی های بلندمدت رقبا 

•  افزایش درجه اطمینان از تصمیمات استراتژیک 
•  بهبود کیفیت محصوالت و خدمات در مقایسه با رقبا

پیام مدیریتی
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فرآیند هوش رقابتی 
ــت: دریافــت و مدیریــت اطالعــات فعالیتهــا و  ــزی و هدای ــه ری 1- برنام

مرتــب  ذخیــره ســازی اطالعــات 

2- جمع آوری اطالعات : 
منابــع اولیــه: مصاحبــه هــا بــا فروشــندگان ایجــاد ارتبــاط بــا کارشــناس هــای فــروش 

داخــل ســازمان 
منابع ثانویه : اینترنت، شبکه های اجتماعی ، روزنامه ، مجله و نمایشگاه 

•اطالعــات ســفید )اطالعــات قفــل شکســته(: ایــن اطالعــات عمومــاً در پایــگاه هــای 
عمومــی داده هــا، روزنامــه هــا، اینترنــت ونظایــر آن قابــل دسترســی اســت. 

• اطالعــات خاکســتری: اطالعــات خصوصی تــری کــه از نمایشــگاه هــای تجــاری 
جمــع آوری شــده و یــا از نشــریاتی کــه توســط رقیــب نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ بــه 
دســت مــی آیــد. یــک فروشــنده مــی توانــد بــا بازدیــد از شــرکت رقیــب اطالعاتی را 

دربــاره آن شــرکت بــه دســت آورد. 
• اطالعــات ســیاه: اطالعاتــی کــه بــه صــورت غیــر قانونــی جمــع آوری شــده اســت، 

نظیــر: گــوش کــردن از راه تلفــن و یــا هــک رایانــه ای. 

3- تجزیــه و تحلیــل: اطالعــات نــا مرتبــط و نــا معتبــر جداســازی مــی شــود 
و اطالعــات پــس از تجزیــه و تحلیــل بــر تولیــد هوشــمندی منجــر مــی شــود. 

ــه  ــار: اطالعــات پایــش شــده و تجزیــه و تحلیــل شــده ب ــع و انتش 4- توزی
مدیــران ســازمان منتقــل مــی گــردد. 

مدل رابطه مزیت رقابتی با هوشمندی رقابتی
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محصــوالت و خدمــات رقبــا، فنــاوری تولیــد و توانایــی تحقیــق و توســعه، »کاربــر آشــنا 
بــودن«)USER FRIENDLINESS( ، تنــوع محصــول و خدمــات، قیمــت تمــام شــده 
رقبــا، اثربخشــی ارزش افــزوده، تغییــر در کیفیــت کاال و خدمــات، توقــف تولیــد و یــا ارائــه 

خدمــت 

7- اطالعــات فــروش: اطالعــات ماهانــه فــروش رقبــا، سیســتم پــاداش پرســنل فــروش، 
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تغییــر در اســتراتژی هــای بازاریابــی، تاثیــر اســتراتژی هــای جدیــد بازاریابــی بــر فروش 
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نـتیـجه گیـری
 

ــود کــه از حــوزه فعالیــت  ــد ب ــده خواهن ــی برن ــط رقابت امــروزه ســازمانهایی در محی
خــود درک و ارزیابــی عمیــق تــری داشــته و بــرای خــود مزیتهــای رقابتــی بیشــتری 

فراهــم ســازند. 
ــر رقبــای خــود برتــری  ــه مــدد افزایــش هوشــمندی رقابتــی اســت کــه ســازمانها ب ب

ــد.  ــژه ای در عرصــه رقابــت کســب مــی کنن ــه و جایــگاه وی یافت
ــدان  ــته چن ــات گذش ــی اطالع ــع و بررس ــر وقای ــز ب ــا تمرک ــر، تنه ــر حاض در عص
ــای  ــات از رخداده ــب اطالع ــط و کس ــق محی ــی دقی ــه بررس ــت، بلک ــاز نیس کارس
درحــال ظهــور اســت کــه حیــات ســازمان را اســتمرار مــی بخشــد. در دنیــای امــروز 
ــه کاهــش  ــر اطالعــات قدیمــی ب ــه ب ــه رشــد ســریع، تکی ــا ویژگــی بازارهــای روب ب
بینــش و از دســت دادن فرصتهـــــــای پیــش روی ســازمان منجــر می گــردد. بنابراین، 
افزایــش درجــه هوشــمندی اســت کــه نــگاه و درک ســازمان را نســبت بــه تحــوالت 
ــه  محیــط و آینــده شــفافتر ســاخته و تــوان ســازمان را بــرای تحلیــل فرایندهــای روب

ظهــور افزایــش مــی دهــد. 
ســازمانهای موفــق در ایــن زمینــه، بــا کاهــش میــزان توجــه بــه گذشــته، بررســی قیمت 
محصــوالت رقبــا، گزارشــهای مالــی، اســتراتژی فــروش رقبــا و کــه بــه آســانی قابــل 
دســترس اســت و در اخــذ تصمیمــــات حیاتــی نقــش چندانــی نــدارد محــور توجــه 
ــا فرصتهــا و تهدیدهــای  ــاط ب ــده در ارتب ــه آینــده و هشــدارهای آگاه کنن خــود را ب

محیــط معطــوف مــی دارنــد. 
ــرت و  ــه بصی ــت ک ــازمانهایی اس ــب و کار از آن س ــه کس ــردا در عرص ــت ف موفقی

ــند.    ــته باش ــت داش ــط رقاب ــود و محی ــه خ ــبت ب ــتری نس ــی بیش آگاه

نویسنده: پژمان پاکدامن 
مربی و مشاور برندسازی شخصی  

طراح و برنامه ریز استراتژی برندسازی 
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Italian Plastic Machinery (IPM)

ماشین آالت خم کن و رزوه زن لوله
در راســتای معرفــی محصــوالت شــرکت IPM ایتالیــا بــه عنــوان یــک شــرکت بیــن المللــی پیشــرو بــا بیــش از 30 ســال تجربــه 
در تولیــد تجهیــزات پاییــن دســتی خطــوط اکســتروژن لوله هــای پالســتیکی، بــه معرفــی ماشــین آالت خــم کــن و رزوه زن لولــه 

هــا مــی پردازیــم.

خــم  آالت  ماشــین  از  ای  گســترده  طیــف 
ــی  ــا طراح ــه ب ــن )Bending Machine( لول ک
ــاد  ــرای ایج ــرکت IPM ب ــرد ش ــه ف ــر ب منحص
انــواع خــم و ســوکت در لولــه هــای PVC ارائه 
ایجــاد  قابلیــت  ایــن دســتگاه ها  می گردنــد. 
خــم بــا زاویــه، شــعاع، و طولهــای متفــاوت در 
لولــه هــای PVC بــا قطــر 16 تــا mm 500 را دارا هســتند. ایــن دســتگاه ها 
ــوکت و  ــر س ــا  دو س ــک ی ــاالت ی ــاده، اتص ــاالت س ــد اتص ــکان تولی ام
همچنیــن اتصــاالت خــاص را تولیــد نمــود. ســرعت تولیــد بســیار بــاال در 
ــیکل کاری  ــک س ــه در ی ــا 4 لول ــم کاری ت ــت خ ــا قابلی ــی ب ــتگاه های دس

ــتیابی اســت.  ــل دس قاب

دســتگاه های رزوه زن نیمــه اتوماتیــک بــرای ایجــاد رزوه در لوله هــای PVC، PE، و ... در خــارج از خــط اکســتروژن مناســب 
هســتند. ایجــاد انــواع رزوه )Whitworth. Trapezoidal. Triangular( بــا اســتفاده از برداشــت مــواد در هــر دو ســر لولــه )رزوه 
داخلــی در یــک ســر و رزوه خارجــی در ســر دیگــر( بــا عمــق قابــل تنظیــم صــورت می گیــرد. سیســتم مکــش، سیســتم عایــق 
صــدا، ایمنــی بــاال، اســتفاده ســاده و کارآمــد از ویژگی هــای ایــن سیســتم می باشــد. عــالوه بــر رزوه  هــای اســتوانه ای می تــوان 
رزوه هــای مخروطــی نیــز بــر روی لولــه ایجــاد نمــود.  دســتگاه هــای رزوه زن اتوماتیــک نیــز بــرای کار در خطــوط اکســتروژن 

)in line( مناســب بــرای لولــه هــای الکتریکــی، گاز و آب PVC ارائــه می گردنــد.

در صورتــی کــه مایــل بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر )اطالعــات فنــی یــا پیشــنهاد قیمــت( 
در مــورد ایــن دســتگاه می باشــید، لطفــا بــا مــا تمــاس حاصــل فرماییــد. بســیار خوشــحال 

خواهیــم بــود کــه درخواســت شــما را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن پاســخگو باشــیم .
)www.abfco.ir(
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PVC Stewardship

Program

Overseen by the Vinyl Council of Australia, the PVC 
Stewardship Program has driven continual im-

provement in the PVC, or vinyl, industry for the past 
14 years. 

The award-winning companies include several famil-
iar names in Europe. They are: 

Australian Plastic Profiles, Australian Vinyls Corpora-
tion, Chemson Pacific, Deceuninck, Karndean Flooring, 
Pipemakers, Sun Ace Australia, Tarkett Australia and 
Vinidex.

All nine achieved full compliance with all relevant 
commitments in the Program, which include:

• Safe and sustainable use of additives

• Reductions in greenhouse gas emissions

• Resource efficiency 

• Best practice manufacturing

Under the Program, companies commit to meet mea-
surable targets and obligations that reduce the en-
vironmental footprint of PVC products in Australia, 
whether manufactured in the country or overseas. Sig-

Published on 2017-11-28. Author : SpecialChem 
Australia’s PVC supply chain is moving towards greater
 sustainability with nine companies earning the Vinyl Council’s 
2016-17 PVC Stewardship Excellence Award for achieving full 
compliance with key environmental objectives relevant to their 
business.

natories from across the value chain include overseas 
resin producers, raw material manufacturers and sup-
pliers, trading companies, product manufacturers and 
distributors.

Advance the Sustainability
Congratulating the award winners on full compliance 
with the Program’s ‘challenging’ requirements, the Vi-
nyl Council’s PVC Stewardship Manager Laveen Dhillon 
added: “In demonstrating leadership to others in the in-
dustry, they are helping the sector as a whole to advance 
the sustainability of the value chain and achieving suc-
cess in changing how vinyl products are made today."

“Last year, thirteen new companies signed up to the 
Program bringing our total up to 44 Signatories. This 
shows there is growing interest in the industry for 
improving its environmental footprint, which is good 
news all round!”

Australian Companies 
Commit to Reduce
Environmental Footprint 
of PVC Products 

NEWS
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P VC Pipes in the 1950’s saw the introduction of 
extrusion technology which saw the first pres-
surised drinking water pipes and plastic valve.  

Impact modifiers were also founded which increases 
the durability of the PVC Pipes know as Modified PVC 
(PVC-M).  Polyethylene was introduced and this tech-
nology developed ducting pipes for insulation.

In the 1960’s, extensive research was conducted on 
raw materials and manufacturing equipment to de-
velop PVC Pipes into new competitive markets.  PVC 
Pipes were now recognised for use in many industries 
and introduced guttering, stormwater pipes, gas dis-
tribution, electrical conduit and drain, waste and vent 
piping to name a few. Ring seals were used which es-
calated the use of PVC Pipes in the housing industry.

The 1970’s saw PVC Pipes used for freeway drainage 
and the manufacture of plastic cable ducts.  During 
the 80’s, a manufacturing process of stretching the 
PVC Pipes while warm improved the PVC Pipes by 
making them stronger and more resistant.  This al-

lowed the PVC Pipes to be made with thinner walls, 
increased flexibility, reduced weight whilst keeping 
pressure class and therefore, reducing the raw materi-
al required to manufacture the PVC Pipes.  These PVC 
Pipes are called Oriented PVC (PVC-O).

The 1990’s and millennium brought PVC Pipes to be 
used for underfloor heating, a variety of commercial 
applications as well as hot and cold water applications 
replacing copper with PVC Pipes.

PVC Pipes have been used for over 50 years in Aus-
tralia for pressure and non-pressure piping applica-
tions.  A CSIRO analysis has reported that PVC Pipes 
are the best performing pressure water pipe system 
in Australia.  PVC Pipes are used in a lot of sewer pipe 
systems as they are resistant to corrosion, strong and 
easy to handle and join.  Waste water infrastructures 
throughout Australia are now using PVC Pipes to re-
move waste water and deliver fresh water due to their 
outstanding performance.  Studies have reported that 
PVC Pipes can have a lifespan of over 100 years.

PVC Pipes – Innovation 
And Technology

NEWS

Since Unplasticised 
PVC Pipes (PVC-U) 
were first introduced 
for drainage systems 
in the 1930’s, there 
has been a lot of in-
novation and techno-
logical development 
since then in PVC 
Pipes.
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Meeting the 
greenbuilding 
challenge

PVC meets the challenges of today’s greenbuild-
ing specifications. Greenbuilding refers to the 
growing importance of meeting sustainability 

requirements in construction materials and practices 
while at the same time limiting the impact on natu-
ral resources in both the construction and long-term 
maintenance and life cycle of a commercial or resi-
dential building.  PVC pipe and fittings offer a number 
of greenbuilding qualities. 

PVC pipe and fittings offer 
a number of greenbuilding 
qualities. 
• Properly installed PVC pipe and fittings offer an espe-
cially long service life. Many systems installed thirty or 
more years ago continue to provide dependable, main-
tenance-free service. Long after copper and steel pipe 
have suffered irreparable damage due to corrosive 
water and other fluids passing through them or from 
the aggressive soil conditions in which they have been 
installed, PVC systems continue to function without 
maintenance.

• PVC protects potable water and does not allow outside 
contaminants to leach into the pipes. Because PVC is an 
inert substance, it does not react with chemicals around 
it. In fact, it’s often the material of choice for chemical 
processing. Since PVC is so dependable, it protects the 

surrounding environment – soil, sand, etc., -- from sewage 
and other undesirable materials.

• Solvent cements and their use have been carefully stud-
ied. As a result guidance for their use is documented in 
ASTM D 2564 and ASTM F 656. Concerns regarding the 
use of solvent cement are easily addressed by using ap-
propriate ventilation and protection from skin contact. 

• PVC’s long life cycle means that most installed PVC re-
mains in service, delivering water and discarding waste, 
so the issue of handling discarded PVC materials is some-
what minimized. How-
ever, even discarded PVC 
is recycled. According to 
the Vinyl Institute, vinyl 
may be automatically 
sorted from other recy-
clables. And the demand 
for recycled vinyl ex-
ceeds the supply. 

• No waste in the manu-
facturing process. Left-
over materials are sim-
ply reground for more 
product.

PVC pipe has been successfully tested against 
the ANSI/NSF 61 standard and other health 
effects standards for more than 35 years. 
While the safety qualifications of its metal 
counterparts have been consistently chal-
lenged, PVC has continued to deliver water as 
pure at the end of the pipe as when it enters 
the system. PVC is a thermoplastic material 
made from compounds that commonly meet 
Class 12434 per ASTM D 1784 or Class 11432 
per ASTM D 4396 (for cellular core pipe). 

NEWS
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• Dependency on fossil raw material

• Energy consumption

• Greenhouse gases, Global Warming Potential (GWP)

• Recyclability

This is further explained in this fact

All figures apply to PVC from European producers.

PVC 
INVIRONMENTAL FACT
PVC is often said to have poor environmental 

properties. However, this is an old rumor 
which is not true. If looking into it in a scien-

tific way, one will find that PVC actually has among 
the best  environmental properties of all polymers. 
This is especially true when it comes to 

NEWS

Resources
PVC (polyvinylchloride) is produced from 43% 
crude oil and 57% salt (unlike most other thermo-
plastics  which are more or less 

entirely derived from  fossil sources). As such PVC 
uses less fossil raw material than all other commod-
ity plastics and therefore conserves our crude oil 
resources.
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 Energy Consumption 
The energy consumption during production of PVC is 60,6 MJ, of 
this 56,9 MJ are non-renewable sources and 3,7 MJ are renewable. 
As can be seen in the below graph, production of PVC consumes 
much less energy than any other polymer, and about 6% of the 
energy is from renewable sources, while virtually zero for other 
polymers:

Also at Draka Polymer Films we work to decrease our environ-
mental impact when converting the PVC  to polymer films: in 
addition to producing  good, durable long lasting materials, we 
do everything possible to save energy. A multiyear agreement is 
made with the government to reduce energy consumption each 
year, so Also Draka Polymer Films contributes to reducing CO2 
emissions.

 Emissions  
Also in terms of Global Warming Potential (GWP), PVC comes out 
as one of the best polymers, so it’s impact on the environment is 
also here lower than most plastics. 

Global warming potential of PVC compared to other plastics:
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Recycling
Our PVC is fully recyclable and can be 
“up-cycled” into new products at end-of-life, 
meaning that PVC waste out of short term 
applications (life expectancy a few weeks or 
months) can be recycled in products with a 
life expectancy of 30 to 100 years or more.

On average about 15% of our foil is recycled 
material. In total about 75% of the waste 
material is recycled internally and the other 
25% is recycled externally. 

See further fact sheet on recyclability.
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Exports of German plastics and rubber extrusion machinery moved up again in the 
first half of this year, according to the VDMA trade association. Sales rose by more 
than 8% to exceed E336m for the half-year, said VDMA. The rise in exports of ex-
trusion machinery was more than twice that of the general market for plastics ma-
chinery. Exports to the USA (up 85%) and Brazil (up 116%) were particularly strong, 
while there was also a 19% rise in exports to Spain and a huge 2,204% increase in 
sales to Portugal.

exports
 rising For extrusion machines

On the downside, there were declines in sales of ex-
trusion machinery to France (by 59%), Poland (25%), 
China (6%) and Mexico (nearly 2%). Extrusion ma-
chinery accounted for 14% of all plastics machinery 
exports from Germany, according to figures. Over-
all, total exports of German plastics machinery in-
creased by 3.8% to reach E2.4 billion. While the USA 
is still the top export market – growing 4.2%, to top 
E400m – sales

to China (up 19%) and Mexico (up 26% to E137m) 
grew more strongly.

“All three of our most important markets recorded 
an above-average increase, "said Ulrich Reifenhus-
er, chairman of the VDMA Plastics and Rubber Ma-
chinery Association. “The very positive development 

in China is striking. "Total sales to China exceeded 
E310m for the half-year, in contrast to the first half 
of 2016 – when sales declined by 22%.“Many mem-
bers already have their own production locations in 
China, which accounts for the export decline of last 
year,” said Thorsten Kühmann, the organisation’s 
managing director. “However, due to this and in the 
light of the revaluation of the Euro compared to the 
Chinese Renminbi, the export increase is even more 
encouraging." While exports to the European Union 
fell 6% to E848m – fuelled mainly by reduced sales 
to Poland, France and Italy – there were increased 
exports to Brazil and Russia.

Exports to Russia rose 43% to almost E60m, while 
those to Brazil were up 78% to E35m.
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National Vinyl Products (NVP), a US-based producer of vinyl fence profiles, has begun construction of a 
new 30,000 sq ft facility in Nephi, Utah that will double its production capacity. The $7 million investment 
will help the company increase extrusion capacity, while developing new fence profiles and colours. The 

expansion includes renovations to the inside and outside of the existing structure to improve the flow of produc-
tion materials for assembly, packaging and shipping. Work will be completed in spring 2018 and is expected to 
create around 20 new jobs. “We are committed to supporting the growth and success of our customers through 
high-quality products, a variety of fence profiles, and outstanding customer service,” said John David Hadfield, 
president of NVP. NVP opened as a distributor of vinyl fencing and related items in 2001. It later expanded into 
fence profile extrusion in 2004, when it opened its facility in Nephi.

NVP to 
double PVC fence production
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New 
range of 
colours 
for PVC 
resins

Clariant has developed a new range of colorants for 
PVC.Its Telasperse PVC range comprises seven co-
lours – one blue, three reds and three yellows – as 

well as two blacks and a white. More colours will be added 
in the near future. Although developed for plasticised PVC, 
the grades can also be used in some rigid PVC formulations. 
The products are free-flowing, dust-free powder pigment 
preparations, fully dispersed with 40-50% organic pigment. 
They can also be supplied in pellet form. They are based 
on a PVC that contains a non-phthalate plasticiser, and 
uses lead-free stabilisation. “With Telasperse PVC pigment 
preparations, we are opening up new opportunities for PVC 
compounders and customers,” said Philippe Lazerme,head 
of strategic marketing plastics in the pigments division. The 
preparations are suitable for several types of product, in-
cluding profiles and cables. Stefan Wannemacher, head of 
technical marketing in the pigments division, added: “The 
new pigment preparations keep processing costs low with 
their ease of incorporation into PVC and their high pigment 
concentration, while their dust-free form makes them safe 
to process.”

NEWS
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New PVC Specifications

The PVC specifications were approved by ISRI’s Plastics 
Division at the Spring Board & Committee Meetings 

in New Orleans on April 24, 2017.The new PVC Specifica-
tions are available for review.

“As it became more challenging for companieAt the 
Board of Directors meeting, the Board may choose to 
adopt, amend, or reject the recommendations of the Di-
vision or table them pending further review. More infor-
mation about the rules governing the procedures from 
the addition, amendment, or withdrawal of ISRI’s scrap 
specifications can be found in the Scrap Specifications 
Circular. There will be an open comment period for 30 
days following the vote by the Board.

In addition, ISRI’s Plastics Division will consider specifi-
cations for flexible PVC when it meets on November 7. 
If passed, the specifications will be open for public com-
ment prior to and after the Winter Board Meeting in Jan-
uary 2018.

The Institute of Scrap Recycling 
Industries (ISRI) Board of Direc-
tors will consider the addition of 
new specifications for Rigid Poly 
Vinyl Chloride (PVC) Plastic Recy-
clables during its Fall Meeting on 
November 8. These specifications 
are intended to encompass more 
of the plastics recyclables that are 
actively trading in the scrap plas-
tics marketplace.

ISRI Considers
New Specifications 
for PVC Plastic
Recyclables
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VAM - Vinyl Acetate Monomer
VAM is an essential building block in the pro-

duction of many diverse products including paints, 
windscreens, high performance films, car fuel tanks, 
PVC and adhesives.

The business is completing an engineering study 
into the construction of the plant that will also sup-
port the decision for the plant location, likely to be 
one of INEOS Oxide's integrated sites at Saltend, Hull 
(UK), Koln (Germany) or Antwerp (Belgium).

Major Investment for INEOS

Each of these locations benefits from pipeline or 
terminal supply of feedstock ethylene, and low cost 
logistics for the other key raw material, acetic acid. 
In addition, the locations are also well positioned to 
supply the VAM market efficiently.

"Our VAM project represents a further major in-
vestment for INEOS and will commit the business to 
a spend in the hundreds of millions of Euros, wheth-
er it is a new build, or a revamp of the former VAM 
production facility in Saltend, Hull" says Graham 
Beesley, CEO of INEOS Oxide.

INEOS Plans to 
Build Vinyl Acetate 
Monomer Plant for 
PVC and more
Published on 2017-09-11. Author : SpecialChem 

INEOS Oxide announces that it is 
planning to build a 300 kt vinyl ac-
etate monomer (VAM) plant to sup-
port its strong position as a supplier 
to a broad range of markets, includ-
ing the coatings, PVC, films and ad-
hesives markets.

This development dovetails with the recent an-
nouncement by INEOS of major ethylene debottlenecks 
at Grangemouth (UK) and Rafnes (Norway).

Graham Beesley adds, "We are pleased to be re-en-
tering the European VAM market where our upstream 
strength in ethylene and an array of top-notch strate-
gic locations to choose from will give us a competitive 
advantage. The market is at present heavily reliant on 
imports from deep sea locations, and our new capacity 
is designed to plug the gap and improve supply depend-
ability to our customer base".
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Agreement to Produce Fillers for PVC 

 Compounds - INEOS & Resysta
Published on 2016-12-09. Author : SpecialChem 

INEOS Compounds has announced that it 
has entered into a license agreement with 

Resysta International GmbH. Under the terms 
of the Agreement, INEOS will acquire the rights 
to the exclusive production and marketing of 
Active Resysta Filler (ARF) in Europe. 

ARF - Raw Material for 

Resysta PVC Compound
ARF is the key raw material for the production 
of Resysta PVC Compound which is used in a 
wide range of wood replacement applications. 
The Resysta ARF will be initially manufactured 
at the INEOS Compounds site in Sins, Switzer-
land and is well placed to respond to the grow-
ing demand from customers in Europe. 

Jonathan Stewart, COO of INEOS Compounds, 
said “the selection of INEOS Compounds by 
Resysta to be their partner of choice for the 
production and marketing of ARF in Europe 
is another milestone in the ongoing strategic 
partnership between the two companies. We 
are looking forward to working with Resysta 
to develop this fast growing sector by having 
a real alternative to tropical wood. This agree-
ment is further evidence of INEOS compounds' 
commitment to new innovation in PVC com-
pounding and in particular to the fast growing 
wood polymer composite market."

“Some miracles happen and some 
are invented”
Resysta succeeded where many failed by developing a weath-
er- and water-resistant material which truly has the noble 
look and feel of wood. A standardized material which does 
not splinter or rot over time, obtained from a renewable re-
source, and which is fully recyclable. Even against salt water, 
sun and wind, Resysta carries on when other materials give 
up. This is the key innovation to what was needed to address 
the shrinking rainforests and the inferior quality of previous 
wood composite products. It has opened a new market to all 
PVC resin producers.

Environmentally Friendly Products

Bernd Duna, CEO of Resysta International, said “we are currently licensing our technology 
across the world, and have found in INEOS the perfect partner for Europe. By manufac-
turing the Resysta Compound locally, the products become even more environmentally 
friendly and more easily available. As a leading chemicals manufacturer in Europe, INEOS 
is ideally poised to manufacture to our high worldwide standard, and we look forward to 
continuing Resysta’s success story in Europe together.”

INEOS has Entered into a License Agreement with Resysta
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PVC Segment to Boost
Wood Plastic Composites Market 
by 2022: Zion Market Research

Zion Market Research has published a new re-
port titled “Wood Plastic Composites Market 
(Polyethylene, Polypropylene, Polyvinyl Chlo-

ride and Others) for Building & Construction, Auto-
motive, Electrical and Other Applications: Global 
Market Perspective, Comprehensive Analysis, and 
Forecast, 2016 – 2022”. According to the report, global 
wood plastic composites market was valued at USD 
4.37 billion in 2016 and is expected to reach USD 8.76 
billion in 2022, growing at a CAGR of 12.3% between 
2017 and 2022. In terms of volume, global wood plas-
tic composites stood at approximately 4,262.3 kilo-
tons in 2016. 

Wood Plastic Composites for 
Lightweight Automobiles
Wood plastic composites are the hybrid com-

pound of wood fibers and thermoplastic resin. The 
most common method of production is to extrude 
the material into the desired shape. It is resistant to 
rot, moisture and germ infestation. Moreover, it can 
be molded into various shapes according to need. In 
addition, superior mechanical strength, low mainte-
nance and weight reduction offered by these prod-
ucts are expected to propel demand for the construc-
tion and automotive industries.
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The wood plastic com-
posites have several 
advantages over tradi-
tional furniture-mak-
ing materials like 
wood. Thus, the grow-
ing demand for con-
struction and automo-
tive is expected to be a 
major driving force of 
wood plastic compos-
ites market. Addition-
ally, growing demand 
for recyclable materi-
als in the automobile 
industry is predicted 
to boost the market 
size in the near future. 
However, the high cost 
of raw material is a 
major restraint that 
may hamper the mar-
ket growth. Nonethe-
less, untapped market 
in emerging countries 
is likely to set the new 
wings to the market 
over the coming years.

Global Wood Plastic Composites Market
Wood plastic composites are the hybrid compound of wood fibers 

and thermoplastic resin. The most common method of production is to 
extrude the material into the desired shape. It is resistant to rot, mois-
ture and germ infestation. Moreover, it can be molded into various 
shapes according to need. In addition, superior mechanical strength, 
low maintenance and weight reduction offered by these products are 
expected to propel demand for the construction and automotive in-
dustries.

The polyethylene segment accounted for the largest market share in 
2016, followed by polypropylene segment. Polyethylene accounted for 
over 60% share of the total consumption in 2016 and likely to grow at a 
strong CAGR between 2017 and 2022. Furthermore, polyvinyl chloride 
segment is expected to be the most attractive segment of the market 
over the forecast period. Due to its various advantages, consumers 
prefer using it as compared to other types of WPC. PVC is extensively 
used in the constructions business as it is a low maintenance material.

Based on applications, building & construction was the most attrac-
tive application segment of the market in 2016. It accounted for above 
50% share of the total market and this trend is likely to continue with-
in the forecast period. Automotive held as the second largest applica-
tion segment in 2016 and it is predicted to be the fastest growing seg-
ment during the years to come. Increasing demand for the lightweight 
automobile is likely to drive the demand for wood plastic composites 
owing to the WPCs has capacity to reduce the overall weight of the ve-
hicle and it helps to increase the fuel efficiency. The electrical segment 
is expected to grow at moderate pace in the coming years.

North America dominated the wood plastic composites market in 
2016 and further this trend is expected to continue during the next 
five years owing to rapidly growing demand for flooring and decking 
applications in U.S. Moreover, North America is growing tremendous-
ly owing to huge consumption of wood plastic composites in different 
applications such as automotive, construction, electronics, and other 
sectors. Asia Pacific was the second largest market of wood plastic 
composites in 2016. Furthermore, it is also projected to be one of the 
fastest growing markets in the near future. Asia Pacific was followed 
by Europe and Latin America in the same year. Middle East & Africa 
is expected to witness moderate growth of market within the forecast 
period.

The key vendors in the global wood-plastic composites market in-
clude Trex Company Inc., TimberTech Limited, WPC-Wood Plastic 
A.S., Fiberon LLC., Perth Wood Plastic Composite Co, Ltd., Advanced 
Environmental Recycling Technologies (AERT), Solvay S.A., Beologic 
N.V., CertaiTeed Corporation, Louisiana Pacific Corporation, Strandex 
Corporation and JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG among others.
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Exploring new developments in 
plastic pipe fittings and joining 
technologies

NEWS

SPECIAL OFFER”

AMI’s international conference on Plastic Pipe Fittings & Joints will take 
place on 24-25 October 2018 at the Sofitel in Berlin, Germany.

It will provide valuable insights into developments in fittings and joints, 
which play a critical role in the integrity and performance of plastic pip-
ing systems. Expert speakers will discuss trends in materials, production 
technologies, designs and applications, as well as addressing advances in 
testing and certification. In addition to the informative conference ses-
sions, the event will provide excellent networking opportunities during 
the refreshment breaks and drinks reception in the exhibition area.

24-25 October, Sofitel Kurfürstendamm, Berlin, Germany

To register as an exhibitor or delegate and to get more information on 
sponsorship packages, please contact the organiser Jordaine Minchin

on Tel: +44 (0) 117 314 8111 Email: jordaine.minchin@ami.international

Save 20% if you register 
before 13th April 2018

PS: Great sponsorship opportunities available!


